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 ��م ا� ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 أ  ........................................................... فهرست مطالب

 ١ .................................................................... مقدمه

 مانیو ا دیباب اول:  توح

 ١٠ ..................................................... مانیو ا دیکتاب توح

 ١٠ ............................................................................. دیتوح -١

 ١٢ ..................................................................... دیاقسام توح -٢

 ١٣ .................................................................... دیوححکم اقرار به ت

 ١٥ ........................................................................... دیتوح لتیفض

 ١٦ ................................................................ دیو اساس توح قتیحق

 ١٦ .................................................................... دیعظمت کلمه توح

 ١٧ ............................................................................. دیکمال توح

 ١٧ ............................................................................ دیثمرات توح

 ١٨ ....................................................................................طاغوت

 ١٩ ............................................................................. عبادت -٣

 ١٩ ............................................................................. عبادت یمعن

 ١٩ .......................................................انسان و جن نشیحکمت از آفر

 ٢٠ ........................................................................... مت عبادتحک

 ٢١ ............................................................................. ارکان عبادت

 ٢٣ .............................................................................. انواع عبادت



 مختصر الفقه االسالمی  ب 

 

 ٢٣ ..................................... شوندیم میمحض به دونوع تقس یھاو عبادت

 ٢٥ .............................................................................. تیراه عبود

 ٢٦ .............................................................................. شرک -٤

 ٢٦ ............................................................................... خطر شرک

 ٢٧ ........................................................................ شرک یھایزشت

 ٢٨ ........................................................................... مشرکان یجزا

 ٢٨ .............................................................................. اساس شرک

 ٢٩ ............................................................................ دانستن شرک

 ٣١ ....................................................................... اقسام شرک -٥

 ٣١ ....................................... شرک دو نوع است: شرک اکبر و شرک اصغر

 ٣٢ ......................................................... از انواع شرک اکبر ییھانمونه

 ٣٣ ............................................................................... اقسام نفاق

 ٣٥ ......................................................................... انواع شرک اصغر

 ٣٨ ...................................... و اسباب آن لیوسا ای زیآمشرکافعال و اقوال 

 ٤١ ...................................... اسباب شرک به الله است نیتراز بزرگ ر،یتصو

 ٤٢ .............................................................................. بدعت -٦

 ٤٢ .............................................................................. حکم بدعت

 ٤٤ ........................................................................... فقه والء و براء

 ٤٥ ......................... ابدییآن تحقق م یلهیکه والء و براء به وس یاصول عمل

 ٤٨ ...............................................کفار یھانیحکم سفر کردن به سرزم

 ٤٩ .............................................................................. اسالم -٧

 ٥٠ ................................................................... به اسالم تیبشر ازین

 ٥٠ ...................................................... و احسان مانیاسالم، ا نیفرق ب

 ٥١ .......................................................... اسالم، کفر و شرک نیفرق ب

 ٥١ .............................................................................. نعمت بزرگ

 ٥٢ ....................................................................... ارکان اسالم -٨

 ٥٢ ....................................................... باشندیپنج عدد مارکان اسالم 

 ٥٣ ................................................ »ال اله اال الله«دادن به  یگواھ یمعن



 ج     فهرست مطالب

 

 ٥٣ ........................................ »محمد رسول الله«دادن به  یگواھ یمعنا

 ٥٤ .............................................................................. مانیا -٩

 ٥٤ .............................................................................. مانیکمال ا

 ٥٥ ......................................................................... مانیا یھادرجه

 ٥٧ .................................................................. مانیدرجات ا نیباالتر

 ٥٧ .............................................................مانیا یھااز شعبه -١٠

 ٥٨ ............................................................. ج امبریمحبت کردن به پ

 ٥٨ .......................................................... محبت کردن نسبت به انصار

 ٥٨ ....................................................... کردن نسبت به مؤمنان محبت

 ٥٩ ........................................... نسبت به برادر مسلمانش دنیمحبت ورز

 ٥٩ .......................................................... از منکر یامر به معروف و نھ

 ٦٠ ........................................................................... کردن حتینص

 ٦٠ ..................................................................... مانیارکان ا -١١

 ٦٠ ..................................................................... مانیا یقوت رابطه

 ٦١ ......................................................................... به الله مانیا -١

 ٦١ ............................................ باشدیبه الله متضمن چھار امر م مانیا

 ٧١ ....................................................................... الله کین یھانام

 ٧٩ ........................................................................ انمیشدن ا ادیز

 ٨٨ ........................................................................... مانیا لتیفض

 ٨٩ ........................................................................مانیا یھادرجه

 ٩٠ .......................................................... یو رستگار یابیاسباب کام

 ٩٢ ..................................................................... نفوس یهیفقه تزک

 ٩٣ .................................................. گریکدینسبت به  مانیاھل ا یبرتر

 ٩٥ .......................................................... مانیو ا دیواجبات اھل توح

 ٩٨ ............................................................ مانیو ا دیپاداش اھل توح

 ١٠١ ................................................................به فرشتگان مانیا -٢

 ١٠٢ ....................................................................... تعداد فرشتگان

 ١٠٢ ............................................................. فرشتگان ھا و اعمالنام



 مختصر الفقه االسالمی  د 

 

 ١٠٣ ............................................................... نیکرام کاتب یفهیوظ

 ١٠٥ ............................................................ فرشتگان نشیآفر یبزرگ

 ١٠٦ ............................................................ به فرشتگان مانیا جینتا

 ١٠٧ ................................................................. ھابه کتاب مانیا -٣

 ١٠٧ ........................... که در قرآن ذکر شده است یآسمان یھاتعداد کتاب

 ١٠٨ ......................... یسابق آسمان یھاو عمل کردن به کتاب مانیحکم ا

 ١٠٩ ........................... که در دست اھل کتاب وجود دارد ییھاحکم کتاب

 ١٠٩ ................................................................ و نصارا تیھودیحکم 

 ١١١ .......................................... میو عمل کردن به قرآن کر نمایحکم ا

 ١١٢ ..................................................................... قرآن اتیداللت آ

 ١١٣ ................................................................ امبرانیپبه  مانیا -٤

 ١١٣ ..................................................... امبرانیو پ ایبه انب مانیحکم ا

 ١١٤ ...................................................... آنان روانیو پ امبرانیپ تیترب

 ١١٥ ............................................................... امبرانیو پ ایبعثت انب

 ١١٦ ................................................................ امبرانیو پ ایانبتعداد 

 ١١٩ .................................................................. اولوا العزم امبرانیپ

 ١٢٠ ....................................................................... امبریپ نینخست

 ١٢١ ......................................................................... امبریپ نیآخر

 ١٢١ ....................................................... و رسوالن ایحکمت بعثت انب

 ١٢٣ ................................................................ و رسوالن ایصفات انب

 ١٢٥ ............................................ و رسوالن ایانب اتیھا و خصوصیژگیو

 ١٢٨ ..................................... گریکدیو رسوالن به نسبت  امبرانیپ یبرتر

 ١٣٠ ................................................. و رسوالن امبرانیبه پ مانیا جینتا

 ١٣١ .................................. است ج و رسوالن، رسول ایانب نیترلتیبا فض

 ١٣١ .................................................. ج امبریپ افتنینسب و پرورش 

 ١٣١ .............................................................. ج رسول اتیخصوص

 ١٣٢ ....... شودیاست و امتش را شامل نم ج امبریکه مخصوص پ ییھایژگیو

 ١٣٣ ........................................................... ج بر رسول یشروع وح

 ١٣٥ ................................................................. ج ھمسران رسول



 ه     فهرست مطالب

 

 ١٣٥ .................................................................. ج فرزندان رسول

 ١٣٥ ................................................................... ج اصحاب رسول

 ١٣٦ ................................................................... ش محبت صحابه

 ١٣٧ .............................................................. به روز آخرت مانیا -٥

 ١٣٧ .................................................... روز آخرت یھانام نیترمعروف

 ١٣٧ .................................................................. به روز آخرت مانیا

 ١٣٨ ......................................................... و عظمت روز آخرت یبزرگ

 ١٣٩ ............................................................................ قبر یفتنه

 ١٤٠ ....................................................................... انواع عذاب قبر

 ١٤٢ ........................................................................ قبر یھانعمت

 ١٤٣ ........................................... امتیعد از مرگ تا روز قارواح ب گاهیجا

 ١٤٤ ................................................................... امتیق یھاعالمت

 ١٤٤ ................................................... امتیکوچک ق یھاعالمت -١

 ١٤٧ ...................................................... امتیبزرگ ق یھاعالمت -٢

 ١٤٧ .................................................................... خروج دجال -١

 ١٥١ ................................................... ÷ میبن مر یسینزول ع -٢
 ١٥٢ ....................................................... و مأجوج أجوجیخروج  -٣
 ١٥٤ .................................................... گانهسه یھاخسف -٦و ٥و ٤
 ١٥٤ .... است امتیبزرگ ق یھادود در آخر الزمان از عالمت شیدایدود: پ -٧
 ١٥٤ ...................................................... از مغرب دیطلوع خورش -٨
 ١٥٥ ...................................................................... خروج دابه -٩

 ١٥٦ ........................... دینمایکه مردم را جمع م یتشخارج شدن آ -١٠

 ١٥٧ ............................................................ امتیعالمت ق نینخست

 ١٥٧ ....................... دھندیداللت م امتیبر وقوع ق یدر پ یپ یھاعالمت

 ١٥٧ ....................................................................... در صور دنیدم

 ١٥٨ ......................................... در صور دنیاحوال مخلوقات ھنگام دم

 ١٥٨ ........................................................ دنیدو دم نیمدت زمان ب

 ١٥٩ .................................................. شود؟یممت بر پا ایق یزمانچه 

 ١٥٩ ............................................................ و جمع شدن ختنیبرانگ

 ١٥٩ .......................................... گذراندیھا را مکه انسان آن ییھادوره



 مختصر الفقه االسالمی  و 

 

 ١٦٠ ................................................................. ختنیبرانگ فیتوص

 ١٦١ ............................ شود؟یشکافته م یچه کس یبار برا نیقبر نخست

 ١٦١ .......................................... شوند؟یحشر م امتیروز ق یچه کسان

 ١٦٢ ................................................................. محشر نیزم یژگیو

 ١٦٣ ........................................... امتیدر روز ق دگانیحشر آفر فیتوص

 ١٦٦ ................................................................. الله در آخرت دارید

 ١٦٧ .............................................................. امتیروز ق یھایسخت

 ١٦٧ ..................................................... امتیروز ق یھایشدت سخت

 ١٦٩ ......................................... امتیو آسمان در روز ق نیزم یدگرگون

 ١٦٩ ......... شوند مردم کجا ھستند؟یھا دگرگون مو آسمان نیکه زمیھنگام

 ١٧٠ .................... آن یھایو سخت ستادنیدر محل ا یشدت حرارت و گرم

 ١٧١ ..... دھدیقرار م شیخو یهیسا ریمحشر در ز دانیرا که الله در م یکسان

 ١٧١ ..................................................و قضاوت یداور یآمدن الله برا

 ١٧٣ ..................................................................... یقضاوت و داور

 ١٨١ ........................................................................ حساب و ترازو

 ١٨١ .......................................................... نامهگرفتن اعمال تیفیک

 ١٨٢ ...................... شوندیھا سوال مدر مورد آن امتیمردم در روز ق آنچه

 ١٨٣ ...................................................................... حساب تیفیک

 ١٨٤ .......................................... شوندیھا محاسبه مکه از امت یافراد

 ١٨٥ ................................................................... قرار دادن ترازوھا

 ١٨٦ .......................................................................... وزن تیفیک

 ١٨٧ ........................................................ حکم اعمال کفار در آخرت

 ١٨٨ .................................................................... اعمال یمشاھده

 ١٨٨ ............................................ امتیکوچک در روز ق یھاحکم بچه

 ١٨٩ ................................................................................ شفاعت

 ١٨٩ ....................................................................... اقسام شفاعت

 ١٩٠ .................................... است یشفاعت الزم و ضرور یدو شرط برا

 ١٩١ ............................................. ج امبریدرخواست نمودن شفاعت پ

 ١٩١ .................................................................................. حوض

 ١٩١ ............................................................. ج امبریصفت حوض پ



 ز     فهرست مطالب

 

 ١٩٢ ............................................ شوند؟یاز حوض رانده م یچه کسان

 ١٩٢ .............................................................................. پل صراط

 ١٩٤ ............................................... پل صراط و عبور از آن یھایژگیو

 ١٩٥ ...................................... کندیکه از پل صراط عبور م یفرد نیاول

 ١٩٥ .............................. کنند؟یمومنان بعد از عبور از پل صراط چکار م

 ١٩٦ ....................................................................... سکونت یخانه

 ١٩٧ ..............................................................بھشت یھایژگیو -١

 ١٩٨ ....................................................... بھشت یھانام نیترمعروف
 ١٩٩ ......................................................................... مکان بھشت

 ٢٠٠ .............................................................. بھشت یدرھا یاسام
 ٢٠٢ ........................................................... بھشت یھاتعداد دروازه

 ٢٠٣ ............................. شوندیباز م ایبھشت در دن یھاکه دروازه یزمان
 ٢٠٤ ........................................ شودیکه وارد بھشت م یفرد نینخست
 ٢٠٤ .......................................... شودیکه وارد بھشت م یامت نینخست

 ٢٠٦ ........................................................................ انیسن بھشت
 ٢٠٦ ........................................................ انیبھشت یھاچھره یژگیو
 ٢٠٧ ............................................. انیاستقبال نمودن از بھشت تیفیک

 ٢٠٨ ........................ شوندیکه بدون حساب و عذاب وارد بھشت میکسان
 ٢٠٩ ................................... آن یھابھشت و ساختمان نیزم یھایژگیو
 ٢١٠ ........................................................ انیبھشت یھامهیخ یژگیو

 ٢١٠ .......................................................................... بازار بھشت
 ٢١١ ..................................................................... بھشت یھاکاخ
 ٢١١ ................................... ھادر کاخ گرینسبت به ھمد انیبھشت یبرتر

 ٢١٢ .......................................................... انیبھشت یھااتاق یژگیو
 ٢١٣ ..................................................... اھل بھشت یھافرش یژگیو
 ٢١٣ ......................................... بھشت یھاھا و بالشتشک یھایژگیو

 ٢١٣ .............................................................. اھل بھشت یھاتخت
 ٢١٤ ...................................................... اھل بھشت یھاتخت یژگیو
 ٢١٤ ............................................................ انیظروف بھشت یژگیو
 ٢١٥ .......................................... انیبھشت یھاو لباس ورآالتیز یژگیو

 ٢١٦ ......................... شودیکه در بھشت لباس پوشانده م یکس نینخست



 مختصر الفقه االسالمی  ح 

 

 ٢١٦ .................................................. کاران اھل بھشتصفات خدمت
 ٢١٧ ......................................... خورندیم انیکه بھشت یغذا نینخست

 ٢١٨ .................................................. اھل بھشت یھایصفات خوراک
 ٢١٩ ................................................. اھل بھشت یھایدنیصفات نوش

 ٢٢٠ ................................................. بھشت اھانیات درختان و گصف
 ٢٢٥ ....................................................... بھشت یھاصفات رودخانه

 ٢٢٦ ............................................................ نان اھل بھشتصفات ز
 ٢٢٨ ........................................................ بھشت یھاحهیعطرھا و را

 ٢٢٩ ..................................................................... اھل بھشت آواز
 ٢٢٩ .................................................................. جماع اھل بھشت

 ٢٣٠ ................................................ انیبھشت یھاتبودن نعم یمیدا
 ٢٣١ ................................................................... بھشت یھادرجه

 ٢٣٢ ........... تر باشندنییفرزندان مومن اگر چه در عمل پا یباال بردن درجه
 ٢٣٢ ................................................................. بھشت هیسا یژگیو

 ٢٣٣ ..................................................... بھشت و وسعت آنباال بردن 
 ٢٣٤ ........................................................ در بھشت گاهیجا نیباال تر
 ٢٣٦ ........................................................ انینعمت بھشت نیتربزرگ

 ٢٣٧ ..................................................... بھشت یھانعمت یھایژگیو
 ٢٤٠ .............................................................. انیذکر و سخن بھشت

 ٢٤١ ............................................. پروردگار به اھل بھشتسالم گفتن 
 ٢٤١ ............................................. بخشش پروردگار در بھشت نیبھتر

 ٢٤٢ ................................................... در بھشت ج امبریتعداد امت پ
 ٢٤٣ .................................................................. صفات اھل بھشت

 ٢٤٤ ...................................................... انیبھشت یھانهیس یسالمت
 ٢٤٥ .................................................................. انیبھشت نیشتریب

 ٢٤٥ .......................................... شودیکه داخل بھشت م یکس نیآخر

 ٢٤٦ ............................................................. آتش جھنم یھایژگیو

 ٢٤٦ ..........................................................آتش یھانام نیترمعروف
 ٢٤٨ ........................................................................... مکان آتش

 ٢٤٨ .......................................................... انیبودن جھنم دانیجاو
 ٢٤٨ ................................................................. بھشت یعدد درھا



 ط     فهرست مطالب

 

 ٢٤٨ ............................. اھل آن بسته شده است یآتش بر رو یھادروازه
 ٢٤٩ ................................................. امتیق یھاآمدن آتش در عرصه

 ٢٤٩ ........................................................................ ورود به آتش
 ٢٥٣ ............................................................................ عمق آتش
 ٢٥٣ .......................................................... انیجھنم یھاصفت بدن

 ٢٥٤ .................................................................. شدت حرارت آتش
 ٢٥٥ ......................................................................... سوخت آتش

 ٢٥٥ .................................................................... جھنم یھاطبقه
 ٢٥٥ ................................................................... جھنم هیصفت سا

 ٢٥٦ ....................................................................... نگھبان جھنم
 ٢٥٧ ............................................................................ سھم آتش

 ٢٥٨ ......................................... به جھنم انیداخل شدن جھنم تیفیک
 ٢٥٩ ................... شودیھا بر افروخته مآن لهیکه آتش به وس یگروھ نیاول

 ٢٦٠ .................................................................... صفات اھل آتش
 ٢٦٢ ................................................................. انیجھنم نیشتریب

 ٢٦٣ ................................................. انیجھنم یعذاب برا نیدتریشد
 ٢٦٤ ..................................................... ین عذاب فرد جھنمیترساده

 ٢٦٥ ..................................................................... انیجھنم خیتوب
 ٢٦٦ ............................................... گریکدیبه  انیملعنت نمودن جھن

 ٢٦٧ ................................... نندیبیھا که در آتش عذاب ماز گروه یبرخ
 ٢٧٤ ..................................................... گریکدیاھل جھنم با  یدشمن

ھا را گمراه که آن ین کساندیاز پروردگارشان جھت د انیدرخواست جھنم
 ٢٧٥ ........................................ !شانیکردند و طلب عذاب چند برابر برا

 ٢٧٦ .................................................. انیجھنم یبرا سیابل یخطبه
 ٢٧٦ ................................................... درخواست کردن جھنم یادیز

 ٢٧٧ .................................................... انیاز عذاب جھنم یھاصورت
 ٢٧٨ ...................................................... ھاآن ادیو فر انیجھنم هیگر

 ٢٧٩ ................ ھا را نجات دھندکه آن یاز کسان انیدرخواست کمک جنم
 ٢٧٩ ................................ انیتوسط بھشت انیجھنم گاهیبه ارث بردن جا

 ٢٨٠ .......................................... خارج شدن گناھکاران مومن از جھنم
 ٢٨٠ .................................................. انیجھنم یعذاب برا نیبزرگتر
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 ٢٨٠ ............................................... ماندن در بھشت و جھنم دانیجاو

 ٢٨١ ............................................... اھل بھشت و اھل جھنم نیشتریب

 ٢٨٣ ................................................................ پرده بھشت و جھنم

 ٢٨٣ ............................................................ بھشت و جھنم یکینزد

 ٢٨٤ ........................... ھاآن نیبھشت و جھنم و حکم الله متعال ب یدعوا

 ٢٨٤ ............................................ کردن از جھنم و طلب بھشت یدور

 ٢٨٥ .......................................................... وسعت رحمت الله متعال

 ٢٨٦ .............................................................)ریبه َقَدر (تقد مانیا -٦

 ٢٨٦ ................................................................... به قدر مانیارکان ا

 ٢٨٨ ......................................................................... ریحکمت تقد

 ٢٨٩ .............................................................................. ریفقه تقد

 ٢٩٢ ............................................................................ ریانواع تقد

 ٢٩٤ ............................................ است؟ زیجا ریاستناد به تقد یچه زمان

 ٢٩٦ ......................................................... حکم به کار گرفتن اسباب

 ٢٩٧ ...................................................................... ریحکم دفع تقد

 ٢٩٨ ............................................... یزیھر چ یبرا یالھ ریفراگ تیمش

 ٢٩٩ .......................................................... ریشدن به تقد یحکم راض

 ٣٠٠ .......................................................بندگان مخلوق ھستندافعال 

 ٣٠١ ........................................................................ عدل و احسان

 ٣٠٢ ............................................................ دانستن اوامر الله متعال

 ٣٠٤ ................................................... و گناھان یطاعات و نافرمان آثار

 ٣٠٥ ............................................................... یو گمراھ تیفقه ھدا

 ٣٠٦ ................................................................. ریبه تقد مانیا جینتا

 ٣٠٨ .................................................................... مانیثمرات ارکان ا

 ٣٠٩ ........................................................................ احسان -١٢

 ٣١٢ ..................................................................... اسالم نیمراتب د

 ٣١٢ ............................................................................. فقه احسان

 ٣١٣ .......................................................................... مراتب احسان

 ٣١٣ ......................................................................... تیکمال عبود



 ك     فهرست مطالب

 

 ٣١٤ ........................................................................ تجارت سودمند

 ٣١٥ ..................................................................... کتاب علم -١٣

 ٣١٦ ............................................................................ علم لتیفض

 ٣١٦ .......................... باشدیقبل از قول و عمل م نکهیطلب علم و ا لتیفض

 ٣١٧ ................................. دعوت دھد تیھدا یکه به سو یشخص لتیفض

 ٣١٨ ............................................................... علم غیواجب بودن تبل

 ٣١٩ ............................. دیالله علم کسب نما ریکه به خاطر غیمجازات کس

 ٣٢٠ ................................. دروغ ببندد امبرشیکه بر الله و پیمجازات کس

 ٣٢١ ....................................... دھدیم میکه علم دارد و تعلیکس لتیفض

 ٣٢٢ .......................................................... رود؟یم نیعلم چگونه از ب

 ٣٢٣ ................................................................... نیفقه در د لتیفض

 ٣٢٤ .................................................................. مجالس ذکر لتیفض

 ٣٢٥ ........................................................................ آداب طلب علم

 ٣٢٥ .............................................................................. اقسام علم

 ٣٢٦ ............................................................... حکم طلب نمودن علم

 ٣٢٧ ................................................ میعلم و تعل یلهیحفظ وقت به وس

 ٣٢٨ ............................................................................... آداب علم

 ٣٢٩ ........................................................................ آداب معلم -١

 ٣٢٩ ............................................................ اخالص در قول و عمل

 ٣٢٩ ..................................................... شتن و مھربان بودنتواضع دا

 ایمشاھده  یندیکه امر ناخوشایھنگام میو تعل یخشم نمودن در سخنران
 ٣٣٠ .......................................................................... ه شوددیشن

 ٣٣١ . شودیتر از آنچه باشد که سؤال مشیاوقات جواب دادن به سؤال ب یگاھ

 ٣٣٣ ............... که ھر گروه تنھا باشندیبخشش علم به مردان و زنان ھنگام

 ٣٣٣ ...................................................... م، وعظ و ارشاد در شبیتعل

 ٣٣٥ ............................. شودیگفته م یجلسه چه دعا و ذکر انیھنگام پا

 ٣٣٦ ................................................................. آداب طالب علم -٢

 ٣٣٦ ............................................................... طلب علم اخالص در

 ٣٣٦ ................................................ علم یخوب نشستن طلب کننده
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 ٣٣٧ ......................................... در مجالس ذکر و علم یانشستن حلقه

 ٣٣٨ ........................................................... احترام به علما و بزرگان

 ٣٣٩ ....................................................... دادن به سخنان علماگوش 

 ٣٣٩ ................. آن دوباره بپرسد دنیفھم یرا بشنود و برا یزیکه چیکس

 ٣٣٩ ........................................ ھاآن یاز آن و نگھدار ریحفظ قرآن و غ

 ٣٤٠ ......................... بودن و حضور قلب داشتن و خوب گوش دادن داریب

 ٣٤١ ...................................................... علم لیبودن بر تحص صیحر

 ٣٤١ .......................................................................... ن علمنوشت

 ٣٤٢ ........... دانستن متیسؤال نمودن غن یھنگام وجود عالم، فرصت را برا

 ٣٤٢ ....................................... یامام قرار گرفتن ھنگام سخنران کینزد

 ٣٤٣ .............................................. یمراعات کردن آداب مجالس شرع

 ٣٤٤ ............................................... ایو دن نیمشاوره با علما در امور د

 هیو اخالق و آداب و اذکار و ادع لیباب دوم:  فقه قرآن و سنت در فضا

 ٣٤٨ ....................................................... لیکتاب فضا -١

 ٣٤٩ ...................................................... تیاخالق و حسن ن لتیفض

 ٣٥١ ................................................................. دیتوح لتیفض -١

 ٣٥٣ .................................................................. مانیا لتیفض -٢

 ٣٥٦ ................................................................ عبادات لتیفض -٣

 ٣٥٦ ........................................................................وضو لتی. فض١

 ٣٥٦ ...................... شروع کردن از سمت راست و در وضو و جز آن لتیفض

 ٣٥٦ ............................................................ نماز بعد از وضو لتیفض

 ٣٥٧ ............................................................. ذکر بعد از وضو لتیفض

 ٣٥٧ ....................................................................... اذان لتی. فض٢

 ٣٥٨ ......................................................... جواب دادن موذن لتیفض

 ٣٦٠ ........................................................................ نماز لتی. فض٣

 ٣٦٠ .......................... نماز و نماز جماعت در مسجد یرفتن به سو لتیفض

 ٣٦١ ............................................ آمدن به نماز با وقار و آرامش لتیفض

 ٣٦١ .................................................................. گفتن نیآم لتیفض



 م     فهرست مطالب

 

 ٣٦١ ............................................................ نماز در وقت آن لتیفض

 ٣٦٢ ........................................................... نماز صبح و عصر لتیفض

 ٣٦٢ ...................................................... نماز عشا و نماز صبح لتیفض

 ٣٦٢ .......................................... انتظار نماز پس از خواندن نماز لتیفض

 ٣٦٣ ................................. نماز پس از نماز صبح ینشستن در جا لتیفض

 ٣٦٣ ................................................................... روز جمعه لتیفض

 ٣٦٤ ............................ در روز جمعه که پس از عصر است یساعت لتیفض

 ٣٦٤ .................................................................... شب امیق لتیفض

 ٣٦٥ ............................................................ وتر در آخر شب لتیفض

 ٣٦٥ .................................................... نماز و دعا در آخر شب لتیفض

 ٣٦٦ ................................................................. دعا در شب لتیفض

 ٣٦٦ ....................................................... سنت راتبه ینمازھا لتیفض

 ٣٦٦ .................................وقت آن نی(چاشت) و بھتر ینماز ضح لتیفض

 ٣٦٧ ........................................................ سجده کردن اریبس لتیفض

 ٣٦٨ ............................................. نافله در منزل یھانماز یادا لتیفض

 ٣٦٨ ....................................................... و نوافل ضیفرا یادا لتیفض

 ٣٦٩ ............................................. فرض یھانمازه انیپس از پا لتیفض

 ٣٦٩ ......................................... کردن آن ینماز جنازه و ھمراھ لتیفض

 ٣٧٠ ................................ نماز بخوانند یادیکه بر او جمع زیکس لتیفض

 ٣٧٠ .. پاداش صبر کند دیو نزد الله متعال به ام ردیبم زشیکه عزیکس لتیفض

 ٣٧٠ ........ )ی(مسجد النب نهینماز در مسجد مکه (مسجدالحرام) و مد لتیفض

 ٣٧٢ .......................................................... نماز در مسجد قبا لتیفض

 ٣٧٢ ....................................................................... لت زکاتیفض. ٤

 ٣٧٢ ................................................................... زکات یادا لتیفض

 ٣٧٣ .............................................. صدقه دادن از دسترنج پاک لتیفض

 ٣٧٤ ....................................................................... لت روزهی. فض٥

 ٣٧٤ .................................................................. لت ماه رمضانیفض

 ٣٧٤ .......................................................................... لت روزهیفض

 ٣٧٥ ................................................................... دارانلت روزهیفض
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ثواب، کامل و مداوم روزه  تیو به ن مانیا یکه رمضان را از رویلت کسیفض
 ٣٧٥ .................................................................................. ردیبگ

 ٣٧٥ .......... کند امیثواب ق تیو به ن مانیا یکه در رمضان از رویلت کسیفض

 ٣٧٦ ......... کند امیثواب ق تیو به ن مانیا یکه شب قدر را از رویلت کسیفض

 ٣٧٦ ... ردیکه رمضان و به دنبال آن شش روز از شوال را روزه بگیلت کسیفض

 ٣٧٦ ........................................................ لت روزه سه روز در ماهیفض

 ٣٧٧ ................................................................ حج و عمره لیفضا .٦

 ٣٧٧ ............................................................ الحجه یفضل ده روز ذ

 ٣٧٧ .................................................................. حج مقبول لتیفض

 ٣٧٨ ................................................................... جھاد زنان نیبھتر

 ٣٧٨ ......................................................................... عمره لتیفض

 ٣٧٨ .......................................................... جھاد در راه الله لی. فضا٧

 ٣٧٩ ......................................................... سفر در الله متعال لتیفض

 ٣٧٩ ............ کشته شدن ایجھاد در راه الله سپس مردن  یخروج برا لتیفض

 ٣٨١ .... داشته باشد یعذر ایباشد  ضیمر یکه اراده جھاد کند ولیکس لتیفض

 ٣٨١ ............................ کند زیرا در راه الله تجھ یکه مجاھدیکس لتیفض

 ٣٨٢ ................................. بخشش نفس و جان در راه الله متعال لتیفض

 ٣٨٢ .................................................... انفاق در راه الله متعال لتیفض

 ٣٨٣ ......................................................................... ذکر لی. فضا٨

 ٣٨٤ ............................................... الله در امور آخرت ادیدوام  لتیفض

 ٣٨٦ .......................................................................... دعا لی. فضا٩

 ٣٨٧ ................................................................ معامالت لیفضا -٤

 ٣٨٧ .......................................................... الله یدعوت به سو لتیفض

 ٣٨٨ .............................................. از منکر یامر به معروف و نھ لتیفض

 ٣٨٩ ....................................................................... تینصح لتیفض

 ٣٨٩ ........................................................ کردن به حق تیوص لتیفض

 ٣٩٠ ......................... کند یگذار هیپا یکیکه در اسالم روش نیکس لتیفض

 ٣٩٠ ....................................................... مردم نیصلح ب جادیا تیفضل

 ٣٩١ ........................... از الله متعال یو پروا کین یکمک در کارھا لتیفض



 س     فهرست مطالب

 

 ٣٩٢ ..................................................... مومنان با ھم یھمدرد لتیفض

 ٣٩٣ ................................................................ ضیمر ادتیع لتیفض

 ٣٩٤ .......................................................................... صدقه لتیفض

 ٣٩٤ . شیو فروش و در طلب حق خو دیدر خر یریگو آسان یجوانمرد لتیفض

 ٣٩٤ .................................. أل جھاد و ھجرت و نصرت در راه الله لتیفض

 ٣٩٦ ............................... به خاطر الله متعال گریکدیمالقات کردن  لتیفض

 ٣٩٦ ............................................................... معاشرات لیفضا -٥

 ٣٩٦ ..................................................................... صله رحم لتیفض

 ٣٩٧ .......................................................... با پدر و مادر یکین لتیفض

 ٣٩٨ ....................................... با پدر و مادر یرفتارو خوش یکین لتیفض

 ٣٩٩ ........................................... صله رحم با دوستان پدر و مادر لتیفض

 ٣٩٩ .................................. ھاآن تیبا فرزندان و ترب کویمعاشرت ن لتیفض

 ٤٠٠ ......................................... کند یرا سرپرست یمیتیکه یکس لتیفض

 ٤٠٠ .......................................... نیزنان و مساک وهیبا ب یھمکار لتیفض

 ٤٠٠ ............................................................... فرزندان تیترب لتیفض

 ٤٠١ ................................................................ به مردم یکین لتیفض

 ٤٠١ .................................................................. هیصله رحم با ھمسا

 ٤٠٢ ............................................................. با مردم یانمھرب لتیفض

 ٤٠٣ ................................ گریکدیو عطوفت به  یت مومنان در مھربانلیفض

 ٤٠٣ .............................. با زنان و فرزندان و خادمان کویمعاشرت ن لتیفض

 ٤٠٤ ................................................. کویو معاشرت ن یسرپرست لتیفض

و دور کردن مشکلش و  ازشیبا مسلمان و برآوردن ن کویمعاشرت ن لتیفض
 ٤٠٥ ........................................................... پوشاندن لغزش و گناھش

 ٤٠٦ ................................................................... اخالق لیفضا -٦

 ٤٠٦ ................................................................... کویاخالق ن لتیفض

 ٤٠٧ ............................................................................ علم لتیفض

 ٤٠٨ ........................................................................... صبر لتیفض

 ٤١٠ .....................................................................ییراستگو لتیفض
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 ٤١٠ ............................................................... ر و توبهاستغفا لتیفض

 ٤١١ .......................................................................... یتقو لتیفض

 ٤١٢ ................................................................. و توکل نیقی لتیفض

 ٤١٣ .............................................................. تالش و کوشش لتیفض

 ٤١٤ ........................................................... ترس از الله متعال لتیفض

 ٤١٥ .................................................................. داشتن دیام لتیفض

 ٤١٦ ..................................................... و رحم نمودن یانمھرب تیفضل

 ٤١٨ ................................................... یعفو و گذشت و بردبار لتیفض

 ٤١٩ .............................................................. یو مھربان ینرم لتیفض

 ٤١٩ ............................................................................ ایح لتیفض

 ٤٢٠ .................................. کیزبان جز از امور ن سکوت و حفاظت لتیفض

 ٤٢١ ............................................... استقامت بر اوامر الله متعال لتیفض

 ٤٢١ .................................................................... یزکاریپرھ لتیفض

 ٤٢٢ ........................................................................ احسان لتیفض

 ٤٢٣ ...........................................................متعال الله یدوست لتیفض

 ٤٢٣ .................................................... از ترس الله متعال هیگر لتیفض

 ٤٢٥ ............................................... سخن خوب و خوشرو بودن لتیفض

 ٤٢٥ ................................................................... ایزھد در دن لتیفض

 ٤٢٦ ............................................................ ریانفاق در راه خ لتیفض

 ٤٢٧ .................................................... کیکثرت انجام اعمال ن لتیفض

 ٤٢٨ ......................................................................... تواضع لتیفض

 ٤٢٨ ............................................................... یکیعدالت و ن لتیفض

 ٤٢٩ ............................................................. میقرآن کر لیفضا -٧

 ٤٢٩ .................................................................... میقرآن کر لتیفض

 ٤٣٠ ........................................ کندیقرآن که به آن عمل م یقار لتیفض

 ٤٣١ ........................................ میدادن قرآن کر میو تعل یریادگی لتیفض

 ٤٣١ ........................................................ میمھارت در قرآن کر لتیفض

 ٤٣٢ ....................................... میتالوت قرآن کر یجمع شدن برا لتیفض



 ف     فهرست مطالب

 

 ٤٣٢ .................................................... واجب بودن محکم گرفتن قرآن

 ٤٣٣ ......................................................... گوش دادن به قرآن لتیفض

 ٤٣٤ .............................................. داردیکه قرآن را برپا میکس لتیفض

 ٤٣٤ ............................................بایز یتالوت قرآن قرآن با صدا لتیفض

 ٤٣٤ ...................................................................سوره فاتحه لتیفض

 ٤٣٥ ................................................................ سوره اخالص لتیفض

 ٤٣٥ ...................................................................... نیمعوذت لتیفض

 ٤٣٥ .................................................................... سوره بقره لتیفض

 ٤٣٦ ............................................................. سفارش به قرآن لتیفض

 ٤٣٦ ................................................................... قرائت قرآن لتیفض

 ٤٣٨ .................................................................. ج ینب لیفضا -٨

 ٤٣٨ .............................................................. ج امبرینسب پ لتیفض

 ٤٣٨ ......................................................................ج امبریپ یھانام

 ٤٣٨ ...................................................... ایانب گریبر د ج امبریپ لتیفض

 ٤٣٩ ..................................................... مردم ریبر سا ج امبریپ لتیفض

 ٤٤٠ ................................................ مخلوقات ریبر سا ج امبریپ لتیفض

 ٤٤٠ .............................................................. ج امبریاسراء و معراج پ

 ٤٤٤ .................................................. ج امبریدرود و سالم بر پ لتیفض

 ٤٤٥ ................................................. ج امبریروش درود بر پ نیترکامل

 ٤٤٦ ................................................ ج اصحاب رسول الله لیفضا -٩

 ٤٤٦ .......................................... نیالله عنھم اجمع یصحابه رض لتیفض

 ٤٤٦ ........................................................... ج امبریپ تیآل ب لتیفض

 ٤٤٩ .............................................................. نیراشد یخلفا لتیفض

 ٤٥١ ............................................................. مھاجران و انصار لتیفض
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 ٤٥٣ .................... ل او)یو شما ج امبریکتاب االخالق  ( اخالق پ -٢

 ٤٥٤ ................................................................ کویاخالق ن لتیفض

 ٤٥٧ ........................................................... مردم نیترخوش اخالق

 ٤٥٧ .................................................................... ج امبریاخالق پ

 ٤٥٧ ................................................................... امبریپ یبایاخالق ز

 ٤٥٨ ......................................................................... امبریبخشش پ

 ٤٥٩ .................................................................. ج رسول الله یایح

 ٤٥٩ ............................................................... ج شجاعت رسول الله

 ٤٦٠ ........................................................................ ج امبریپ ینرم

 ٤٦١ ......................................................... ج عفو و گذشت رسول الله

 ٤٦١ ...................................................................... ج امبریپ رحمت

 ٤٦٣ ................................................................... ج خنده رسول الله

 ٤٦٣ .................................................................... ج اللهرسول  هیگر

 ٤٦٤ .......................................... در برابر اوامر الله متعال ج امبریخشم پ

 ٤٦٥ ..................................... امتش یبرا ج رسول الله یشفقت و دلسوز

 ٤٦٥ .................................................... با مردم ج رسول الله یخوشرو

 ٤٦٦ ..................................................................... ج زھد رسول الله

 ٤٦٧ .................................................................. ج عدالت رسول الله

 ٤٦٨ ..................................................................... ج امبریپ یبردبار

 ٤٦٩ .................................................................... ج صبر رسول الله

 ٤٧٠ ............................................... ج رسول الله یاھورخیحت و خینص

 ٤٧٣ ....................................................................ج امبریپ لیشما

 ٤٧٥ .......................................................... کتاب آداب -٣

 ٤٧٥ ...................................................................... آداب سالم -١

 ٤٧٥ .......................................................................... سالم لتیفض
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 ٤٧٥ .............................................................................صفت سالم

 ٤٧٦ ............................................................. آغاز کننده سالم لتیفض

 ٤٧٦ ............................................................... تر به سالم دادنسزاوار

 ٤٧٧ ....................................... بر کودکان و زنان ھنگام نبودن فتنه سالم

 ٤٧٧ .................................... سالم دادن زنان به مردان ھنگام نبودن فتنه

 ٤٧٨ ........................................... سالم دادن ھنگام داخل شدن در خانه

 ٤٧٩ ................................................................ ھایسالم ندادن به ذم

 ٤٨٠ .......................... سالم دادن ھنگام داخل شدن و خارج شدن از منزل

 ٤٨٠ ................................................ مصافحه نمودن ھنگام سالم کردن

 ٤٨١ .................................... رد؟یپذ یمصافحه و معانقه صورت م یچه زمان

 ٤٨١ .................................................... بیسالم رساندن به غا یچگونگ

 ٤٨١ ................................................. !دیآیکه میبه خاطر مرد ستادنیا

 ٤٨٢ ............................بلند شوند شیکه دوست دارد مردم برایعقوبت کس

 ٤٨٢ ................................... نشد سه بار سالم دھد دهیھرگاه سالم فرد شن

 ٤٨٢ ................................. حاجت یسالم و جواب سالم ندادن ھنگام قضا

درباره خودش تا شناخته شود و  بهیاز غر دنیمانوس نمودن مسافر و پرس
 ٤٨٣ ...................................... مناسب با منزلتش به او داده شود یگاھیجا

 ٤٨٣ ........................................... السالم کیناپسند بودن آغاز سالم با عل

 ٤٨٤ ................................................ شود یچه در پاسخ سالم گفته مآن

 ٤٨٤ ...................................................... دنیآداب خوردن و نوش -٢

 ٤٨٤ ....................................................... پاک و حالل یخوردن از غذا

 ٤٨٥ ندیقبل از مردم شروع به خوردن نما لتیسّنت است که فرد بزرگ و با فض

 ٤٨٦ ........................... شیخو یبسم الله گفتن ھنگام غذا و خوردن از جلو

 ٤٨٦ .................................................. با دست راست دنیخوردن و نوش

 ٤٨٦ ..................................... خارج از ظرف دنیھنگام نوش دنینفس کش

 ٤٨٧ ........... سّنت است که به سمت راستش بدھد نوشد یم یدنیکه نوشیکس

 ٤٨٧ ..................................................... نشسته آب خوردن سنت است

 ٤٨٧ ................................................ ستادهیآب در حالت ا دنیجواز نوش
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 ٤٨٧ ................................................... نخوردن آب در ظرف طال و نقره

 ٤٨٨ ..................................................................... روش خوردن غذا

 ٤٨٩ .......................................................................... مقدار خوردن

 ٤٩٠ ................................................................... نگرفتن از غذا بیع

 ٤٩٠ ........................................................................... نخوردن ادیز

 ٤٩٠ ............................................................ شد ریس یاست گاھ زیجا

 ٤٩١ .................................................. رساندن یاریغذا دادن و  لتیفض

 ٤٩٢ ................................................ خورد یکه م ییکردن از غذا فیتعر

 ٤٩٢ ................................................................. یدنیدن در نوشیندم

 ٤٩٢ ........................................................... بنوشد انیر پاآب دھنده د

 ٤٩٢ ......................................................... وقت دخول و خروج مھمان

 ٤٩٣ ................. خود صاحبخانه به او خدمت کند نکهیکردن مھمان و ااکرام 

 ٤٩٤ ........................................... گاھشیاکرام کردن مھمان به اندازه جا

 ٤٩٥ ............................................روش نشستن مردم ھنگام غذا خوردن

 ٤٩٦ .............................................................. غذا یروش نشستن برا

 ٤٩٦ ............................................................. خورده شده یصفت غذا

 ٤٩٦ ........................ دنیظرِف آب با گفتِن بسم الله قبل از خواب بستن درب

 ٤٩٧ ................................................................... خوردن با خدمتکار

 ٤٩٧ .................................................. اول غذا خوردن بعد نماز خواندن

 ٤٩٧ ................................................................ روش خوردن از کاسه

 ٤٩٧ ...........................................انجام داد دیبا ریش دنینوش آنچه ھنگام

 ٤٩٨ ............................................ ھنگام غذا و پس از آن الحمدلله بگوبد

 ٤٩٨ .............................................................. غذا خوردن انیپا یدعا

 ٤٩٩ ........................................................... زبانیم یمھمان برا یدعا

 ٤٩٩ ......................... آب بدھد خواھد یم ایبه او آب داده  که یکس یدعا برا

 ٤٩٩ ................................................................ آداب راه و بازار -٣

 ٤٩٩ ............................................................................... حقوق راه

 ٥٠٠ ................................................ و آزار از راه تیاذ لهیدور کردن وس
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 ٥٠٠ .................................................... راه ریحاجت در مس یعدم قضا

 ٥٠١ ............................... آب دھان به جھت قبله در راه و جز آن نداختنین

 ٥٠١ .......................................................................... یسوار یدعا

 ٥٠٢ ...... اتراق نکردن ی، و شب بر راھریدر مس واناتیکردن مصلحت ح تیرعا

 ٥٠٢ .......................................................... از راه رفتن متکبرانه زیپرھ

 ٥٠٣ ....................................................... و فروش دیدر خر یریگآسان

 ٥٠٣ ............................................... دیداختن وام ھرگاه زمانش فرا رسپر

 ٥٠٣ ....................................مھلت دادن به تنگدست و گذشت کردن از او

 ٥٠٣ .................................................. و فروش نکردن ھنگام نماز دیخر

 ٥٠٤ .............................................................. ھاعدالت در ھمه حالت

 ٥٠٥ ...................................................... کردن ادیسوگند  ادیاز ز زیپرھ

 ٥٠٥ .................. دیحرام و پل یایو فروش اش دیکردن از معامالت و خر زیپرھ

 ٥٠٦ ......................................................... ندادن و دروغ نگفتن بیفر

 ٥٠٧ ............................................................ انبار و احتکار نکردن کاال

 ٥٠٧ ....................................................................... آداب سفر -٤

 ٥٠٧ ........................................................ ه نمودنیطلب توص کانیاز ن

 ٥٠٧ .................................... دیدر ھنگام سفر به مسافر بگو میچه که مقآن

 ٥٠٨ ....................................... یھنگام خداحافظ میمق یمسافر برا یدعا

 ٥٠٨ .............................................................. کوین قانیمسافرت با رف

 ٥٠٨ ................................................... یازین یتنھا سفر نکردن مگر برا

 ٥٠٩ ..............................................نکردن سگ و زنگ در سفر ینگھدار

 ٥٠٩ .......................................... در سفر و جز آن قیکردن با رف یھمکار

 ٥٠٩ ......................................................................... زمان آغاز سفر

 ٥١٠ ................................... سفر خارج شدن و رفتن شبانه یصبح زود برا

 ٥١٠ .......................................................................... یسوار یدعا

 ٥١١ .............................................................................. سفر یدعا

 ٥١١ ..................................................... ھرگاه دو نفر به مسافرت رفتند

 ٥١٢ ............................................................. مراعات کردن آداب سفر
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 ٥١٢ ........................ کندیم یرا ط یریو سراز ییمسافر ھرگاه سرباال یدعا

 ٥١٣ .................... که در آن عذاب نازل شده بگذرد ینیھرگاه مسافر از سرزم

 ٥١٣ ......................................................... در راه شبانه دنیروش خواب

 ٥١٣ ................................................. دیبگو نیچن دیرس یگاه به مکانھر

 ٥١٤ .......................................................... دارد یازین که یانتظار کس

 ٥١٥ ............................................................. مسافر ھنگام سفر یادع

 ٥١٥ ............................................... دیلغز اش یمسافر ھرگاه سوار یدعا

 ٥١٥ ....................... و خواست واردش شود دیرا د یمسافر ھرگاه آّباد یدعا

 ٥١٦ ................................ مسافر ھرگاه از سفر حج و جز آن بازگشت یدعا

 ٥١٧ ................................... اش برگردد ھرگاه سفرش تمام شد نزد خانواده

 ٥١٧ ..................................................................... وقت آمدن از سفر

 ٥١٨ ................................................. شدن داریو ب دنیآداب خواب -٥

 ٥١٨ ..................................................... ھرگاه خواست بخوابد چه کند؟

 ٥١٨ ............................................... قبل از خواب یشستن دست از چرب

 ٥١٨ ..................................................... سه بار رختخواب را تکان دادن

 ٥١٩ .................................................... را بخواند اتیآ نیھنگام خواب ا

 ٥٢٠ ............ ھنگام خواب» الحمد لله«و » سبحان الله«و » الله اکبر«خواندن 

 ٥٢١ ....................................... رختخواب نداشتن یادیز ازیبدون عذر و ن

 ٥٢١ ............................ پس از نماز عشا و بدون عذر سخن نگفتن دنیخواب

 ٥٢١ ..................................... دنیراست خواب یوضو گرفتن سپس به پھلو

 ٥٢٢ ....................................... شدن داریو ھنگام ب دنیھنگام خواب یدعا

 ٥٢٥ ............................................ پاک کردن آثار خواب از چھره با دست

 ٥٢٥ ............................................. شدن در خواب شب یبه سو یاز سو

 ٥٢٦ ..................................................................... آداب خواب -٦

 ٥٢٦ ........................................................................... اقسام خواب

 ٥٢٦ ....................................... دیبگو نیچن دیدیبد د ایھرگاه خواب خوب 

 ٥٢٨ ..............................................................کوین یایشاد شدن با رو

 ٥٢٨ ............................................................. دنیرا در خواب د امبریپ
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 ٥٢٩ ...................................... در خواب طانیکردن ش یخبر ندادن به باز

 ٥٢٩ ............................................................. آداب اجازه گرفتن -٧

 ٥٢٩ ........................................................ ھا آداب داخل شدن در منزل

 ٥٣٠ ............................................................. اجازه خواستن یونگچگ

 ٥٣١ .............................................. ستدیکجا با خواھد یکه اجازه میکس

 ٥٣١ ............................ د؟یشد چه بگو دهیھرگاه از اسم اجازه خواھنده پرس

 ٥٣٢ ............................................. و کودکان زانیاوقات اجازه گرفتن کن

 ٥٣٢ ......................... صحبت نکردن دو نفر مگر با اجازه نفر سوم یدر گوش

 ٥٣٢ ...................................... اشبدون اجازه یگرینگاه نکردن به خانه د

 ٥٣٣ .................................................. اجازه خواستن ھنگام خارج شدن

 ٥٣٣ ............................................................ آداب عطسه کردن -٨

 ٥٣٣ ............................ دییالحمدلله بگو که یطسه کننده ھنگامع یدعا برا

 ٥٣٤ ................................................ چگونه به عطسه زننده پاسخ دھد؟

 ٥٣٤ ................................................................. ھرگاه کافر عطسه زد

 ٥٣٥ ..................................................... ھنگام عطسه زدن چه کار کند

 ٥٣٥ ........................................ به عطسه زننده پاسخ داده شود یزمان چه

 ٥٣٥ ........................................ چند بار به عطسه زننده جواب داده شود؟

 ٥٣٦ .............................................. کرد؟ دیچه با دنیکش ازهیھنگام خم

 ٥٣٦ .........................................................ضیاز مر ادتیآداب ع -٩

 ٥٣٦ ............................................................. ضیاز مر ادتیع لتیفض

 ٥٣٦ .............................................................. مارانیاز ب ادتیحکم ع

 ٥٣٧ ........................................................... بت زدهیفرد مص یبرادعا 

 ٥٣٧ ......................................................... ند؟یکننده کجا بنش ادتیع

 ٥٣٨ .................................................................. ضیمر ادتیع یدعا

 ٥٣٨ .......................... آنچه که به نفع اوست یبه سو ماریکردن ب ییراھنما

 ٥٣٩ .................................. کردن زنان از مردان ھنگام نبودن فتنه ادتیع

 ٥٤٠ ......................................................................... مشرک ادتیع

 ٥٤٠ ........................................................................ ماریبر ب دنیدم
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 ٥٤٠ .................................................................... آداب لباس -١٠

 ٥٤٠ ............................................................................. لباس دیفوا

 ٥٤١ ........................................................................... لباس نیبرتر

 ٥٤٢ ..................................................... مردان و زنان یمکان شلوار برا

 ٥٤٢ .................................................. نکردن شلوار توسط مردان زانیآو

 ٥٤٣ ................................................. اندشده یکه نھ یلباس و رختخواب

 ٥٤٦ ............................ منع شده است؟ یلباس دنیچه نوع راه رفتن و پوش

 ٥٤٨ .................................................. را آشکار نکند نتشیزن لباس و ز

 ٥٤٨ ..................................................... و نظافت نتیتوجه نمودن به ز

 ٥٤٩ ............................................................................پوشاندن سر

 ٥٤٩ ............................................ و مانند آن دیلباس جد دنیپوش یدعا

 ٥٥٠ ........................................... بپوشد یدیکه لباس جدیکس یدعا برا

 ٥٥٠ .................................................................. دنیروش کفش پوش

 ٥٥١ ...................................... و چگونه به دست نمودن آن انگشتر مردان

 ٥٥١ .......................................... است زیزنان جا یکه برا ییطال یپوشش

 ٥٥٢ ....................................................... در لباس و رختخواب یفروتن

 ٥٥٣ ......................................................... کتاب اذکار -٤

 ٥٥٣ ..................................................................... احکام اذکار -١

 ٥٥٣ ................................................................................. فقه ذکر

 ٥٥٤ .....................................................کردن پروردگار ادی ادیحکمت ز

 ٥٥٦ .............................................................................. اقسام ذکر

 ٥٥٧ ............................................ ذکر الله در بدن انسان ھفت نوع است

 ٥٥٨ ...................................................................... ذکر و دعا یژگیو

 ٥٥٨ ................................ ترس و ھراس انسان از پروردگارش دو نوع است

 ٥٥٩ ........................................................................ ذکر یھایژگیو

 ٥٥٩ ....................................................... در ذکر کردن ج امبریروش پ

 ٥٦٠ ..................................................... ذکر پروردگار بلندمرتبه لیافض
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 ٥٦٢ .................................................................... ذکر پروردگار دیفوا

 ٥٦٢ ........................................................................ الحاتص اتیباق

 ٥٦٣ .......................................................... مداومت بر ذکر الله لیفضا

 ٥٦٥ .................................................................. مجالس ذکر لتیفض

 ٥٦٦ .......................................یدر ھر مجلس امبرشیذکر الله و درود بر پ

 ٥٦٧ ............................. کند یکه از ذکر الله رو گردانیو مجازات کس فریک

 ٥٦٨ ...................................................................... انواع اذکار -٢

 ٥٦٨ .................................................................. و شام . اذکار صبح١

 ٥٦٨ ............................................................................. وقت اذکار

 ٥٦٩ .................................................................... اذکار صبح و شام

 ٥٧٦ ........................................................................ اذکار صبحگاه

 ٥٧٦ .......................................................................... اذکار شامگاه

 ٥٧٧ ............................................................................اذکار شبانه

 ٥٧٨ ......................................................................... . اذکار مطلق٢

 ٥٨٢ .......................................................................... دی. اذکار مق٣

 ٥٨٣ .............................. شودیگفته م یام ترس و ناراحتآنچه که ھنگ -١

 ٥٨٣ ........................................................... ھنگام غم و اندوه یدعا

 ٥٨٤ ............................................ یھنگام خوف و ترس از گروھ یدعا

 ٥٨٤ ........................................................ رو شدھرگاه با دشمن روبه

 ٥٨٥ .......................................... دشمن هیخواستن عل یاریدعا ھنگام 

 ٥٨٦ ................................................................ ستمکاران هیدعا عل

 ٥٨٦ ......................................................... مغلوب شدن ھنگام یدعا

 ٥٨٧ ................................................. گناه کرد، چه کند؟ یھرگاه فرد

 ٥٨٧ ................................................................... فرد بدھکار یدعا

 ٥٨٨ ................................................... بزرگ ایکوچک  بتیھنگام مص

 ٥٨٩ ............................................... شیھاو وسوسه طانیذکر راندن ش

 ٥٨٩ .......................................................... ذکر ھنگام خشم و غضب

 ٥٩٠ ............................................................... یاذکار امور عارض -٢

 ٥٩٠ ............................................................. شدن به خانه ذکر وارد
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 ٥٩٠ ........................................................... ذکر برخاستن از مجلس

 ٥٩١ .................................... خروس و االغ و سگ را بشنود یاھرگاه صد

 ٥٩١ ...................................... شود و سپس تکبر ورزد حتیکه نصیکس

 ٥٩٢ ........................................ را دور کند یھرگاه خواست منکر یدعا

 ٥٩٢ ........................................ شده است یکیکه به او نیکس یدعا برا

 ٥٩٣ ......................................... ھاوهیم دنیآغاز رس دنیھنگام د یدعا

 ٥٩٣ ...................................................... یھنگام تعجب و شاد یدعا

 ٥٩٤ ............................................................ باد دنیھنگام وز یدعا

 ٥٩٤ ....................................................... ابر و باران دنیدعا ھنگام د

 ٥٩٥ ......................................................... باران دنیپس از بار یدعا

 ٥٩٦ .............................................................. کرده شد هیھرگاه تزک

 ٥٩٧ ........................................................... دعاکتاب  -٥

 ٥٩٧ ....................................................................... احکام دعا -١

 ٥٩٧ ................................................................................ انواع دعا

 ٥٩٨ ............................................................................... قدرت دعا

 ٥٩٩ .............................................................................. اجابت دعا

 ٥٩٩ ....................................................................... موانع اجابت دعا

 ٦٠١ ........................................................... دعا ھمراه با بال یھاحالت

 ٦٠١ .............................................................................دعا لتیفض

 ٦٠٢ ............................................................ آداب دعا و اسباب اجابت

 ٦٠٣ ........................................................................ م انواع دعااحکا

 ٦٠٤ ................ شودیکه دعا اجابت م ییھااوقات، جاھا و حالت نیبرتر -٢

 ٦٠٤ .................................................................. اوقات دعا نی. برتر١

 ٦٠٤ ............................................................. دعا یھامکان نی. برتر٢

 ٦٠٤ ............................................................ دعا یھاحالت نیبھتر. ٣

 ٦٠٧ ...... اندوارد شده حیو سنت صح میکه در قرآن کر ییاز دعاھا یبرخ -٣

 ٦٠٧ ..................................................................... یقرآن یدعاھا .١

 ٦١٥ ...................................................................... ینبو یدعاھا .٢



 غ     فهرست مطالب

 

 ٦٢٩ ...... دینمایحفاظت م طانیکه انسان را در مقابل ش یاذکاردعاھا و  -٤

 ٦٢٩ ....................................................................... ھایماریاقسام ب

 ٦٣٠ .................................................... باشدیطبابت جسم بر دو نوع م

 ٦٣١ ..................................................................... یقلب یھایماریب

 ٦٣١ ........... صفت طانیش یھاو انسان یجن نیاطیش یھادفع نمودن شرارت

 ٦٣٣ ..................................................... با فرزندان آدم طانیش یدشمن

 ٦٣٣ ....................................................... طانیش یاز دشمن ییھانمونه

 ٦٣٥ ........................................................................ طانیش یھاراه

 ٦٣٦ ................................................................. طانیورود ش یھاراه

 ٦٣٧ ....................................................................... طانیش یھاگام

 ٦٣٨ .................. ماند؟یدر امان م طانیاز ش یزیچه چ یلهیبنده به وس -١

 ٦٤٦ ........................ و جن) طانیدرمان و عالج جادو و لمس کردن (ش -٢

 ٦٤٧ .......................................................................... اسباب لمس

 ٦٤٧ ............................................................. انسان با جن یھاحالت

 ٦٤٨ ............................................................. حکم رفتن نزد ساحران

 ٦٤٩ ......................................................... و آموزش سحر میحکم تعل

 ٦٥٠ ........................................ حکم گرفتن اجرت و مزد در مقابل سحر

 ٦٥١ .................................................................. اسباب انتشار سحر

 ٦٥٢ ............................................................................. انواع سحر

 ٦٥٢ ................................................ انیساحران و دروغگو یھاعالمت

 ٦٥٣ ................ سحر شده است شیکه برایحکم بر طرف کردن سحر از کس

 ٦٥٤ ..................................... سحر یلهیحکم بر طرف کردن سحر به وس

 ٦٥٤ .............................................................................. حد ساحر

 ٦٥٦ ..................................................... ھاطانیدرمان سحر و لمس ش

 ٦٥٩ .................................................................... یدم شرع تیفیک

 ٦٦٣ ................................................................. چشم زخم یدعا -٣

 ٦٦٣ .......................................................... چشم زخماصابت  تیفیک

 ٦٦٤ ............................. زخم به او اصابت کرده استکه چشمیدرمان کس

 ٦٦٤ ................................................................... صفت غسل کردن



 مختصر الفقه االسالمی  ظ 

 

 باب سوم:  کتاب عبادات

 ٦٦٨ .............................................................. یاصول و قواعد شرع

 ٦٦٨ ................................................................... یاقسام احکام شرع

 ٦٦٩ .................................................................... یاقسام اوامر شرع

 ٦٧٠ ....................................................... یدادن اوامر شرعحکم انجام 

 ٦٧٠ ............................................. ج امبریدانستن و فقه اقوال و افعال پ

 ٦٧١ .................................. یدر فقه اسالم یاصول و قواعد شرع نیترمھم

 ٦٧٢ ........................................................................ ج امبریافعال پ

 ٦٧٣ ......................................................... عمل صالح تیشروط مقبول

 ٦٧٤ ....................................................................... آفات عمل صالح

 ٦٧٤ ...................................................................... حفظ عمل صالح

 ٦٧٥ ............................................................................ تین تیاھم

 ٦٧٦ ......................................................................... اخالص یمعنا

 ٦٧٧ ...............................................................................ثاریحکم ا

 ٦٨١ ....................................................... کتاب طهارت -١

 ٦٨١ .................................................................. احکام طھارت -١

 ٦٨١ ................................................................... یانواع طھارت شرع

 ٦٨١ ........................................................................ نجاست نیبدتر

 ٦٨٢ ............................... و حالت بنده ھنگام مناجات پروردگارش تیوضع

 ٦٨٣ .................................................................... عاقبت بدن و روح

 ٦٨٣ ............................................................................ ھااقسام آب

 ٦٨٤ .............................................. صاف یمصرف یھاحکم استعمال آب

 ٦٨٤ .......................................................................... احکام طھارت

 ٦٨٦ ......................................... حکم استفاده کردن از ظروف طال و نقره

 ٦٨٧ .......................................................................... انواع نجاسات

 ٦٨٨ .............................................................استنجا و استجمار -٢

 ٦٨٩ ............................................................ احکام استنجا و استجمار



 أ أ     فهرست مطالب

 

 ٦٨٩ .............................حاجت یحکم رو و پشت به قبله کردن ھنگام قضا

 ٦٩٠ ..................................... حاجت در آنجا حرام است یکه قضا یاماکن

 ٦٩٠ .................................................................... استجمار یچگونگ

 ٦٩١ .............................................................. فطرت یھاسنت -٣

 ٦٩١ ............................................................................. . مسواک١

 ٦٩١ .............................................................. مسواک زدن یچگونگ

 ٦٩١ ......................................................................... حکم مسواک

 ٦٩٢ .................... و بلند کردن آن شیھا و رھا کردن رلی. کوتاه کردن سب٢

 ٦٩٢ ........................................................................ . ختنه کردن٣

ھابغل و کوتاه کردن ناخن ریز یناف و کندن موھا ریز دیزا یموھا دنی. تراش٤
 .......................................................................................... ٦٩٢ 

 ٦٩٣ ........................................... رهیمشک و غ یلهیبه وس یی. خوشبو٥

 ٦٩٣ ...................... ھاحنا و َکَتم و مانند آن یلهیمو به وس یدیسف ریی. تغ٦

 ٦٩٤ ................................................... شیحکم رھا کردن و گذاشتن ر

 ٦٩٥ ................... دادن آن شیسر و روغن زدن و آرا یخوب نگه داشتن مو

 ٦٩٥ ..................................... سر شش حالت دارد یموھا دنیحکم تراش

 ٦٩٦ .............................................................................. وضو -٤

 ٦٩٦ ........................................................................... وضو لتیفض

 ٦٩٧ ........................................................................ وضو یھافرض

 ٦٩٨ ........................................................................ وضو یھاسنت

 ٦٩٨ ..................................................................... زیجا یروش وضو

 ٦٩٩ .................................................................... کامل یروش وضو

 ٦٩٩ ............................................................... ج امبریپ یروش وضو

 ٧٠٠ ................................................................ ج امبریپ یانواع وضو

 ٧٠٠ .................................................. یھر نماز یحکم وضو گرفتن برا

 ٧٠١ ....................................................... بعد از اتمام وضو یروش دعا

 ٧٠٢ ..................................................................... وضو یھاشکننده

 ٧٠٣ ............................ رد؟یکه در طھارت شک کرد، چه وقت وضو بگیکس



 مختصر الفقه االسالمی  ب ب 

 

 ٧٠٣ ............................................. وضو یبودن روغن بر اعضا یحکم باق

 ٧٠٤ ............... دارد ییوضویحالت ب شهیکه ھمیکس یحکم وضو گرفتن برا

 ٧٠٤ ............................................. شودیحکم آنچه که از انسان خارج م

 ٧٠٥ ............................................................. حکم خواب و ُچرت زدن

 ٧٠٥ ................................. )میو ضخ یھا (جوراب چرممسح بر موزه -٥

 ٧٠٦ ................................................................. ھاحکم مسح بر موزه

 ٧٠٦ ................................................................. ھامدت مسح بر موزه

 ٧٠٦ ........................................................... ھامسح بر موزه یھاشرط

 ٧٠٧ ................................................................. ھاروش مسح بر موزه

 ٧٠٧ ............................................... زنانه یبر عمامه و روسرروش مسح 

 ٧٠٨ ............................................ یبندشکسته یھاروش مسح بر چوب

 ٧٠٨ ............................................................................ غسل -٦

 ٧٠٨ .............................................................. غسل یھاواجب کننده

 ٧٠٩ .......................................................................زیجاروش غسل 

 ٧٠٩ ...................................................................... روش غسل کامل

 ٧٠٩ ................................................................. ج امبریروش غسل پ

 ٧١٠ ........................... شود، حرام استیم انیب ریجنب آنچه که در ز یبرا

 ٧١٠ ..................................................................... روش خواب جنب

 ٧١١ ..................................... دینمایکه جماع را تکرار میروش غسل کس

 ٧١١ ................................................................... مستحب یھاغسل

 ٧١٢ ............................................................................ احکام غسل

 ٧١٢ .................................................................... غسل یھااز سنت

 ٧١٢ ........................................................................ مقدار آب غسل

 ٧١٣ .......................................................... حکم غسل کردن در توالت

 ٧١٣ ........................... د سپس آب از او خارج شودیکه غسل نمایحکم کس

 ٧١٣ ........................................ که از غسل کردن معذور استیحکم کس

 ٧١٤ ................................................................ حکم غسل روز جمعه
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 ٧١٤ ............................................................................. ممیت -٧

 ٧١٥ .............................................................................. ممیحکم ت

 ٧١٦ ............................................ است زیجا یزیچه چ یلهیبه وس ممیت

 ٧١٦ ............................................................................. ممیروش ت

 ٧١٧ ......................................رود؟یم نیاز ب ممیت یزیچه چ یلهیبه وس

 ٧١٧ ................................................................ ممیت یھاباطل کننده

 ٧١٧ ................................................. ش مشروع استیبرا ممیتآنچه که 

 ٧١٨ .................................................................. و نفاس ضیح -٨

 ٧١٨ ...................................................................... ضیاصل خون ح

 ٧١٨ ............................................................................ ضیمدت ح

 ٧١٩ ................................................................ مدت نفاس نیترشیب

 ٧١٩ ................................... شودیکه از شخص حامله خارج م یحکم خون

 ٧١٩ ........................... شده حرام استو نفاس ضیشخص حا یآنچه که برا

 ٧١٩ ............................. دینمایرا قطع م ضیحکم خوردن آنچه که خون ح

 ٧٢٠ ........................................................... ضیپاک شدن حا ینشانه

 ٧٢٠ ............................................... )یرگیو ت یُصفره و ُکدره (زردحکم 

 ٧٢٠ .......................................................... ضیحکم مباشرت با زن حا

 ٧٢٠ ......................................................... ضیحکم جماع کردن با حا

 ٧٢١ ........... شودیاز او خارج م ضیاوقات ح ریکه خون در غیمستحاضه: کس

 ٧٢٢ ................................................................. مستحاضه یھاحالت

 ٧٢٢ .......................................... ندارد یثبات ضشیکه دوره حیحکم کس

 ٧٢٢ ..................................................... شودیحکم آنچه از زن خارج م

 ٧٢٣ .................................................. دھدیآنچه که مستحاضه انجام م

 ٧٢٥ ....................................................... کتاب الصالة -٢

 ٧٢٥ ................................................................. فقه احکام نماز -١

 ٧٢٥ .............................................................. نماز تیحکمت مشروع

 ٧٢٧ .................................................................... فقه استقامت قلب



 مختصر الفقه االسالمی  د د 

 

 ٧٢٨ ............................................................ یاوامر الھ میعالمت تعظ

 ٧٢٨ .......................................................................... یفقه امر و نھ

 ٧٣٠ ....................................................................... یفقه اوامر شرع

 ٧٣١ ....................................................................... نفس یھایژگیو

 ٧٣٢ ............................................................... گانهپنج یھا حکم نماز

 ٧٣٣ ...................................................................... بلوغ یھاعالمت

 ٧٣٣ ............................................................................ نماز تیاھم

 ٧٣٤ .................................................................. فرض یتعداد نمازھا

 ٧٣٤ ................................................................ نده نمازحکم ترک کن

 ٧٣٥ ......................................................... در انتظار نماز بودن لتیفض

 ٧٣٦ ....... گام برداشتن با حالت طھارت به قصد در مسجد نماز خواندن لتیفض

 ٧٣٧ ............................................. شود یخشوع در نماز چگونه حاصل م

 ٧٣٧ ............................................................. مشروع هیگر یھا یژگیو

 ٧٣٨ .............................................فرد مسلمان عبادت است یندگتمام ز

 ٧٣٨ .......................................شوندیعرضه م أل که اعمال بر الله یاوقات

 ٧٣٩ .................................................................... اذان و اقامه -٢

 ٧٣٩ .............................................................. اذان تیحکمت مشروع

 ٧٤٠ .............................................................وقت اذان و نماز در عالم

 ٧٤٠ ..................................................................... اذان و اقامهحکم 

 ٧٤١ .......................................... چھار نفر بودند ج امبریمؤذنان مسجد پ

 ٧٤١ ........................................................................... اذان لتیفض

 ٧٤٢ ............................................................................. قدرت اذان

 ٧٤٢ .......................................... دینمایو اقامه م دیگویاذان م یچه کس

 ٧٤٣ .................................................................... شروط صحت اذان

 ٧٤٣ ........................................................................ اذان یھاسنت

 ٧٤٣ ............................................... که از سنت ثابت است یاذان تیفیک

 ٧٤٥ ...........................................شود؟یدر اذان گفتن مقدم م یچه کس

 ٧٤٥ ........................................................................ حکم تعدد اذان
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 ٧٤٦ ................................................................. شدهحکم اذان ضبط 

دو حالت  رهیو غ ونیزیو تلو ویاعالم کننده مانند راد لیوسا قیپخش اذان از طر
 ٧٤٦ ..................................................................................... دارد

 ٧٤٦ ............................................................... حکم اذان قبل از وقت

 ٧٤٦ .............................................. و جواب دادن به اذان تیتبع لتیفض

 ٧٤٧ ........................................ د؟یاذان را بشنود، چه بگو یکه صدایکس

 ٧٤٨ ........................................... مؤذن کیاز  شیحکم جواب دادن به ب

 ٧٤٨ ............................................ امامت و اذان یحکم اجرت گرفتن برا

 ٧٤٩ ........ دیگویکه مؤذن اذان م یشود، در حالیکه وارد مسجد میحکم کس

 ٧٤٩ .............................. شودیکه بعد از اذان از مسجد خارج میحکم کس

 ٧٤٩ ............................................................... اذان و اقامه نیمقدار ب

 ٧٤٩ ............................................... اقامه که در سنت ثابت است تیفیک

 ٧٥٠ ................................................ دیشد یروش اذان در باران و سرد

 ٧٥١ ........................................................... حکم اذان و اقامه در سفر

 ٧٥١ ............................................... نمازھا یحکم گفتن اذان و اقامه برا

 ٧٥١ ....................................................... گانهپنج یاوقات نمازھا -٣

 ٧٥٢ ....................................................... گانهفرض پنج یاوقات نمازھا

 ٧٥٣ ....................................................................... نماز ریحکم تأخ

 ٧٥٤ .................................. نماز خوانده شود؟ یما چه وقتھنگام شدت گر

 ٧٥٤ ......................................... شان کم باشدکه وقتیاوقات نماز ھنگام

 ٧٥٥ ..................................................................... شروط نماز -٤

 ٧٥٥ ........................................................................ وقت نماز فرض

 ٧٥٦ ............................... شودیقبله استناد م یآن برا یلهیآنچه که به وس

 ٧٥٦ ........................ شناسد، چگونه نماز بخواند؟یکه جھت قبله را نمیکس

 ٧٥٦ ................................................................... صفت لباس در نماز

 ٧٥٧ ................................................................... حد عورت مرد و زن

 ٧٥٨ .............................................................................. مکان نماز

 ٧٥٩ ............................................... ینماز خواندن در حالت لخت تیفیک



 مختصر الفقه االسالمی  و و 

 

 ٧٦٠ .......................................................................... احکام مساجد

 ٧٦٠ ......................................................................... مکان نیبھتر

 ٧٦٠ ....................................................................... ساختن مساجد

 ٧٦١ .................................................................. آداب دخول مسجد

 ٧٦٢ ........................................................... در مسجد دنیحکم خواب

 ٧٦٢ ........................ که طھارت نداردیکس یحکم وارد شدن به مسجد برا

 ٧٦٤ .................................................. حکم قفل کردن و بستن مساجد

 ٧٦٤ ........................... رهیو غ اتینوشتن آ یلهیمساجد به وس نییحکم تز

 ٧٦٤ ...................... که در حال نماز خواندن استیحکم سالم گفتن به کس

 ٧٦٥ ........................................... حکم فاصله و مانع گذاشتن در مسجد

 ٧٦٥ ................................................................... اقسام مردم در نماز

 ٧٦٦ ........................................ حکمت مناجات کردن با پروردگار در نماز

 ٧٦٧ ....................................................................... روش نماز -٥

 ٧٨٢ ................................................... فرض یاذکار بعد از نمازھا -٦

 ٧٨٤ .... شان گفته شودیبا بندھا ایبا انگشتان دست  حیاست که تسب نیسنت ا

 ٧٨٥ ...................................................................... احکام نماز -٧

 ٧٨٥ ........................................ فاتحه از امام و مأموم و منفردحکم قرائت 

 ٧٨٦ ...................................................................... اول نماز مسبوق

 ٧٨٦ ................................................ خواندیآنچه که مسلمان در نماز م

 ٧٨٦ ................................................................. مکان سکوت در نماز

 ٧٨٦ ................................................................ استفتاح یاانواع دعاھ

 ٧٨٧ ............................................ دینمایم یآنچه که نمازگزار از آن دور

 ٧٨٧ ............................................................ حکم توجه کردن در نماز

 ٧٨٨ .................................................................... ُستره در نمازحکم 

 ٧٨٨ ........................................................ نمازگزار یحکم عبور از جلو

 ٧٨٩ .............................................. باال بردن دستان در نماز یھاگاهیجا

 ٧٩٠ ................................ یحکم قرائت خواندن نمازگزاران به صورت جھر

 ٧٩٠ .................................................. صدا پشت سر امام دنیحکم رسان
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 ٧٩٠ ........................................ نمازگزار ھنگام نماز مباح است یآنچه برا

 ٧٩١ .................................... سجده یمکان و اعضا نیو مانع ب لیحکم حا

 ٧٩٣ ........... آورد؟ ینمازھا را به جا یبرود، چگونه قضا نیکه عقلش از بیکس

 ٧٩٣ .................. آورد؟ ینمازھا را به جا یو جنب چگونه قضا ضیشخص حا

 ٧٩٣ .................. دیموش نماآن را فرا ایکه ھنگام نماز خواب برود یحکم کس

 ٧٩٣ ................................ نمود و تشھد را فراموش کرد امیکه قیحکم کس

 ٧٩٣ ......... اندکه خارج شود و مردم را مشاھده کند که نماز خواندهیحکم کس

 ٧٩٤ ........................................... گفتن در نماز و خارج از آن نیحکم آم

 ٧٩٤ ................................................................. نماز یھاباطل کننده

 ٧٩٤ ....................................................................... ارکان نماز -٨

 ٧٩٥ ..................................... از ارکان نماز را ترک کند یکیکه یحکم کس

 ٧٩٦ ........................................................... حکم قرائت فاتحه در نماز

 ٧٩٦ ........................................................... در نماز تیحکم اختالف ن

 ٧٩٧ ......................................... حکم خوب نماز خواندن و تمام کردن آن

 ٧٩٩ .................................................................... واجبات نماز -٩

 ٧٩٩ .................................. از واجبات نماز را ترک کند یکیکه یحکم کس

 ٨٠٠ .............................................................. رکن و واجب انیفرق م

 ٨٠٠ ............................................................... نماز یھاسنت -١٠

 ٨٠٠ ................................................فرض یحکم استغفار پس از نمازھا

 ٨٠١ ............................................................................ ذکر تیفیک

 ٨٠١ ..................................................... مشروع یاقسام سجده -١١

 ٨٠١ ...................................................................... نماز ی. سجده١

 ٨٠١ ...................................................................... سھو ی. سجده٢

 ٨٠٢ ................................................................. سھو یاقسام سجده

 ٨٠٣ ................................................................ سھو یاحکام سجده

 ٨٠٣ ....................................................... د؟یسھو چه بگو یدر سجده

 ٨٠٤ .................................................................... تالوت ی. سجده٣

 ٨٠٤ ................................................................ تالوت یحکم سجده
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 ٨٠٥ .................................................. تالوت در قرآن یھاتعداد سجده

 ٨٠٥ ........................................................... تالوت یسجده یچگونگ

 ٨٠٥ ............................................................. تالوت یسجده لتیفض

 ٨٠٦ ................................................. دیتالوت بگو یآنچه که در سجده

 ٨٠٦ ...................................................................... شکر ی. سجده٤

 ٨٠٦ ................................................................. شکر یروش سجده

 ٨٠٧ ....................................................... دیشکر بگو یآنچه در سجده

 ٨٠٧ .................................................................. نماز جماعت -١٢

 ٨٠٧ ....................................................... نماز جماعت تیحکم مشروع

 ٨٠٧ ........................................................ اجتماع مسلمانان نیتربزرگ

 ٨٠٨ .................................................................... حکم نماز جماعت

 ٨٠٩ ..................................................... نماز جماعت در مسجد لتیفض

 ٨١٠ ................................................................. نماز جماعت لتیفض

 ٨١١ ........................................................... ماعت بخواند؟کجا نماز ج

 ٨١١ ........................................... مساجد یحکم خارج شدن زنان به سو

 ٨١١ ............................................. نماز جماعت یحداقل تعداد افراد برا

 ٨١٢ ............................................ به نماز جماعت ملحق شود؟ یچه وقت

 ٨١٢ ................ ابدییکه تنھا نماز خوانده و سپس جماعت را در میحکم کس

 ٨١٢ .................................................. حکم خواندن نماز نفل با جماعت

 ٨١٢ ................................................. حکم تخلف کردن از نماز جماعت

 ٨١٢ ................................................ ترک نماز جمعه و جماعت یعذرھا

 ٨١٣ ..................................... بد یحکم حاضر شدن در نماز جماعت با بو

 ٨١٣ ........................................................ یاحکام امام و مقتد -١٣

 ٨١٣ ......................................................................... امامت لتیفض

 ٨١٤ ................................................................... از امام یرویحکم پ

 ٨١٤ ................................................ به امامت سزاوارتر است؟ یچه کس

 ٨١٥ ............................................ حکم خواندن نماز پشت سر فرد فاسق

 ٨١٥ ......................... تر از قوزک پاھاستنییکه شلوارش پا یحکم نماز فرد
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 ٨١٦ ........................................................... گرفتن از امام یشیحکم پ

 ٨١٦ ............................................................ ھمراه امام یاحوال مقتد

 ٨١٧ ......................................................................... احوال مسبوق

 ٨١٧ ................................................. و کوتاه خواندن نماز یروش طوالن

 ٨١٨ ............................................................. حکم کوتاه خواندن نماز

 ٨١٨ .................................................................. ستد؟یکجا با یمقتد

 ٨١٨ ....................................... مردان و زنان پشت سر امامصف  یچگونگ

 ٨١٩ ......................................................... ھا در صفوفگاهیجا لتیفض

 ٨١٩ .......................................................................... صف اولاھل 

 ٨٢٠ ............................................................ھاحکم راست کردن صف

 ٨٢١ ..................................................... مامت کودکان و زنانا یچگونگ

 ٨٢٢ ............................................................. حکم فتحه دادن بر امام

 ٨٢٢ ................................................................ وضو شدیھرگاه امام ب

 ٨٢٢ .......................... یمقتد یفوت شده از سو یھارکعت یقضا یچگونگ

 ٨٢٣ ................................................................. حکم نماز پشت صف

 ٨٢٣ .................................................................. اقتدا به امام تیفیک

 ٨٢٣ .................................... ھایآوردن امام به سمت مقتد یرو یچگونگ

 ٨٢٤ ............................................................ حکم مصافحه بعد از نماز

 ٨٢٤ ....................... خواھدیالله کمک م ریکه از غیحکم نماز پشت سر کس

 ٨٢٤ ............................................................... حکم امامت با نجاست

 ٨٢٥ .............................................................. فرد معذور نماز -١٤

 ٨٢٥ ......................................................................... مارینماز ب -١

 ٨٢٥ ............................................................. ماریروش وضو گرفتن ب

 ٨٢٥ ...................................................................... ماریب روش نماز

 ٨٢٦ ........................................................................ نماز مسافر -٢

 ٨٢٧ .................................................................... حکم قصر و جمع

 ٨٢٨ ................................... د؟یمسافر احکام سفر را شروع نما یچه زمان

 ٨٢٨ .................................................. میروش نماز مسافر پشت سر مق
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 ٨٢٨ .............................................................. حکم نماز نفل در سفر

 ٨٢٩ ......................................... که در طول سال مسافر استیحکم کس

 ٨٢٩ ...................... که از شھرش دور و در غربت است، سه حالت داردیکس

 ٨٢٩ ................................................. احکام کوتاه خواندن نماز در سفر

 ٨٣٠ ..................................................... مایروش نماز خواندن در ھواپ

 ٨٣٠ ................................................... حکم مسافر ھرگاه به مکه برسد

 ٨٣٠ .......................................................... حکم اذان و اقامه در سفر

 ٨٣٠ .......................................................... روش جمع و قصر در سفر

 ٨٣٢ .............................................. ع و قصر در عرفه و مزدلفهحکم جم

 ٨٣٢ ............................................................... حکم جماعت در سفر

 ٨٣٢ ................................................... بودن میحکم جمع در حالت مق

 ٨٣٣ ..................................... گاه مسافر به شھرش باز گردد، چه کند؟ھر

 ٨٣٣ ......................................................................... نماز خوف -٣

 ٨٣٣ ................................................................. نماز خوف یچگونگ

 ٨٣٥ .................................................................... جمعهنماز  -١٥

 ٨٣٥ ...................................................... نماز جمعه تیحکمت مشروع

 ٨٣٦ .....................................................................روز جمعه لتیفض

 ٨٣٦ ....................................................................... حکم نماز جمعه

 ٨٣٧ .............................................................. حکم سفر در روز جمعه

 ٨٣٧ ....................................................................... وقت نماز جمعه

 ٨٣٧ ....................................................................... وقت اذان جمعه

 ٨٣٧ ................................................................. جمعه یشروط اقامه

 ٨٣٧ ............................................................. حکم نماز جمعه در شھر

 ٨٣٨ .......................................... غسل و زود رفتن به نماز جمعه لتیفض

 ٨٣٩ ..................................................................... زمان غسل جمعه

 ٨٣٩ ..................................................................... حکم غسل جمعه

 ٨٣٩ ................................................... وقت رفتن به نماز جمعه نیبھتر

 ٨٤٠ .............................................. نماز جمعه بر مسافر واجب است؟ ایآ

 ٨٤٠ .................................................................... بیخط یھایژگیو
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 ٨٤٠ ..................................... وارد مسجد شد، چه کار کند؟ بیھرگاه خط

 ٨٤١ ............................................................ باشد؟ یخطبه به چه زبان

 ٨٤١ ........................................................................ یروش سخنران

 ٨٤٢ ............................................................. جمعه یموضوع سخنران

 ٨٤٢ ................................................................و نماز ینرانمقدار سخ

 ٨٤٣ ........................................... یسخنران دنیشن ینشستن برا ینحوه

 ٨٤٣ .............................................. یحکم سخن گفتن در وسط سخنران

 ٨٤٣ ...................................................................... روش نماز جمعه

 ٨٤٤ ........................................... ابد؟ییجمعه را در م یمسبوق چه زمان

 ٨٤٤ .................................................. پس از نماز جمعه یحکم سخنران

 ٨٤٤ ..................................................................... روش سنت جمعه

 ٨٤٤ ............................................. کھف خوانده شود؟ یسوره یچه زمان

 ٨٤٤ ......................................................... یسخنران نیحکم دعا در ح

 ٨٤٥ .................................................................. ھنگام ساعت اجابت

 ٨٤٥ .......................................................... روز جمعه باشد در دیاگر ع

 ٨٤٥ ...................................................................... نماز نفل -١٦

 ٨٤٦ ......................................................... نماز نفل تیحکمت مشروع

 ٨٤٦ .......................................................................... انواع نماز نفل

 ٨٤٧ .............................................................................. یاوقات نھ

 ٨٤٨ ........................................ از نماز نفل در اوقات ممنوعه یحکمت نھ

 ٨٤٩ ....................................................... شده یحکم نماز در اوقات نھ

 ٨٤٩ ...................................................... سبب یدارا یشناختن نمازھا

 ٨٥٠ .................................................................. اقسام نماز مستحب

 ٨٥٠ .................................................................. راتبه یھاسنت -١

 ٨٥٠ ............................................................ رواتب یھااقسام سنت

 ٨٥٢ ............................................................. مؤکد رواتب یھاسنت

 ٨٥٣ ............................................................ رواتب یھااحکام سنت

 ٨٥٣ .............................................. یحکم مطلق خواندن نماز مستحب
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 ٨٥٤ ..................................................یخواندن نماز مستحب یچگونگ

 ٨٥٤ ........................................................................ نماز تھجد -٢

 ٨٥٤ ...................................................................... حکم نماز شب

 ٨٥٥ ................................................................... نماز شب لتیفض

 ٨٥٦ ....................................................... عا در شباجابت د یلحظه

 ٨٥٧ .................................................................... نماز شب یابتدا

 ٨٥٧ ........................................................................ فقه نماز شب

 ٨٥٧ ........................................................ رکعات نماز شب نیترشیب

 ٨٥٨ ..................................................................... وقت نماز تھجد

 ٨٥٨ .................................................................. نماز تھجد تیفیک

 ٨٦١ ........................................................................... نماز وتر -٣

 ٨٦١ ..............................................................................حکم وتر

 ٨٦١ .............................................................................. وقت وتر

 ٨٦٢ ....................................................... حداقل و حداکثر رکعات وتر

 ٨٦٢ ........................................................................ وقت نماز وتر

 ٨٦٣ ............................................................ حکم قنوت در نماز وتر

 ٨٦٣ ........................................................ قنوت در وتر یدعا تیفیک

 ٨٦٥ ............................................................. وتر ریحکم قنوت در غ

 ٨٦٦ ................................................................. وتر در سفر تیفیک

 ٨٦٦ ................................................................... وتر یقضا تیفیک

 ٨٦٦ ....................................................................... حینماز تراو -٤

 ٨٦٦ .................................................................... حیحکم نماز تراو

 ٨٦٧ .................................................................... حیوفضل نماز ترا

 ٨٦٧ ................................................................. حینماز تراو تیفیک

 ٨٦٩ .................................................................. حیامامت نماز تراو

 ٨٦٩ ........................................................... ھنگام ختم قرآندعا به 

 ٨٦٩ .......................................................................... دینماز ع -٥

 ٨٧٠ .......................................................... ج رسول الله یھا  خطبه

 ٨٧٠ .................................................................. مسلمانان یدھایع

 ٨٧٠ ...................................................... دینماز ع تیحکمت مشروع
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 ٨٧١ ....................................................................... دیحکم نماز ع

 ٨٧١ ....................................................................... دیوقت نماز ع

 ٨٧١ ................................................................... دیرفتن به نماز ع

 ٨٧٢ ...................................................................... دیمکان نماز ع

 ٨٧٢ ...................................................................... دیروش نماز ع

 ٨٧٣ .........................................................................دیع ی  خطبه

 ٨٧٣ ..................................................................... دیاحکام نماز ع

 ٨٧٣ ............................................................ دیر در روز عیحکم تکب

 ٨٧٤ .......................................................................... ریتکباوقات 

 ٨٧٤ .................................................................. دیدر روز ع یشاد

 ٨٧٥ ............................................................ حرام یو سرگرم یشاد

 ٨٧٥ ......................... شود  یبرخوردار م یکه از نعمتیگفتن به کس کیتبر

 ٨٧٥ .................................................................... نوظھور یدھایع

 ٨٧٦ ................................................ مختلف یھا  مشارکت در مناسبت

 ٨٧٧ .......................................................... نماز کسوف و خسوف -٦

 ٨٧٧ ................................................ یه و نشانه الھین آیفقه کسوف، ا

 ٨٧٧ ................................................................... حکم نماز کسوف

 ٨٧٨ ......................................................................... وقت کسوف

 ٨٧٨ ........................................................................ سبب کسوف

 ٨٧٨ ................................................................... وقت نماز کسوف

 ٨٧٨ ................................................................ نماز کسوف تیفیک

 ٨٧٩ ....................................... دھد یاگر کسوف در وقت نماز فرض رو

 ٨٧٩ ..................................................................... کسوف ی  خطبه

 ٨٨٠ .................................................................. نماز کسوف یقضا

 ٨٨١ .................................................................... قاءنماز استس -٧

 ٨٨١ ................................................................. حکم نماز استسقاء

 ٨٨١ ................................................. ت نماز استسقاءیحکمت مشروع

 ٨٨١ ....................................................................... واع استسقاءان

 ٨٨١ .......................................................................... وقت خطبه

 ٨٨٢ .............................................................. روش خطبه استسقاء
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 ٨٨٣ ................................................................... ھنگام نزول باران

 ٨٨٤ ........................................................................ پس از خطبه

 ٨٨٤ ................................................................. روش نماز استسقاء

 ٨٨٤ ....................................................................... ینماز ضح -٨

 ٨٨٤ ..................................................................... یوقت نماز ضح

 ٨٨٥ .................................................................... یفضل نماز ضح

 ٨٨٦ .................................................................... نماز استخاره -٩

 ٨٨٦ ....................................................................... حکم استخاره

 ٨٨٦ ....................................................................... روش استخاره

 ٨٨٩ ....................................................... زیکتاب جنا - ٣

 ٨٩٠ .......................................... ھابتیخردمندان در مص یراھنما -١

 ٨٩٠ ...................................... ھابتیح در) مصیصح یدهیت عقیفقه (رعا

 ٨٩١ ........................................................... به صبر کنندگان مژده بده

 ٨٩٣ ............................ شوند؟یھا روبرو مبتین مصیتربا سخت یسانچه ک

 ٨٩٥ .................................................................... ل و ثواب صبریفضا

 ٨٩٨ ........................................................ بر سه نوع استصبر مشروع 

 ٨٩٨ .................................................... ط صبر سودمند سه تا استیشرا

 ٨٩٨ ....................................................................... بتیصبر در مص

 ٩٠٠ ............................................ ھا  بتیصبر انسان بر مصت یاسباب تقو

 ٩٠٢ ............................................................... مرگ و احکام آن -٢

 ٩٠٢ ........................................................................... احوال انسان

 ٩٠٣ ..................................................... ا) و مرگیدن یان زندگیاجل (پا

 ٩٠٤ ............................................................ مار قبل از مرگیف بیوظا

 ٩٠٤ ............................................................................ مرگ یآرزو

 ٩٠٥ .................................................... مرگ یراآماده شدن ب یچگونگ

 ٩٠٥ ............................................................................. تین میتلق

 ٩٠٥ .............................................................. حسن خاتمه یھانشانه

 ٩٠٦ .......................................................................مردنفھم خوب 
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 ٩٠٦ ........................................................................ مرگ یھانشانه

 ٩٠٦ ................................... که بعد از وفات فرد مسلمان الزم است یامور

 ٩٠٧ ..................................... ان مردمیحکم اعالم مرگ فرد مسلمان در م

 ٩٠٨ .......................................................................... بتیآداب مص

 ٩٠٨ ............................................................. تیم یحکم کالبد شکاف

 ٩٠٩ ...................................................................... تیغسل م -٣

 ٩٠٩ ....................................................... ت را غسل دھد؟یم یچه کس

 ٩٠٩ .......................... را غسل دھند. یگریتوانند دیاز زن و شوھر م کیھر

 ٩٠٩ ................................................................... غسل جسد سوخته

 ٩١٠ .............................................................................. غسل کافر

 ٩١٠ ............................................................ ت به روش سنتیغسل م

 ٩١١ ....................................................................... تیکفن م -٤

 ٩١١ .............................................................. تیروش کفن نمودن م

 ٩١٢ ............................................................................. دیکفن شھ

 ٩١٢ ............................... که در حال احرام مرده است) ی(فرد کفن ُمْحِرم

 ٩١٢ ................................................................ تیروش نماز م -٥

 ٩١٢ ......................................................... زیح حضور در جنایفھم صح

 ٩١٣ ....................................................................... حکم نماز جنازه

 ٩١٣ ........................................................................ تیروش نماز م

 ٩١٥ .................................................................. نماز جنازه یھاصف

 ٩١٥ ............................................................. روش دعا در نماز جنازه

 ٩١٦ ....................................... شود؟یخوانده م یجنازه بر چه افرادنماز 

 ٩١٦ ............................................ ع آن تا دفنییت نماز جنازه و تشیفضل

 ٩١٧ ...................................................................... مکان نماز جنازه

 ٩١٧ ...................................................................... بینماز جنازه غا

 ٩١٨ ............................................ ز و دفن جنازهیتجھ یبراعجله کردن 

 ٩١٨ ........................................................... حضور زنان در نماز جنازه

 ٩١٨ .............................. دیگویبرند چه میقبرش م یت را به سویم یوقت



 مختصر الفقه االسالمی  ع ع 

 

 ٩١٩ ............................................................. تیحمل و دفن م -٦

 ٩١٩ ........................................... مکروه دفن مردگان و نماز جنازهاوقات 

 ٩١٩ ............................................................................. تیحمل م

 ٩١٩ ................................................................... مکان دفن مسلمان

 ٩٢٠ ...................................................................... قبر چگونه باشد؟

 ٩٢٠ ............................................................................... تیدفن م

 ٩٢١ ...................................... قبر یحکم ساختن گنبد و ساختمان بر رو

 ٩٢١ ................................................... قبر یحکم ساختن مسجد بر رو

 ٩٢١ ................................................. ت از قبرشیحکم انتقال و بردن م

 ٩٢١ ............................................... گرید یبه شھر یت از شھریبردن م

 ٩٢٢ ....................................................................... حکم نبش قبور

 ٩٢٢ ................................................... ت را در قبر بگذارد؟یم یچه کس

 ٩٢٢ ....................................................... زنان یع جنازه براییحکم تش

 ٩٢٢ .............................................. خاص یمشخص نمودن قبر با نشانه

 ٩٢٣ ...................................................... ردیمیا میکه در دریحکم کس

 ٩٢٣ .......................................................... در کنار قبر یحکم سخنران

 ٩٢٤ ..................................................... ت مسلمانیآداب بعد از دفن م

 ٩٢٤ ......................................... کفر یاز کشورھا یکیدر  یمردن مسلمان

 ٩٢٤ ......................................................... ت گفتن)یه (تسلیتعز -٧

 ٩٢٤ ............................................................................. هیزمان تعز

 ٩٢٥ .......................................................................... ت گفتنیتسل

 ٩٢٥ ......................................................... ت گفتن)یه (تسلیمکان تعز

 ٩٢٥ ................................................................. ت گفتن به کفاریتسل

 ٩٢٦ ................................................................... تیکردن بر مه یگر

 ٩٢٧ ...................................................................... ارت قبوریز -٨

 ٩٢٧ .................................................................. ارت قبوریز یفلسفه

 ٩٢٧ ............................................................................. ارت قبوریز

 ٩٢٨ .................................................................. نیارت قبور مشرکیز



 ف ف     فهرست مطالب

 

 ٩٢٨ .................................................................زنان یارت قبور برایز

 ٩٢٨ ...................................................................... ارت قبوریروش ز

 ٩٢٩ ......................... ندید بگویارت قبور بایآنچه ھنگام ورود به قبرستان و ز

 ٩٣٠ ......................................................... قبرھا با کفش نیراه رفتن ب

 ٩٣٠ ...................................... حکم صدا زدن و به کمک خواستن مردگان

 ٩٣١ ...................................... کندیم یت را بعد از مرگش ھمراھیآنچه م

 ٩٣١ .................................................... تیبه م کیثواب اعمال ن یاھدا

 ٩٣٣ ........................................................ کتاب زکات - ٤

 ٩٣٤ ..................................................................... زکات احکام -١

 ٩٣٤ .............................................................................. انواع زکات

 ٩٣٤ ................................................................. حکمت تنوع عبادات

 ٩٣٥ .................................................................. مال سودمند طیشرا

 ٩٣٦ ............................................................................. حکم زکات

 ٩٣٦ ............................................................. زکات تیحکمت مشروع

 ٩٣٧ ................................................................... اموال یقیمالک حق

 ٩٣٧ ............................................................................. تاندازه زکا

 ٩٣٨ ................................................................... ثواب پرداخت زکات

 ٩٣٩ ............................................................................ شروط زکات

 ٩٣٩ ............................... ستیھا شرط نش سال در آنکه گرد یاموال زکات

 ٩٣٩ ................................................................... یزکات اموال عموم

 ٩٤٠ ........................................ شود  پرداخت  دیھا بازکات از آنکه  یاموال

 ٩٤٠ ............................................. ستیھا زکات واجب نکه در آن یاموال

 ٩٤٠ ............................................................................ احکام زکات

 ٩٤١ .............................................................. اقسام اموال زکات -٢

 ٩٤١ .................................................................. زکات طال و نقره -١

 ٩٤٢ ..................................................................... مقدار نصاب طال

 ٩٤٢ ..................................................................... قرهمقدار نصاب ن

 ٩٤٢ ...................................................................... زکات طال و نقره



 مختصر الفقه االسالمی  ص ص 

 

 ٩٤٢ ............................................................. جینقد را یھا  زکات پول

 ٩٤٣ .................................................... جینقد را یھا  نصاب پول نییتع

 ٩٤٣ ................................................... جیرا یھا  ن مقدار زکات پولییتع

 ٩٤٣ .................................................................. یزکات حساب جار

 ٩٤٤ ................................................................. انهیزکات حقوق ماھ

 ٩٤٤ ....................................... یریخ یھا  کارمندان سازمانزکات حقوق 

 ٩٤٤ ......................................... خدمت کارمندان انیپا یھا  زکات پاداش

 ٩٤٤ .................................... یشخص ی  مخصوص استفاده ورآالتیزکات ز

 ٩٤٥ .............................................................. دیزکات الماس و مروار

 ٩٤٥ .................................................................... واناتیت حزکا -٢

 ٩٤٥ ........................................................................ واناتیزکات ح

 ٩٤٦ ..........................................................یاھل واناتینصاب زکات ح

 ٩٤٨ .............................................................................. گاو زکات

 ٩٤٨ ................................................... نصاب زکات شتر، گاو و گوسفند

 ٩٤٨ ............................................................... نصاب زکات شتر -١

 ٩٤٩ ........................................................ جدول نصاب زکات گاو -٢

 ٩٤٩ ......................................................... جدول نصاب گوسفند -٣

 ٩٥١ ................................... شود  یم رونیب نیکه از زم ییزھایچزکات  -٣

 ٩٥١ ............................................................. ھا  وهیزکات حبوبات و م

 ٩٥٢ ..................................................... ھا  وهیزکات حبوبات و م طیشرا

 ٩٥٢ .......................................... ھا  وهیمقدار واجب در زکات حبوبات و م

 ٩٥٣ ......................................................... وقت وجوب پرداخت زکات

 ٩٥٣ ............................................................................ زکات عسل

 ٩٥٣ ................................................................ یا  زکات مزارع اجاره

 ٩٥٣ ........................................ دیآ  یبه دست م ایکه از در ییزھایزکات چ

 ٩٥٤ ..................................................... مقدار زکات نفت خام و معادن

 ٩٥٤ ............................................................................. زکات گنج

 ٩٥٤ ............................................................ یتجار یزکات کاالھا -٤

 ٩٥٥ ............................................................... یتجار یزکات کاالھا



 ق ق     فهرست مطالب

 

 ٩٥٥ ......................................................................... اموال مختلف

 ٩٥٥ .................................................. یگذارهیرماس یھازکات صندوق

 ٩٥٦ ........................................................................ ھازکات شرکت

 ٩٥٧ .................................. ھا)ھا و سفته(چک یپول یحکم زکات سندھا

 ٩٥٧ ..................................................................... زکات اموال حرام

 ٩٥٨ .................................................................. اتپرداخت زک -٣

 ٩٥٨ ....................................................................... انواع اموال زکات

 ٩٥٩ ................................................................... ت زکاتآداب پرداخ

 ٩٥٩ .................................. ھا زکات داده شودد به آنیکه با ین افرادیبھتر

 ٩٦٠ ................................................................... وقت پرداخت زکات

 ٩٦٠ ............................................................................ م زکاتیتقس

 ٩٦١ ......................................................... ل دادن زکات به حاکمیتحو

 ٩٦١ .......................................................................... ت زکاتضمان

 ٩٦١ ....................................................... ند؟یزکات را کجا پرداخت نما

 ٩٦٢ ........................ گران طلبکار ھستندیکه از د یا پولیپرداخت زکات مال 

 ٩٦٢ .......................................................... زن یهیپرداخت زکات مھر

 ٩٦٣ ................................................. ستیار خود فرد نیکه در اخت یمال

 ٩٦٣ .................................................... دھدیکه زکات نمیمجازات کس

 ٩٦٥ ................................................................... مصارف زکات -٤

 ٩٦٥ ....................................................................... ن زکاتیمستحق

 ٩٦٥ ........................................................................... مصرف زکات

 ٩٦٦ ............................................................. مستحق زکات یھاگروه

 ٩٦٧ ............................................ ست؟یز نیدادن زکات جا یبه چه کسان

 ٩٦٧ ............................................... هیریخ یھاپرداخت زکات به مؤسسه

 ٩٦٨ .................................................................... م اموال زکاتیتقس

 ٩٦٨ ....................................................... در اموال زکات یگذارهیسرما

 ٩٦٩ ............................................ که مستحق زکات ھستندیاحکام کسان

 ٩٦٩ .................................................. ا شوھریدادن زکات به پدر، فرزند 



 مختصر الفقه االسالمی  ر ر 

 

 ٩٧٠ .......................................... د؟یکه زکات را گرفته است چه بگویکس

 ٩٧٠ ...................................................................... مال زکات یمعرف

 ٩٧١ ....................................................................... زکات فطر -٥

 ٩٧١ ............................................................ هیت فطریحکمت مشروع

 ٩٧٢ ............................................................................... زکات فطر

 ٩٧٢ .................................................................... هیوقت وجوب فطر

 ٩٧٢ .................................................................. هیوقت پرداخت فطر

 ٩٧٣ ....................................................................... فطر مقدار زکات

 ٩٧٤ ................................................................ یمستحب ۀصدق -٦

 ٩٧٤ ............................................. یمستحب یت صدقهیحکمت مشروع

 ٩٧٤ ..................................................................... یمستحب یصدقه

 ٩٧٥ .......................................................................... ت صدقهیفضل

 ٩٧٥ ...................................................... صدقه ین افراد برایتر  ستهیشا

 ٩٧٦ ........................................................................ ن صدقاتیبھتر

 ٩٧٦ .................................................... شوھر یصدقه دادن زن از خانه

 ٩٧٧ .......................................................... امبریت پیباھل یصدقه برا

 ٩٧٧ ............................................................... در ھنگام توبه یصدقه

 ٩٧٧ ................................................................... دقه به کفاردادن ص

 ٩٧٧ ....................................................................... انیکمک به گدا

 ٩٧٨ ................................................ اجیکردن بدون احت ییمجازات گدا

 ٩٧٨ .......................................... ز است؟یکردن جا ییگدا یچه کس یبرا

 ٩٧٩ ............................................................. اد صدقه دادنیلت زیفض

 ٩٨٠ ..... کندیافت میکه مسلمان شود ثواب صدقات قبل از اسالم را در یمشرک

 ٩٨٠ ..................................................................... آداب صدقه دادن

 ٩٨٥ ......................................................... کتاب روزه -٥

 ٩٨٥ .............................................................. فقه و احکام روزه -١

 ٩٨٥ ................................................................. حکمت تنوع عبادات



 ش ش     فهرست مطالب

 

 ٩٨٦ .................................................................... قلب یصحت و پاک

 ٩٨٦ .............................................................. روزه تیحکمت مشروع

 ٩٨٧ ................................................................................ فقه روزه

 ٩٨٨ ............................................................................ گاه روزهیجا

 ٩٨٨ ...................................................................... فضل ماه رمضان

 ٩٨٩ .............................................................................. فضل روزه

 ٩٩٠ ..................................................................... احکام روزه -٢

 ٩٩٠ .................................................................. رمضان ی  حکم روزه

 ٩٩٠ ......................................................... شدن ماه رمضان اثبات وارد

 ٩٩١ ........................................................... ت ھالل رمضانیاحکام رو

 ٩٩١ .................................. نندیب  یکه ھالل ماه رمضان را میا کسانی یکس

 ٩٩٢ ..................................................... دن رمضانیحکم اعالن فرا رس

 ٩٩٢ ................................... داند  یکه وقت رمضان را نمیکس ی  حکم روزه

 ٩٩٣ ............... کند  یرد سپس مسافرت میگ  یروزه م یکه در شھریحکم کس

 ٩٩٣ ............................................................................... ت روزهین

 ٩٩٤ ................................................ ماریافراد کھنسال و ب ی  حکم روزه

 ٩٩٥ ......................... ض و نفاس استیکه در حالت ح یزن یحکم روزه برا

 ٩٩٦ ....................................................... ردهیزن حامله و ش یروزه برا

 ٩٩٦ .................................................................. روزه گرفتن در سفر

 ٩٩٦ .................................................... شود  یھوش میکه بیکس ی  روزه

 ٩٩٧ ...................................................................... داران  احکام روزه

 ٩٩٨ .................... کند  ید غروب نمیکه خورش ییھا  نیت روزه در سرزمیفیک

 ٩٩٨ ......................................... رمضان را ترک کند ی  که روزهیحکم کس

 ٩٩٨ ................................................... کنند  یکه روزه را باطل م یامور

 ٩٩٩ .................................................... مبطالت روزه بر دو نوع ھستند

 ١٠٠٠ ............................... ارندیشود، بس  یھا باطل نمکه روزه با آن یامور

 ١٠٠١ ......................................................... دار  روزه یخون برا یاھدا

 ١٠٠٢ ................................................... دار مکروه است  روزه یچه براآن



 مختصر الفقه االسالمی  ت ت 

 

 ١٠٠٢ ....................................................... دار واجب است  آنچه بر روزه

 ١٠٠٢ ....................................................................... وصال در روزه

 ١٠٠٣ .............................. دار  روزه یدن و در آغوش گرفتن ھمسر برایبوس

 ١٠٠٣ .......................................... (جماع) در روز رمضان یزش جنسیآم

 ١٠٠٤ ............................ کفاره شکستن روزه به سبب جماع در روز رمضان

 ١٠٠٥ ........................................ رمضان   روزه یآوردن قضا یروش به جا

 ١٠٠٥ ...................................... روزه از جانب مرده ییآوردن قضا یبه جا

 ١٠٠٦ ................................................................................ ضابطه

 ١٠٠٧ ............................................................... روزه یھا  سنت -٣

 ١٠٠٩ ....................................................................... فضل شب قدر

 ١٠٠٩ ................................................................ رشب قد یھا  یژگیو

 ١٠١٠ .................................................................. نافله ی  روزه -٤

 ١٠١١ ..................................................... نافله ی  در روزه یرھنمود نبو

 ١٠١١ ...................................................................... مشروع ی    روزه

 ١٠١٢ .......................................................................... فلهنا ی  روزه

 ١٠١٢ ................................................................... نافله ی  انواع روزه

 ١٠١٣ ............................................................... نافله یھا  اقسام روزه

 ١٠١٥ ..................................................... شنبه  کیروزه گرفتن شنبه و 

 ١٠١٦ ............................................. که روزه گرفتن حرام است ییروزھا

 ١٠١٦ .......... رمضان یآوردن قضا یروزه گرفتن شش روز شوال قبل از به جا

 ١٠١٦ .................................................................... نفل ی  قطع روزه

 ١٠١٧ ........................................................................ اعتکاف -٥

 ١٠١٧ .......................................................................... فقه اعتکاف

 ١٠١٧ ........................................................................ حکم اعتکاف

 ١٠١٨ .............................................................. شروط صحت اعتکاف

 ١٠١٨ .............................................................. اعتکاف زن در مسجد

 ١٠١٨ ....................................................................... ن مساجدیبرتر

 ١٠١٨ .......................................................................... نذر اعتکاف



 ث ث     فهرست مطالب

 

 ١٠١٩ ................................................................. کافان اعتیآغاز و پا

 ١٠١٩ ....................................................................... اعمال معتکف

 ١٠١٩ ....................................................... اعتکاف یھا برا  ن وقتیبرتر

 ١٠٢٠ ................................... شود  یکه باعث باطل شدن اعتکاف م یامور

 ١٠٢٠ ................................................................. دن در مسجدیخواب

 ١٠٢٠ ........................................................................ مدت اعتکاف

 ١٠٢١ ............................................. که سنت است یاعتکاف یحکم قضا

 ١٠٢٣ ................................................. کتاب حج و عمره -٦

 ١٠٢٣ ............................................................... فقه احکام حج -١

 ١٠٢٤ ........................................................... مسجدالحرام یھا  یژگیو

 ١٠٢٦ .................................................................. ت الحرامیگاه بیجا

 ١٠٢٦ ................................................................ اسرار حجمحاسن و 

 ١٠٢٧ ............................................................................. حکم حج

 ١٠٢٧ ....................................................... حج فرض است یبر چه کس

 ١٠٢٨ .................................................................... و عمره فضل حج

 ١٠٢٩ ......................................... انجام دادن حج و عمره یدر پ یفضل پ

 ١٠٢٩ ................................................ زن بدون محرم یحج و عمره برا

 ١٠٣٠ ............................................ گرانیابت از دیحج و عمره به ن یادا

 ١٠٣١ .................................. ا نفاس استیانه یکه در عادت ماھ یاحرام زن

 ١٠٣١ ........................................................... حج و عمره کودک نابالغ

 ١٠٣٢ ............................................... وارد شدن مشرک به مسجد الحرام

 ١٠٣٣ ........................................................................ تیمواق -٢

 ١٠٣٣ ............................................................. تین مواقییحکمت تع

 ١٠٣٣ ........................................................................ تیمواقاقسام 

 ١٠٣٥ .....................................................قات بدون احرامیگذشتن از م

 ١٠٣٥ .................. ت و مکه ساکن ھستندیمواق ی  که در فاصلهیقات کسانیم

 ١٠٣٦ ................................................... که عازم مکه استیقات کسیم



 مختصر الفقه االسالمی  خ خ 

 

 ١٠٣٧ ............................................................ مایاحرام بستن در ھواپ

 ١٠٣٨ ............................................. گذرد  یقات میکه از دو میحکم کس

 ١٠٣٨ .......................................................................... احرام -٣

 ١٠٣٨ ........................................................................ حکمت احرام

 ١٠٣٨ ............................................................... احرامدن یمکان پوش

 ١٠٣٩ ......................................................................... فت احرامیک

 ١٠٤٠ ............................ شرط نمودِن خارج شدن از مناسک به ھنگام عذر

 ١٠٤١ ...................................................... نماز خواندن به ھنگام احرام

 ١٠٤١ ........................................................................... هیصفت تلب

 ١٠٤٢ ........................................................................... هیفضل تلب

 ١٠٤٢ ........................................................ آنچه بر حجاج واجب است

 ١٠٤٣ ..................................................................... محظورات احرام

 ١٠٤٤ ..................................... کند  یکه در حال احرام جماع میحکم کس

 ١٠٤٥ .................................................. ان مرد و زن در احرامیتفاوت م

 ١٠٤٥ ............................................. وقت خارج شدن از مناسک (تحلل)

 ١٠٤٦ .................................... شود  یانه میکه دچار عادت ماھ یزن ُمحرم

 ١٠٤٦ .......................................... در حالت احرام   کوتاه کردن مو و ناخن

 ١٠٤٧ ............................................ ز استیُمحرم جا یآنچه انجام آن برا

 ١٠٤٨ ................................................... ردیکه در حالت احرام بمیکس

 ١٠٤٩ ........................................................................... هیفد -٤

 ١٠٤٩ ........................................................................... یاالذ  ة یفد

 ١٠٥٠ ........................... از ممنوعات احرام شود یکیکه مرتکب یحکم کس

 ١٠٥٠ ....................................................... یکشتن شکار خشک ی  هیفد

 ١٠٥١ .............................مانند است  یکه ب یکه مانند دارد و شکار یشکار

 ١٠٥١ .............................................. قطع درخت حرم و کشتن شکار آن

 ١٠٥١ ..................................................... از ممنوعات احرام یکیتکرار 

 ١٠٥٢ ........................... شود  یم ختهیکه در حج و عمره ر ییھا  اقسام خون

 ١٠٥٣ ................................................... واجب است یبر چه کس یقربان



 ذ ذ     فهرست مطالب

 

 ١٠٥٤ .................................................................... یمکان ذبح قربان

 ١٠٥٥ .................................................... انتقال گوشت به خارج از حرم

 ١٠٥٥ ................................................................. انواع مناسک -٥

 ١٠٥٧ ............................................................ روش وارد شدن به مکه

 ١٠٥٧ ...................................................... ورود به مسجدالحرامپس از 

 ١٠٥٨ ................................................ خارج شدن از مناسک یھا  حالت

 ١٠٥٨ .................................................................. آداب مسجدالحرام

 ١٠٥٨ ......................................................................... آداب مساجد

 ١٠٦٠ ............................................................ عمره و احکام آن -٦

 ١٠٦٠ ........................................................................... حکم عمره

 ١٠٦٠ .................................................... ج رسول الله یھا  تعداد عمره

 ١٠٦٠ ........................................................................... ارکان عمره

 ١٠٦١ ........................................................................ واجبات عمره

 ١٠٦١ .......................................................... خانهشروط صحت طواف 

 ١٠٦١ .................................................... طواف خانه یحکم طھارت برا

 ١٠٦٢ ................................................................... روش عمره -٧

 ١٠٦٢ ....... است   کرده انیرا ب   انجام داده و آن ج که رسول الله یا  روش عمره

 ١٠٦٦ ............................................... یسع ایاقامه نماز به ھنگام طواف 

 ١٠٦٧ ................................................................ حجراالسود دنیبوس

 ١٠٦٨ ............................................................. خانه کعبهفضل طواف 

 ١٠٦٩ ........................................... یطواف و سع یصحبت کردن در اثنا

 ١٠٧٠ ........................................................................... تکرار عمره

 ١٠٧١ ............................................................ طواف وداع بعد از عمره

 ١٠٧١ ..................................................................... روش حج -٨

 ١٠٧٢ ........................................... نا، مزدلفه، عرفات)توقف در مشاعر (م

 ١٠٧٤ ............................................................................. حدود منا

 ١٠٧٤ ......................................................................... حدود عرفات

 ١٠٧٥ ................................................................. وقت توقف در عرفه



 مختصر الفقه االسالمی  ض ض 

 

 ١٠٧٦ ..................... مزدلفه) یوقت افاضه از عرفات (حرکت از عرفات به سو

 ١٠٧٧ ........................................................................ حدود مزدلفه

 ١٠٧٧ .............................................................. وقت توقف در مزدلفه

 ١٠٧٨ .............................................................. جمره عقبه یوقت رم

 ١٠٧٨ ........................................................................... یمبعد از ر

 ١٠٧٩ ............................................................................. تحلل اول

 ١٠٨٠ .............................................................. هاوِل وقت طواف افاض

 ١٠٨٠ ................................................................. وقت بازگشت به منا

 ١٠٨١ ...................................................... حکم توقف حجاج در مشاعر

 ١٠٨٢ ........................................ مناسک افتنی انیالله پس از پا ادیو ذکر 

 ١٠٨٣ .................................................................... وقت طواف وداع

 ١٠٨٤ .................................................................... عحکم طواف ودا

 ١٠٨٤ ............................................................ ج روش حج رسول الله

 ١٠٩١ ........................................................... حج و عمره احکام -٩

 ١٠٩٢ .......................................................................... واجبات حج

 ١٠٩٢ ...................................................... ل مناسکاز اعما یترک عمل

 ١٠٩٢ ............................................................... قربان دیاعمال روز ع

 ١٠٩٣ ................................................................. قبل از طواف یسع

 ١٠٩٤ ............................................. ابدیدر مزدلفه حضور نکه یحج کس

 ١٠٩٤ ....................................................کردن شب در منا یحکم سپر

 ١٠٩٤ ................................................. قیتشر امیجمرات در ا یوقت رم

 ١٠٩٥ ............................................................... جمرات در شب یرم

 ١٠٩٥ .................................................. یگریاز د ابتیجمرات به ن یرم

 ١٠٩٥ .............................................................. در طواف افاضه ریتاخ

 ١٠٩٦ ... شده است مانیبعد از زا یزیخونر ای انهیکه دچار عادت ماھ یطواف زن

 ١٠٩٦ ........................................................................ مناسک رییتغ

 ١٠٩٧ .................................................................. وارد شدن به کعبه

 ١٠٩٧ ............................................. دعا در حج و عمره یرامحل توقف ب



 غ غ     فهرست مطالب

 

 ١٠٩٧ .................................................... انتقال مکان در حج (افاضات)

 ١٠٩٨ .................................................. فوت شدن حج و بازماندن از آن

 ١٠٩٩ ................. شود  یگفته م رهیغ ایعمره  ایآنچه به ھنگام بازگشت از حج 

 ١٠٩٩ .............................................................. یو قربان یَھد -١٠

 ١٠٩٩ ...................................................................... یوقت ذبح ھد

 ١١٠٠ ............................................................................ نافله یھد

 ١١٠١ ..................................................................... )هی(اضح یقربان

 ١١٠١ .......................................................................... یحکم قربان

 ١١٠٢ ..................................................................... یوقت ذبح قربان

 ١١٠٢ ................................................... )هی(اضح یو قربان یشروط ھد

 ١١٠٣ ............................ بر او حرام است یدارد، امور یکه قصد قربانیکس

 ١١٠٣ ...................................................................َنحر و ذبح تیفیک

 ١١٠٤ ..................................................... ستین زیکه جا یو قربان یھد

 ١١٠٥ .............................................................. یو قربان یھد نیبھتر

 ١١٠٥ .................................................... فقه نوازل حج و عمره -١١

 ١١٠٥ ..................................................................... و مجوز حج زایو

 ١١٠٥ ........................................................ محدود کردن تعداد حجاج

 ١١٠٦ ............................................................ حج و عمره یھا  کاروان

 ١١٠٦ .................................................... یدولت یھا  حج ھمراه سازمان

 ١١٠٧ ......................................................... حج و عمره یسفر زن برا

 ١١٠٧ ........................................................................ تینوازل مواق

 ١١٠٨ .......................................................................... نوازل احرام

 ١١٠٩ ................................................................ یسعنوازل طواف و 

 ١١١٠ ........................................................................... نوازل عرفه

 ١١١٠ ......................................................................... نوازل مزدلفه

 ١١١٢ ............................................................................. نوازل منا

 ١١١٢ ............................................. ھا در مشاعر  مهیحکم اجاره دادن خ

 ١١١٣ .................................................................. جمرات ینوازل رم



 مختصر الفقه االسالمی  ظ ظ 

 

 ١١١٥ ........................................................................... ینوازل ھد

 ١١١٦ ................................................. کوتاه کردن مو ای دنینوازل تراش

 ١١١٦ ................................................................... نوازل طواف وداع

 ١١١٦ ...................................................................... عیحکم حج سر

 ١١١٧ ................................................................. توجه به مشاعر حج

 ١١١٨ ...........................................................از موسم حججستن بھره

 ١١١٩ ............................................... گانه  مساجد سه یھا  یژگیو -١٢

 ١١٢٠ ..................................................... گانه  فضل نماز در مساجد سه

 ١١٢٠ ............................................................ فضل نماز در مسجد قبا

 ١١٢١ .................................................... نهیمد امبر،یرم شھر پحدود ح

 ١١٢٢ .................................................................. یمسجدالنب ارتیز

 ١١٢٣ ............................................................................ آثار میتعظ

 معامالت  :باب چهارم

 ١١٢٦ ........................................................ کتاب معامالت

 ١١٢٦ ................................................ )عیو فروش (ب دیبخش خر -١

 ١١٢٦ ....................................................... عبادات و معامالت نیفرق ب

 ١١٢٧ .............................................. نیبزرگ در د یھا توجه به مصلحت

 ١١٢٧ ............................................................... و اسباب رزق دھایکل

 ١١٢٧ ................................. الله شگاهیتوبه از گناھان و طلب مغفرت در پ

 ١١٢٨ ....................................................... یالله تعال شگاهیدر پ یدعا

 ١١٢٨ ................................................................. یالھ یتقوا تیرعا

 ١١٢٩ ............................................................. امبریاطاعت از الله و پ

 ١١٢٩ ....................................................................از گناھان یدور

 ١١٢٩ .................................................................. یتوکل بر الله تعال

 ١١٣١ ............................................... حج و عمره را به جا آوردن یاپیپ

 ١١٣١ .................................................................... انفاق در راه الله

 ١١٣١ .......................................................... ھا  انفاق و کمک به طلبه



 أ أ أ     فهرست مطالب

 

 ١١٣٢ ......................................................... یشاوندیخو وندیپ تیرعا

 ١١٣٢ .................................................................. در راه الله ھجرت

 ١١٣٢ .............................................. صبح زود رفتن به سر کار لتیفض

 ١١٣٣ ........................................... در معامالت تیصداقت و گفتن واقع

 ١١٣٣ ................................................... در معامالت یزکاریپرھ لتیفض

 ١١٣٤ ................................................ و فروش دیخر تیحکمت مشروع

 ١١٣٥ ...................................................... و فروش دیصحت خر طیشرا

 ١١٣٥ ................................................ شود؟  یمنعقد م زیله با چه چمعام

 ١١٣٦ ................................................ و فروش دیگذشت در خر لتیفض

 ١١٣٦ ........................................................... گرفتن کاال لیروش تحو

 ١١٣٧ ...................................................... و فروش دیانواع مردم در خر

 ١١٣٧ ...................................................................... شرط در معامله

 ١١٣٨ ................................................................ کسب حالل لتیفض

 ١١٣٨ ...................................................................... ھا  شغل نیبھتر

 ١١٣٩ ............................................................................. کار کردن

 ١١٣٩ ............................... ھدف از کار کردن و رزق حالل به دست آوردن

 ١١٤٠ .......................................... مصرف کنند؟ دیاموال مشتبه را کجا با

 ١١٤٠ .................................... و فروش دیخطر کثرت قسم خوردن در خر

 ١١٤٠ .................................................................. یگذارمتیحکم ق

 ١١٤١ ......................................................... سود تاجران زانیم نییتع

 ١١٤١ ................................................................................ احتکار

 ١١٤١ ............................................ کاال و فروش آن به نقد ی  هینس دیخر

 ١١٤٢ ............................................................................ ُعربون عیب

 ١١٤٢ .......................................................... در معامله بیو فر انتیخ

 ١١٤٣ .......................................................................... معاملهفسخ 

 ١١٤٣ .............................................................. )ی(حقوقیشرط جزائ

 ١١٤٣ ...............................................................ش با کفارو فرو دیخر

 ١١٤٤ ................................................................ کار در مشاغل حرام



 مختصر الفقه االسالمی  ب ب ب 

 

 ١١٤٥ ................................................... کار کردن مسلمان در نزد کافر

 ١١٤٥ ............................................................. از معامالت مباح یبرخ

 ١١٤٧ .................................................... یا  شرکت در معامالت مناقصه

 ١١٤٨ .................................................. یراتیو تعم ینگھبان یقراردادھا

 ١١٤٨ ........................................................... یشراکت یزھایفروش چ

 ١١٤٨ ........................................ ممنوعه) وعی(ب زیمعامالت ناجااز  یبرخ

 ١١٥٢ .......................................................... فروختن آب، علف و آتش

 ١١٥٢ ................................................ کم کردن در کاال ایزودن حکم اف

 ١١٥٣ ........................ گمراه کننده و مبتذل یھا ھا و روزنامه فروختن مجله

 ١١٥٤ .................................................................... یتجار یھا مهیب

 ١١٥٤ ...................................................... مضر یزھایو فروش چ دیخر

 ١١٥٤ .......................................................... حقوق مؤلفان و مبتکران

 ١١٥٥ .................... منا، عرفات و مزدلفه یھا نیزم ی  اجاره ایو فروش  دیخر

 ١١٥٥ ................................................................ هیو فروش نس دیخر

 ١١٥٥ ....................................................................... یمعامله قسط

 ١١٥٧ ................................................... معامالت حرام به عھد در یوفا

 ١١٥٧ ................................................. محاقله (فروش گندم در خوشه)

 ١١٥٨ .......................................................................... حکم مزابنه

 ١١٥٨ .............................................................................. هیّ َعر عیب

 ١١٥٨ ................................................ بدن انسان یو فروش اعضا دیخر

 ١١٥٩ ........................................................................... غرر یمعنا

 ١١٥٩ ....................................................................... غرر و قمار عیب

 ١١٦٠ ........................................................................... مفاسد قمار

 ١١٦٠ ........................................... در معامله) اری(داشتن اختاریخ -٢

 ١١٦٠ .................................... در معامله اریداشتن اخت تیحکمت مشروع

 ١١٦٠ .......................................................... اریاقسام داشتن حق اخت

 ١١٦١ ............................................. گرفتن لیداندن کاال بعد از تحوبرگر

 ١١٦٣ ....................................................................... َسَلم عیب -٣



 ج ج ج     فهرست مطالب

 

 ١١٦٣ ........................................................................ انواع معامالت

 ١١٦٤ ....................................................................... سلم عیحکم ب

 ١١٦٤ ............................................................. سلم عیصحت ب طیشرا

 ١١٦٤ .............................................................................. ربا -٤

 ١١٦٥ ............................................................... اصول معامالت حرام

 ١١٦٥ ............................................................................... حکم ربا

 ١١٦٦ .............................................................................. اقسام ربا

 ١١٦٩ .............................. دست)فضل (اضافه گرفتن دست به یاحکام ربا

 ١١٧٠ ...................................................... ساخته شده یطال ی معامله

 ١١٧٠ ...................................................................... یبانک یسودھا

 ١١٧١ ............................................................. ھا معامله با کارت بانک

 ١١٧١ ................................................. یربو یھا در بانک یگذارسپرده

 ١١٧١ ............................................................................ یربا خوار

 ١١٧٢ ............................................................ یورب یمصرف درآمدھا

 ١١٧٢ ...................................................... بعد از توبه یحکم اموال ربو

 ١١٧٣ ............................................................ واناتیو فروش ح دیخر

 ١١٧٣ .................................................................تجارت با طال و نقره

 ١١٧٤ ................................................ جینقد را یھا تبادل پول ای یصراف

 ١١٧٤ ....................................... ھا) پول ضیتعو ای( یاز احکام صراف یبرخ

 ١١٧٤ .......................................................................... قرض -٥

 ١١٧٤ ........................................................................ انواع معامالت

 ١١٧٥ ........................................................... قرض تیحکمت مشروع

 ١١٧٥ ........................................................ و ثواب قرض دادن تیفضل

 ١١٧٦ ........................................................................... حکم قرض

 ١١٧٦ ........................................................... ھا مھلت در قرض نییتع

 ١١٧٦ ....................................................................... قرض پرداخت

 ١١٧٧ .............................................................. کردن در قرض یخوب

 ١١٧٧ ............................ قرض دنیبخش ایمھلت دادن به تنگدست  تیفضل



 مختصر الفقه االسالمی  د د د 

 

 ١١٧٨ .............................................................. فرد بدھکار یھا  حالت

 ١١٧٩ ....................................................................رھن (ِگرو) -٦

 ١١٧٩ .............................................. اقسام معامالت از نظر جواز و التزام

 ١١٧٩ ............................................................. ِگرو تیحکمت مشروع

 ١١٨٠ .................................................................. صحت رھن طیشرا

 ١١٨٠ ......................................................................... فروختن ِگرو

 ١١٨٠ .......................................................................... رھن امالک

 ١١٨١ ............................................. شود؟  یرھن تمام م مانیپ یچه زمان

 ١١٨١ ............................................................. ضمانت و کفالت -٧

 ١١٨١ ......................................................................... حکم ضمانت

 ١١٨٢ ................................................... شود؟  یضمانت چگونه منعقد م

 ١١٨٢ ................................................................... ضمانت یامدھایپ

 ١١٨٢ ........................................................ قرارداد ضمانت انیزمان پا

 ١١٨٢ ................................................................................. کفالت

 ١١٨٢ .......................................................................... حکم کفالت

 ١١٨٣ ..................................... شود؟  یم تیرفع مسئول لیاز کف یچه زمان

 ١١٨٣ ......................................................... ضمانت و کفالت نیفرق ب

 ١١٨٣ ................................................... حکم به سفر رفتن فرد بدھکار

 ١١٨٣ .................................................................... کفالت کار کردن

 ١١٨٤ ..............................................................حکم اعتصاب کارگران

 ١١٨٥ .......................................................................... َحَواله -٨

 ١١٨٥ ...........................................................حواله تیحکمت مشروع

 ١١٨٥ ......................................................................... حوالهشروط 

 ١١٨٥ .................................................................... حکم قبول حواله

 ١١٨٦ ..................................................................... حواله یامدھایپ

 ١١٨٧ ..................................................................... یبانک یھا  حواله

 ١١٨٧ ........................................................................... صلح -٩

 ١١٨٧ ............................................................ صلح تیحکمت مشروع



 ه ه ه     فهرست مطالب

 

 ١١٨٧ .......................................................... مردم نیح باصال تیفضل

 ١١٨٨ ............................................................................ حکم صلح

 ١١٨٩ ........................................................................... اقسام صلح

 ١١٨٩ ........................................................ است؟ زیجا یچه نوع صلح

 ١١٨٩ ................................................................ صلح عادالنه طیشرا

 ١١٩٠ ............................................................. داررض مدتصلح در ق

 ١١٩٠ ....................................................................... هیحقوق ھمسا

 ١١٩١ ................ ِخَرد و ... از تصرف در مالش)(ممانعت فرد کمَحجر  -١٠

 ١١٩١ ........................................................... حجر تیحکمت مشروع

 ١١٩١ ........................................................................... اقسام حجر

 ١١٩٢ ............................................... ورشکسته و...)حکم مفلس (افراد 

 ١١٩٢ ......................................................... احکام مفلس (ورشکسته)

 ١١٩٢ ............................................................... کردن بدھکار یزندان

 ١١٩٣ ...................................................... کردن بدھکار یدانزن طیشرا

 ١١٩٣ ................................................ دستمھلت دادن به تنگ لتیفض

 ١١٩٤ ............... ابدی  یمال خود را در نزد مفلس (ورشکسته) م که یحکم کس

 ١١٩٤ .................................. از تصرف در مالش وانهیکودک و د تیممنوع

 ١١٩٤ ....................................... کودک در اموالش تصرف کند؟ یچه زمان

 ١١٩٥ ....................................................................... وکالت -١١

 ١١٩٥ .......................................................... وکالت تیحکمت مشروع

 ١١٩٦ .......................................................................... حکم وکالت

 ١١٩٦ ................................................. است؟ زیجا یوکالت در چه امور

 ١١٩٧ ......................................................... مختلف وکالت یھا صورت

 ١١٩٧ ................................................................... زمان وکالت انیپا

 ١١٩٧ ......................................................................... گرفتن لیوک

 ١١٩٧ .................................................................... درخواست وکالت

 ١١٩٨ ....................................................................... شرکت -١٢

 ١١٩٨ ..........................................................شرکت تیحکمت مشروع



 مختصر الفقه االسالمی  و و و 

 

 ١١٩٨ .......................................................................... حکم شرکت

 ١١٩٩ .......................................................................... انواع شرکت

 ١٢٠٠ .......................................................................... شرکت دیفوا

 ١٢٠١ ...... به صورت بورس یتجار یو کاالھا یمال یبازارھا ایحکم بازار بورس 

 ١٢٠٢ ..................................... در تجارت گریاستفاده نمودن از اسم فرد د

 ١٢٠٢ .............................................................. یکارمند یھا صندوق

 ١٢٠٣ ................. باغ و زراعت) ارییمساقات و مزارعه (نگھداری و آب -١٣

 ١٢٠٣ ............................................................ و زراعت یاریآب لتیفض

 ١٢٠٣ .............................................. و زراعت یاریآب تیحکمت مشروع

 ١٢٠٤ ............................................................ و زراعت یاریقرارداد آب

 ١٢٠٤ ......................................................................... حکم مخابره

 ١٢٠٥ .......................................................................... نیزم ۀاجار

 ١٢٠٥ ......................................................................... ھا فروش باغ

 ١٢٠٦ ................................................................ سگ یحکم نگھدار

 ١٢٠٦ ........................................................................ اجاره -١٤

 ١٢٠٦ ........................................................................... حکم اجاره

 ١٢٠٦ ........................................................... اجاره تیحکمت مشروع

 ١٢٠٧ ............................................................................انواع اجاره

 ١٢٠٧ ......................................................................... شروط اجاره

 ١٢٠٨ ........................................................ و .. یا فروختن ملک اجاره

 ١٢٠٨ ............................................ جیپرداخت اجرت را ی و نحوه طیشرا

 ١٢٠٨ ........................................................................... اجاره وقف

 ١٢٠٩ ........................................................ اجاره هنیزمان پرداخت ھز

 ١٢٠٩ ................................. که مورد اجاره واقع شده است یزیضمانت چ

 ١٢٠٩ .......................................... معامله کیفروختن و اجاره نمودن در 

 ١٢١٠ ....... شود یمدت اجاره مالک م انیکه مستأجر در پا یا اجاره یھاییدارا

 ١٢١٠ ........................................... یعباد یحقوق گرفتن در برابر کارھا

 ١٢١٠ ......... ندکن یحرام م ی که معاملهیحکم اجاره دادن امالک و .. به کسان



 ز ز ز     فهرست مطالب

 

 ١٢١١ ................. یا ه ملک اجارهیتخل نیبه عنوان تضم یپرداخت مبلغشیپ

 ١٢١١ ................................ ة العربریکار کافر به جز آوردن کارگر و خدمت

 ١٢١٢ ................................................ کفر ریشعا ی صدور مجوز بر اقامه

 ١٢١٣ ...................................................................... مسابقه -١٥

 ١٢١٣ ......................................................... مسابقه تیحکمت مشروع

 ١٢١٣ ......................................................................... مسابقهانواع 

 ١٢١٣ ............................................................... شروط صحت مسابقه

 ١٢١٤ ...................................................... و بوکس یحکم مسابقه کشت

 ١٢١٤ ......................................................... گرفتن در مسابقات زهیجا

 ١٢١٥ ........................................ شود نیمسابقات از کجا تأم زیجوا نهیھز

 ١٢١٥ ............................................................ یبندحکم قمار و شرط

 ١٢١٦ ....................................................... یعموم یھا مسابقات رسانه

 ١٢١٦ ................................................ )ییآزما(بخت بیانصی یم بازحک

 ١٢١٧ .......................................................................... با توپ یباز

 ١٢١٨ ........................ داشته باشد یویمنفعت دن ای ینیمنفعت د ای دیکار با

 ١٢١٨ ........................................................... یقیتشو دیخر یھا کارت

 ١٢١٩ ......................................................................... هیعار -١٦

 ١٢١٩ ........................................................... هیعار تیحکمت مشروع

 ١٢٢٠ ........................................................................... هیحکم عار

 ١٢٢٠ ................................................................. هیشروط صحت عار

 ١٢٢٠ ..................................................... دادنش مباح است هیآنچه عار

 ١٢٢١ .................................................................... دادِن حرام هیعار

 ١٢٢١ ............................................................ هیحکم محافظت از عار

 ١٢٢١ ........................................................................ هیعارضمانت 

 ١٢٢٢ .................................................................. هیمدت عار یانتھا

 ١٢٢٢ ........................................................................ غصب -١٧

 ١٢٢٣ ........................................................................ انواع محرمات

 ١٢٢٣ ...........................................................................حکم غصب



 مختصر الفقه االسالمی  ح ح ح 

 

 ١٢٢٣ ............................................................ یغصب نیدر زم یآبادان

 ١٢٢٤ .............................................................. یبرگرداندن مال غصب

 ١٢٢٤ ................................................ در دست غاصب یمال غصب رییتغ

 ١٢٢٤ .......................................... گرید یبا مال یمخلوط کردن مال غصب

 ١٢٢٥ .............................................................. یتلف شدن مال غصب

 ١٢٢٥ ...................................................................... تصرفات غاصب

 ١٢٢٥ ................................................................ قول معتبر در غصب

 ١٢٢٥ ................................ شود گرانیمال د یموجب نابود که یحکم کس

 ١٢٢٥ .............................................. کنند ینابود م واناتیچه ح حکم آن

 ١٢٢٦ .............................................................. یبرگرداندن مال غصب

 ١٢٢٦ ............................................................. ردن مال حرامب نیاز ب

 ١٢٢٦ .................................. هیبه ملک ھمسا یاز ملک یآتش سوز تیسرا

 ١٢٢٦ ........................................................................... یمال غصب

 ١٢٢٧ .................................................................. مھاجم ورشیدفع 

 ١٢٢٧ ............................................................ شفعه و شفاعت -١٨

 ١٢٢٨ ........................................................... شفعه تیحکمت مشروع

 ١٢٢٨ ........................................................................... حکم شفعه

 ١٢٢٨ ........................................................................... وقت شفعه

 ١٢٢٩ .......................................................................... ثبوت شفعه

 ١٢٢٩ .............................................................. هیھمسا ی  حکم شفعه

 ١٢٢٩ ........................................................................ اقسام شفاعت

 ١٢٣٠ ........................................................................ عهیود -١٩

 ١٢٣٠ .......................................................... عهیود تیحکمت مشروع

 ١٢٣٠ ........................................................................... عهیحکم ود

 ١٢٣١ ....................................................................عهیحکم قبول ود

 ١٢٣١ ........................................................................ عهیضمانت ود

 ١٢٣١ ..............................................................عهیحکم برگرداندن ود

 ١٢٣٢ ............................................................. در بانک یگذارسپرده



 ط ط ط     فهرست مطالب

 

 ١٢٣٣ ........................................... ریبا یھا  نیکشت و کار در زم -٢٠

 ١٢٣٣ ...................... یکوکاریبه ھدف ن ریبا یھا  نیدر زم یکشاورز لتیفض

 ١٢٣٣ .............................................. ریبا یھا  نیحکم کشت و کار در زم

 ١٢٣٤ .............................................. ریبا نیزم یکشت و آبادان یچگونگ

 ١٢٣٥ ................................................... شھر کینزد یھا  نیزم تیمالک

 ١٢٣٥ ........................................ یحکومت اسالم اریتحت اخت یھا  نیزم

 ١٢٣٥ ..................................................... ینیحصار دور زم جادیحکم ا

 ١٢٣٦ .............................................................. یاستفاده از آب عموم

 ١٢٣٦ ..................................................................... م سارباناستخدا

 ١٢٣٦ ............................................................... گرانیبه حق د یتعد

 ١٢٣٦ ........................................................................ جعاله -٢١

 ١٢٣٧ ........................................................................... حکم جعاله

 ١٢٣٧ ...................................................................... جعاله یچگونگ

 ١٢٣٧ ............................................................ جعاله و اجاره نیفرق ب

 ١٢٣٧ ........................................................................... فسخ جعاله

 ١٢٣٧ ......................................... برساند یبه فرد یمنفعت که یحکم کس

 ١٢٣٨ ................................................................ طیلقطه و لق -٢٢

 ١٢٣٨ ............................................................................ حکم لقطه

 ١٢٣٨ ................................................................. انواع اموال گم شده

 ١٢٣٩ .............................................. مردم نیحکم گم شده بعد اعالن ب

 ١٢٤٠ .............................................................   گم شده وانیگرفتن ح

 ١٢٤٠ ........................................................... یشده حرم مک حکم گم

 ١٢٤١ ................................................... حکم اعالن گم شده در مسجد

 ١٢٤١ ........................................................................ نوزاد گم شده

 ١٢٤٢ .................................................... یزاد سر راھحکم برداشتن نو

 ١٢٤٢ ................................................................. یحکم نوزاد سرراھ

 ١٢٤٢ ........................................................... یزاد سرراھنو یسرپرست

 ١٢٤٢ ........................................................ ینوزاد سرراھ هیو د راثیم



 مختصر الفقه االسالمی  ي ي ي 

 

 ١٢٤٣ ................................. دھند؟  یم لیتحو یرا به چه کس یبچه سرراھ

 ١٢٤٣ ............................................................... یحکم فرزند خواندگ

 ١٢٤٤ ......................................................................... وقف -٢٣

 ١٢٤٤ ............................................................ وقف تیحکمت مشروع

 ١٢٤٤ ............................................................................ حکم وقف

 ١٢٤٥ .................................................................. شروط صحت وقف

 ١٢٤٥ ............................................. شود؟ یقرارداد وقف چگونه منعقد م

 ١٢٤٦ ...................................................................... تصرف در وقف

 ١٢٤٦ .................................................................. مال موقوفه طیشرا

 ١٢٤٦ ...................................................... سند؟یا چگونه بنونامه ر وقف

 ١٢٤٦ ........................................................................... احکام وقف

 ١٢٤٧ ......................................... قابل استفاده نباشدکه  یحکم مال وقف

 ١٢٤٨ ...................................................................... مال وقف رییتغ

 ١٢٤٨ ................................................................... یمسئول مال وقف

 ١٢٤٨ ............................................................ وقف یھا  دروازه نیبرتر

 ١٢٤٩ ......................................................................یزکات مال وقف

 ١٢٤٩ ...................................................................... حکم وقف کافر

 ١٢٤٩ ................................................... ھبه (بخشش) و صدقه -٢٤

 ١٢٥٠ ................................................................... ھبه و صدقهحکم 

 ١٢٥٠ ........................................................... در انفاق ج امبریروش پ

 ١٢٥١ ...................................................... یکوکاریسخاوت و ن تیفضل

 ١٢٥١ .............................................................. یحکم گرفتن بخشش

 ١٢٥٢ ............................................................................. دادن ھبه

 ١٢٥٢ ................................... چگونه انسان از مال خود به فرزندانش بدھد

 ١٢٥٣ ......................................... کند یبا مال پدرش کار م که یحکم کس

 ١٢٥٣ ......................................................................... رجوع از ھبه

 ١٢٥٣ ....................................... م؟ییداد، چه بگو یا هیھدبه ما  یاگر کس

 ١٢٥٤ ................................................................هیھد رفتنیحکم نپذ



 ك ك ك     فهرست مطالب

 

 ١٢٥٤ .............................. یبه دست آوردن مصلحت یبرا هیھد حکم دادن

 ١٢٥٤ .................................................................... صدقه نیتر بزرگ

 ١٢٥٥ ...................................................... ھنگام مرگحکم بخشش در 

 ١٢٥٥ ....................................... یاز و هیه دادن به مشرک و قبول ھدیھد

 ١٢٥٥ ............................................................... درجات صدقه نیبرتر

 ١٢٥٦ ..................................................... ریخ یھا انفاق در راه تیفضل

 ١٢٥٧ ....................................................................... تیوص -٢٥

 ١٢٥٧ ......................................................... تیوص تیحکمت مشروع

 ١٢٥٧ ......................................................................... تیحکم وص

 ١٢٥٨ .................................................... است؟معتبر  یچه کس تیوص

 ١٢٥٨ ............................................................. شده تیمقدار مال وص

 ١٢٥٩ ....................................................... در تصرف مال یوص طیشرا

 ١٢٥٩ ............................................................. و ھبه تیوص نیبفرق 

 ١٢٥٩ ................................................................. کردن تیروش وص

 ١٢٦٠ ............................................ درست است؟ یچه کس یبرا تیوص

 ١٢٦٠ ......................................................... تیمختلف وص یھا  صورت

 ١٢٦٠ .................................................................. تیدادن وص رییتغ

 ١٢٦١ ..................................................................... ھا تیوص نیبرتر

 ١٢٦١ ............................................................. در مصارف گناه تیوص

 ١٢٦٢ .................................................................. تیوقت اعتبار وص

 ١٢٦٢ .....................................................................تیمال م میتقس

 ١٢٦٣ ................................................................... تیوقت قبول وص

 ١٢٦٣ ........................................................................ تیاحکام وص

 ١٢٦٣ .......................................................................... تیمتن وص

 ١٢٦٤ ............................................................تیوص یھا باطل کننده

 ١٢٦٤ ........................................................... آزاد نمودن برده -٢٦

 ١٢٦٤ .......................................................... در اسالم یو بردگ یآزاد

 ١٢٦٥ ............................................. آزاد نمودن برده تیمشروع حکمت



 مختصر الفقه االسالمی  ل ل ل 

 

 ١٢٦٥ ......................................................... ھا برده نیآزاد نمودن برتر

 ١٢٦٥ ........................................................... آزاد نمودن برده تیفضل

 ١٢٦٦ ................................................. شود؟ یبرده آزاد م یبا چه کلمات

 ١٢٦٦ ........................................................................مکاتب ی برده

 ١٢٦٦ ........................................................................... ریحکم تدب

 توابع آنباب پنجم: نکاح و

 ١٢٧١ ......................................................... کتاب نکاح -١

 ١٢٧١ ................................................................... احکام نکاح -١

 ١٢٧١ ........................................................................... فقه ازدواج

 ١٢٧٢ ....................................................................... ازدواج تیفضل

 ١٢٧٢ ......................................................... ازدواج تیحکمت مشروع

 ١٢٧٣ ............................................................................ انواع نکاح

 ١٢٧٤ ....................................................................... انتخاب ھمسر

 ١٢٧٤ .......................................................................... زنان نیبرتر

 ١٢٧٥ ............................................ )یحکمت تعدد زوجات (چند ھمسر

 ١٢٧٦ ................................................................... یروش خواستگار

 ١٢٧٧ .................... (برادر مسلمان)یگرید یخواستگار یبر رو یخواستگار

 ١٢٧٧ ........................................... گذراند  یکه عده م یاز زن یخواستگار

 ١٢٧٧ .......................................................... حکم اجازه زن در ازدواج

 ١٢٧٨ ...................................................................... ن عقد نکاحارکا

 ١٢٧٨ .......................................................................... شروط نکاح

 ١٢٧٨ ........................................................................... یول طیشرا

 ١٢٧٩ ....................................................... رپرست)(س ینکاح بدون ول

 ١٢٨٠ ............................................. عقد زن درست است؟ یدر چه زمان

 ١٢٨٠ ........................................................................... عقد ازدواج

 ١٢٨١ .......................................................شاھد گرفتن در عقد ازدواج

 ١٢٨١ ........................................... تراز) بودِن معتبر در نکاحکفو (ھمھم



 م م م     فهرست مطالب

 

 ١٢٨١ .......................................................................... نکاح ۀخطب

 ١٢٨١ .......................................................................... نکاح کیتبر

 ١٢٨٢ ..................................................................... آداب شب زفاف

 ١٢٨٣ ........................................................................ اھداف ازدواج

 ١٢٨٣ .............................................................. رشغسل مرد با ھمس

 ١٢٨٣ ............................................................ محرمات در نکاح -٢

 ١٢٨٣ ........................................ ھا حرام است که ازدواج با آن یانواع زنان

 ١٢٨٦ ............................. خود بچه دارد) یکه از موال یزیحکم ام ولد (کن

 ١٢٨٦ ................................................... که شوھرش گم شده است یزن

 ١٢٨٦ ................................... خوانند  ینماز نم نیاز زوج یکیکه  یازدواج

 ١٢٨٧ .................................................................. شروط نکاح -٣

 ١٢٨٨ ........................................................................ اریازدواج مس

 ١٢٨٨ ....................................................................... نکاح شغار -١

 ١٢٨٨ ...................................................................... نکاح حالله -٢

 ١٢٨٩ ............................................................. )غهینکاح متعه (ص -٣

 ١٢٨٩ .................................................................. یحکم ازدواج مدن

 ١٢٩٠ ................................................................. یصور حکم ازدواج

 ١٢٩٠ ......................................................... طالق تیحکم ازدواج به ن

 ١٢٩١ ................................................................ حکم نکاح زن پنجم

 ١٢٩١ ........................................ مسلمان ریزن مسلمان با غ حکم ازدواج

 ١٢٩٢ ......................... گرداند یکه نکاح را باطل نم یفاسد یھا دوم: شرط

 ١٢٩٢ ........................................................ بکارت از دست رفته میترم

 ١٢٩٢ ................................................... معتبر در نکاح یھا بیع -٤

 ١٢٩٣ .................................................... در نکاح بر دو نوع است وبیع

 ١٢٩٤ .....................................................ازدواج کفار با خودشان -٥

 ١٢٩٥ ................................................................... روش ازدواج کفار

 ١٢٩٥ ........................................ کافر نیاز زوج یکیحکم مسلمان شدن 

 ١٢٩٦ ............................................. مرتد شود نیاز زوج یکیکه  ینکاح



 مختصر الفقه االسالمی  ن ن ن 

 

 ١٢٩٦ .................................................. مسلمان شدن شوھر یھا صورت

 ١٢٩٧ ............................................................... )هیصداق (مھر -٦

 ١٢٩٧ .................................................................. )هیفقه صداق (مھر

 ١٢٩٧ .................................................................. زن هیپرداخت مھر

 ١٢٩٨ .......................................................... ) زنهیق (مھراندازه صدا

 ١٢٩٩ ..............................................................................انواع مھر

 ١٢٩٩ ................................................................... وقت پرداخت مھر

 ١٢٩٩ ................................................................. زن هیگرفتن از مھر

 ١٣٠٠ ............................. دھد یکه شوھرش را از دست م یزن هیمقدار مھر

 ١٣٠٠ ................................................................... ِاعالن نکاح -٧

 ١٣٠١ ............................................. و.... یحکم عکس گرفتن در عروس

 ١٣٠٢ ..................................... صورت زنان) یحکم برداشتن ابرو (و موھا

 ١٣٠٢ .......................... را رنگ کرده است شیموھا که یکس یغسل و وضو

 ١٣٠٣ ......................................................... زن مسلمان شیاحکام آرا

 ١٣٠٤ ........................................ دو حالت دارد یاستفاده از عدسه چشم

 ١٣٠٥ ....................................................................... ییبایز یجراح

 ١٣٠٦ ............................................................. یعروس ی مهیول -٨

 ١٣٠٦ ...........................................................................  مهیحکم ول

 ١٣٠٦ ................................................ یعروس یحکم قبول کردن دعوت

 ١٣٠٧ ................................................. از آداب حضور در مجالس یبرخ

 ١٣٠٧ ................................. که در آن منکر وجود دارد یا  مهیحضور در ول

 ١٣٠٨ ............................................................. مهیول یخوردن از غذا

 ١٣٠٨ .............................................................. یمجلس عروس یدعا

 ١٣٠٩ .............................................................. آداب روز بعد از زفاف

 ١٣٠٩ .............................. و خوشش آمد، چه کار کند؟ دیرا د یزن که یکس

 ١٣٠٩ .................................................... از علما و افراد آبرومند ییرایپذ

 ١٣١٠ ................................................................. حقوق ھمسر -٩

 ١٣١١ .............................................................. حقوق زن بر شوھرش



 س س س     فهرست مطالب

 

 ١٣١٢ ................................................................. حقوق مرد بر زنش

 ١٣١٣ ......................................................... ضیدر زمان ح یھمبستر

 ١٣١٣ ....................................................................... احکام زن دوم

 ١٣١٤ ....................................................... منزل کیجمع ھمسران در 

 ١٣١٤ ..................................................................... زنان نیعدالت ب

 ١٣١٥ .......................................... ھمسران نینوبت شب ب میاحکام تقس

 ١٣١٦ ............................................ زنان نینوبت ب میوقت معتبر در تقس

 ١٣١٧ ......................................................... بازگشت شوھر از مسافرت

 ١٣١٧ .............. کند یدارد و قبول نم یھمبستر یاز ھمسرش تقاضا که یکس

 ١٣١٧ ............................................ (نامحرم) گانهیحکم مصافحه با زن ب

 ١٣١٨ ........................................................... مسافرت زن بدون محرم

 ١٣١٨ ............................................................... یحجاب شرع طیشرا

 ١٣١٨ ................................................................. یحکم حجاب شرع

 ١٣١٩ .......................................................................... زن یرانندگ

 ١٣٢١ ..................................................... و تولد یاحکام حاملگ -١٠

 ١٣٢١ .......................................... راز مشابھت فرزند و پسر و دختر شدن

 ١٣٢١ .................................................... (عزل) یعیطب یریحکم جلوگ

 ١٣٢٢ ........................................................................... سقط نطفه

 ١٣٢٢ ................................................... یریجلوگ یھا استفاده از قرص

 ١٣٢٢ .............................................................. (نازا)میدرمان فرد عق

 ١٣٢٣ ........................................................ حیبا تلق یتخم گذاراحکام 

 ١٣٢٣ ................................................................... زن یمدت حاملگ

 ١٣٢٣ ........................................................ نیدر جن رییتغ جادیحکم ا

 ١٣٢٤ ........................................................................ یانواع حاملگ

 ١٣٢٥ ............................................................................. انواع تولد

 ١٣٢٥ ........................................................................ یتولد مصنوع

 ١٣٢٦ ........................................ ن)یَ (سزار نیبرداشتن جن یعمل جراح

 ١٣٢٦ .................................................... حکم مژده دادن به تولد فرزند



 مختصر الفقه االسالمی  ع ع ع 

 

 ١٣٢٦ ................................................................ نوزاد یوقت نامگذار

 ١٣٢٧ ...................................................................... نوزاد ینامگذار

 ١٣٢٨ .................................................................... و وقت آن قهیعق

 ١٣٢٨ ........................ و راه درمان آن ییزناشو یدر زندگ یناسازگار -١١

 ١٣٢٩ ............................................................................ یناسازگار

 ١٣٢٩ ................................................................... صفت زن ناسازگار

 ١٣٣٣ ...................................................... کتاب طالق - ٢

 ١٣٣٣ .................................................................. احکام طالق -١

 ١٣٣٣ .......................................................... طالق تیحکمت مشروع

 ١٣٣٤ .......................................................... ست؟یک اریطالق در اخت

 ١٣٣٤ ..................................................... معتبر است؟ یه کسطالق چ

 ١٣٣٤ ........................................................................... حکم طالق

 ١٣٣٥ ............................................. مادر در طالق حکم اطاعت از پدر و

 ١٣٣٥ ......................................................... معتبر در طالق یھا  حالت

 ١٣٣٥ .............................................................. کلمات طالق ای غهیص

 ١٣٣٦ .........................................یتو بر من حرام دیه زنش بگوب که یکس

 ١٣٣٦ .......................................................... مختلف طالق یھا  صورت

 ١٣٣٧ ............................................ معاصر یارتباط جمع لیا وساطالق ب

 ١٣٣٧ ....................................................................... شک در طالق

 ١٣٣٧ ..................................................... زن مطلقه دادن مال(پول) به

 ١٣٣٨ ..................................... اند  کرده نییتع هیمھر شیکه برا یطالق زن

 ١٣٣٩ ........................................................ طالق سنت و بدعت -٢

 ١٣٣٩ ............................................................ طالق سنت یھا  صورت

 ١٣٤١ ......................................................................... طالق بدعت

 ١٣٤٢ ......................................................... و بائن یطالق رجع -٣

 ١٣٤٣ .................................................. کجا عده بگذراند؟ یمطلقه رجع

 ١٣٤٦ .................................. مطلقه بائن با طالق ثالثه، کجا عده بگذراند؟



 ف ف ف     فهرست مطالب

 

 ١٣٤٧ ...................................... زن است؟ اریطالق در اخت یدر چه صورت

 ١٣٤٧ ..................................................................... انواع طالق بائن

 ١٣٤٧ ................................................................... حکم طالق معلق

 ١٣٤٩ ................................................... طالقرجوع در  -٣

 ١٣٤٩ ....................................................... رجوع تیحکمت مشروع

 ١٣٤٩ ............................................................... یحکم مطلقه رجع

 ١٣٥١ ............................................................. شروط صحت رجوع

 ١٣٥١ ............................................................... نروش رجوع کرد

 ١٣٥١ ......................................... حکم شاھد گرفتن در طالق و رجوع

 ١٣٥٣ .............................................................. خلع -٤

 ١٣٥٣ ......................................................... خلع تیحکمت مشروع

 ١٣٥٤ .......................................................................... حکم خلع

 ١٣٥٤ ................................................ است؟ درست یخلع از چه کس

 ١٣٥٤ .......................................................................... وقت خلع

 ١٣٥٥ ................................................................. منع زن از ازدواج

 ١٣٥٥ .............................. است که در برابر آن خلع کنند؟ زیجا یچه مال

 ١٣٥٧ .............................................................. الءیإ -٥

 ١٣٥٧ ......................................................... الءیحکمت مباح بودن ا

 ١٣٥٧ ............................................... الءیحکمت محدود شدن مدت ا

 ١٣٥٧ ......................................................................... الءیروش ا

 ١٣٥٩ .............................................................. ظهار -٦

 ١٣٥٩ ......................................................................... حکم ظھار

 ١٣٥٩ .............................................................. حکمت ابطال ظھار

 ١٣٥٩ ........................................................ مختلف ظھار یھا  صورت

 ١٣٦٠ ........................................................................ احکام ظھار



 مختصر الفقه االسالمی  ص ص ص 

 

 ١٣٦٠ ........................................................................ ظھار ۀکفار

 ١٣٦٣ .............................................................. لعان -٧

 ١٣٦٣ ........................................................... آن تیحکمت مشروع

 ١٣٦٣ ................................................................... تھمت زنا به زن

 ١٣٦٤ ........................................................................ شروط لعان

 ١٣٦٤ ..................................................................... ست؟یلعان چ

 ١٣٦٤ ......................................................................... روش لعان

 ١٣٦٥ .................................................................... لعان یامدھایپ

 ١٣٦٧ ............................................................... عده -٨

 ١٣٦٧ .......................................................... عده تیحکمت مشروع

 ١٣٦٧ .......................................................................... حکم عده

 ١٣٦٨ ......................................................................... احکام عده

 ١٣٦٨ ................................................. گذرانند یکه عده م یانواع زنان

 ١٣٧٠ .................................................................... زوجه ریعده غ

 ١٣٧٠ .......................................... ه خاطر وفات شوھرزن ب شیترک آرا

 ١٣٧١ ................................... زن به خاطر وفات شوھر شیمدت ترک آرا

 ١٣٧١ .................... که شوھرش وفات کرده است یمکان عده گذراندن زن

 ١٣٧٢ ............................... است؟ زیزن شوھر مرده جا یبرا ییچه کارھا

 ١٣٧٢ .......... گذراند یکه عده م یا شدن زن شوھر مرده رونیحکم از خانه ب

 ١٣٧٥ ...................................................... یرخوارگیش -٩

 ١٣٧٥ ................................................................. یرخوارگیحکم ش

 ١٣٧٥ ....................................................... یرخوارگیاز ش   افراد حرام

 ١٣٧٦ ................................ شود یم میکه موجب تحر یرخوارگیقاعده ش

 ١٣٧٦ ................................................................... یرخوارگیحد ش

 ١٣٧٦ ............................................. شود؟ یچگونه ثابت م یرخوارگیش



 ق ق ق     فهرست مطالب

 

 ١٣٧٦ ........................................................... یرخوارگیش یامدھایپ

 ١٣٧٧ ..................................................... یدر بزرگ سال یرخوارگیش

 ١٣٧٩ ......................................................... حضانت -١٠

 ١٣٧٩ .............................................. ) کودکی(سرپرستانواع حضانت 

 ١٣٧٩ ................................................... فرد به حضانت نیتر مستحق

 ١٣٨١ .......................................... گریبه فرد د یانتقال حضانت از فرد

 ١٣٨١ ................................................................... مخارج حضانت

 ١٣٨٣ ........................................ یمخارج) زندگ ای(   نفقه -١١

 ١٣٨٣ ...................................................................... انفاق تیفضل

 ١٣٨٤ ......................................................... انفاق کنند؟ یاز چه مال

 ١٣٨٤ ........................................................................ نفقه ھمسر

 ١٣٨٥ ........................................... است بیش غاکه شوھر یحقوق زن

 ١٣٨٦ ........................................... شاوندانینفقه پدران، فرزندان و خو

 ١٣٨٦ ......................................................... شاوندیشروط نفقه برخو

 ١٣٨٧ ............................................................... زیحقوق برده و کن

 ١٣٨٧ .................................................................. واناتیمخارج ح

 ١٣٨٨ ............................................................... کنندهاحوال انفاق 

 ١٣٨٨ .................................................................... هیریصندوق خ

 ١٣٩١ ............................................ ها  یدنیو نوش ها  یخوردن

 ١٣٩١ .................................................. ھا  یدنیو نوش ھا  یحکم خوردن

 ١٣٩٢ ................................................................ غذا بر انسان ریتأث

 ١٣٩٢ .............................................. ھا  یدنیو نوش ھا  یوردناصل در خ

 ١٣٩٤ ................................................................. از مھمان ییرایپذ

 ١٣٩٤ ....................................................... یدنیو نوش ینانواع خورد

 ١٣٩٥ ................................................................ انواع خرما تیفضل



 مختصر الفقه االسالمی  ر ر ر 

 

 ١٣٩٥ ......................................................................... خرما دیفوا

 ١٣٩٦ .............................................. و پرندگان حالل گوشت واناتیح

 ١٣٩٦ ............................................... و پرندگان حرام گوشت واناتیح

 ١٣٩٧ ...................................................... درنده حرام واناتیانواع ح

 ١٣٩٧ ...................................................... واع پرندگان حرام گوشتان

 ١٣٩٨ ............................................................... حرام یمواد خوراک

 ١٣٩٨ ............................................................... مرده و خون حالل

 ١٣٩٨ ..................................... شود یکه در غذاھا استفاده م ییھا روغن

له وانیخوردن گوشت ح  ١٣٩٩ ................................................... َجالَّ

 ١٣٩٩ ................................. شود؟ یمباح م یحرام چه زمان زیخوردن چ

 ١٤٠٠ ............................................................... حکم خمر (شراب)

 ١٤٠٠ .............................................................. خوارمجازات شراب 

 ١٤٠١ ..................................... اند به خاطر  شراب لعنت شده که یکسان

 ١٤٠١ ................................................. (آب خرما) ذینب دنیحکم نوش

 ١٤٠١ ........................................................... گرانیخوردن از مال د

 ١٤٠١ ....................................................... با کافر دنیو نوشخوردن 

 ١٤٠٢ ............................................ در ظروف حرام دنیخوردن و نوش

 ١٤٠٢ ...................................................... افتادن مگس در ظرف غذا

 ١٤٠٣ ..... )یحالل گوشت با ذبح شرع وانی(آماده و حالل نمودن ح ذکاة

 ١٤٠٣ .......................................................................... روش ذبح

 ١٤٠٣ ................................................................ شروط صحت ذبح

 ١٤٠٤ ........................................................ یشرع روش ذبح نیبھتر

 ١٤٠٥ .................................... و شکار وانیبسم الله گفتن ھنگام ذبح ح

 ١٤٠٥ ......................................................................... انواع مردار

 ١٤٠٦ ................................................................. أھل کتاب حهیذب

 ١٤٠٦ ...................................................... حکم خوردن گوشت شکار



 ش ش ش     فهرست مطالب

 

 ١٤٠٧ ........................... تیثواب آن به م یاھدا تیبه ن وانیحکم ذبح ح

 ١٤٠٩ ......................................................... (شکار) دیص

 ١٤٠٩ ......................................................................... دیحکم ص

 ١٤١٠ ............................................................... شروط شکار حالل

 ١٤١٠ .................................................................. شکار یھا  حالت

 ١٤١٠ .............................................................. سگ یحکم نگھدار

 ١٤١١ ................................................................ دیبا ص یحکم باز

 ١٤١١ .............................................................. (شکار) دیاحکام ص

 ١٤١٢ .............................................. کودکان با پرندگان سرگرم کردن

 باب ششم:  کتاب فرایض

 ١٤١٦ .......................................................... ضیکتاب فرا

 ١٤١٦ .................................................................... احکام ارث -١

 ١٤١٦ .................................................................. ضیعلم فرا تیاھم

 ١٤١٦ ......................................................................... احوال انسان

 ١٤١٧ ........................................................................... ضیعلم فرا

 ١٤١٧ ................................................................. ضیموضوع علم فرا

 ١٤١٧ .................................................................. ضیم فراعل ی  ثمره

 ١٤١٧ ................................................................................. ضهیفر

 ١٤١٧ ............................................................... حقوق متعلق به ترکه

 ١٤١٨ ............................................................................. ارثارکان 

 ١٤١٨ ........................................................................... اسباب ارث

 ١٤١٨ ........................................................................... شروط ارث

 ١٤١٩ ............................................................................. موانع ارث

 ١٤١٩ ....................................................................... ارث زن مطلقه

 ١٤١٩ ............................................................................ اقسام ارث

 ١٤٢٠ ........................................................................... اقسام ورثه



 مختصر الفقه االسالمی  ت ت ت 

 

 ١٤٢٠ ............................................................ که وارث ھستند یمردان

 ١٤٢٠ .............................................................. که وارث ھستند یزنان

 ١٤٢٢ ............................................................... اصحاب فروض -٢

 ١٤٢٢ ............................................... ب؛یارث دو نوع است: فرض و تعص

 ١٤٢٣ ..................... برند  یشده ارث م نییسھام تع یبر مبنا که یتعداد کسان

 ١٤٢٣ .................................................................. اھل فروض راثیم

 ١٤٢٣ ................................................................... شوھر راثیم -١

 ١٤٢٤ .................................................................. ھمسر راثیم -٢

 ١٤٢٥ .................................................................... مادر راثیم -٣

 ١٤٢٦ ...................................................................... پدر راثیم -٤

 ١٤٢٧ ................................................................ پدربزرگ راثیم -٥

 ١٤٢٨ .............................................................. مادربزرگ راثیم -٦

 ١٤٢٨ ................................................................... دختر راثیم -٧

 ١٤٢٩ .............................................................. دختِر پسر راثیم -٨

 ١٤٣٠ ................................................ یقیحق ای یخواھر تن راثیم -٩

 ١٤٣١ ......................................................... یخواھِر پدر راثیم -١٠

 ١٤٣٢ .............................................. یبرادر و خواھر مادر راثیم -١١

 ١٤٣٣ .......................................................................... عصبه -٣

 ١٤٣٣ .................................................................... عصبه بنفس -١

 ١٤٣٣ ...................................................... عصبه ِبَنفس راثیم فیتوص

 ١٤٣٤ ...................................................................... بیجھات تعص

 ١٤٣٤ ........................................................................ جھات عصبه

 ١٤٣٥ ............................................................. ریعصبه به سبب غ -٢

 ١٤٣٥ ............................................................ ریعصبه به ھمراه غ -٣

 ١٤٣٦ .......................................................... راثیدر بحث م یقواعد

 ١٤٣٨ ................................................................ »ترکه«مال موروث 

 ١٤٣٩ ......................................................................... حجب -٣

 ١٤٤٠ ........................................................................... احوال ورثه



 ث ث ث     فهرست مطالب

 

 ١٤٤٠ ........................................................................... اقسام ورثه

 ١٤٤١ ......................................................................... اقسام حجب

 ١٤٤٢ ............................................... اقسام ورثه از جھت حجب حرمان

 ١٤٤٣ .................................................... قواعد حجب حرمان به شخص

 ١٤٤٤ ................................................................ لیمسا لیاصت -٤

 ١٤٤٤ ....................................................................... لیتاص ی  دهیفا

 ١٤٤٤ ................................................................... ورثه لیاصول مسا

 ١٤٤٥ .......................................................... اھل فروض لیاصول مسا

 ١٤٤٦ ................................................................... ترکه میتقس -٥

 ١٤٤٦ ................................................................. ترکه میتقس یھا  راه

 ١٤٤٧ .......... حضور دارند راثیم میدر تقس که یاز ترکه به کسان یدادن مقدار

 ١٤٤٧ ............................................................اقسام ورثه از جھت ارث

 ١٤٤٧ .......................................................... اھل فروض لیاقسام مسا

 ١٤٤٨ ............................................................................ عول -٦

 ١٤٤٨ ...................................................................... اثر عول بر ورثه

 ١٤٤٨ ................................................ از جھت عول لیمسا اقسام اصول

 ١٤٤٩ ........................................................................... عول اصول

 ١٤٥٠ ...................................................................... مساله رد -٧

 ١٤٥٠ .............................................................................. سبب رد

 ١٤٥٠ ................................... شود  یھا نم رد شامل آن ی  که مساله یا  ورثه

 ١٤٥١ ........................... شود  یھا باز گردانده م ترکه به آن ادتیکه ز یا  ورثه

 ١٤٥١ ............................................................................. شروط رد

 ١٤٥١ ............................................................................. رد لیمسا

 ١٤٥٢ .......................................................... االرحام  یذو راثیم -٨

 ١٤٥٣ ............................................................ االرحام  یشروط ارث ذو

 ١٤٥٣ .................................................... االرحام  یارث بردن ذو تیفیک

 ١٤٥٤ ....................................................... )نیحمل (جن راثیم -٩



 مختصر الفقه االسالمی  خ خ خ 

 

 ١٤٥٥ ...................................................... مشکل یخنث راثیم -١٠

 ١٤٥٥ ............................................... یخنث تیشناخت وضع یھا  نشانه

 ١٤٥٥ ................................................................ مشکل یخنث راثیم

 ١٤٥٦ ....................................................... مشکل یخنث راثیم میتقس

 ١٤٥٦ ............................................................... مفقود راثیم -١١

 ١٤٥٦ ......................................................................... احکام مفقود

 ١٤٥٦ ......................................................................... احوال مفقود

 ١٤٥٧ ............ ھاآوار مانده و امثال آن ریز ایغرق شده  که یکس راثیم -١٢

 ١٤٥٨ .................. ھاآوار ماندند و امثال آن ریز ایغرق شدند  که یاحوال کسان

 ١٤٥٨ ................................................................. قاتل راثیم -١٣

 ١٤٥٩ .................................................................... قاتل راثیحکم م

 ١٤٥٩ ................................................... گم شده که یمرتد و کس راثیم

 ١٤٥٩ ......................................................مسلمانان ریغ راثیم -١٤

 ١٤٥٩ ......................................................... ارث بردن مسلمان از کافر

 ١٤٦٠ ................................................................. مسلمان ریغ راثیم

 ١٤٦٠ .......................................... ستیپدرش مشخص ن که یکس راثیم

 ١٤٦٠ ................................................................... زن راثیم -١٥

 ١٤٦١ .............................................. نصف مرد حق دارد زیزن در پنج چ

 باب هفتم: کتاب قصاص

 ١٤٦٤ ......................................................کتاب قصاص -١

 ١٤٦٤ ........................................................................ اتیجنا -١

 ١٤٦٤ ................................................................. بر نفس تیجنا -١

 ١٤٦٤ ........................................................ قصاص تیحکمت مشروع

 ١٤٦٥ ........................................................... گانه  پنج اتیحفظ ضرور

 ١٤٦٦ ........................................................................ اقسام حقوق

 ١٤٦٦ ................................................................ مردم انیمساوات م

 ١٤٦٧ ........................................................................ حکم قصاص



 ذ ذ ذ     فهرست مطالب

 

 ١٤٦٨ ....................................................................... اقسام قتل -٢

 ١٤٦٨ ....................................................................... قتل عمد -١

 ١٤٦٨ .......................................................انسان یحکم کشتن عمد

 ١٤٦٩ ....................................................مختلف قتل عمد یھا  صورت

 ١٤٧٠ ................................................................. مجازات قتل عمد

 ١٤٧٠ .............................................................. شروط قصاص نفس

 ١٤٧١ ............................................................ قصاص یشروط اجرا

 ١٤٧١ .......................... مانند  ینم یدم مجنون باشد، منتظر و یاما اگر ول

 ١٤٧٢ ................................. که مرتکب قتل شود یمجنون ایحکم کودک 

 ١٤٧٢ ............................................................. حکم شراکت در قتل

 ١٤٧٢ ............................... کند  یرا اجبار به قتل م یگرید که یحکم کس

 ١٤٧٢ ...................................................................... اثبات قصاص

 ١٤٧٣ ............................................................ قصاص یاجرا تیفیک

 ١٤٧٤ ..................................................... ھنگام قصاص یرفتار با جان

 ١٤٧٤ ...................................................................... مقتول یایاول

 ١٤٧٥ ............................................................... قتل عمد هیمقدار د

 ١٤٧٥ ................................................................... احکام قتل عمد

 ١٤٧٦ ........................................................................ حکم قسامه

 ١٤٧٦ ...................................................................... شروط قسامه

 ١٤٧٦ ....................................................................... صفت قسامه

 ١٤٧٦ ......................................... کند  یم یعمدا خودکش که یحکم کس

 ١٤٧٧ ................................. که مرتکب قتل عمد شده است یقاتل ی  توبه

 ١٤٧٨ ................................................................. قتل شبه عمد -٢

 ١٤٧٨ .............................................................. حکم قتل شبه عمد

 ١٤٧٨ ........................................................... مجازات قتل شبه عمد

 ١٤٧٩ ........................................................... تنوع احکام قتل لیدل

 ١٤٧٩ .......................................................... بدن انسان حیرحکم تش

 ١٤٨٠ .......................................................................... حکم ترور

 ١٤٨٠ ....................................................................... قتل خطا -٣

 ١٤٨١ ................................................................... اقسام قتل خطا



 مختصر الفقه االسالمی  ض ض ض 

 

 ١٤٨٢ ..................................... مرده ی  روزه ییآوردن قضا یحکم به جا

 ١٤٨٢ ....................................... باشد  یانسان م ی  عاقله ی  آنچه به عھده

 ١٤٨٣ ............................. پردازد  یرا نم  و آن ستیعاقله ن ی  آنچه به عھده

 ١٤٨٣ ........................................................ تر از نفس کم تیجنا -٢

 ١٤٨٤ ......................................................قصاص در اعضا و جوارح -١

 ١٤٨٤ ................................................. شروط قصاص در اعضا و جوارح

 ١٤٨٥ .................................................. ھا  قصاص در زخم و جراحت -٢

 ١٤٨٥ ............................................... شروط قصاص در زخم و جراحت

 ١٤٨٥ ................................................................... قصاص دنیبخش

 ١٤٨٦ ...................................................................... تیجنا تیسرا

 ١٤٨٦ ................................................................. مساوات در حقوق

 ١٤٨٧ .................................. دارد  یپرده از اسرار مردم بر م که یحکم کس

 ١٤٨٧ ......................................................................... خون یاھدا

 ١٤٨٨ ............................................................................. هید -٣

 ١٤٨٨ ....................................................................... هیاحکام د -١

 ١٤٨٨ ........................................................................... هیاقسام د

 ١٤٨٨ ............................................................................ هیحکم د

 ١٤٨٩ ............................................................. هیوجوب د یھا  حالت

 ١٤٩٠ ....................................................................... خطاقتل  هید

 ١٤٩٠ ..................................... باشند  یم هیمتحمل پرداخت د یچه کسان

 ١٤٩١ ....................................................................... هید دنیبخش

 ١٤٩١ ..................................................................... ندارد هیآنچه د

 ١٤٩٢ ........................................................................ هیاقسام د -٢

 ١٤٩٢ ..................................................................... نفس ی  هید -١

 ١٤٩٢ ........................................................... مرد مسلمان هیاصل د

 ١٤٩٢ ................................................................ زن مسلمان ی  هید

 ١٤٩٣ .................................................................. کفار ی  هیمقدار د

 ١٤٩٣ ....................................................................... نیجن ی  هید

 ١٤٩٤ ........................................................................... یقتل ذم



 غ غ غ     فهرست مطالب

 

 ١٤٩٤ .......................................................... تر از نفس در کم هید -٢

 ١٤٩٤ ...................................................... تر از نفس در کم هیاقسام د

 ١٤٩٤ ........................................................... اعضا ی  هیبخش اول: د

 ١٤٩٥ .................................................................... ھا  دندان ی  هید
 ١٤٩٥ ........................................................................... مو ی  هید
 ١٤٩٦ ................................................................... عضو فلج ی  هید

 ١٤٩٦ .................. بدن ریسا یھا  سر و جراحت یھا  زخم ی  هیبخش دوم: د

 ١٤٩٧ ....................................................................... جائفه ی  هید

 ١٤٩٧ .................................................... استخوان ی  هیبخش سوم: د

 ب هشتم: کتاب حدودبا

 ١٥٠٠ ........................................................... کتاب حدود

 ١٥٠٠ .................................................................. احکام حدود -١

 ١٥٠٠ ........................................................................... انواع حدود

 ١٥٠٠ .......................................................................... تعداد حدود

 ١٥٠١ .......................................................... حدود تیحکمت مشروع

 ١٥٠١ ............................................................ گانه  پنج اتیحفظ ضرور

 ١٥٠٢ ............................................................................ حدودفقه 

 ١٥٠٢ ................................................................... حدود ی  فقه اقامه

 ١٥٠٣ ......................................................................... یحدود شرع

 ١٥٠٣ ....................................................... قصاص و حدود انیتفاوت م

 ١٥٠٤ .............................................. شود؟  یم یحد بر او جار یچه کس

 ١٥٠٤ ................................................................ حد ی  در اقامه ریتاخ

 ١٥٠٤ .............................................................. حدود ی  مسئول اقامه

 ١٥٠٥ .............................................................. حدود در مکه ی  اقامه

 ١٥٠٥ .............................................................. صفت شالق در حدود

 ١٥٠٥ ..................................................... شخص کیاجتماع حدود در 

 ١٥٠٥ .............................................................. انواع شالق نیدتریشد

 ١٥٠٦ .................................کند  یاقرار م ینزد حاکم به حد که یحکم کس



 مختصر الفقه االسالمی  ظ ظ ظ 

 

 ١٥٠٦ ................................................ گرانیاز خود و د یپوش  فصل پرده

 ١٥٠٧ ....................................................... در حدود یگر  یانجیحکم م

 ١٥٠٨ ............................................................. نماز خواندن بر مقتول

 ١٥٠٨ ................................................................. حدود ی  حکم اقامه

 ١٥٠٩ ........................................................ مسلمان ریحد بر غ ی  اقامه

 ١٥٠٩ ......................................... شود  یحد م ی  که مانع اقامه ینوع جھل

 ١٥١٠ .................................................................. اقسام حدود -٢

 ١٥١٠ ............................................................................ حد زنا -١

 ١٥١٠ ............................................................................. حکم زنا

 ١٥١١ ......................................................................... زنا یضررھا

 ١٥١١ ........................................................... از زنا یریشگیپ یھا  راه

 ١٥١٢ ............................................................................ اقسام زنا

 ١٥١٢ ............................................................. ایدن مجازات زناکار در

 ١٥١٣ .......................................................... مجازات زناکار در آخرت

 ١٥١٣ ....................................................................... شروط حد زنا

 ١٥١٤ .................................................. شود؟  یجرا محد ا یبر چه کس

 ١٥١٥ ................................................................... ازدواج بعد از زنا

 ١٥١٥ ....................................................................... الزناحکم ولد 

 ١٥١٥ ......................................................................... زنا با محارم

 ١٥١٦ .................................. میرا خواستار تیو عاف یاز الله متعال سالمت

 ١٥١٦ ...................................................................... عمل قول لوط

 ١٥١٦ ................................................................ و قباحت آن یزشت

 ١٥١٧ ............................................................... حکم عمل قوم لوط

 ١٥١٧ ......................................................................... حکم سحاق

 ١٥١٧ ....................................................................... حکم استمناء

 ١٥١٨ ......................................................................... حد قذف -٢

 ١٥١٨ ..................................................... حد قذف تیحکمت مشروع

 ١٥١٨ ...........................................................................فحکم قذ

 ١٥١٩ .......................................................................... الفاظ قذف



 أ أ أ أ     فهرست مطالب

 

 ١٥١٩ ........................................................... شروط وجوب حد قذف

 ١٥١٩ ..................................................................... ثبوت حد قذف

 ١٥٢٠ ....................................................................... مجازات قذف

 ١٥٢٠ .................................................................... سقوط حد قذف

 ١٥٢٠ .............................................................. ثبوت حد قذف جینتا

 ١٥٢١ ............. کند  یلواط متھم م ایجز زنا  یرا به عمل یگرید که یحکم کس

 ١٥٢١ ....................................................................... حد سرقت -٣

 ١٥٢١ .........................................................................حکم سرقت

 ١٥٢٢ ................................................... حد سرقت تیحکمت مشروع

 ١٥٢٢ ................................................... حد سرقت تیحکمت مشروع

 ١٥٢٣ ...................................................................... سارق مجازات

 ١٥٢٣ ................................................................ مقدار نصاب سرقت

 ١٥٢٣ ............................................................ ست دزدشروط قطع د

 ١٥٢٤ ........... در حد سرقت بعد از ابالغ آن به حاکم حرام است یگر  یجانیم

 ١٥٢٥ ........................................ وجود شبھه لیحدود به دل یعدم اجرا

 ١٥٢٥ ..................................... کند  یم یدزد المال  تیاز ب که یحکم کس

 ١٥٢٥ ....................................................... از دستگاه خودپرداز یدزد

 ١٥٢٦ .................................................که حفاظت نشده یاز مال یدزد

 ١٥٢٦ ............................................... امانت را منکر شود که یحکم کس

 ١٥٢٧ ............................................................ شده دهیحکم مال دزد

 ١٥٢٧ ................................ قبل از بازداشت شدن توبه کند که یحکم کس

 ١٥٢٧ ................................................... )قی(قطاع الطر یحد راھزن -٤

 ١٥٢٧ ............................................................... قیصفات قطاع الطر

 ١٥٢٨ ..........................................................................حکم ِحرابه

 ١٥٢٨ ............................................................. قیمجازات قطاع الطر

 ١٥٢٩ ................................................. قیشروط وجوب حد قطاع الطر

 ١٥٢٩ .................................................................. یو دیتبع تیفیک

 ١٥٣٠ .......................................................................محارب ی  توبه

 ١٥٣٠ ......... شود  یم یجار یشود، حد حرابه بر و ریاما اگر قبل از توبه دستگ



 مختصر الفقه االسالمی  ب ب ب ب 

 

 ١٥٣٠ ......................................................................... حکم ربودن

 ١٥٣١ ............................................................... دفاع از جان تیفیک

 ١٥٣١ ......................................................................... قیحکم زند

 ١٥٣٣ .................................................................... یحد اھل بغ -٥

 ١٥٣٣ ........................................................................ انیصفت باغ

 ١٥٣٣ ................................................................... انیبرخورد با باغ

 ١٥٣٣ ........................................... رفتار واجب به ھنگام جنگ دو گروه

 ١٥٣٤ ................................... )یامام مسلمانان (حاکم اسالم هیخروج عل

 ١٥٣٥ .............................................. واجب است یآنچه بر حاکم اسالم

 ١٥٣٦ ........................................ آنچه بر امت در قبال حاکم واجب است

 ١٥٣٦ .................... مرتکب شده که موجب حد است یجرم که یکس ی  توبه

 ١٥٣٧ .................................................................................. ریتعز

 ١٥٣٧ ................................................................... ھا  اقسام مجازات

 ١٥٣٨ .......................................................... ریتعز تیحکمت مشروع

 ١٥٣٨ .......................................................................... ریحکم تعز

 ١٥٣٩ ......................................................................... ریاقسام تعز

 ١٥٣٩ ........................................................................... ریانواع تعز

 ١٥٤٠ ............................................................... ریمقدار مجازات تعز

 ١٥٤٠ ................................................................. (خمر) حکم شراب

 ١٥٤٠ ..........................................................)یشراب (مِ  میحکم تحر

 ١٥٤١ ................................................................... ثبوت شرب خمر

 ١٥٤٢ ................................................................ خوار  مجازات شراب

 ١٥٤٣ ..................................................................... حکم مواد مخدر

 ١٥٤٤ .............................. با مواد مخدر سر و کار دارند که یمجازات کسان

اعضا شود یحس  یو ب یدر بدن و تنبل یو ناتوان یحکم ھر آنچه باعث سست
 ....................................................................................... ١٥٤٥ 

 ١٥٤٥ ....................................................... یاستفاده از الکل در پزشک

 ١٥٤٦ ........................................................................... جعل اسناد

 ١٥٤٦ ................................................................................. ارتداد



 ج ج ج ج     فهرست مطالب

 

 ١٥٤٦ ........................................................................... حکم مرتد

 ١٥٤٧ ..................................................... رتدقتل م تیحکمت مشروع

 ١٥٤٨ ........................................................................ اقسام ارتداد

 ١٥٤٩ ........................................................................ رفتار با مرتد

 ١٥٥٠ .............................................................. ھمسر ایارتداد شوھر 

 ١٥٥١ ...................................................................... (سوگند) نیمی

 ١٥٥١ .............................................. شود  یمنعقد مکه  یصفت سوگند

 ١٥٥١ ........................................................ الله ریسوگند خوردن به غ

 ١٥٥١ ................................................................ سوگند خوردن ادیز

 ١٥٥٢ ..................................................................... اقسام سوگندھا

 ١٥٥٣ ........................................................ راللهیند به غسوگ ی  کفاره

 ١٥٥٣ ....................................................................... احکام سوگند

 ١٥٥٤ ............................................................ حانث شدن در سوگند

 ١٥٥٤ ................................................... سوگند ی  ب کفارهشروط وجو

 ١٥٥٥ ..................................................................... سوگند ی  کفاره

 ١٥٥٥ . حانث شود کفار را بپردازد) نکهیسوگند (قبل از ا ی  فارهمقدم داشتن ک

 ١٥٥٦ ..................................................................... سوگند قتیحق

 ١٥٥٦ ............. حالل را بر خود حرام کند جز ھمسرش یزیچ که یحکم کس

 ١٥٥٧ ........................................................ سوگند خوردن به مصحف

 ١٥٥٧ ........................................ تیخوردن بر انجام گناه و معصسوگند 

 ١٥٥٨ ................................................. سوگند خوردن به خاطر احترام

 ١٥٥٨ .................................................................................... نذر

 ١٥٥٨ ............................................................................ حکم نذر

 ١٥٥٩ .................................................................. الله ریغ ینذر برا

 ١٥٥٩ ................................................. است؟ حیصح ینذر و یچه کس

 ١٥٥٩ ........................................................................... اقسام نذر

 ١٥٦١ ...................................... به نذر ناتوان باشد یااز وف که یحکم کس

 ١٥٦١ ..................................................................... نذر امور دشوار

 ١٥٦١ ..................................................................... محل صرف نذر



 مختصر الفقه االسالمی  د د د د 

 

 ١٥٦١ ....................باشد تیاز اطاعت و معص ختهیآم ینذر و که یحکم کس

 باب نهم: کتاب قضاوت

 ١٥٦٤ ......................................................... کتاب قضاوت

 ١٥٦٤ .................................................... انیاحکام قضاوت و قاض -١

 ١٥٦٤ .........................................................قضاوت تیحکمت مشروع

 ١٥٦٥ ......................................................................... حکم قضاوت

 ١٥٦٥ ......................................................................... یشروط قاض

 ١٥٦٦ ........................................................................ یانتخاب قاض

 ١٥٦٧ ......................................................... اسالم تعیکامل بودن شر

 ١٥٦٨ ........................................ کند یھا دور از آن یقاض دیکه با یامور

 ١٥٦٨ ................................................................. فضل قضاوت -٢

 ١٥٦٩ ................................................................. خطر قضاوت -٣

 ١٥٦٩ ........................................................................ امانت قضاوت

 ١٥٧٠ .................................................... ھاو عملکرد آن ھا  یاقسام قاض

 ١٥٧١ ........................................................... قضاوت گاهیجا ی  مطالبه

 ١٥٧١ ........................................... رد؟یگ  یقضاوت را برعھده م یچه کس

 ١٥٧٢ ................................................................... یآداب قاض -٤

 ١٥٧٣ ........................... علم خود قضاوت کند؟ یبر مبنا تواند  یم یقاض ایآ

 ١٥٧٣ ............................................................. مردم نیفضل اصالح ب

 ١٥٧٤ ............................................ قبل از حکم یدعو نیطرف ی  موعظه

 ١٥٧٦ ..................................................... یوض مفت یقاض انیتفاوت م

 ١٥٧٦ ................................................................... صفت حکم -٥

 ١٥٧٧ ............................................................... ناتیوب یدعاو -٦

 ١٥٧٨ ................................................................ یدعوشروط صحت 

 ١٥٧٨ ......................................................................... یصفت دعو

 ١٥٧٩ ........................................................... یحقوق یھا  حکم شرکت

 ١٥٧٩ ............................................................. نهیمختلف ب یھا  حالت



 ه ه ه ه     فهرست مطالب

 

 ١٥٨٠ .................................................................. اتھام ثیاز حافراد 

 ١٥٨٠ ........................................................................... یحکم قاض

 ١٥٨١ ........................................................... یبه دعو یدگیمحل رس

 ١٥٨١ .......................................................... یدو قاض نیب ینگارنامه 

 ١٥٨٣ ..................................................................... خطر قسم دروغ

 ١٥٨٣ ................................................................. امالک میحکم تقس

 ١٥٨٣ ......................................................... یاثبات دعو تیفیک -٧

 ١٥٨٣ .................................................................. اقرار (اعتراف) -١

 ١٥٨٤ ................................................. است حیصح یاقرار و یچه کس

 ١٥٨٤ ........................................................................... حکم اقرار

 ١٥٨٤ .......................................................................... شھادت -٢

 ١٥٨٤ ...................................................... شھادت یشروط وجوب ادا

 ١٥٨٥ ....................................................................... شھادت یادا

 ١٥٨٦ ................................................................. دروغ یحکم گواھ

 ١٥٨٦ ..................................... شود  یم رفتهیشھادتش پذ که یشروط کس

 ١٥٨٧ ................................. یگریشھادت د یحکم شھادت دادن بر مبنا

 ١٥٨٧ ....................................................................... موانع شھادت

 ١٥٨٩ ..................................... چون شاھدان از شھادت خود رجوع کنند

 ١٥٨٩ ........................................................................... سوگند -٣

 ١٥٩٠ ...................................... آنچه سوگند خوردن در آن مشروع است

 ١٥٩٠ .................................................. یحکم سوگند خوردن در دعو

 ١٥٩١ ................................................................... در سوگند ظیلتغ

 ١٥٩٢ .................................................................. سوگند تیمشروع

 ١٥٩٢ ........................................................................ مردم نیبدتر

 ١٥٩٢ .................................................................. احکام زندان -٨

 ١٥٩٢ .......................................................................... یحکم زندان

 ١٥٩٢ .......................................................................... صفت زندان

 ١٥٩٣ .......................................................................... اقسام زندان



 مختصر الفقه االسالمی  و و و و 

 

 ١٥٩٤ ......................................................................... احکام زندان

 ١٥٩٤ ................................. واجب است انیامر در قبال زندان یآنچه بر ول

 باب دهم:  کتاب خالفت و امارت

 ١٥٩٨ ............................................. کتاب خالفت و امارت -١

 ١٥٩٨ ................................................................. فهیاحکام خل -١

 ١٥٩٨ .................................................................. فهیخل نییحکم تع

 ١٥٩٨ ............................................................................. االمر  یاول

 ١٥٩٩ ........................................................... امام یصفت ثبوت رھبر

 ١٦٠٠ .................................................. الله است اریخالفت تنھا در اخت

 ١٦٠١ ...........................................................اقسام دستورات حاکمان

 ١٦٠١ .......................................................................... اھل خالفت

 ١٦٠٢ ........................................................................ امارت یتقاضا

 ١٦٠٣ .......................................... امام عادل و مجازات امام ظالم لتیفض

 ١٦٠٤ ...................................... مردان است نه زنان یخالفت و امامت برا

 ١٦٠٤ ....................................................... مردم با امام عتیب یچگونگ

 ١٦٠٤ ................................................................... فهیبا دو خل عتیب

 ١٦٠٥ ......................................................... انیشوایپ نیو بدتر نیبھتر

 ١٦٠٥ ................................................................ فهیخل فیوظا -٢

 ١٦١٠ ................................................................... امت فیوظا -٣

 ١٦١٣ ............................................................ یاسیس یحکم پناھندگ

 ١٦١٥ ................................... ها  به هنگام ظهور فتنه ینکات -٢

 ١٦١٥ ................................................................. ھا  احکام فتنه -١

 ١٦١٥ .......................................................................... ھا  اصل فتنه

 ١٦١٦ ......................................................................... ھا  ظھور فتنه

 ١٦١٧ ........................................................................... ھا  فقه فتنه

 ١٦١٨ ........................................................................... ھا  آغاز فتنه



 ز ز ز ز     فهرست مطالب

 

 ١٦١٩ ...................................................................... فتنه یھا  شراره

 ١٦٢٠ ............................................. ھا  سالم ماندن از فتنه یھا  راه -٢

ھا در بدو ظھور؛ و برخورد  ھا و مانع شدن از رشد آن  خشکاندن اساس فتنه -١
 ١٦٢٠ ..................................................... آن ھستند یدر پ که یبا کسان

 ١٦٢١ ..................................... است ریخ یاز درھا یاز شر، در زیپرھ -٢

 ١٦٢١ ..................................... ھا  با علما به ھنگام ظھور فتنه یھمراھ -٣

 ١٦٢٣ ................................................ با جماعت مسلمانان یھمراھ -٤

 ١٦٢٥ .................................................................... اخبار یبررس -٥

 ١٦٢٨ ....................................................................... حفظ زبان -٦

 ١٦٣١ ....................................... در ھر حال یو بردبار یصبر و مھربان -٧

 ١٦٣٤ ........................................ کیھا با اعمال ن  مواجه شدن با فتنه -٨

 ١٦٣٦ .................................... ھا  آوردن به الله در دفع فتنه یدعا و رو -٩

 ١٦٤٠ .................................................. ھا  پناه بردن به الله از فتنه -١٠

 ١٦٤١ ........................................... ھا  و فاصله گرفتند از فتنه یدور -١١

 ١٦٤٣ ......................................... ھا  مرگ به ھنگام فتنه یعدم آرزو -١٢

 الله یباب یازدهم:  دعوت به سو

 ١٦٤٦ ............................................. الله یکتاب دعوت به سو

 ١٦٤٦ ...................................................... اسالم نیبودن دکامل  -١

 ١٦٤٦ .......................................................... نشیجھان آفر یھا سنت

 ١٦٤٦ .................................................................... یشرع یھاسنت

 ١٦٤٧ ................................................................تیالله بر بشر یبرتر

 ١٦٤٨ .................................................................... نعمت نیرتبزرگ

 ١٦٥٢ ............................................................... یراه نجات و رستگار

 ١٦٥٣ ........................................................ خلقت انسانحکمت  -٢

 ١٦٥٤ ............................... گذراندیھا را مکه انسان آنییھامراحل و زمان

 ١٦٥٥ .................................................................... کمال نعمت قلب

 ١٦٥٦ .................................................................... و آخرت ایفقه دن



 مختصر الفقه االسالمی  ح ح ح ح 

 

 ١٦٥٧ ........................................................ به نسبت آخرت ایارزش دن

 ١٦٥٩ ........................................................ یو بدبخت یاصل خوشبخت

 ١٦٦٠ .................................................. الله متعال یت به سودعو -٣

 ١٦٦٠ ....................................................... امبرانیفضل الله با ارسال پ

 ١٦٦١ ......................................................... امبرانیو پ اءیانب ی فهیوظ

 ١٦٦٢ ........................................................................ تیاسباب ھدا

 ١٦٦٣ ..................................... امت واجب است یبرا تیدعوت دادن بشر

 ١٦٦٥ ......................................... ایدن یبر کارھا ینینمودن امور د میتقد

 ١٦٦٥ ..................................................................... نیماندن د یباق

 ١٦٦٥ ......................................... الله متعال یسو ادن بهدعوت د لتیفض

 ١٦٦٦ ................................................................ اقسام مردم در عمل

 ١٦٦٧ ................................................. دعوت و دعوتگران لتیفض -٤

 ١٦٦٧ ........................................................................... اصل دعوت

 ١٦٦٩ ......................................... الله در فرستادن رسوالن تیلطف و عنا

 ١٦٧٠ .............................................................. و رسوالن ایانب نیبرتر

 ١٦٧٠ ........................................................................ ھا  امت نیبرتر

 ١٦٧٢ ........................................................................ ھا  قرن نیبرتر

 ١٦٧٣ ............................... الله یدعوت به سو یبرا ج امبریاصحاب پ امیق

 ١٦٧٤ ................................. یویدن یبر کارھا ینید یمقدم دانستن کارھا

 ١٦٧٥ ........................................................ الله یدعوت به سو لتیفض

 ١٦٧٧ .................................................. الله یاحکام دعوت به سو -٥

 ١٦٧٧ ............................................................. میقرآن کر حیفھم صح

 ١٦٧٩ ........................................................ الله یدعوت به سو تیاھم

 ١٦٨٠ .....................................................................زمان آغاز دعوت

 ١٦٨١ ...........................................................الله یحکم دعوت به سو

 ١٦٨٣ ........................................................ حق یصفت دعوتگر به سو

 ١٦٨٤ ........................................................ الله یدعوت به سو یھا  راه

 ١٦٨٥ ............................................... تالش و کار دانیاقسام مردم در م



 ط ط ط ط     فهرست مطالب

 

 ١٦٨٧ ........................................................................ یقیجھاد حق

 ١٦٨٨ .................................... کلمة الله یاعال یبرا یو جانفشان یفداکار

 ١٦٨٩ ............................................................. امت نیدعوتگر ا نیاول

 ١٦٩٠ .................................................................. تیھدا یھا  دروازه

 ١٦٩٣ ....................................................... تی) ھدایھا  زهینگاسباب (ا

 ١٦٩٤ ......................................................... الله یوجوب دعوت به سو

 ١٦٩٥ ........................................................................ امت ی  هفیوظ

 ١٦٩٧ ................................................. الله یمجازات ترک دعوت به سو

 ١٦٩٩ ............................................ از منکر یحکمت امر به معروف و نھ

 ١٧٠٠ ......................................... خواھد ماند یباق امتیتا ق یامت اسالم

 ١٧٠٠ ................................................... ھر مرد و زن مسلمان ی  فهیوظ

 ١٧٠١ .................................................................. عتیدر شر یکوتاھ

 ١٧٠٤ ........................................................ درست از اوقات ی  استفاده

 ١٧٠٥ .............................................. مختلف مخاطب دعوتگر یھا دسته

 ١٧٠٨ ......................................... کافر قبل از مسلمان شدن یکیاعمال ن

 ١٧٠٩ ................................................................ الله یدعوتگر به سو

 ١٧١٠ ............................................................. دعا و دعوت نیجمع ب

 ١٧١١ ................................................ الله یبودن دعوت به سو یجیتدر

 ١٧١٢ ......................................................... مختلف دعوتگر یھا دسته

 ١٧١٣ ................................................و رسوالن ایاصول دعوت انب -٦

 ١٧١٤ ..................................................... الله یدر دعوت به سو یالگو

 ١٧١٥ ............................................... الله یدر دعوت به سو ایانب رتیس

 ١٧١٦ .......................................................... احوال مردم بعد از دعوت

 ١٧١٧ .............................................. شان روانیو رسوالن و پ ایاعمال انب

 ١٧١٨ ................................................... و رسوالن ایاز دعوت انب یاصول

 ١٧١٩ ....................................... شان حتیالله به مردم و نص نیرساندن د

 ١٧١٩ ............................. ھا، بازارھا، روستاھا و شھرھا دعوت مردم در خانه

 ١٧٢١ .......................................................... نیمشرک تیھدا یدعا برا



 مختصر الفقه االسالمی  ي ي ي ي 

 

 ١٧٢١ ................................... در برابر کفار سرکش یز قدرت و توانمندابرا

 ١٧٢٣ ................ و ابراز قدرت در برابر کفار و منافقان و سرکشان یریگسخت

 ١٧٢٣ ........................................... با کفار در ھنگام ترس و خطر یمدارا

 ١٧٢٤ .................. دعوت مردم به زبان خودشان و فرستادن رسوالن از مردم

 ١٧٢٥ ......................................................... عبادت و دعوت نیتوازن ب

 ١٧٢٥ ............................... الصالة و السالم ھمیعل امبرانیھا با پ احوال امت

 ١٧٢٧ .............. اندوه و تأسف خورد دینبا کنند، یرا قبول نم نید که یبر کسان

 ١٧٢٧ ..................................................................... بشارت و ھشدار

 ١٧٢٨ ...................................................... از منکر یو نھ امر به معروف

 ١٧٢٩کیربط دادن دل مؤمنان به پروردگارشان و وعده بھشت در برابر اعمال ن

 ١٧٢٩ .................................................................. با مردم کیگفتار ن

 ١٧٣٠ ............................................ دعوت، درخواست مزد نشود در برابر

 ١٧٣٠ ........................................................... نسبت به مردم یدلسوز

 ١٧٣١ ................................................................ یسوز و دل ینرم دل

 ١٧٣١ .......................................................... و بخشش و گذشت ینرم

 ١٧٣٢ ............................................................................... صداقت

 ١٧٣٢ ................................................................................... صبر

 ١٧٣٣ ............................................................................... اخالص

 ١٧٣٣ ....................................................... یسخاوت و خدمت و فروتن

 ١٧٣٤ ................................... ایدن یو امکانات رفاھ ھا ییبایبه ز یتوجھیب

 ١٧٣٥ .............................. ھا و ترساندن از عاقبت گناھان به عبادت قیتشو

 ١٧٣٦ ......................................... گرفتن یشیپ گریکدیاز  ریخ یدر کارھا

 ١٧٣٦ ....................................... کلمة الله یاعال یجھاد با مال و جان برا

 ١٧٣٧ ..................................................................... جھاد در راه الله

 ١٧٣٧ ............................................................. و آموزش علم یریادگی

 ١٧٣٨ ... روح و بدن با عبادت مستمر و کثرت ذکر الله تیپاک نمودن روان، تقو

 ١٧٣٩ ..................................... الله در ھمه وقت و ھمه جا یدعوت به سو

 ١٧٤٠ .................................................................. (و مشورت) یشور



 ك ك ك ك     فهرست مطالب

 

 ١٧٤١ ............................................ یکامل بر الله و توکل بر او تعال نیقی

 ١٧٤٢ .................................................. دعا و تضرع در نماز و ھمه وقت

 ١٧٤٣ ....................... و التماس به درگاه الله در ھمه جا و ھمه وقت تیشکا

 ١٧٤٥ ............................ اعتماد و توکل بر الله، با استفاده از اسباب مشروع

 ١٧٤٦ .. مخالف باشد جیاز دستورات الله ھر چند با آداب و رسوم را یفرمانبردار

 ١٧٤٧ ................ یالله تعال یھا در راه دعوت به سو تحمل آزارھا و طرد شدن

 ١٧٤٨ ............................. ھا ھا و مسخره کردن  ھا، طعنه صبر در برابر تھمت

 ١٧٤٩ ..... باشند ادیدر برابر دشمنان ھر چند ز یداریتوکل بر الله، شجاعت و پا

 ١٧٥٠ ............. و حل مشکالت ھا یاز گرفتار ییرھا یاستفاده از قدرت الله برا

 ١٧٥١ ............................................. توجه به افراد خردمند و بزرگان قوم

 باب دوازدهم:  کتاب جهاد در راه الله متعال

 ١٧٥٦........................................ الله لیسب یکتاب الجهاد ف -١

 ١٧٥٦ ........................................... جھاد در راه الله متعال لتیفض -١

 ١٧٥٦ ...................................... جھاد در راه الله متعال یسفر برا لتیفض

 ایعذر و  یولکه اراده جھاد در راه الله متعال را داشته باشد یکس لتیفض
 ١٧٥٧ ................................................................. داشته باشد یضیمر

 ١٧٥٧ ........................... کند زیرا در راه الله تجھ یمجاھد که یکس لتیفض

 ١٧٥٨ ............. بخشش کند از جان و مالش در راه الله متعال که یکس لتیفض

 ١٧٥٩ ................................................... انفاق در راه الله متعال لتیفض

 ١٧٥٩ ..................................در راه الله متعال کشته شود که یکس لتیفض

 ١٧٦٠ ..................................................... احکام جھاد در راه الله -٢

 ١٧٦٠ ............................................................ اھداف جھاد در راه الله

 ١٧٦١ ............................................................ در عمل نیقیاثر صبر و 

 ١٧٦٢ .............................................................. جھاد در راه اللهحکم 

 ١٧٦٣ ............................................................. اقسام جھاد در راه الله

 ١٧٦٣ ............................................................... انواع جھاد در راه الله

 ١٧٦٤ ........................................................ جھاد در راه الله یھا  حالت



 مختصر الفقه االسالمی  ل ل ل ل 

 

 ١٧٦٤ .................................................... شروط وجوب جھاد در راه الله

 ١٧٦٤ ................................................ در راه الله نیاحکام مجاھد -٣

 ١٧٦٤ ......................................................... در راه الله نیآداب مجاھد

 ١٧٦٥ ...................................................................... )یرباط (نگھبان

 ١٧٦٦ ........................................................... در راه الله یفضل نگھبان

 ١٧٦٦ ............................................. یاسالم یھا  نیسرزم یحفظ مرزھا

 ١٧٦٦ ....................................... حکم اجازه گرفتن از پدر و مادر در جھاد

 ١٧٦٦ .................................... کند  یکه در راه الله جھاد م یصفت مجاھد

 ١٧٦٧ ............................................................................ جھاد زنان

 ١٧٦٧ ........................................................ انداختنخود را به ھالکت 

 ١٧٦٨ .............................. کند  یجھاد در راه الله را ترک م که یمجازات کس

 ١٧٦٩ ............................................................... امام در جھاد فیوظا

 ١٧٧٠ ..................................................... آنچه بر مجاھدان واجب است

 ١٧٧٠ ............................................................... در جھاد بیصفت فر

 ١٧٧١ ..................................................... جنگ در راه اللهاحکام  -٤

 ١٧٧١ ........................................................................... وقت جنگ

 ١٧٧١ ...................................................... و نصرت الله یاریوقت نزول 

 ١٧٧٣ ................................................................. جھاد دانیفرار از م

 ١٧٧٣ .......................................................... در راه الله دانیاقسام شھ

 ١٧٧٤ ........................................... محاصره شود ییبه تنھا که یحکم کس

 ١٧٧٤ .................................. به دشمن حمله کند ییکه به تنھا یحکم کس

 ١٧٧٤ ......................................... شود  یدر راه الله کشته م که یحکم کس

 ١٧٧٥ ..................................................................... اعضا وندیحکم پ

 ١٧٧٦ ......................................................... یجنگ میاحکام غنا -٥

 ١٧٧٦ .................................................................................. میغنا

 ١٧٧٦ ......................................................................... میغنا میتقس

 ١٧٧٨ .................................. نیاز مجاھد یبه برخ متیبخشش از مال غن

 ١٧٧٨ .......................................................................... کفار رانیاس



 م م م م     فهرست مطالب

 

 ١٧٧٩ .................................................... شدند ریکه اس یبا زنان زشیآم

 ١٧٨١ ............................................. مسلمانان ریاحکام غ -٢

 ١٧٨١ ...................................................................... ھل ذمها -١
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 مقدمه

 أنفسنا ومن سيئات أعاملنا،إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور 

 من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له

 وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

نُتم ﴿
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ۡسلُِمونَ َ�ٰٓ  ﴾١٠٢مُّ

  ].١٠٢عمران:  [آل
گونه که حق پروا کردن از اوست، بترسید، و  آن اللهاید! از  که ایمان آورده ای کسانی« 

 ».نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید

ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها ﴿ ْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ ُقوا َها ٱ�َّاُس ٱ�َّ ُّ�
َ
� َزوَۡجَها َ�ٰٓ

 َ ۚ إِنَّ ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
ِي �ََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡ� َ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا َ�َن  َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء

 .]١[النساء:   ﴾١َعلَۡيُ�ۡم َر�ِيٗبا
ا ای مردم از پروردگارتان بترسید، پروردگاری که شما را از یک نفس آفرید و ھمسرش ر« 

بترسید که به  اللهنیز از وی آفرید، و از آن دو، مردان و زنان زیادی منتشر و پخش کرد، و از 
کنید، و بپرھیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را گسسته  (نام) او از ھمدیگر درخواست می

 » مراقب شماست اللهدارید، ھمانا 

﴿ َ ِيَن َءاَمنُواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر  ٧٠َوقُولُواْ قَۡوٗ� َسِديٗداَ�ٰٓ�

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما   ].٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
اعمالتان را  اللهدر نتیجه  *بترسید و سخن حق و درست بگویید  اللهای مؤمنان! از « 

برداری کند به  و پیامبرش فرمان اللهآمرزد و ھرکس از  را میتان  گناھان وکند  می بایسته

 ».و کامیابی بزرگی دست یافته استراستی که به پیروزی 
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، ورش األمور ج أما بعد... فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد

 ، ، وكل بدعةٍ ضاللةٍ   وكل ضاللةٍ يف النار، وبعد.حمدثاهتا، وكل حمدثةٍ بدعةٍ
کتاب الله متعال است و بھترین رھنمود، رھنمود  ،ن سخنبعد: ھمانا بھتری اما
باشد و ھر نو آوری در دین بدعت  می نو آوری دینیھا  باشد، و بدترین چیز می ج محمد

 باشد. می است و ھر بدعتی گمراھی است و سرانجام ھر گمراھی جھنم

 برادر مسلمان گرامی:
گاھی و تفّقه در دین از بھترین کارھا و شریف  ترین بزرگو ترین  تردیدی نیست که آ

و صفات و کارھایش، و فقه ھا  باشد. زیرا فقه یعنی شناخت الله متعال با نام می امور
متعال، و عمل کردن به  یعنی شناخت دین و آیین الھی، و شناختن پیامبران الله

 .... و در گفتار و کردار و رفتار و... در ایمان و باور و؛ مقتضای آن
باشد، و آنچه ھدف نھایی از عمل به  می یگانه دانستن پروردگار متعال ،علم سرانجام

 مخلوقاتآید پرھیزگاری و تقوای پروردگار است، و ھدف الله متعال از آفریدن  می شمار
 باشد. می ت الھیعیو تقوا جامع ھمه ابواب خیر در شرنیز ھمین است، 

يِن «فرمود:  ج که پیامبرکند  می روایت س معاویه ْهُه يِف ادلِّ ُ بِِه َخْ�ًا ُ�َفقِّ  .١»َمْن يُرِِد ا�َّ
گاه که کسیھر «  ».گرداند می الله متعال به او اراده نیک داشته باشد او را در دین آ

و کند  می و بدون شک ھرکسی به الله متعال ایمان داشته باشد از کتاب او پیروی
در ھرکسی  و به پاداش او دست خواھد یافت و واضح استکند  می فرمان او را اطاعت

دنیا وارد بھشت معرفت گردد الله متعال در قیامت او را به بھشت در خواھد آورد و از 
با ایمان آوردن اش  او خوشنود خواھد شد و او را خشنود خواھد کرد، ھمانگونه که بنده

 اضی کرده است. او را راش  به او و بندگی
پسندد در دنیا انجام دھد، الله متعال در آخرت  می آنچه را الله متعالھرکسی  و

در دنیا خود را در زندان ھرکسی  دارد برایش فراھم خواھد کرد، و می آنچه او دوست
جھالت و نادانی و ھواپرستی زندانی کند، الله متعال او را در روز قیامت در دوزخ 

د و بر او خشم خواھد گرفت ھمانطور که او الله متعال را با کفرورزی زندانی خواھد کر
 و گناه به خشم در آورده است. 

                                           
 .١٠٣٧و مسلم حدیث شماره  ٧١بخاری حدیث شماره  -١
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یک ساختمان ھستند و ھای  و از آنجا که مومنان نسبت به یکدیگر ھمانند خشت
و ھا  ورزی و جھالت شیوع یافته و بدعت کنند، و از آنجا که شرک می یکدیگر را تقویت
باید به وظیفه دعوت دادن به الله متعال و امر به ھرکسی و اند  شدهگناھان فراگیر 

خواستم به خود و برادرانم یادآوری کرده  یزمن نمعروف و نھی از منکر عمل کند. 
گاھی دینی  انگجویند تاباشم  یاد بگیرد و به امید اینکه  داند نمی که کسی و دنیابآ

سنگدلی نرم شود، از این رو وظیفه خود  و گمراھی ھدایت شود ،ری توبه کندکا گناه
دانستم که برای سپاسگذاری از نعمتی که الله متعال به من ارزانی کرده با برادرانم در 

در دعوت دادن به دین با حکمت و پند نیکو مشارکتی  ،نشر این دین و بیان احکام آن
و به یاری او  الله متعال مرا مورد لطف قرار داد و به من توفیق داد .داشته باشم

در توحید و ایمان و فضایل و  متعدد و منابع گوناگونھای  توانستم این کتاب را از کتاب
و ادعیه و احکام و دیگر ابواب علم و ھدایت جمع آوری نموده و  اخالق و آداب و اذکار

 فراھم آورم. 
 رسید. اتمامقرآنی و احادیث صحیح نبوی به آراسته با آیات  ،و به فضل الھی کتاب

آن را مورد  که کسیتا ام  در فروع یک قول را به امید اینکه درست است ذکر کرده
 به راحتی به آنچه تاان زموبرایش آسان باشد به ویژه برای نوآدھد  می استفاده قرار

 خواھند برسد. می
در زمانی کوتاه ھردو  ام تا عالم و نوآموز کرده هیارامختصر و با روشی آسان کتاب را 

خواستم الله متعال آسان و  می مند شوند، و آنچه شی اندک بتوانند از آن بھرهبا تالو 
 احسان خویش تحقق بخشید. و فراھم نمود و آرزوی ما را با لطف

سرشار از مطالب علمی و با حجمی متوسط و  یبنابراین به فضل الله متعال کتاب
خود از آن استفاده  تواند در عبادت می ارزگ عبادت ل فھم و با متنی زیبا آماده شد.قاب

تواند از آن  می تواند برای سخنرانیش از آن کمک بگیرد. و مفتی می کند و سخنران
تواند در تدریس از آن استفاده کند و قاضی در  می برای دادن فتوا بھره برد و معلم

ود و تواند از آن به عنوان مرجع استفاده نماید و تاجر در معامالت خ می صدور حکم
تواند از آن بھره گیرد،  می دعوتگر در دعوت خود و مسلمان در سایر احوال خود

کتاب را در فروع  مسایلگویم. اغلب اصول و  می بنابراین الله متعال را سپاس
ن نیز از فتاوای آو در کنار ام  فقھا و غیره انتخاب کرده مفصل و مختصرِ ھای  کتاب

  ام. تفاده کردهعلما بزرگ سلف در گذشته و حال اس
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قول کسی را  الله) ماز اقوال ائمه اربعه ابوحنیفه و مالک و شافعی و احمد (رحمھ
اسالم به لحاظ دلیل  یو اگر قول کسی دیگر از علماام  بوده ترجیح داده حکه راج

ایمان و  ،کتاب در ابواب توحید مسایلام  کوشیده ام. بوده به آن اعتماد نمودهتر  قوی
 احکام و غیره مبتنی بر ادله شرعی از قرآن و سنت صحیح نبوی یا یکی از آن دو باشد. 

نیامده به اقوال و انتخاب ائمه ربانی و برایش نص صریحی  هکه آنچ مورددر 
 ام. مجتھدین سلف درگذشته و حال اعتماد کرده

 حقول راجدھد  می خصوص عبادات و معامالت رویدر و در حاالت جدیدی که 
علمی ھای  فقھی و پژوھشھای  و سمینارھا و فراخوان ھا علمای امت را که در ھمایش

 ام. ترجیح داده شده است انتخاب کرده
و اخالق و آدب و اذکار و  فضایلو دالیل شرعی را در ابواب توحید و ایمان و علم و 

 چون ھر مسلمانی به آن نیاز دارد. ام. دعاھا به تفضیل بیان کرده
تا کتاب طوالنی ام  و در ھمه ابواب فقه فقط به بیان دلیل و ذکر علت بسنده نموده

 د و از ھدفی که برای آن نگاشته شده دور نگردد.رون  آن به حاشیه مسایلنشود و 
له یا کثرت وقوع آن و یا به قصد ادر مسایل احکام به علت اھمیت مس و گاھی

 کنم. می از آن، دلیل را بیانتشویق به آن و یا به ھدف برحذر داشتن 
 ،ل فقھی مانند المغنیمفصھای  دالیل شریعی را بداند به کتابخواھد  میھرکس 

 فقه و حدیث مراجعه کند.ھای  المدونه و دیگر کتابالفتاوی، االم، المبسوط، 
اعمال قلوب را با دالیل آن از قرآن و سّنت به صورت  مسایلخواھد  می ھرکس و

 مراجعه کند. »جلد ٤در موسوعة فقه القلوب«به کتابم مشروع بداند 
گاھی تف ن از قرآن یلی از مسایل توحید و ایمان و احکام شرعی با دالیل آصو برای آ
ھرکس  مراجعه کند. و »جلد ٥ در موسوعة الفقه االسالمی« لمفصَّ و سّنت به کتاب مُ 

م فصل فرا بگیرد به کتابا مو صفات و افعالش رھا  در نامالله  دوست دارد فقه توحید
 مراجعه کند. »کتاب التوحید«

ماده علمی کتاب دو اصل بزرگ است که عبارتند از: قرآن کریم و سّنت صحیح 
 نبوی با فھم سلف امت.

 ام. متعال آیات قرآنی را با ذکر اسم سوره و شماره آیه مشخص نمودهالله  به توفیق



 ٥    مقدمه

 

احادیثی در کتاب گنجانده شود که که فقط ام  و در مورد احادیث نبوی کوشیده
و حکمی که در ام  حدیث مشخص کردهھای  صحیح است و منبع ھر حدیث را در کتاب

 ام. مورد صحت حدیث گفته شده را به شرح ذیل بیان کرده
 .ه از اصول صحیح آن گرفته شده استھمه احادیثی که در کتاب آمد

کتاب ھردو  حدیث را در اگر حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده شماره
را بیان اش  و اگر حدیث فقط در یکی از این دو کتاب آمده باشد شمارهام  ذکر نموده

سّنت نیز آمده باشد گاھی به آن ھم ھای  و اگر حدیث در یکی دیگر از کتابام  کرده
 کنم. می اشاره

ھای  اگر حدیث در صحیحین نیامده باشد و در مسند و سنن اربعه و یا دیگر کتاب
کنم ضمن اینکه  می برای آن بیان تر بیشو تر  کم حدیث آمده باشد گاھی دو منبع یا
 کنم. می شماره حدیث را در منبع اصلی ذکر

اری زگ کنم و اگر شماره می در بیان احادیث به شماره حدیث در منبع آن اعتماد
 نماییم . می نشده باشد به بیان شماره جلد و صفحه بسنده

غیر صحیحین باشد ھر حدیثی که به صحت آن حکم شده با استناد  اگر حدیث در
 نویسیم که صحیح است یا حسن. می به ائمه این فن در گذشته و حال

و گاھی حدیث صحیح یا کنیم  می اگر حدیث تکرار شود اغلب تخریج آن را تکرار
 کنیم. می بخشی از آن را برای بیان حکم یا تشویق یا ھشدار ذکر

یش رو دارید تعریفی کلی از دین اسالم در عقیده و احکام و اخالق و کتابی که پ
دھد، که در آن مطالبی را که در منابع دیگر پراکنده بود جمع آوری  می هیاراآداب 
 ام. فراھم کرده را و ابواب و ادله آن مسایلو ام  نموده

توحید و بحث با نامیدم که » مختصر فقه اسالمی«وقتی کتاب تکمیل شد، آن را 
دعوت و  شود و در وسط آن به سنن و احکام پرداخته شده و آخر آن می ایمان آغاز

  کند.  می جھاد در راه الله را بیان
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 ام: دوازه باب به شرح ذیل مرتب نمودهو کتاب را در 
 باب اول: کتاب توحید و ایمان 
 و اخالق و آداب و اذکار و ادعیه فضایلباب دوم: فقه قرآن و سنت در 

 باب سوم: کتاب عبادات 
 باب چھارم: کتاب معامالت 

 باب پنجم: کتاب نکاح و توابع آن
 ض یباب ششم: کتاب فرا

 قصاص باب ھفتم: کتاب 
 حدود باب ھشتم: کتاب 

 قضاءباب نھم: کتاب 
 باب دھم: خالفت و امارت 

 باب یازدھم: کتاب دعوت الی الله 
 باب دوازدھم: کتاب جھاد در راه الله متعال 

ھدف از این کتاب شناخت پروردگار معبود و بیان احکام دین و احیای اوامر الھی 
 در صراط مستقیم است.  زندگی و تشویق مردم به حرکتھای  در تمام شعبه

و پر محتوا و با  بزرگ فقھی، آسان و با عباراتی زیبا و به فضل الھی این کتاب
 و ھم نیازمند را یاریکند  می که ھم به توانگر کمک اتی مختصر فراھم شده استکلم
 ترین بزرگرا به سوی ھا  و ھدفش بدون رنج و زحمت دست یابد و دل تا به نیازکند  می

د و خواننده و انگیز را در بر دار آورد، مطالب سودمند شگفت می خواسته به حرکت در
ھای  حرکت را به سوی باغ بیھای  برد و اراده می و لذتشود  می مند شنونده از آن بھره

 را مداواھا  و زخمکشد  می مومن دست نوازشھای  کند، بر قلب می بھشت تحریک
و کند  می و ھر نوع بدعت و جھالت را دوردھد  می ملتھب را آرامشھای  و دردکند  می

 کند.  می ستمگر و منافق و معاند را نابود
آوری نمودم تا ھدفی که الله متعال برای آن بندگانش را آفریده  این کتاب را جمع

نشسته و یادآوری باشد اش  است تحقق یابد، و تا ھمنشنین کسی باشد که در خانه
باشد برای مسافر، و ھمدم و آرام بخش کسی باشد ای  غافل است و توشه که کسیبرای 

باشد برای امت و ای  و سفره فرا گرفته، و باغی باشد برای خانواده او را ،که وحشت
قرآن و سنت و  ،چراغ راھی باشد برای بشریت. و این نعمت الھی به فضل الله متعال

 را در برگرفته است. تر  معقول و منقول و ترغیب و ترھیب و خوب و خوب



 ٧    مقدمه

 

و شرک و کند  می و در آسمان توحید و شریعت شناور است و حق و فضیلت را بیان
 نماید.  می را نابودھا  و زشتیھا  بدعت

از الله متعال خواستاریم که آن را موجب خوشنودی یکتاپرستان قرار دھد و آن را 
گران و معلمان قرار دھد، و افراد  برای دعوتای  اران و توشهزگ چراغی برای عبادت

  .اند در این راه حرکت کرده که کسانیسرگردان در پرتو نور آن را بیابند و نوری باشد برای 
اش  ھایش رسیده و سایه ھایش شکفته و میوه و اینک برادر مسلمان این باغی که گل

شود، و این فضل و لطف و رحمت الھی بر بنده  می دلپذیر و فراگیر است به شما تقدیم
است پس آنچه در این کتاب درست و صحیح است از سوی الله متعال است و او را 

افت شد بدانید که از من و از شیطان است و از گذارم و اگر اشتباھی در آن ی می سپاس
خواھم که اگر زبان  می کنم و از الله متعال می خاطر آن طلب آمرزشه الله متعال ب

ینکه دچار لغزش شده یا اشتباھی شده مرا ببخشد و عفو نماید، زیرا ھر مولفی با ا یجای
 پردازد اما می آوری دارد و پیوسته به پژوھش و جمع یمنھایت تالش و دقت را مبذول 

 در این دور و زمانه که ژهیه واز لغزش و اشتباه غیر عمدی مصون خواھد بود. بتر  کم
و ھا  و مشکالت زیاد است و ناخوشیھا  صفای ذھن دارند چون مشغولیت تر کم ،مولفین

و  و دنیاند  و بالھا یکی پس از دیگر سرازیرھا  آورند و ناراحتی می از ھر سو حملهھا  رنج
اما بھترین خطاکاران توبه  کند، می ھر انسانی خطا .ھمه جا را فرا گرفته استھا  فتنه

 کنم.  می رضامندی و بخشنده بزرگوار طلب مغفرتز الله ابنابراین  اند، گان کننده
کند  می نویسد و آغاز میدرست گاه رود و  می به خطای اھگمانند انسان  به زین قلم
از لغزش انگشتان و اشتباه اذھان در امان نیست، رحمت کس  ھیچ وکند  می و تکرار

گذارد و اشتباھی که  می الله بر مسلمانی باد که با دیدن مطالب صحیح کتاب سپاس
خواھد  می حکیمی ھر خیرخواه امانتدار و صادقدھد  می بیند مرا تذکر می در آن

 راھا  الجی که استخوانکسی از آن سالم خواھد ماند معتر  کم را مداوا کند که ھا زخم
کارد بلکه انسان بزرگواری است که به ھر  نمی شکند و میان خاص و عام تخم فتنه نمی

 بنده سر زده مرا تذکرز راه انھد و با مھربانی به ھر اشتباھی که در این  می خوبی ارج
کنند  می و تردیدی نیست که این دین بزرگ برای کسانی است که به آن عملدھد  می
   نمایند. می دھند و از آن دفاع نموده و بر آن صبر می به آن دعوتو 
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نمایم که آن را برای من و مسلمین سودمند  می در پایان از الله متعال مسالت
و  از من بپذیرد و مرا و پدر و مادربگرداند و آن را خالص برای خویش بگرداند و 

برند یا  می انی که از آن استفادهسکو تاب کو ھمه خوانندگان و شنوندگان ام  خانواده
کنند و ھمه مسلمین را بیامرزد و  می آموزند یا در نشر آن کمک می آن را به دیگران

الله و سلم علی  یو صل .نعم المولی و نعم النصیر ،وکیلالنعم  والله حسبنا  .ببخشد
 الدین.ین، و من تبعھم باحسان الی یوم عنبینا محمد و علی آله و اصحابه اجم

 محمد بن ابراھیم بن عبدالله التویجیری
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 ایمان  توحید وکتاب 

 توحید  -١
 توحید یعنی یگانه دانستن الله متعال در آنچه مختص اوست و در آنچه او را

 سزد و آنچه که باید برای او باشد.  می
پروردگار و صاحب ھمه یعنی بنده یقین کند و اقرار نماید که الله متعال به تنھایی 

چیز است، و آفریننده فقط اوست و او زنده پایدار است که تمام جھان ھستی را به 
 . نماید می تنھایی تدبیر

و یقین نماید و اقرار کند که فقط الله متعال سزاوار بندگی است و ھیچ شریکی 
مال متصف ندارد، و ھر معبودی غیر از او ناحق و باطل است، و او تعالی به صفات ک

 است و از ھر عیب و نقصی پاک است، و فقط او دارای اسمای حسنی و صفات واال
 باشد.  می

ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ ٱۡ�   ].٨[طه:  ﴾٨ٱ�َّ

 ».ھا از آِن اوست حق] جز او نیست [و] نیکوترین نام الله است که ھیچ معبودی [به«
الله متعال یکتاست، ھیچ شریکی ندارد، ھمانندی در ذات و نام و فقه توحید: 

 از اوست.فرمانروایی و آفرینش  و کارھایش ندارد صفات و
او فرمانرواست و ھمه غیر از او تحت فرمانروایی او قرار دارند، او پروردگار است و 

 فریده شدهھمه بنده او ھستند.... او آفریننده است و ھمه چیز غیر از او مخلوق و آ
 باشند. می

َحدٌ ﴿
َ
ُ أ َمدُ  ١قُۡل ُهَو ٱ�َّ ُ ٱلصَّ َحُدۢ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱ�َّ

َ
ُۥ ُكُفًوا أ  ﴾٤َولَۡم يَُ�ن �َّ

 ].٤-١[اإلخالص: 

نیاز است [و ھمه نیازمند او  او الله یکتا[در ُالوھیت]ست. الله بی«[ای پیامبر] بگو: «
کس ھمانند و ھمتای او نبوده و  نه زاده شده است. و ھیچ ھستند]. نه [فرزندی] زاده و

 .»نیست
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.... و او تواناست و غیر از او ھمه اند  و او تعالی قوی و ھمه چیز غیر از او ضعیف
نیاز  بی .... او توانگر واند  ... و او بزرگتر است و ھمه چیز غیر از او کوچکاند. ناتوان

. و او چیره و توانمند است و غیر او ھمه خوارند، و است و غیر از او ھمه نیازمندند ...
  اند. ن جز او باطلااو حق است و ھمه معبود

َ ُهَو ٱۡلَعِ�ُّ ﴿ نَّ ٱ�َّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ ٱلَۡ�ِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َوأ نَّ ٱ�َّ

َ
َ�ٰلَِك بِأ

 ].٣٠[لقمان:  ﴾٣٠ٱۡلَكبِ�ُ 

از آن روست که الله حق است و آنچه جز او [به یاری و دعا] این [تقدیر و تدبیر،] «
 ».خوانند [ھمه] باطل است و الله است که بلندمرتبه [و] بزرگ است می

است که باالتر از او ای  او بزرگی است که بزرگتر از او وجود ندارد ..... و بلند مرتبه
نیرومندی است که در از او کسی نیست و قوی و تر  نیست و مھربانی است که مھربان

ی است که در ھر توانمندی توانایی یھر نیرومندی نیرو و قوت پدید آورده است..... توانا
مھربانی پدید  پدید آورده است... و مھربانی است که رحمت و مھربانی در وجود ھر

است که  یا ی است که ھر مخلوقی را تعلیم داده است.... روزی دھندهآورده ..... دانای

ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ ﴿را آفریده است: ھا  شده و روزی دادهھا  روزی ھمه َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ
ءٖ َو�ِيلٞ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۚ وَُهَو َ�َ ءٖ فَٱۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ
بَۡ�ُٰر وَُهَو يُۡدرُِك  ١٠٢َ�ٰلُِق ُ�ّ

َ
�َّ تُۡدرُِ�ُه ٱۡ�

بَۡ�َٰرۖ َوُهَو ٱللَِّطيُف 
َ
  ].١٠٣-١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٣ٱۡ�َبِ�ُ ٱۡ�

حق] جز او نیست؛ آفرینندۀ ھمه چیز  این است الله، پروردگار شما؛ ھیچ معبودی [به«
ھا او را  است؛ پس او را عبادت کنید و [بدانید که] او [مراقب و] کارگزار ھمه چیز است. چشم

گاه است یابد و اوست که باریک ھا را درمی یابند و[لی] او چشم درنمی  .»بین و آ
و الله متعال معبود به حقی است که فقط او شایسته بندگی است، نه دیگران؛ زیرا 

ِي �ِيَِدهِ ﴿نیکو و صفات واالست: ھای  ذات او کامل است و فقط او دارای نام تََ�َٰرَك ٱ�َّ
ءٖ قَِديرٌ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ].١: ك[المل ﴾١ٱلُۡمۡلُك َوُهَو َ�َ
که فرمانروایِی جھاِن ھستی به دست اوست، و او بر ھر چیز   است کسیپربرکت و بزرگوار «

 .»تواناست

ٰهُِر ﴿ کند: می بخواھدھرچه  او حکیم دانایی است که ُل َوٱ�ِخُر َوٱل�َّ وَّ
َ
ُهَو ٱۡ�

ٍء َعلِيمٌ    ]٣د: ی[الحد ﴾٣َوٱۡ�َاِطُنۖ َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ
  .»به ھر چیزی داناستاو ازلی و ابدی است و پیدا و ناپیدا؛ و «
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و او فرمانروای حقیقی است که ھمه چیز در دست اوست، و غیر از او در دست 
آل عمران ر و او را شریکی نیست، (بیاو مانیا کسی دیگر چیزی نیست پس فقط به او

گاه  )٢٦ او تنھا مالک ھر چیزی است، و بر ھر چیزی توانست و به ھر چیزی دانا و آ
او ارزانی کرده است، و او تنھا بر ھمه چیز احاطه دارد، و بر ھر  است و و ھمه چیز را

است: ھرکسی  که مالکای  چیره است، یکتا یگانهای  توانایی توانایی دارد، و بر ھر چیره

ءٖ قَِديرٌ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ِي �َِيِدهِ ٱلُۡمۡلُك وَُهَو َ�َ  ].١: ك[المل ﴾١تََ�َٰرَك ٱ�َّ

که فرمانروایِی جھاِن ھستی به دست اوست، و او بر ھر چیز   پربرکت و بزرگوار است کسی«
 .»تواناست

 اقسام توحید -٢
آن نازل شده است طر خابه ھا  و کتاباند  توحیدی که پیامبران به آن دعوت داده

 باشد: می دو نوع
 :شود می توحید معرفت و اثبات که توحید ربوبیت و اسماء و صفات نامیده -١

حقیقت ذات پروردگار متعال، و یگانه دانستن الله متعال با  که عبارت است از اثبات
 و کارھایش. و صفاتھا  نام

یعنی بنده یقین داشته باشد و اقرار نماید که فقط الله متعال پروردگار و آفریننده و 
چرخاند، ھمان الله که  می و این جھان بزرگ راکند  می مالکی ھست که امور را تدبیر

گاه و ھمه چیز را در احاطه در ذات و صفات و کا رھایش کامل است، و به ھمه چیز آ
و ھا  دارد، و بر ھمه چیز تواناست و آن که ھمه صفات کمال را داراست و از ھمه عیب

و ھیچ چیزی در ذات  ست،ز آِن اوتنھا ا نیکو و صفات واالھای  نامپاک است و ھا  نقص

�ِض� َجَعَل لَُ�م ّمِۡن فَاِطُر ﴿ھایش مانند او نیست:  و صفات و نام
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ٱلسَّ

ِميُع  ۖ َوُهَو ٱلسَّ ءٞ ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
َ
نَۡ�ِٰم أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن ٱۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
أ

  ].١١[الشوری:  ﴾١١ٱۡ�َِص�ُ 
ایتان قرار داد و از ھا و زمین است؛ ھمسرانی از [جنِس] خود شما بر او آفرینندۀ آسمان«

دھد. ھیچ چیز ھمانند الله  چارپایان نیز جفت آفرید؛ به این صورت، تعداد شما را افزایش می
 ».نیست و ھمو شنوا و بیناست
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 شود: می توحید قصد و طلب که توحید الوھیت و عبادت نامیده -٢

و امید و از قبیل دعا و نماز و ھراس ھا  و عبارت است از اینکه که ھمه انواع عبادت
 غیره فقط و تنھا برای الله متعال انجام گیرد.
 ھایش فقط الله متعال معبود ھمه آفریدهیعنی بنده یقین نماید و اقرار کند که 

بنابراین  ؛باشد، و تنھا او تعالی سزاوار بندگی و عبادت است، نه کسی دیگر غیر از او می
انجام ھیچ عبادتی مانند دعا و نماز وکمک خواستن و توکل و ھراس و امید و قربانی و 
نذر و امثال آن برای غیر از الله متعال جایز نیست، وھر کسی ھر موردی از این 

طور که الله  انجام دھد مشرک و کافر است، ھمانرا برای غیر الله متعال ھا  عبادت

َما ِحَسابُُهۥ ِعنَد وَ ﴿ فرماید: می متعال ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُۥ بِهِۦ فَإِ�َّ َمن يَۡدُع َمَع ٱ�َّ
 . ]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧َرّ�ِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ۡفلُِح ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 

آن نخواھد داشت؛ و  ]حقانیِت [و ھرکس معبود دیگری با الله بخواند، یقینًا ھیچ دلیلی بر «
 ».شوند تردید، کافران رستگار نمی حساِب او با پروردگارش خواھد بود. بی

 حکم اقرار به توحید
انسان بر اساس فطرت خویش و بنابر نگریستن به جھان ھستی به توحید ربوبیت 

 متعال و نجاتالله  اما تنھا اقرار به توحید ربوبیت برای ایمان آوردن بهکند  می اقرار
مشرکین نیز  کرد، می کند، شیطان به توحید ربوبیت اقرار نمی یافتن از عذاب کفایت

نرسانید، چون به توحید عبادت و ھا  آن توحید ربوبیت را قبول داشتند، اما سودی به
 کردند. نمی ل باشد اقرارامتعالله  اینکه عبادت باید فقط برای

آید، و تا وقتی  نمی مسلمان به شمارفقط به توحید ربوبیت اقرار کند پس ھرکسی 
که به توحید الوھیت اقرار نکرده خون و مال او مصون نخواھد بود، از این رو زمانی 

دھد که ھیچ  آید که گواھی می گیرد و مّوحد به شمار می جان و مالش در مصونیت قرار
متعال الله  متعال نیست و او شریکی ندارد، و اقرار کند که فقطالله  به حقی جز معبود

 یکتا که شریکی ندارد پایبند باشد.الله  مستحق بندگی است نه غیر از او، و به عبادت

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء َوُ�قِيُمواْ ﴿ فرماید: می متعالالله  ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ   ].٥نة: ی[الب ﴾٥دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ  ٱلصَّ
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که دین خود را برای او  در حالی عبادت کنند و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را «
دارند و  برپابه توحید روی آورند؛ و نماز  ]و از شرک و عبادت معبودان باطل،[خالص گردانند 

 .»زکات بپردازند؛ و این است آیین راستین و مستقیم
و به ھمین  اند، مردم توحید الوھیت و عبادت را نپذیرفته و به آن کفر ورزیده اغلب

را بر آنان فرو فرستاده تا مردم را به ھا  منظور الله متعال پیامبران را فرستاده و کتاب
 . دند، فرا بخوانناینکه فقط الله متعال را عبادت کنند و عبادت غیر از او را رھا کن

َ َوٱۡجتَنُِبواْ ﴿: دفرمای می الله متعال ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ُٰغوَت   ].٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ

برانگیختیم که: الله یکتا را عبادت کنید و  ]با این پیام[یقینًا ما در ھر امتی، پیامبری را «
 .»دوری کنید ]= معبودان غیر الله[از طاغوت 

 اقرار که کسیھر ربوبیت و توحید الوھیت مستلزم یکدیگرند، از این روتوحید 
رسان است باید بپذیرد  نماید که فقط الله متعال پروردگار و آفریننده و مالک و روزی می

که ھیچ کسی غیر از الله متعال شایسته عبادت نیست، بنابراین باید فقط الله متعال را 
نجوید و جز او بر کسی توکل نکند و ھیچ عبادتی را بخواند و جز از او از کسی کمک 

 برای غیر از او انجام ندھد و ھمچنین توحید الوھیت مستلزم توحید ربوبیت است، پس
باید  که فقط الله متعال را بندگی کند و چیزی را شریک او نسازد قطعاً  که کسیھر

 معتقد باشد که الله متعال پروردگار آفریننده و مالک اوست. 
کنند  می شوند اما در معنی با یکدیگر فرق می اھی ربوبیت و الوھیت با ھم ذکرگ

یعنی معبود به حق که » اله«یعنی مالکی که آفرینش و فرمان از آن اوست، و » رب«
 سزاوار عبادت فقط اوست. 

ُعوذُ بَِرّبِ ٱ�َّاِس ﴿: فرماید می چنانکه الله متعال
َ
إَِ�ٰهِ  ٢َملِِك ٱ�َّاِس  ١قُۡل أ

  ].٣-١[الناس:  ﴾٣ٱ�َّاِس 
برم، فرمانروای مردم، معبوِد [به حِق]  به پروردگار مردم پناه می«[ای پیامبر،] بگو: «
 .»مردم

که  چنان. شوند می شود اما در معنی یکی می جدای از ھم ذکر ،و گاھی این دو واژه

ا َوُهوَ ﴿: فرماید می الله متعال بِۡ� َرّ�ٗ
َ
� ِ َ�ۡ�َ ٱ�َّ

َ
ءٖ  قُۡل أ ۡ�َ ِ

  ].١٦٤[األنعام:  ﴾َربُّ ُ�ّ
 .»آیا به جز الله پروردگاری را بجویم و حال آنکه او پروردگار ھمه چیز است؟«بگو: «
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 فضیلت توحید
الله متعال پروردگار جھانیان است او پروردگار و معبود ھمه مردم است، و معبود 

است که لطف خویش را از کنند و پروردگار بزرگوار  می عبادتکسانی است که او را 
به او به عنوان معبود  که کسیھر کنند دریغ نداشته است پس نمی آنان که او را بندگی

 مند عطای الوھیت اوست بھره دین و بھشت که مثلھا  ایمان بیاورد با انواع نعمت
شود ولی  می مند ایمان نیاورد از عطای ربوبیت او در دنیا بھره او بهھرکسی  شوند و می

 به عطای الوھیت او که بھشت است در قیامت دست نخواھد یافت.
کند که برایش کار کرده است، و کافر  یو انسان پاداش خویش را از کسی دریافت م

 جز دوزخ ندارد. ای  ن در جھان آخرت بھرهیاای الله متعال کار نکرده، بنابربر

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ فرماید: می الله متعال ِ ٱ�َّ ٰٖت َ�ۡرِي َو�َّ�ِ نَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ٰلَِ�ِٰت أ وََعِملُواْ ٱل�َّ

ۖ وَ  ِي ُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل ْ َ�َٰذا ٱ�َّ ْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا قَالُوا ۖ ُ�ََّما ُرزِقُوا نَۡ�ُٰر
َ
تُواْ ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

ُ
�

َرةۖٞ وَُهمۡ  َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ
َ
ونَ  بِهِۦ ُمتََ�ٰبِٗهاۖ َولَُهۡم �ِيَهآ أ   ].٢٥[البقرة:  ﴾٢٥�ِيَها َ�ِٰ�ُ

اند، مژده بده که  به کسانی که ایمان آورده و کارھای شایسته انجام داده ]ای پیامبر،[«
آن جویبارھا جاری است.  ]درختان[است که از زیر  ]در پیش[برایشان  ]از بھشت[ھایی  باغ

در [ین ھمان است که پیش از این ا«گویند:  ای از آن به اینان داده شود، می ھر زمان که میوه
 ]در آنجا[؛ و ]نه خوِد آن[روزِی ما شده بود؛ در حالی که شبیِه آن به آنان داده شده بود  ]دنیا

 ».ھمسرانی پاک دارند و در آن جاودانه خواھند ماند

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿: فرماید می
ُ
ْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ ْ َولَۡم يَۡلبُِسوٓا ِيَن َءاَمُنوا ۡمُن وَُهم ٱ�َّ

َ
لَُهُم ٱۡ�

ۡهَتُدونَ    ].٨٢[األنعام:  ﴾٨٢مُّ
اند، آنانند که امن [و  اند و ایمانشان را به [ھیچ] شرکی نیالوده کسانی که ایمان آورده«

 ».] دارند و رھیافتگانند آرامش

َ� بِِذ�ۡ ﴿ :فرماید می
َ
� ِۗ ْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذۡ�رِ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ِ َ�ۡطَم�ِنُّ ٱ�َّ رِ ٱ�َّ

ٰلَِ�ِٰت ُطوَ�ٰ لَُهۡم وَُحۡسُن َ�  ٢٨ٱۡلُقلُوُب  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ   ].٢٩-٢٨[الرعد:  ﴾٢٩اٖب  َٔ ٱ�َّ
ھا  گیرد. بدانید که دل ھایشان به یاد الله آرام می اند و دل ] کسانی که ایمان آورده [ھمان«

اند، خوشا بر آنان! و  اند و کارھای شایسته کرده که ایمان آورده کسانیگیرد.  با یاد الله آرام می
 ».سرانجامی نیک دارند
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نَّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن ُ�بَاَدةَ 
َ
ُ، َوأ

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
َمْن َشِهَد أ

نَّ ِعيىَس 
َ
ُ، َوأ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل  َمْرَ�َم َوُروٌح ِمنُْه، ُ�َمَّ

َ
َقاَها إىِل

ْ
ل
َ
ُ، َوَ�َِمتُُه أ

ُ
ِ َورَُسوهل َ�بُْد ا�َّ

ُ اجلَنََّة ىلَعَ َما اَكَن ِمَن الَعَملِ  ْدَخلَُه ا�َّ
َ
، أ ، َوانلَّاُر َحقٌّ  ١.»َواجلَنَُّة َحقٌّ

کسی گواھی دھد که ھر« که فرمود:کند  می روایت ج پیامبراز  س عباده بن صامت
معبود به حقی جز الله نیست و او شریکی ندارد، و گواھی دھد که محمد بنده او  ھیچ

باشد، و گواھی دھد که عیسی بنده الله و رسول او و کلمه اوست که آن  می و پیامبرش
را به مریم القا نموده و روحی از اوست، و گواھی دھد که وجود بھشت و جھنم حقیقت 

 ».دنک می بھشت دوار الله متعال او را باشد دهش ھر عملی کهب کمرتاست، 

 حقیقت و اساس توحید
 گونه باشد که ھمه امور از سوی الله متعال است، و این این است که باور انسان این

ھا  باشد که انسان بر اساس آن ھیچ توجھی به اسباب و وسیلهای  باور باید به گونه
مند نشدن و سود و زیان و  و بھرهمند شدن  باشد، بنابراین خیر و شّر و بھرهنداشته 

گاھی تنھا الله متعال را  تدبیر امور را فقط و تنھا از الله متعال بداند، و بر اساس این آ

ِ ﴿ عبادت کند و غیر از او را عبادت نکند.
ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ

 ٰ ءٖ فَٱۡ�بُُدوهُۚ َوُهَو َ�َ ءٖ َو�ِيلٞ  َ�ۡ ۡ�َ ِ
  ].١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢ُ�ّ

پروردگار شما، ھیچ معبود به حقی جز او نیست، ھر چیزی را آفریده است،  اللهاین است «
و ھر چیزی تحت وکالت و سرپرستی او [، و او بر ھر چیزی وکیل است عبادت کنیدپس او را 
 . »]قرار دارد

 عظمت کلمه توحید

 ِ  ...  ب بِْن َ�ْمٍروَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ِ  نَّ رَُسوَل أ ِ نُوًحا«قَاَل:  ج ا�َّ ا  ÷ إِنَّ نيَِبَّ ا�َّ لَمَّ

�َْهاَك َعِن اثْنَتَْ�ِ 
َ
، َوأ تُْه الَْوفَاُة قَاَل ِالبِْنِه: إِ�ِّ قَاصٌّ َعلَيَْك الْوَِصيََّة: آُمُرَك بِاثْنَتَْ�ِ ، آُمُرَك َحرَضَ

ةٍ  بَْع، لَْو وُِضَعْت يِف ِكفَّ رِْضَ� السَّ
َ ْ
بَْع، َواأل َمَواِت السَّ ، فَإِنَّ السَّ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َ بَِال إهِل

َ
 إهِل

َ
، َووُِضَعْت ال

رِْضَ� ا
َ ْ
بَْع، َواأل َمَواِت السَّ نَّ السَّ

َ
، َولَْو أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ٍة، رََجَحْت بِِهنَّ ال ُ يِف ِكفَّ  ا�َّ

َّ
بَْع، إِال لسَّ

                                           
 . با لفظ بخاری٢٨و مسلم حدیث شماره  ٣٤٣٥بخاری حدیث شماره  متفق علیه؛ -١
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ِ َوحِبَْمدِ  ، وَُسبَْحاَن ا�َّ ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

ٍء، ُ�نَّ َحلَْقًة ُمبَْهَمًة، قََصَمتُْهنَّ ال هِ، فَإِ�ََّها َصَالُة لُكِّ يَشْ
ِكرْبِ 

ْ
ِْك َوال �َْهاَك َعِن الرشِّ

َ
َلُْق، َوأ

ْ
 ١».َو�َِها يُْرَزُق اخل

 ،پیامبر الله«فرمود:  ج روایت است که رسول الله ب از عبدالله بن عمر
کنم: به دو چیز تو را  می وقتی مرگش فرا رسید به پسرش گفت: تو را وصیت ÷ نوح
بدان که . کنم می دارم، تو را به (ال اله اال الله) امر می م و از دو چیز تو را بازکن می امر

اگر ھفت آسمان و ھفت زمین در یک کفه ترازو گذاشته شود و ال اله اال الله در کفه 
خواھد بود، و اگر ھفت آسمان و ھفت تر  دیگر آن نھاده شود، وزن ال اله اال الله سنگین

شکند، و تو را به  می و در ھم پیچیده باشند ال اله اال الله آن رابسته ای  زمین حلقه
و به سبب آن به خلق  کنم که دعای ھر چیزی است، می سبحان الله و بحمده امر

 .»دارم می ورزی و تکبر باز شود و تو را از شرک می روزی داده

 کمال توحید
که  ود، چنانش می ملتوحید فقط با عبادت الله یکتا و پرھیز نمودن از طاغوت کا

َ َوٱۡجَتنُِبواْ ﴿فرماید:  می الله متعال ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ُٰغوَت    ].٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ

برانگیختیم که: الله یکتا را عبادت کنید و  ]با این پیام[یقینًا ما در ھر امتی، پیامبری را «
 .»دوری کنید ]معبودان غیر الله= [از طاغوت 

 ثمرات توحید
شود و او را  می راضیاش  توحید این است که الله متعال از بنده ثمره ترین بزرگ

گرداند.  می تمنددجھان سعاھردو  پذیرد و او را در دارد، و عملش را می می دوست
و از کند  می ھمچنین ثمره توحید برای بنده این است که او فقط بر الله متعال توکل

کند، و از الله متعال راضی است و او را  نمی را سرزنشھا  آن وکند  نمی مردم شکایت
 آورد و او را به نیکویی عبادت می دارد و در برابر حکم او سر تسلیم فرود می دوست

برد، و با ذکر او  می نماید و به او گمان نیک می و ھمواره از او فرمانبرداریکند  می
 د.ابی می رود و از جھنم نجات می یابد، و سرانجام به بھشت می آرامش

                                           
 .١٣٤. السلسلة الصحیحة ٥٤٨. بخاری در االدب المفرد ٦٥٨٣صحیح؛ احمد  -١
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 طاغوت
دھد، خواه معبودی  قرارتر  طاغوت یعنی ھر آنچه که بنده آن را از جایگاھش فرا

کنند مانند کاھنان و علمای  می پیروی ھا، یا کسی باشد که مردم از او باشد مانند بت
  اند. که از طاعت الله بیرون آمده یسرانوایان و رسوء، یا فرمان

 پنج تا قرار دارند که عبارتند از:ھا  آن زیادند و در راسھا  طاغوت
مردم را  که کسیھر و ؛ت خودش مورد عبادت قرار گیردیبا رضا که کسیھر ؛ابلیس

به غیر از  که کسیھر و ؛ادعای علم غیب کند که کسیھر و ؛به عبادت خود فرا بخواند
 آنچه الله نازل فرموده حکم کند.

لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ� ﴿ فرماید: می الله متعال ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ِيَن َءاَمُنوا ُ َوِ�ُّ ٱ�َّ ٱ�َّ
لَُ�ِٰت�  ُٰغوُت ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن ٱ�ُّورِ إَِ� ٱلظُّ ۡوِ�َآؤُُهُم ٱل�َّ

َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ ۡصَ�ُٰب َوٱ�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
أ

ونَ    ]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
ھا به سوی نور  اند؛ آنان را از تاریکی الله یاور [و کارساِز] کسانی است که ایمان آورده«

که کافر شدند، [کارساز و] یاورشان طاغوت است [که] آنان را از نور  َبرد؛ و کسانی  بیرون می
َبرد. آنان اھل آتش ھستند [و]  ھا[ی کفر و نادانی] بیرون می علم] به سوی تاریکی[ایمان و 

 .»در آن جاودانند

نزَِل ِمن ﴿ :فرماید می
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ْ بَِما ُهۡم َءاَمُنوا َّ�

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

ن َ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ� ٱ
َ
ۡيَ�ُٰن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ ْ بِهِۦۖ َو�ُرِ�ُد ٱلشَّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ ل�َّ

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِيٗدا
َ
 ].٦٠[النساء:  ﴾٦٠أ

کنند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه  ای که گمان می آیا افرادی را ندیده ]ای پیامبر،[«
و ُحکم [ خواھند برای داوری نزد طاغوت روند؟ می ]لی[اند و ایمان آورده  پیش از تو نازل شده

با آنکه به آنان دستور داده شده است که به طاغوت کفر  ]او را به جای ُحکم الله بپذیرند
 .»خواھد آنان را در گمراھی دور و درازی قرار دھد شیطان می ]لی[ورزند؛ و
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 عبادت  -٣
 معنی عبادت

دادن کاری که به آن  معبودش در انجامعبادت یعنی فرمان بردن عبادت کننده از 
برداری با محبت و که از آن نھی کرده، و این فرمان در ترک کردن چیزی امر نموده و

 تعظیم و کرنش ھمراه باشد.
باشد، و عبادت بر دو چیز  می شایسته عبادت است فقط الله متعال که کسیو 
 گردد: می اطالق

ال با انجام دادن اوامر او و پرھیز کردن از تعبد: یعنی اظھار فروتنی برای الله متع
 باشد. آنچه او نھی کرده است، و این فروتنی باید بر آمده از محبت الله و تعظیم او

شود: که ھمه اقوال و اعمال ظاھری و باطنی را که  می آنچه به عنوان عبادت انجام
محبت و امثال  ،ازدعا، ذکر، نم :مانند .شود می پسندد شامل می دارد و می الله دوست

به عنوان مثال نماز یک عبادت است و انجام دادن آن تعّبد برای الله است، پس ما  .آن
کنیم. و این برآمده از محبت ما به  می فقط و تنھا او را عبادت ،با فروتنی کردن بر الله
کنیم:  می ھایمان است، و فقط او را با آنچه مقرر کرده عبادت الله و تعظیم او در دل

َحَدۢ�﴿
َ
ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ  ﴾َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا

 ].١١٠هف: ک[ال
کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و   پس ھر«

 .»زدپروردگارش شریک نسا عبادِت ھیچ کس را در 

 حکمت از آفرینش انسان و جن
ھدف نیافریده است، آنان را فقط برای  بی را بیھوده وھا  و جنھا  الله متعال انسان

د و لّذت ن، و بخنددنبپرداز میاین نیافریده که بخورند و بیاشامند، و به بازی و سرگر
 آفریده است.را برای کار بزرگی که ھمان عبادت الله متعال است ھا  آن ببرند، بلکه

آنان را آفریده که تنھا او را عبادت کنند و غیر از او را بندگی نکنند، و او را تعظیم 
 یرا اقرار کنند، و از اوامر او اطاعت کرده و از آنچه نھی کرده دوراش  نمایند و بزرگی

: فرماید می که حدود و مرزھایی که او مقرر کرده فراتر نگذارند، چنانپا را از کنند، و 

�َس إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ ﴿ نَّ َوٱۡ�ِ ن  ٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡ�ِ
َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَما

ُ
ٓ أ َما

زَّاُق ُذو ٱۡلُقوَّةِ ٱلَۡمتِ�ُ  ٥٧ُ�ۡطعُِمونِ  َ ُهَو ٱلرَّ  ].٥٨-٥٦ات: ی[الذار ﴾٥٨إِنَّ ٱ�َّ
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نند [و از بندگِی دیگران سر باز کام که مرا عبادت  و جن و انس را فقط برای این آفریده«
رساِن  ه مرا خوراک دھند؛ [زیرا]  الله است که روزیکخواھم، نه این نه از آنان روزی می]. زنند

 ».نیرومند و برقرار است
رب الھی در شوند و به بھشت و ق می جھان خوشبختھردو  اگر این کار را کردند در

إِنَّ ٱلُۡمتَّقَِ� ِ� ﴿گونه که به آنان وعده داده است:  قیامت دست خواھند یافت، ھمان
ٰٖت َوَ�َهرٖ  ِۢ  ٥٤َج�َّ ۡقتَِدر   ].٥٥-٥٤[القمر:  ﴾٥٥ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ

جویباران خواھند بود. در مقام و منزلتی  ]در جوار[ھا و  گمان پرھیزگاران در باغ بی«
 .»راستین در نزد فرمانروایی توانا

 حکمت عبادت
اطاعت از فرامین الھی و پرھیز نمودن از آنچه از آن نھی کرد برخاسته از ایمان به 

ھا که با کثرت ذکر و  عظمت خالق و مالک الملک در دل دایمالله متعال است، و تصور 
دارد که  می یابد، مومن را بر آن می ھایش تحقق و آفریدهھا  در نشانهشکر او و اندیشیدن 

 از اوامر الھی اطاعت و از آنچه نھی کرده دوری گزیند.
ریشه بدواند الله متعال برای ھا  و برای آن که این تصور مستدام باشد و در قلب

ه عبادت شود، مقرر داشته ک می انجامھمواره بندگانش یادآوری تکراری و عملی که 
شود و اقوال و اعمال  و قوی گردد و قلب نورانی هایمان افزودھرگاه  شود، و می هنامید

شود، و سپس با دست یازیدن به سعادت دو  می پروردگار راضیگردد،  و اخالق نیکو
ایمان وجودی نداشته باشد یا ناقص باشد، ھرگاه  یابد، ولی می جھان اوضاع بنده سامان

 خشمگین گردد و آنگاه پروردگار می د و در نتیجه احوال فاسداعمال بد خواھد ش
 شود و در نتیجه عذاب الھی فرا خواھد رسید. می

َ ذِۡكٗر� َكثِٗ��﴿: فرماید می الله متعال ْ ٱ�َّ ْ ٱۡذُكُروا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� وََسّبُِحوهُ  ٤١َ�ٰٓ

ِصيً� 
َ
ِي يَُصّ�ِ  ٤٢بُۡ�َرٗة َوأ لَُ�ِٰت إَِ� ُهَو ٱ�َّ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن ٱلظُّ

� َوَ�َن بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَِحيٗما   ].٤٣-٤١[األحزاب:  ﴾٤٣ٱ�ُّورِ
اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شامگاه او را به پاکی  ای کسانی که ایمان آورده«

کنند] تا  فرستد و فرشتگانش [نیز دعایتان می می بستایید. اوست که بر شما درود [و رحمت]
 .»ھا به سوی نور بیرون آورد و [الله] ھمواره نسبت به مؤمنان مھربان است شما را از تاریکی
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َمآءِ ﴿ فرماید: می و َقۡواْ لََفتَۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََ�ٰٖت ّمَِن ٱلسَّ ۡهَل ٱلُۡقَرىٰٓ َءاَمُنواْ َوٱ�َّ
َ
نَّ أ

َ
َولَۡو أ

َخۡذَ�ُٰهم بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ 
َ
بُواْ فَأ �ِض َوَ�ِٰ�ن َكذَّ

َ
  ].٩٦[األعراف:  ﴾٩٦َوٱۡ�

برکات آسمان و زمین را  ] درھای[کردند،  آوردند و پروا می و اگر اھل آن شھرھا ایمان می«
ه آنچ ]یفرِ ک[دروغ انگاشتند؛ پس به  ]ھای ما را آیات و پیام[گشودیم؛ ولی  بر آنان می

 .« فروگرفتیم ]به عذاب[کردند، آنان را  می

 ارکان عبادت
 عبادت و بندگی الله متعال بر سه پایه استوار است:

 . امید بستن به الله..... و ھراس از اومحبت الله .... 
آید، و محبت الله متعال از شناخت  می محبت الله از مھمترین ارکان عبادت به شمار

و لطف او به ھا  نیکوی او و صفات واالیش و شناخت نعمتھای  الله و شناخت نام
 آید. می گیرد و پدید می ھایش، نشات آفریده

 تر بیشباشد محبت او به الله متعال  تر بیشو ھر اندازه شناخت بنده به پروردگارش 
نماید، و ھمچنین الله  می او را بندگی تر بیشو کند  می او را تعظیم تر بیشگردد، و  می

 دارد، و زمانی بنده مورد محبت کامل پروردگارش قرار می دوست تر بیشمتعال بنده را 
بنده پروردگارش را بندگی کند محبت ھرگاه  گیرد که کامًال فرمانبردار او باشد. و می

شود، و ھرگاه بنده از فرمان پروردگارش سرپیچی کند،  می تر بیشالله متعال به او 
 شود. می بت الھی نسبت به او به اندازه گناھش کممح

و ھر چند شناخت بنده از پروردگارش کاسته و اندک شود، گناھش بر طاعت 
گردد. و وقتی به علت کثرت گناھان محبت الله در قلب بنده ضعیف شود  می افزوده

 را گردد و در نتیجه عبادت می دھد، و شیطان بر او چیره می لّذت عبادت را از دست
یابد و انجام  می که از پروردگارش غافل است، و لّذت را در گناهدھد  می در حالی انجام

 عبادت برایش دشوار خواھد بود.
و ھا  شناخت الله با نامکند  می از جمله اموری که محبت الله را در قلب بنده تقویت

ارزانی کرده،  که الله متعال به بندگانھایی  باشد، و شناخت نعمت می صفات و افعالش
ھستی و آیات قرآنی و به جا آوردن واجبات و  جھاِن ھای  و ھمیشه اندیشیدن در نشانه

نافله، از اموری است که ھای  دور کردن از امور حرام و به کثرت انجام دادن عبادت
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ُ وَ ﴿ کند: می محبت الله را در قلب بنده تقویت نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ٱۡسَتۡغفِۡر فَٱۡعلَۡم �

ُ َ�ۡعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  �بَِك َولِۡلُمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ�َّ   ].١٩[محمد:  ﴾١٩ِ�َ
 ]گناهِ [جز الله نیست؛ و برای گناه خویش و  ]حق به[بدان که معبودی  ]ای پیامبر،[«

و  ]روزانه[وآمِد  الله، محل رفت ]به یاد داشته باش که[مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه؛ و 
 ».داند شما را می ]شبانۀ[آرمیدن 

الله متعال را  ،بنابراین مسلمان باید پروردگارش را بشناسد و بر اساس این شناخت
پسندد را دوست  می دارد و می را که الله متعال دوستھایی  و ھمه عبادت بندگی کند،

 پسندد، نپسندد. نمی البدارد، و گناھان را ھمانطور که الله متع
یعنی به رضایتمندی الله متعال و پاداش و رحمت و مغفرت و  ؛امید بستن به الله

 بھشت او امیدوار بودن.
و سپس به الله متعال امیدوار است که دھد  می نخست: اینکه کسی عبادتی انجام

 دھد.آن را بپذیرید و به پاداش آن او را به بھشت وارد کند و از دوزخ نجات 
دوم: اینکه کسی مرتکب گناھی شده باشد و از آن توبه کند و امیدوار باشد که الله 

میدواری پسندیده متعال گناھانش را بیامرزد و به نیکی تبدیل کند، این دو نوع ا
 ت به آن امر شده است.ھستند و در شریع

ند و سوم: اینکه فرد دست به گناه بزند و ھمواره در انجام واجبات کوتاھی ک
 مرتکب کارھای حرام شود، و با وجود این به رحمت الله متعال امیدوار باشد.

چنین امیدی آرزویی بیش نیست و در حقیقت امیدواری کاذبی است که مورد 

َحَدۢ�﴿نکوھش است: 
َ
 ﴾يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

  ].١١٠هف: ک[ال
کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و   پس ھر«

 .»پروردگارش شریک نسازد عبادِت ھیچ کس را در 
خواھد  تر بیشھر چند الله متعال را بھتر بشناسد از او ھرکسی  ھراس از الله متعال،

 ترسید. 
از گناه و نافرمانی الله، باز بدارد. ترس از الله از  و ترسی مورد پسند است که بنده را

، و شیخو ، و پی بردن بنده از ناتوانیافعالشو صفات و ھا  معرفت الله و شناخت نام
گیرد و  می ، نشاتانفرماننا عید و ھشدار الھی به گناھکاران و شدت عذابشناخت و

 آید.  می پدید
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به  تر بیشباشد و ھر چند تر  و قوی تر بیشو ھر اندازه ایمان بنده به پروردگارش 
 تر خواھد بود:شلھی و سختی آن باور داشته باشد، ترس او از الله و عذاب او بیاعذاب 

ونَ ﴿ �ِض مِن َدآبَّةٖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة وَُهۡم َ� �َۡسَتۡكِ�ُ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ�  ٤٩َو� � َما ِ� ٱلسَّ

  ].٥٠-٤٩[النحل:  ﴾٥٠ُهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩َ�َافُوَن َر�َّ 
سجده  الله ین ھستند برایدر زم ]که ییھا[ دهنوجود دارد و جنب ھا آسمانو آنچه در «

کنند. از پروردگارشان که  یو آنان تکبر نم ]برند یسجده م الله یبرا[فرشتگان  ]زین[برند و  یم
 .»دھند یشود، انجام م یترسند و آنچه را که به آنان دستور داده م یسرشان است م یبر باال

بنابراین ھر مسلمانی باید الله را بر اساس محبت و تعظیم و به امید ثوابش و به 

ِۡل َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما ﴿ که از عذاب او دارد عبادت کند: یخاطر ترس ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء ٱ�َّ مَّ
َ
أ

ِيَن َ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ  ِيَن َ�ۡعلَُموَن َوٱ�َّ َما َ�َۡذُر ٱ�ِخَرةَ َوَ�رُۡجواْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِۦۗ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي ٱ�َّ َّ�
ۡلَ�ٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
ُر أ  ].٩[الزمر:  ﴾٩َ�َتَذكَّ

که در اوقات  یا کسی ]ه اوصافش را بیان کردیم بھتر استآیا چنین شخص مشرکی ک[«
ترسد و به بخشایش  که از آخرت می پردازد درحالی کنان و ایستاده به عبادت می ب سجدهش

تنھا خردمندان  دانند برابرند؟ دانند و آنان که نمی پروردگارش امید دارد؟ بگو: آیا آنان که می
 .»پذیرند پند می

 عبادت انواع
پسندد و  می راعبادت به ھمه اقوال و اعمال ظاھری و باطنی که الله متعال آن 

شود. و بر اساس این مفھوم کلی و فراگیر عبادت به دو نوع  می دارد، اطالق می دوست
 شود: می تقسیم

محض، و آن ھای  قلبی که دو نوع است: نوع اول: عبادتھای  نوع اول: عبادت
است که انجام آن برای غیر الله جایز نیست مانند دعا و ذکر و نماز و روزه ھایی  عبادت

 که الله متعال مقرر کرده است.ھایی  توسل و امید و دیگر عبادتو 

 شوند می محض به دونوع تقسیمھای  و عبادت
 قلبی که دو نوع است:ھای  عبادت

چ معبود به حقی جز الله نیست، و او شریکی ندارد، یالف: باور داشتن قلبی به اینکه ھ
 پیامبرانش و روز قیامت و تقدیر خیر و شر.و ھا  و ایمان داشتن به الله و مالئکه و کتاب
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، از قبیل محبت الله و تعظیم او و توکل نمودن بر او و ابراز نیازمندی ب: عمل قلبی
و ترسیدن از عذابش، و انجام عمل فقط برای او، و  به او و به پاداش او امیدوار بودن،

است، و ھمچنین صبر ز کردن از آنچه نھی کرده یو پرھ صبر نمودن بر انجام اوامر او
 که او مقدر نموده است. ھایی  کردن به ھنگام سختی

 شود: می بدنی که به دو نوع تقسیمھای  عبادت -٢
قولی، از قبیل به زبان آوردن شھادتین، و ذکر الله و گفتن تکبیر و ھای  اول: عبادت

ر به معروف مه و التسبیح او و ستایش کردن او، و تالوت قرآن و دعا و دعوت دادن به ال
 خواھی و آموزش دادن علم شرعی و امثال آن.و نھی از منکر، و خیر

فعلی از قبیل نماز و روزه و حج و عمره و جھاد و طلب علم و ھای  دوم: عبادت
 . پرداختن زکات و صدقه و قربانی کردن و نذر دادن و امثال آن

باشند که در اصل  می نوع دوم: اموری که عبادت محض نیستند و آن اقوال اعمالی
اما اگر با قصد و نیت درست  اند، به عنوان عبادت در اصل به عنوان عبادت مقرر نشده

 شوند.  می گردند و به نوع تقسیم می انجام شوند به عبادت تبدیل
اول: انجام واجبات و مستحبات: مانند: نیکی کردن به پدر و مادر و برقرار نمودن 

بین مردم، پرداختن مخارج ھمسر و خانواده و پیوند خویشاوندی و اصالح 
خویشاوندان، گرامی داشتن مھمان، قرض دادن و ھدیه و غیره، اگر مسلمانی این کارھا 

گردد و  می را برای رضامندی الله متعال انجام دھد این کارھا برایش عبادت محسوب
 رسد. می به او پاداش

بت و یلله متعال، مثل ترک غدوم: ترک امور حرام و مکروه برای رضایتمندی ا
برداری و ترک سایر منکرات، پس  چینی، و ترک رباخواری و زنا و سرقت و کاله سخن

اگر مسلمانی این چیزھا را به خاطر رضامندی الله متعال و به امید ثواب او و به علت 
 آید و به او پاداش می ھراس از عذابش ترک کند، چنین ترک کردنی عبادت به حساب

 سد.ر می

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ ﴿ فرماید: می الله متعال يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
 ].١١٠هف: ک[ال ﴾َرّ�ِهِۦٓ أ

کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و   پس ھر«
 .»شریک نسازدپروردگارش  عبادِت ھیچ کس را در 
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ۡو إِۡصَ�ٰ� ﴿ فرماید: می و
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
ِ فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ  ﴾١١٤َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

  ].١١٤[النساء:
ه به کسی کھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در گفتاِر]  در بسیاری از رازگویی«

اری پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھد؛ و ھر کس برای رضایت کای یا  [دادِن] صدقه
 .»الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم داد

اِب  َطَّ
ْ
ِ قَاَل: َسِمعْ  س َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، «: َ�ُقوُل  ج ُت رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ََّما األ

ِ َورَُسوهِلِ   ا�َّ
َ

ِ َورَُسوهِلِ فَِهْجَرتُُه إىِل  ا�َّ
َ

، َوَمْن َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إىِل
ْو 

َ
 ُدْ�يَا يُِصيبَُها أ

َ
 َما َهاَجَر إيَِلْهِ اَكنَْت ِهْجَرتُُه إىِل

َ
ٍة َ�نِْكُحَها فَِهْجَرتُُه إىِل

َ
 اْمَرأ

َ
 ١.»إىِل

یابد، پس  ھمانا ثواب اعمال به نیت بستگی دارد، ھرکس نتیجه نیت خود را درمی«
ھرکس که ھجرت او به سوی الله و رسول است، ثواب ھجرت به سوی الله و رسولش را 

رسد و یا اگر ھجرتش برای  شد به آن میکه ھجرتش به سوی دنیا با یابد و کسی درمی
ازدواج با زنی باشد، پس ھجرت او به سوی چیزی است که برای رسیدن به آن ھجرت 

 ».نموده است

 راه عبودیت
 عبادت الله متعال بر دو اصل بزرگ استوار است: 

 این دو اصل بر دو اصل بزرگ مبتنی و .محبت کامل الله ... و فروتنی کامل برای او
 اشند، که عبارتند از: ب می

 بررسیشود ... و  می که موجب محبت او اللهلطف و رحمت و احسان  اقرار به
تا انسان کامًال برای الله متعال فروتنی  شود می و عیب خویشتن، که موجبھا  کاستی
 نماید.

 احساس شود، راه می ترین راھی که از آن بنده به درگاه پروردگارش وارد و نزدیک
 ای بیش باشد، و آن جاست که انسان خودش را درمانده می پروردگارشبه  ینیازمند

که کامًال به کند  می یابد، و مشاھده نمی برای خودای  بیند و ھیچ وسیله نمی
 پروردگارش نیازمند است، و اگر از او دور شود نابود خواھد شد.

                                           
 ١٩٠٧و مسلم حدیث شماره  ٦٦٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 شرک  -٤
متعال در ربوبیت یا الوھیت و یا اسماء و صفات  اللهشرک: قرار دادن شریک برای 

مشرک  وجود دارد اللهای با  یا کمک کننده  الھی. پس اگر انسان معتقد باشد آفریننده
ی عبادت است مشرک  شایسته اللهه باشد کسی غیر از تکه اعتقاد داش است. و کسی
بیه و مانندی و صفاتش شدر اسماء  اللهکه اعتقاد داشته باشد برای  است، و کسی

 نیز مشرک است. وجود دارد

 خطر شرک
که آن، تجاوزی است به توحید که حق  ظلم بزرگی است، برای این اللهشرک به  .١

ترین ظلم، و  ترین عدل، و شرک بزرگ باشد. پس توحید بزرگ می أل اللهخالص 
شود. و  جھانیان محسوب می اللهکه نقص برای  این باشد. برای ھا می ترین زشتی زشت

 .کند یبرابر م او ارا ب دیگراندھد، و  است، به دیگری می أل اللهحقی را که مخصوص 
را مالقات نماید،  اللهترین خطر شرک این است که اگر کسی در حالت شرک،  و بزرگ

ن ﴿فرماید:  طور که می دھد، ھمان او را مورد مغفرت قرار نمی الله
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

ِ َ�َقِد ٱۡ�َ�َىٰٓ إِۡ�ًما َعِظيًما َك بِهِۦ َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ َ�ُۡ�٤٨﴾ 
 . ]٤٨[النساء: 

برای  - بخشد و غیر از آن را گمان، الله این گناه را که به او شرک آورده شود نمی بی«
الله شرک ورزد، یقینًا گناھی بزرگ به گردن گرفته کس به  بخشد؛ و ھر  می - کس بخواھد ھر 

 ». است
را عبادت  اللهکه غیر از  شود. کسی ترین گناه محسوب می بزرگ اللهشرک به  .٢

که  نماید، در واقع عبادت را در غیر جایگاه آن قرار داده است و آن را برای کسی
مستحق آن نیست، انجام داده است و این ظلمی بزرگ و گناھی زشت است، ھمان 

َك لَُظلٌۡم َعِظيمٞ ﴿فرماید:  می أل اللهطور که  ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّ�ِ  . ]١٣[لقمان:  ﴾َ� �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ
 ».شرک نورز. به راستی که شرک ستمی بزرگ است اللهبه «
شود و  و موجب ھالکت و خسران می نماید شرک اکبر تمام اعمال را حبطه می .٣

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن ﴿باشد.  ترین گناھان کبیره می از بزرگ وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ٱ�َّ
ُ
َولََقۡد أ
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ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ مَِن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  َ�ۡ
َ
َ فَٱۡ�ُبۡد َوُ�ن ّمَِن  ٦٥أ بَِل ٱ�َّ

ِٰكرِ�نَ    .]٦٦-٦٥زمر: [ال ﴾٦٦ٱل�َّ
و [ای پیامبر] به راستی که به تو و به کسانی که پیش از تو بودند، وحی کرده شد: اگر «

را  اللهگمان عملکردت نابود شود. و به یقین از زیانکاران شوی. بلکه  شرک آوری، بی
 ». بندگی کن و از سپاسگزاران باش

يِب بَْ�َرةَ 
َ
ْ�رَبِ الَكبَائِِر؟«: ج ، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ س َ�ْن أ

َ
نَبِّئُُ�ْم بِأ

ُ
َال أ

َ
ثََالثًا، قَالُوا: بََ� يَا » أ

، قَاَل:  ِ يِْن «رَُسوَل ا�َّ ، َوُ�ُقوُق الَوادِلَ ِ اُك بِا�َّ َال َوقَْوُل  -وََجلََس َوَ�َن ُمتَِّكئًا َ�َقاَل  -اِإلرْشَ
َ
أ

ورِ  رَُها َحىتَّ قُلْ »الزُّ  ١.نَا: يَلْتَُه َسَكَت ، قَاَل: َ�َما َزاَل يَُ�رِّ
ترین گناھان  آیا شما را از بزرگ: «نماید که فرمود روایت می ج از رسول س ابوبکره
. بله بفرما، الله. صحابه گفتند: ای رسول سه مرتبه تکرار کرد» خبر نسازم؟کبیره با 

تر  شیکه پ ج امبریپ». رو نافرمانی از پدر و ماد أل اللهشرک به : «فرمود ج پیامبر
گاه باش«ه زده بود، نشست و فرمود: یتک ز ین نید که سخن دروغ و شھادت دروغیآ

کاش  یم: این جمله را تکرار کرد که با خود گفتیو آن قدر ا». ره استیجزو گناھان کب
  فرمود! یسکوت م

 ھای شرک زشتی
 اند از: برای شرک، چھار زشتی در چھار آیه ذکر کرده که عبارت أل الله

َك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

ِ َ�َقِد ٱۡ�َ�َىٰٓ إِۡ�ًما َعِظيًما  . ]٤٨[النساء:  ﴾٤٨لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ
را برای ھرکس که بخشد و جز آن  [آن را] که به او شرک آورده شود، نمی اللهبه راستی «

 ».شرک آورد، گناھی بزرگ بربافته است اللهبخشد و ھرکس که به  بخواھد، می

َك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

ِ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِ   . ]١١٦[النساء:  ﴾١١٦يًدالَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ
آمرزد و  بخشد که به او شرک آورده شود و جز آن را برای ھرکس که بخواھد، می نمی الله«

 ». شرک آورد، به گمراھی دور و درازی گرفتار آمده است اللهھرکس به 

                                           
 ظ بخاریبا لف ٨٧حدیث شماره  مسلمو  ٢٦٥٤حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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َ ُهَو ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣ ْ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن قَالُوٓا ٱلَۡمِسيُح ٱۡ�ُن لََقۡد َ�َفَر ٱ�َّ
 َ� ِ َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَُّهۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ ْ ٱ�َّ ٰٓءِيَل ٱۡ�ُبُدوا َقۡد َمۡرَ�َمۖ َوقَاَل ٱلَۡمِسيُح َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َوٮُٰه ٱ�َّاُرۖ َوَما لِل�َّ

ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡ�َنََّة َوَمأ  . ]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢َحرََّم ٱ�َّ

که  یقینًا کافر شدند؛ در حالی » الله ھمان مسیح پسر مریم است«کسانی که گفتند: «
اسرائیل، الله را عبادت کنید که پروردگار من و پروردگار  [خوِد] مسیح گفت: ای بنی

کس به الله شرک آوَرد، الله بھشت را بر او حرام کرده است و  تردید، ھر  شماست. بی
 ». و ستمکاران ھیچ یاوری ندارندجایگاھش دوزخ است؛ 

ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٤ ِ َ�ۡ�َ ُمۡ�ِ�َِ� بِهِۦۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ ُحنََفآَء ِ�َّ
ۡو َ�ۡهوِي بِهِ ٱلّرِ�ُح ِ� َمَ�ٖن َسِحيقٖ 

َ
ۡ�ُ أ َمآءِ َ�تَۡخَطُفُه ٱلطَّ �ََّما َخرَّ مَِن ٱلسَّ

َ
 . ]٣١[الحج:  ﴾٣١فََك�

[بندۀ مخلِص الله و] حقگرا باشید و به او شرک نورزید؛ و ھر کس به الله شرک ورزد، «
] وی را بربایند یا باد او را به  اریکچنان است که گویی از آسمان فرو افتد و مرغان [ش

 ». جایی دور بیندازد

 جزای مشرکان

ۡهلِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ْ مِۡن أ ِيَن َ�َفُروا ٱلِۡكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ِ�  إِنَّ ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ ٱلَۡ�ِ�َّةِ 
ُ
 . ]٦[البینة:  ﴾٦نَارِ َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أ

که کافر شدند، جاودانه در آتش جھنم خواھند   مشرکانگمان، کسانی از اھل کتاب و  بی«
 ».ماند. آنان بدتریِن آفریدگان ھستند

٢.  ِ ا َدَخَل : «ج ... قَاَل انلَّىِب  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ نِدًّ َمْن َماَت وَْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن ا�َّ
 ١».انلَّارَ 

که بمیرد در  کسی: «نماید که فرمود روایت می ج از رسول س عبدالله بن مسعود
 ».شود شریکی قرار داده است، وارد جھنم می اللهحالی که برای 

 اساس شرک
که به  است. کسی اللهای که بر آن بنا شده است، تعلق به غیر  اساس شرک و قاعده

چه که تعلق و وابستگی دارد،  او را به آن اللهتعلق و وابستگی داشته باشد،  اللهغیر 

                                           
 با لفظ بخاری ٩٢حدیث شماره  مسلمو  ٤٤٩٧حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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گرداند، و مورد  دھد، و خوار و ذلیلش می نماید و او را به این خاطر، عذاب می واگذار می
شود  کند، خوار و ذلیل می او را ستایش نمی که گیرد. و کسی سرزنش و مالمت قرار می

�َّ َ�َۡعۡل َمَع ﴿فرماید:  می أل اللهطور که  ای ندارد. ھمان دھنده و ھیچ یاور و نصرت
ُۡذوٗ�  ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتۡقُعَد َمۡذُموٗما �َّ  . ]٢٢[اإلسراء:  ﴾٢٢ٱ�َّ

یاور  قرار نده که نکوھیده و بی[ای انسان، ھرگز ھیچ] معبود دیگری را با الله [شریک] «
  ».خواھی ماند

 دانستن شرک
در  اللهدر حکمش، شرک به  اللهدر اسماء و صفاتش، شرک به  اللهشرک به 

که پادشاه و بر حق است. شود  محسوب می اللهی این اقسام شرک به  عبادتش، ھمه
 است.پس اول: شرک در ربوبیت، و دوم : شرک در طاعت و سوم: شرک در عبادت 

ی ھر چیزی است و ھیچ  ، پروردگار بلندمرتبه و بزرگ، مالک و آفرینندهأل الله
 شریکی برای او وجود ندارد. 

در حکمش مانند شرک در عبادتش است، ھردو شرک اکبر و سبب  اللهشرک به 
یکتاست و شریکی برایش  اللهکه عبادت حق  باشند، برای این خروج از دین اسالم می

 وجود ندارد.

َمآ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهطور که  مانھ َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

 ِ ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدة  إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
 . ]١١٠الکهف: [ ﴾١١٠َرّ�ِهِۦٓ أ

شود که  من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من وحی می«[ای پیامبر،] بگو: «
کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار   تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر
 ».پروردگارش شریک نسازد عبادِت شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در 

ُ ﴿فرماید:  طور که می است که شریکی ندارد، ھمان أل اللهحکم کردن حق  قُِل ٱ�َّ
ۡسِمۡعۚ َما لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوِ�ّٖ 

َ
بِۡ�ۡ بِهِۦ َوأ

َ
�ِض� �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْۖ َ�ُۥ َ�ۡيُب ٱلسَّ ۡعلَُم بَِما َ�ُِثوا

َ
 أ

َحٗدا
َ
 . ]٢٦[الکهف:  ﴾٢٦َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِۦٓ أ

گاه[ای پیامبر،« ھا و زمین  تر است؛ غیب آسمان ] بگو: الله از [مدت] ماندنشان [در غار] آ
از آِن اوست. [به راستی که] او تعالی چه بینا و چه شنواست! آنان [= جھانیان] ھیچ [دوست 

 ».سازد و] کارسازی جز او ندارند و او ھیچ کس را در حکم [و فرمان] خویش شریک نمی
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نازل فرموده است، تبعیت و پیروی کند، مشرک و  أل اللهچه  غیر از آن و ھرکس
باشد و صاحب آن شریعت، ابلیس است که آن را بر زبان اولیا و دوستان  کافر می

ۡحَبارَُهۡم ﴿فرماید:  می أل اللهطور که  کافرش جاری ساخته است، ھمان
َ
ْ أ َُذٓوا ٱ�َّ

ِ َوٱلَۡمسِ  ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ٓ َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ

ُ
يَح ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َوَمآ أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ   . ]٣١[التوبة:  ﴾٣١إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ
را به جای الله [به  - پسر مریم - [این مشرکان،] علما و راھبان خود و [ھمچنین] مسیح«

ه دستوری جز این نداشتند که فقط الله یگانه کتلقی کردند؛ حال آن عنوان] معبودان خویش
[یا چیزھایی] که برایش  حق] جز او نیست. او تعالی از کسانی  ه معبودی [بهکرا عبادت کنند 
 ». دھند منزه است شریک قرار می

و عبادت شیطان این است که از نظام و شریعتی که مخلوقات را به سوی شرک و 
ما را از این شیطان بر حذر داشته و فرموده  أل اللهدھد، پیروی شود.  کفر سوق می

بِ�ٞ ﴿است:  ۡيَ�َٰنۖ إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ ن �َّ َ�ۡعُبُدواْ ٱلشَّ
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
�۞٦٠ 

ۡسَتقِيمٞ  � َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ ِن ٱۡ�بُُدوِ�
َ
 . ]٦١-٦٠[یس:  ﴾٦١َوأ

فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم [و فرمان ندادم] که شیطان را عبادت نکنید ای «
ه] راه راست ھمین که [تنھا] مرا عبادت کنید [ک[که] قطعًا او دشمن آشکاِر شماست؟ و این

 ». است؟
شریکانی  شان ی ھای وضعی که مخالف شریعت الھی ھستند، ھمه مذاھب و نظام
شوند، و حکم کردن به آن، و دوست داشتن به خاطر  ادت میعب اللهھستند که غیر از 

ۡم لَُهۡم ﴿شوند:  ی شرک اکبر محسوب می آن، و دشمنی با دشمنان آن، از جمله
َ
أ

ۚ َولَۡوَ� َ�َِمُة ٱۡلَفۡصِل لَُقِ�َ بَۡيَنُهۡمۗ  ُ َذۢن بِهِ ٱ�َّ
ۡ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم يَأ  �نَّ  ُ�ََ�

ِ�مٞ 
َ
ٰلِِمَ� لَُهۡم َعَذاٌب أ  . ]٢١[الشوری:  ﴾٢١ٱل�َّ

اند؟  ردهکه بدون اجازۀ الله، [قوانین] دینی برایشان مقرر کآیا [مشرکان] معبودانی دارند «
درنگ] میانشان داوری  ِم قطعی [برای مھلت دادن به گناھکاران] در میان نبود، [بیکاگر ُح 

 ».دردناک [در پیش] دارندشد؛ و ستمکاران عذابی  می
نمایند، کفار متجاوزگر و نافرمان ھستند.  را سجده می )ھا بتدھا (نماکه  یانکمشرو 

را تغییر دھند و از شریعت شیطان تبعیت و پیروی کنند، این  اللهپس اگر حکم 
 فرماید: بلندمرتبه می اللهطور که  باشد، ھمان شان جدید می کفرشان نسبت به کفر قبلی
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﴿ ٞ ُء زَِ�اَدة َما ٱلنَِّ�ٓ ِيَن  إِ�َّ ا َوُ�َحّرُِمونَُهۥ َ�ٗما َ�َفُرواْ ُ�ِلُّونَُهۥ َ�مٗ ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ� يَُضلُّ بِهِ ٱ�َّ
َُواِ�  ۡعَ�ٰلِِهۡمۗ  ُٔ ّ�ِ

َ
ۚ ُزّ�َِن لَُهۡم ُسوُٓء أ ُ َم ٱ�َّ ْ َما َحرَّ ُ َ�يُِحلُّوا َم ٱ�َّ ةَ َما َحرَّ ُ َ� �َ  واْ ِعدَّ ۡهِدي َوٱ�َّ

 ] ٣٧[التوبة:  ﴾٣٧ ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
موجب]  ھا، آن ھای حرام و بر ھم زدن ترتیب اصلِی  انداختن [ماه  تردید، به تأخیر بی«

شوند. آن  افزایش کفر است [و] کسانی که کفر ورزیدند با این کار، به گمراھی کشیده می
ه کھایی  دانند تا با تعداد ماه حرام می شمارند و یک ساِل [دیگر] [ماه] را یک سال حالل می

رده است [بر ک] آنچه را که الله حرام  رده است یکسان سازند؛ پس [به سبب آنکالله حرام 
افران را ککنند؛ زشتِی اعمال آنان برایشان آراسته شده است؛ و الله گروه  خود] حالل می

 ».ندک ھدایت نمی

 اقسام شرک -٥
 و شرک اصغر شرک دو نوع است: شرک اکبر

در ربوبیت، یا الوھیت و یا اسماء و  اللهشرک اکبر: قرار دادن شریک برای  - اول
شود، و تمام اعمال را حبط  صفاتش است. و این شرک سبب خروج از اسالم می

کند. اگر فرد بدون توبه بمیرد، برای  مال صاحبش را حالل می نماید، و خون و می
 ھمیشه در جھنم خواھد بود.

است، مانند  اللهنجام دادن عبادت و یا قسمتی از آن برای غیر او شرک اکبر 
خواستن و دعا کردن از غیر الله، و ذبح و نذر کردن برای غیر از الله، برای قبرھا و جن 

آن را نجام اتوانایی  اللهدر آنچه که فقط  اللهو شیاطین و غیر آنان. و خواستن از غیر 
، و اللهغنی شدن، شفا، طلب نیازھا و باریدن باران از غیر  دارد، مانند سؤال کردن،

از سنگ،  هک ھایی بتدھا و نماجاھالن نزد قبرھای اولیا و صالحان یا نزد آنچه که مانند 
 گویند. اند، می درخت و... ساخته شده

ۡ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َ ُهَو ٱل ْ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن قَالُٓوا َمِسيُح ٱۡ�ُن َمۡر�ََمۖ لََقۡد َ�َفَر ٱ�َّ
ِ َ�َقۡد َحرَّ  َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَُّهۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ ْ ٱ�َّ ٰٓءِيَل ٱۡ�ُبُدوا َم َوقَاَل ٱلَۡمِسيُح َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َوٮُٰه ٱ�َّاُرۖ َوَما لِل�َّ

ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡ�َنََّة َوَمأ  . ]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢ٱ�َّ

که  یقینًا کافر شدند؛ در حالی » الله ھمان مسیح پسر مریم است«کسانی که گفتند: «
اسرائیل، الله را عبادت کنید که پروردگار من و پروردگار شماست.  [خوِد] مسیح گفت: ای بنی
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کس به الله شرک آوَرد، الله بھشت را بر او حرام کرده است و جایگاھش دوزخ  تردید، ھر  بی
 ». ستمکاران ھیچ یاوری ندارنداست؛ و 

 ھایی از انواع شرک اکبر نمونه
از بت، یا طاغوت، یا مرده، یا از جن یا  اللهشرک در خوف: این است که از غیر  .١

رساند یا به او چیزی  انسانی که غایب است، و حضور ندارد، بترسد که به او ضرر می
 داند. رسد که آن را ناپسند و ناخوشایند می می

که آن را برای غیر از  ھای دین است. پس کسی ترین درجه نوع خوف از بزرگ و این
به کار گیرد، نسبت به او شرک بزرگی را مرتکب شده، و آن سالح شیطان است که  الله

ۡوِ�َآَءهُۥ ﴿نماید.  ی آن انسان را ھالک و نابود می به وسیله
َ
ۡيَ�ُٰن ُ�َوُِّف أ َما َ�ٰلُِ�ُم ٱلشَّ إِ�َّ

ۡؤِمنِ�َ فََ�   . ]١٧٥[آل عمران:  ﴾١٧٥َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ
ترساند؛ پس  در حقیقت، این شیطان است که [شما را از ھیبت پوشالِی] دوستانش می«

 ».اگر ایمان دارید، از آنان [= مشرکان] نترسید و از من بترسید
ترین انواع  از بزرگ در تمام امور و کارھا اللهشرک در توکل: توکل کردن بر  .٢

 صورت پذیرد. اللهست که واجب است فقط برای عبادت ا
جامش را دارد، انتوانایی  اللهچه فقط  توکل نماید، در آن اللهکه بر غیر از  پس کسی

در دفع کردن و از بین بردن  ھا، آن مانند توکل کردن بر مردگان، یا غایبین و مانند
شرک  أل اللهضررھا، و به دست آوردن منافع و رزق و روزی، به درستی که نسبت به 

ۡ�َعَم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهاکبر مرتکب شده است. 
َ
ِيَن َ�َافُوَن � قَاَل رَُجَ�ِن ِمَن ٱ�َّ

ْ َعلَۡيِهُم ٱۡ�َاَب فَإَِذا ُ َعلَۡيِهَما ٱۡدُخلُوا ْ إِن  ٱ�َّ ُوٓا ِ َ�َتَو�َّ َدَخۡلُتُموهُ فَإِنَُّ�ۡم َ�ٰلُِبوَنۚ َوَ�َ ٱ�َّ
ۡؤِمنِ�َ   . ]٢٣[المائدة:  ﴾٢٣ُكنُتم مُّ

ترسیدند و الله به آنان نعمت [اطاعت  دو تن از مردانی که [از نافرمانی و عذاب الھی] می«
ه اگر از آن کو] وارد شوید از آن دروازه بر آنان [ھجوم برید «و بندگی] داده بود گفتند: 

 ». نیدکل کدرآمدید، قطعًا پیروز خواھید شد؛ و اگر مؤمنید، بر الله تو
، محبتی است که مستلزم آن، نھایت ذلیل و خوار اللهشرک در محبت: محبت  .٣

 است. أل اللهشدن و کمال و نھایت اطاعت کردن برای 
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او در آن شریک شود.  باکس  این محبت فقط برای الله است، و جایز نیست که ھیچ
دارد، غیر از او را دوست بدارد، به درستی  را دوست می اللهطور که  ھمان سکھرپس 

 را در حب و تعظیم، شریک قرار داده است و این شرک اکبر است. اللهکه غیر از 

نَداٗدا ُ�ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
َ
ِ أ بُّوَ�ُهۡم َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱ�َّ

ِيَن َظلَُموٓاْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب  ِۗ َولَۡو يََرى ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱ�َّ نَّ ٱۡلُقوَّةَ َكُحّبِ ٱ�َّ

َ
أ

َ َشِديُد ٱۡلَعَذاِب  نَّ ٱ�َّ
َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ  . ]١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٥ِ�َّ

] عبادتخی از مردم، ھمتایانی غیر از الله را [برای [با وجود این آیات روشن،] بر«
اند الله را  که ایمان آورده دارند؛ و[لی] کسانی  را ھمچون الله دوست میھا  آن گزینند و برمی

دارند؛ و کسانی که [با شرک و ارتکاب گناھان] ستم کردند، ھنگامی که عذاب  بیشتر دوست 
کیفر  تمام قدرت از آِن الله است و اینکه الله سخت[قیامت] را ببینند، [خواھند دانست] که 

 ». است
شرک در طاعت: از انواع شرک در طاعت، اطاعت کردن از علما، حکام، امیران، و  .٤

حالل  اللهچه که  تحریم نموده یا حرام دانستن آن اللهرؤسا در حالل دانستن آنچه که 
 اللهرا با ھا  آن اطاعت نماید، در این امورھا  آن که از باشد. پس کسی دانسته است، می

شریک ساخته است و این از شرک اکبر محسوب  ،در تشریع و حالل دانستن و تحریم

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهطور که  شود. ھمان می
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ٱ�َّ

 ٓ ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َوَما ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ  ُدوِن ٱ�َّ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ُ
أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ   . ]٣١[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ
را به جای الله [به عنوان]  - پسر مریم - علما و راھبان خود و [ھمچنین] مسیح«

تند که فقط الله یگانه را ه دستوری جز این نداشکمعبودان خویش تلقی کردند؛ حال آن
[یا چیزھایی] که برایش  حق] جز او نیست. او تعالی از کسانی  ه معبودی [بهکعبادت کنند 

 ». دھند منزه است شریک قرار می

 اقسام نفاق
که انسان اسالم را آشکار نماید،  نفاق اکبر: و آن نفاق اعتقادی است به این - اول

ترین  آن، کافر است و اگر بدون توبه بمیرد، در پایینولی در باطن کافر باشد. و صاحب 
 گیرد. طبقات جھنم قرار می



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٤

 

ۡسَفِل ِمَن ٱ�َّارِ َولَن َ�َِد لَُهۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
َ
ۡرِك ٱۡ� إِنَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� ِ� ٱ�َّ

ِ  ١٤٥نَِصً�ا ْ بِٱ�َّ ْ َوٱۡ�َتَصُموا ۡصلَُحوا
َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع إِ�َّ ٱ�َّ

ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
 َوأ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� أ  . ]١٤٦-١٤٥[النساء:  ﴾١٤٦ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ وََسوَۡف يُۡؤِت ٱ�َّ

ترین درجاِت دوزخند و ھرگز یاوری برایشان نخواھی یافت. مگر  ھمانا منافقان در پایین«
[باطِن خویش را] اصالح نمودند و به [کتاِب] الله تمسک جستند و کسانی که توبه کردند و 

دین خود را برای الله خالص گرداندند؛ که اینان با مؤمنانند و الله به مؤمنان پاداش بزرگی 
 ».خواھد داد

است، و صاحب آن از دین ھا  آن نفاق اصغر: و آن نفاق در اعمال و مانند - دوم
باشد. و بر او واجب است که توبه  و رسولش می اللهشود، ولی نافرمان  اسالم خارج نمی

 که به سوی نفاق اکبر سوق داده نشود. نماید، برای این

ِ بِْن َ�ْمٍرو نَّ انلَّيِبَّ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ْر�ٌَع َمْن ُ�نَّ ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا «قَاَل:  ج أ

َ
أ

ٌة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمَن انلَِّفاِق َحىتَّ يََدَ�َها: إَِذا اْؤتُِمَن َخالًِصا، َوَمْن اَكنَْت ِ�يِه َخْصلَ 
َث َكَذَب، َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر، َو�َِذا َخاَصَم فََجرَ    ١».َخاَن، َو�َِذا َحدَّ

چھار «: نماید که فرمود روایت می ج پیامبراز  ب عبدالله بن عمرو بن عاص
که اگر در یک فرد وجود داشته باشند، آن شخص به طور خصلت و ویژگی ھستند 

ھا در او باشند، یکی از  کامل و خالص منافق خواھد بود، ولی اگر یکی از آن ویژگی
نماید،  ھای نفاق در او خواھد بود تا زمانی که آن را رھا کند؛ در امانت خیانت می ویژگی

شکند و  یمانی ببندد، آن را میگوید، اگر عھد و پ که سخن بگوید، دروغ می و ھنگامی
 . »دھد گوید و دشنام می ھنگام دعوا، ناسزا می

شرک اصغر: شرکی است که شارع آن را شرک نامیده است، ولی شرک اکبر  - دوم
گردد و  ی اسالم خارج نمی شود، اما از دایره ی آن نقض می نیست، توحید به وسیله

ی آن، مانند حکم اھل  دھنده انجامکم ای است برای رسیدن به شرک اکبر. و ح وسیله
 نمایند، و خون و مال آنان حرام است. توحیدی است که نافرمانی می

نماید، اما شرک اصغر عملی را که با آن مقارن  می شرک اکبر تمام اعمال را حبط
برد. در قرآن وقتی که لفظ شرک به کار رفته است، منظور شرک اکبر  است، از بین نمی

 رک اصغر در سنت متواتر ذکر شده است.است، اما ش

                                           
 ظ بخاریبا لف ٥٨حدیث شماره  مسلمو  ٣٤حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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�ََّمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ ﴿ فرماید: بلندمرتبه می الله .١
َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
َمآ � قُۡل إِ�َّ

َرّ�ِهِۦٓ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ 
َحَدۢ�

َ
 . ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠أ
شود  من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من وحی می«[ای پیامبر،] بگو: «

کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید   که تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر
  ».نسازدپروردگارش شریک  عبادِت دارد، باید کار شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در 

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
ْ�َ� : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
نَا أ

َ
: أ

َ
قَاَل اُهللا َ�بَارََك َوَ�َعاىل

َكهُ  تُُه َورِشْ
ْ
َك ِ�يِه َميِع َ�ْ�ِي، تََر� رْشَ

َ
ِْك، َمْن َعِمَل َ�َمًال أ َ�ِء َعِن الرشِّ َ   ١.»الرشُّ

فرماید:  به میتبلندمر الله«نماید که فرمود:  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
دھد و در آن عمل،  انجامکه عملی  نیازترین شریکان از شرک ھستم، کسی من بی

 . »رددیگری را با من شریک سازد، او و شرکش را رھا خواھم ک

 اصغر انواع شرک
 اند از: عبارتھا  آن شرک اصغر در عبادات قلبی و امثال - اول

دھد و آن را نزد مردم آشکار  انجامریا: این است که انسان عمل صالحی را  .١
 دھد تا مردم او را تعظیم و تعریف نمایند. انجامنماید و خوب 

عالم یا ، که به شخص ریا انواع زیادی دارد: بعضی به اقوال بستگی دارد، برای این
شجاع یا کریم گفته شود و که عابد یا  فقیه گفته شود و به اعمال بستگی دارد تا این

 بعضی به ھیأت و لباس نیز بستگی دارد تا به او زاھد گفته شود.
 نماید. دھد را باطل می می انجامو این نوع ریا حرام است و عملی را که صاحب آن 

که به  مانند کسی :دھد می انجامی انسان که عملی را فقط به خاطر دنیا  اراده .٢
نماید، و شخصی که به خاطر به دست  جھاد میخاطر به دست آوردن غنیمت 

که علم شریعت را به خاطر مدرک کسب  نماید و کسی آوردن مال حج می
 کند. می

نفع  اللهکه معتقد باشد سبب بدون  کسی :اعتماد کردن فقط بر اسباب .٣
رساند، به درستی که در شرک اکبر قرار گرفته است و شخصی که به اسباب  می

                                           
 ٢٩٨٥حدیث شماره  مسلم -١
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صاحب نفع و ضرر است در شرک اصغر واقع  اللهتقد باشد که اعتماد نماید و مع
شده است، بر انسان واجب است که اسباب را به اعضای خویش به کار گیرد و 

 توکل نماید. اللهبا قلبش بر 
و آن فال بد گرفتن به چیز دیدنی یا شنیدنی یا مکان یا زمان و مانند آن  :بدفالی .٤

تواند آن را ترک  کاری که می انجامید بر که آن را حمل نما باشد. پس کسی می
دھد به درستی که در بدفالی قرار گرفته  انجامتواند،  چه را که می کند، یا ترک آن

 و در شرک اصغر واقع شده است، و فال نیک گرفتن از آن استثنا شده است.
 اند از:  ھای آن عبارت و انواع زیادی دارد که مثال ؛شرک اصغر در افعال - دوم

ھای چشم زخم شرکی: ھر آنچه که بر اطفال و بیماران و چھارپایان و... از  ُمھره
شرک اکبر ھا  آن ی شود، برای جلوگیری از بال و یا دفع آن، و ھمه تعویذھا آویخته می

در ذات خویش بدون الله نفع ھا  آن که فرد معتقد باشد که شوند. ھنگامی محسوب می
 رسانند. می

است، ولی قلب خویش را به  اللهد که نفع دھنده و شفا دھنده ولی اگر معتقد باش
که به اسباب  نمایند، شرک اصغر است. برای این آن معلق نموده که ضرر را بر طرف می

 اعتماد نموده است. 
ھایش را ذکر  که انواع زیادی دارد. برخی از مثال ؛شرک اصغر در اقوال - سوم

 نماییم:  می
و  اللهمانند را به سوگند یاد کردن به غیر الله: اگر آنچه که به آن قسم یاد کرده  .١

تر از آن تعظیم نماید، پس این شرک اکبر است و اگر چنین قصد و نیتی  یا بیش
 نداشته باشد، شرک اصغر است.

ِ  ب َ�َقاَل ا�ُْن ُ�َمرَ  رْشَكَ «َ�ُقوُل:  ج إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ َ�َقْد أ  ١».َمْن َحلََف بَِغْ�ِ ا�َّ

که به غیر الله  کسی«نماید که فرمود:  روایت می ج الله رسول از ب ابن عمر
  .»ه درستی که کفر یا شرک نموده استسوگند یاد نماید، ب

ی گفتن حرف  بلندمرتبه و یکی از مخلوقات به وسیله اللهمساوی قرار دادن  .٢
بخواھد و تو بخواھی. یا این جمله: به غیر  اللهچه که  مانند این سخن: آن، »و«

و تو چیزی نداریم. پس این جمالت شرک اکبر ھستند. اگر فرد معتقد  الله
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 ٣٧    باب اول: توحید و ایمان

 

و امر ھمراه است، پس این شرک  فعل، آفریننده است و مخلوق با اللهباشد تنھا 
 اصغر است.

، وََشاَء فَُالٌن، َولَِ�ْن قُولُوا َما «قَاَل: ، ج َعِن انلَّىِب  س َ�ْن ُحَذيَفةَ  ُ  َ�ُقولُوا َما َشاَء ا�َّ
َ

ال
ُ ُ�مَّ َشاَء فَُالنٌ   ١.»َشاَء ا�َّ

بخواھد و  اللهنگویید آنچه که «نماید که فرمود:  روایت می ج پیامبراز  س حذیفه
 .»خواھدبخواھد سپس آنچه که فالنی ب اللهفالنی بخواھد، بلکه بگویید آنچه که 

ی ستارگان: و آن این است که از ستارگان بخواھد  طلب باران نمودن به وسیله .٣
که  که باران را به ستارگان نسبت دھد. پس کسی تا باران نازل کنند یا این

کنند، در شرک اکبر  ی الله باران نازل می معتقد باشد که ستارگان بدون اراده
 قرار گرفته است.

نماید، ولی ستارگان در نازل شدن  الله باران را نازل می ولی اگر معتقد باشد که
که او آنچه را که سبب نیست،  باران سبب ھستند، پس این شرک اصغر است، برای این

 به عنوان سبب قرار داده است.
است، » عبد«ی  ھایی که در آن کلمه گذاری به نام و از جمله شرک اصغر، نام .٤

 عبدالکعبه و مانند آن. برای غیر الله، مانند عبدالرسول،
شرک اصغر به نسبت آنچه که در قلب صاحبش قرار دارد، به شرک اکبر نیز تبدیل 

 شود. می
پس بر مسلمان واجب است تا از شرک به صورت مطلق، چه اکبر باشد یا اصغر، 

شود،  یک نقص محسوب می اللهپرھیز و دوری نماید. شرک ظلم بزرگی است و برای 

�ۡذ قَاَل لُۡقَ�ُٰن ِ�بۡنِهِۦ َوُهَو يَعُِظُهۥ َ�ُٰبَ�َّ َ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می هاللطور که  ھمان
َك لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّ�ِ  . ]١٣[لقمان:  ﴾١٣�ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ

داد: پسرم، به الله شرک نیاور [و  و [یاد کن از] آنگاه که لقمان به پسرش [چنین] پند می«
 ». را ھمتایش قرار نده؛ چرا که] یقینًا شرک، ستم بزرگی استکسی یا چیزی 
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 آمیز یا وسایل و اسباب آن افعال و اقوال شرک
سب آنچه که در حاقوال و افعالی بین شرک اصغر و شرک اکبر وجود دارند که بر 

گیرند، با توحید منافات دارند و یا  جا سرچشمه می قلب فاعل آن وجود دارد و از آن
بر حذر داشته است ھا  آن نمایند و شریعت از ل بودنش را مکدر و سیاه میصاف و زال
 اند از: که عبارت

پوشیدن حلقه و ریسمان و مانند آن، به قصد بر طرف کردن بال و یا جلوگیری  .١
 وجود دارد. اللهباشد، چون در آن تعلق و وابستگی به غیر  از آن که شرک می

اه از شیشه باشد یا استخوان یا چیزی آویزان کردن ُمھره بر فرزندان، خو .٢
روند و شرک ھستند، برای  برای دفع چشم زخم به کار میھا  این نوشتنی.

 باشد. می اللهکه تعلق و وابستگی به غیر  این
ی پرندگان، یا حیوانات، یا  بدفالی: عبارت است از فال بدگرفتن به وسیله .٣

که شرک  ھا، آن و مانندھا  اشخاص، یا یک قطعه زمین و یا روزھا، یا رنگ
زیرا به غیر الله تعلق و وابستگی دارد و معتقد است که ضرر از  ؛باشند می

تواند به خودش نفع و ضرری برساند و آن از  رسد و نمی جانب مخلوق به او می
منافات  اللهباشد که با توکل نمودن بر  ھای آن می ھای شیطان و وسوسه تلقین
 دارد.

ھا و آثار و قبرھا و مانند آن. پس طلب کردن  ن و سنگتبرک جستن به درختا .٤
شود،  در این اشیا شرک محسوب میھا  آن برکت و تبرک و امیدوار بودن به

، وابسته و تعلق اللهکه در به دست آوردن برکت و تبرک، به غیر  برای این
 داشته است.

تأثیر دارند،  هاللی آنچه که گذشت اگر معتقد باشد که به طور مستقل بدون  در ھمه
اسباب ھستند و به صورت ھا  آن است، ولی اگر معتقد باشد که پس آن شرک اکبر

 شود. مستقل تأثیر ندارند، پس شرک اصغر محسوب می
 باشد. می چیزناسحر: آن است که به صورت مخفی و سببش نیز  .٥

که در شود و داروھایی  ھا و سخنانی که گفته می و آن عبارت است از اوراد و افسون
میرد یا بین  شود یا می ی آن، شخص مریض می گذارد که در نتیجه روح و بدن تأثیر می

 .دھستنشیطانی  یلااندازد که اعم شخص و ھمسرش جدایی می
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ھا  سحر شرک است، زیرا در آن وابسته شدن به غیر الله و تعلق داشتن به شیطان
 باشد و در آن ادعای علم غیب نیز مطرح است. می

ھا  ھای نمایش و میدان باشد که در بعضی از صحنه بازی می انواع سحر، شعبدهو از 
ی آن حرام است، و خرج کردن مال به خاطرش و  شود و فعل و مشاھده عرضه می

ْ َما َ�ۡتلُواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهکسب و یادگیری آن نیز حرام است.  َبُعوا َوٱ�َّ
ٰ ُمۡلِك ُسلَ  َ�ِٰطُ� َ�َ ْ ُ�َعّلُِموَن ٱلشَّ َ�ِٰطَ� َ�َفُروا ۡيَ�َٰنۖ َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ ٱلشَّ

 ٰ َحٍد َح�َّ
َ
نزَِل َ�َ ٱلَۡملََكۡ�ِ بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ

ُ
ۡحَر َوَمآ أ ٱ�َّاَس ٱلّسِ

 ۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُوَن بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡمۡرءِ َوَزوِۡجهِۦۚ  َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡر
ِۚ َوَ�َتَعلَُّموَن َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡمۚ َولََقدۡ  َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

َ
 َوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِۦ مِۡن أ

ٮُٰه َما َ�ُۥ ِ� ٱ� ْ لََمِن ٱۡشَ�َ نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ َعلُِموا
َ
ْ بِهِۦٓ أ ۡوا ِ ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس َما َ�َ ِخَرة

 . ]١٠٢[البقرة:  ﴾١٠٢َ�ۡعلَُمونَ 
خواندند پیروی کردند [و  و از آنچه شیاطین در [عھِد] فرمانروایی سلیمان [بر مردم] می«

[حال آنکه] مدعی شدند که سلیمان پادشاھی خویش را با سحر استوار کرده است]؛ و 
سلیمان [ھرگز دست به سحر نیالود] و کافر نشد؛ ولی شیاطین [که] کفر ورزیدند، به مردم 

در باِبل نازل شده بود » ماروت«و » ھاروت«آموختند؛ و [نیز] از آنچه بر دو فرشته  سحر می
وی آموختند مگر اینکه [قبًال از ر [پیروی کردند؛ و[لی آن دو فرشته] به ھیچ کس چیزی نمی

ما وسیلۀ آزمایش ھستیم؛ پس [با به کار بستن سحر] کافر «گفتند:  خیرخواھی به او] می
آموختند که [بتوانند] توسط آن میان مرد  آنان [= یھود] از آن دو [فرشته] چیزھایی می». نشو

توانستند به وسیلۀ آن به کسی  و ھمسرش جدایی افکنند؛ حال آنکه بدون اجازۀ الله نمی
داد؛ و  رساند و سودی نمی آموختند که [فقط] به آنان زیان می انند؛ و چیزی میزیانی برس
ای نخواھد  دانستند که ھر کس [مشتاق و] خریداِر آن [جادوھا] باشد، در آخرت بھره قطعًا می

شدند که] چه بد و زشت بود آنچه خود را به  دانستند، [متوجه می داشت. اگر [حقیقت را] می
 ». آن فروختند!

است، مانند خبر دادن  پیشگویی و از غیب خبر دادن: ادعای علم غیب داشتن .٦
افتد با استناد و کمک گرفتن از شیاطین. این  به آنچه که در زمین اتفاق می

باشد و ادعای  که در آن تقرب به غیر الله می عمل شرک است، برای این
 در علم غیب است. اللهمشارکت با 
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يِب 
َ
ِ قَ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ قَُه ِ�يَما َ�ُقوُل، : «ج اَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْو اَكِهنًا فََصدَّ

َ
افًا أ ىَت َعرَّ

َ
َمْن أ

دٍ  نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ
ُ
 ١».ج َ�َقْد َ�َفَر بَِما أ

که نزد فالگیر و غیبگو  کسی«: فرمودکند که  روایت می ج از رسول س ابوھریره
 . »نازل شده، کفر ورزیده است ج بر پیامبر چه که برود و او را تصدیق نماید، پس بر آن

رصد کردن ستارگان: استدالل نمودن به احوال ستارگان بر حوادث و اتفاقاتی  .٧
دھد، مانند اعتقاد به حصول خوبی و بدی به طلوع فالن  که در زمین رخ می

ھا با خروج فالن ستاره، یا تغییر  ھا و مرگ ستاره یا به وجود آمدن بیماری
که  شرک اکبر است، برای اینھا  این ی به ظھور فالن ستاره. پس ھمهھا  قیمت

 است. أل اللهادعای علم غیب وجود دارد و نسبت دادن شریک به ھا  آن در
اما استناد کردن به ستارگان در شناخت مصالح دینی، مانند شناخت قبله، امری 

در زمین رخ بر حوادثی که ھا  آن مطلوب و مشروع است. ولی استدالل کردن به
ھایی قرار داده است، مانند اوقات وزیدن بادھا و  را به عنوان نشانهھا  آن اللهدھد و  می

ھا و مانند آن جایز  ھا و فصل آمدن باران و پیدایش گرمی و سردی و شناخت جھت
 برای ھر چیزی عالمتی قرار داده است. اللهکه  است، برای این

 . ]١٦[النحل:  ﴾١٦َ�ۡهَتُدونَ  وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهمۡ ﴿
 ».یابند ھایی [قرار داد] و آنان در پرتو ستارگان راه می و نشانه«

است از نسبت دادن باریدن باران به  ی ستارگان: عبارت طلب باران به وسیله .٨
که بگوید: با طلوع و یا غروب فالن ستاره  طلوع ستاره یا غروبش، مثل این

. که اللهرا به ستارگان نسبت داد نه به  بارش بارانباران برای ما بارید. پس 
 است، نه به دست ستاره و... . اللهاین شرک است، زیرا بارش باران به دست 

: ھر نعمتی که در دنیا و آخرت وجود دارد از اللهھا به غیر  نسبت دادن نعمت .٩
ه که آن را به غیر الله نسبت دھد، دچار کفر گردید جانب الله است. پس کسی

که نعمت به دست آوردن مال یا شفا  و به الله شرک ورزیده است. مانند کسی
را به فالنی یا فالنی نسبت دھد یا نعمت رفتن و سالمتی در دریا و خشکی و 

و خلبان نسبت دھد یا نعمت به دست آوردن انواع  داناخآسمان را به راننده و 
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ھا و  افراد یا عالمت ھا را به تالش حکومت یا ھا و دفع کردن زشتی نعمت
 نسبت دھد.ھا  آن کشی کردن و مرزبندی نمودن و مانند ھا یا خوب خط نشانه

ھا را به الله نسبت داد و در مقابلش شکر نمود و آنچه  واجب است که تمامی نعمت
باشد که بعضی اوقات نتیجه  که بر دست بعضی از مخلوقات جاری است، اسباب می

ھا نفع  رساند، اما گاھی وقت نیست و بعضی اوقات نفع می بخش دھد و گاھی نتیجه می
 دھد. نمی

ُّ فَإَِ�ۡهِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ُ�ُم ٱل�ُّ ِۖ ُ�مَّ إَِذا َمسَّ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱ�َّ
 . ]٥٣[النحل:  ﴾٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ� 
عالوه، وقتی گزندی به شما  و [ای مردم،] ھر نعمتی که دارید، از سوی الله است؛ به«

 ». کنید رسد، به پیشگاه او ناله و زاری می می

 است اللهترین اسباب شرک به  تصویر، از بزرگ
باشد، بلکه از گناھان کبیره است، و  تصویر ھر آنچه که دارای روح است، حرام می

جدید به فساد  دارای اثری بسیار قوی است که دین و اخالق و رفتار را در قدیم و عصر
 ست.و تباھی کشانیده ا

در قدیم: تصویر سبب نخستین کفر است که در زمین اتفاق افتاد و آن تصویر برخی 
اند از: ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر. به قصد  که عبارت در قوم نوح بوداز افراد صالح 

شان را یاد  عبادترا ببینند و ھا  آن که مردم را مرسوم نمودند، تا اینھا  آن نیکی تصویر
را ھا  آن دادن عبادت با نشاط باشند، بعد از مدت زمان طوالنی، انجامنمایند و برای 

 .دت نکردندعبارا  اللهعبادت کردند و 
آمیزی که در دنیا نسبت به توحید اتفاق افتاد، به سبب  پس نخستین جنایت شرک

 تصویر بود. 
و از بین بردن اخالق و انتشار اعمال اما در عصر جدید: حاال تصویر سبب فساد دین 

شان و عرضه  شود، به تصویر کشیدن زنان لخت ھمراه با زینت ناشایست و پست می
ھا  آن اخالقی ھای مردان باعث از بین رفتن دین و مکارم شان در برابر غریزه کردن

یت ترین جنا عمومی و بسیار زیاد شده است، و این بزرگ ،شود، و این بال و مصیبت می
 نسبت به دین و اخالق است.
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دفع کردن مفاسد نسبت به جلب مصالح مقدم است، ھر آنچه که سبب حرام شود، 
رود؟ چه طور در  که آن حرام است، به سوی حرام می حرام است. پس چه طور ھنگامی

نماید در  تصویرگران را مورد لعنت قرار داده است؟ چگونه تصویر رسم می اللهحالی که 
ی آن با  دھنده انجامرا به شدیدترین عذاب وعده داده است؟ چگونه ھا  آن اللهحالی که 

 نماید؟  و رسولش مخالفت می الله

َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ�تََعدَّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ
ِه�ٞ  ا �ِيَها َوَ�ُۥ َعَذاٞب مُّ  . ]١٤[النساء:  ﴾١٤نَاًرا َ�ِٰ�ٗ

کس از الله و پیامبرش نافرمانی نماید و از حدود او تجاوز کند، وی را در  و ھر «
بار [در پیش]  کند که جاودانه در آن خواھد ماند و برایش عذابی خفت آتشی وارد می

 ». است
ِ  َ�نْ  .٢ َشدَّ انلَّاِس َعَذابًا«يُقوُل:  ج َسِمْعُت انلَّىِب  س َ�بَْد ا�َّ

َ
ِ يْوَم  إِنَّ أ ِعنَْد ا�َّ

 ١».الِقياَمِة الُمَصوُِّرونَ 
ترین  سخت قطعا«کند که فرمود:  روایت می ج پیامبراز  س عبدالله بن مسعود

 .»شود عذاب جھنم در روز قیامت به تصویرگران داده می

يِب  .٣
َ
ُ « يُقوُل: ج قَاَل: َسِمْعُت انلَّىِب  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ ْن : َوَمْن أل قَاَل ا�َّ ْظلَُم ِممَّ

َ
أ

ْو َشِعَ�ةً 
َ
ْو يِلَْخلُُقوا َحبًَّة أ

َ
ًة أ  ٢.»َذَهَب َ�ْلُُق َكَخليِْق، فَلْيَْخلُُقوا َذرَّ

فرماید: چه کسی  می أل الله« فرمود: ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره
یا ای  کند تا مانند آفرینش من بیافریند، پس ذره ستمکارتر از فردی است که تالش می

 .»ی از جو بیافریندیھا ای گندم یا دانه دانه

 بدعت -٦
 حکم بدعت

 اللهبدعت: ھر قول یا فعل و یا ترک کردنی است که بنده به قصد تعبد برای 
دھد، در حالی که در دین ھیچ دلیل شرعی برای مشروعیت آن  می انجامبلندمرتبه 

 وجود ندارد.

                                           
 . با لفظ مسلم٢١٠٩حدیث شماره  مسلم و ٥٩٥٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 با لفظ بخاری ٢١١١حدیث شماره  مسلم و ٧٥٥٩حدیث شماره  خاریمتفق علیه؛ ب - ٢
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 شود: بدعت به سه قسمت تقسیم می
و رسولش به آن  اللهھای اعتقادی: اعتقاد داشتن بر خالف آنچه که  بدعت - اول

ی تقدیر، و بدعت اعتماد بر عقل  خبر دادند، مانند بدعت مماثله و معطله، و نفی کننده
 ھا. نماید و مانند آن که اولیا در جھان تصرف می بدون وحی، و بدعت این

و  باشد ینمکه مشروع  ستا بدعت عملی: و آن عبادت کردن الله به روشی - دوم
 انجامدادن عبادتی است که در شریعت دلیلی بر آن وجود ندارد و یا زیاد و کم  انجام

دادن در عبادت مشروعی در وقت معین که تخصیص نیافته است، و توسل کردن به 
 ھا. ی صالحی و مانند آن غیر الله، یا به ذات پیامبری یا بنده

 ھا، آن اند از: بنا بر قبرھا، و دعا کردن نزد بدعت عبارتھایی از این نوع  و نمونه
قصد ھا  آن ی ھای جدیدی که به وسیله ساختن مسجد در قبرستان، و اعیاد و جشن

 عبادت الله را دارند.
 اللهبدعت ترک کردن: و آن ترک کردن مباح است، یا ترک کردن آنچه که  - سوم

ازدواج به خاطر عبادت الله، یا ترک  فعل آن را طلب نموده است، مانند ترک کردن
 ھا. کردن خوردن گوشت و مانند آن از پاکی

 باشند. ، گمراھی ھستند و حرام و مردود و غیر قابل قبول میھا ی این بدعت و ھمه

ذَۢن بِهِ ﴿: فرماید میبلندمرتبه  الله .١
ۡ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم يَأ ۡم لَُهۡم ُ�ََ�

َ
أ

ِ�مٞ 
َ
ٰلِِمَ� لَُهۡم َعَذاٌب أ ۚ َولَۡوَ� َ�َِمُة ٱلَۡفۡصِل لَُقِ�َ بَۡيَنُهۡمۗ �نَّ ٱل�َّ ُ  ﴾٢١ٱ�َّ

 . ]٢١[الشوری: 
ه بدون اجازۀ الله، [قوانین] دینی برایشان مقرر کآیا [مشرکان] معبودانی دارند «
میان نبود، ِم قطعی [برای مھلت دادن به گناھکاران] در کاند؟ اگر ُح  ردهک

 ».شد؛ و ستمکاران عذابی دردناک [در پیش] دارند درنگ] میانشان داوری می [بی
ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .٢ ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس : «ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْحَدَث يِف أ

َ
َمْن أ

 ١.»ِ�يِه، َ�ُهَو رَدٌّ 
ھرکس در این امر ما (دین و شریعت «: فرمود ج الله رسول گوید: یم ل عایشه

  ».، آن عمل مردود استد نداشته استوجوآن  دراسالمی) چیز جدیدی ایجاد کند که 

                                           
 یبخار ظبا لف ١٧١٨حدیث شماره  مسلمو  ٢٦٩٧حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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 فقه والء و براء
 والء: محبت و یاری کردن و اکرام و احترام برای مؤمنان است.
 که به باشد بعد از این براء: دوری کردن و رھایی یافتن و بغض و دشمنی با کفار می

 او بیم و انذار داده شد.
باشد. و  ھای دوستی الله و دینش و پیامبران و اولیای او می ای از نشانه والء نشانه

 ھای ناپسند دانستن باطل و اھل آن است. ای از نشانه براء نشانه
ایمان  ی توحید است، پس آن توحید و ترین اسباب و لوازم کلمه والء و براء از بزرگ

 باشد. والء و براء می و طاعت و تقوا و
و دوری جستن از شرک و اھل آن به  الله هت در دنیا و آخرت فقط با ایمان بامنی

ی  که شایسته ی توحید در زمین با محقق شدن والء برای کسی آید، و کلمه دست می
 آید. ی آن است، به وجود می که شایسته والء است و با محقق شدن براء برای کسی

ِيَن ﴿فرماید:  میبلندمرتبه  الله .١ ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ُ َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ إِ�َّ
َكٰوةَ وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن  ٥٥يُقِيُموَن ٱلصَّ َ َورَُسوَ�ُۥ َوٱ�َّ َوَمن َ�َتَولَّ ٱ�َّ

ِ ُهُم ٱۡلَ�ٰلُِبونَ   . ]٥٦-٥٥[المائدة:  ﴾٥٦َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱ�َّ
تردید، [یاور و] دوست شما فقط الله و پیامبرش و [ھمچنین]  [ای مؤمنان،] بی«

دارند و با فروتنی  اند؛ [ھمان] کسانی که نماز برپا می افرادی ھستند که ایمان آورده
پردازند. و ھر کس الله و پیامبرش و مؤمنان را به دوستی  [و رضایت کامل] زکات می

 ». [از گروه الله است و] یقینًا گروه الله پیروزند بگیرد،

ِيَن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو نیز  .٢ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َوٱ�َّ
ُ
قَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ

 َ� ِ ا َ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا ۥٓ إِۡذ قَالُوا َفۡرنَا َمَعُه
ۥٓ إِ�َّ  ِ وَۡحَدهُ ٰ تُۡؤمُِنواْ بِٱ�َّ بًَدا َح�َّ

َ
بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�يۡنَُ�ُم ٱلَۡعَ�َٰوةُ َوٱۡ�َۡغَضآُء �

�ََّنا َعلَۡيَك  ءٖ� رَّ ِ مِن َ�ۡ ۡملُِك لََك مَِن ٱ�َّ
َ
ۡسَتۡغفَِرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�ِيهِ َ�

َ
قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

 ۡ نَۡبَنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ تََو�َّ
َ
 . ]٤[الممتحنة:  ﴾٤َنا �َ�َۡك �

که با او بودند سرمشق خوبی برایتان وجود  یقینًا در [زندگِی] ابراھیم و کسانی «
کنید  ما از شما و از آنچه غیر از الله عبادت می«دارد؛ آنگاه که به قوم خود گفتند: 

یان ما و شما دشمنی و کینۀ ھمیشگی پدید آمده ایم، و م بیزاریم؛ به شما کافر شده
مگر آن سخن ابراھیم که به پدرش ؛ »است، تا وقتی که به الله یگانه ایمان آورید
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کنم و در برابر الله برای تو اختیاِر چیزی را  من برایت آمرزش طلب می«[آزر] گفت: 
بازگشت [ھمه] به پروردگارا، بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و ». ندارم

 ». سوی توست

 یابد ی آن تحقق می اصول عملی که والء و براء به وسیله
 باشد ی توحید مقتضی والء و براء در امور زیر می کلمه

اول: دوستی با مؤمنان، دوری جستن از کافران، پیروی کردن از شریعت الھی و 
 و کفر به طاغوت. اللهنازل فرموده است و نیز ایمان به  اللهحکم نمودن به آنچه که 

ِيَن َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ ٱۡ�َُهوَد َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
ۘ َ�ۡعُضُهۡم أ ۡوِ�َآَء

َ
َ َ� َ�ۡهِدي أ إِنَّ ٱ�َّ

ٰلِِم�َ   . ]٥١[المائدة:  ﴾٥١ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ
اید، یھود و نصاری را به دوستی نگیرید. آنان دوستان  که ایمان آورده  ای کسانی«

. ھاست آن [و ھمکاری] کنند، حتمًا از از شما که با آنان دوستی  یکدیگرند؛ و ھر یک
 ».کند با کافران] ھدایت نمی  [به خاطر دوستیتردید، الله گروه ستمکاران را  بی

ۚ َ�ُۡ�ُم بَِها ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ نَزۡ�َا ٱ�َّۡوَرٮَٰة �ِيَها ُهٗدى َونُورٞ
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ْ مِ  ۡحَباُر بَِما ٱۡسُتۡحفُِظوا
َ
ٰنِيُّوَن َوٱۡ� َّ� ْ َوٱلرَّ ِيَن َهاُدوا ْ لِ�َّ ۡسلَُموا

َ
ِيَن أ ن ٱ�َّبِيُّوَن ٱ�َّ

واْ � ْ ٱ�َّاَس َوٱۡخَشۡوِن َوَ� �َۡشَ�ُ ۚ فََ� َ�َۡشُوا ْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء ِ َوَ�نُوا َ�ِٰ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ٰفُِرونَ 

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱ�َّ

َ
 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۚ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ

به راستی ما تورات را نازل کردیم که در آن ھدایت و نور است. پیامبرانی که [در «
کردند  ھای] آن برای یھود داوری می برابر فرمان الله] تسلیم بودند، بر اساس [آموزه

تاب الله [و جلوگیری از کو [نیز] دانشمندان و فقیھان [یھودی] که پاسداری از 
ه بود و بر [حقانیِت] آن گواه بودند [و بنا به تحریف تورات] به آنان سپرده شد

کردند]؛ پس [ای یھود، در اجرای احکام الھی] از مردم  دستورھایش حکم می
نترسید و از من بترسید و آیاتم را به بھایی ناچیز نفروشید؛ و ھر کس به [وسیله 

شری و قوانین و] احکامی که الله نازل کرده است داوری [و حکم] نکند [و قوانین ب
 ». ھوا و ھوس آنان را جایگزین آن نماید]، کافر است
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دوم: شھادت دادن به توحید (الاله اال الله و محمد رسول الله). واجب است که 
والی مسلمان نسبت به برادر مسلمانش در عمل صورت گیرد، و تمامی والءھایی که در 

 ر گذاشته شود.جاھلیت وجود داشته است، از قبیل قومی، نژادی و وطنی، کنا
ھای زمین، سرزمین  در تمام نقطه ھا برادر مسلمان است و مسلمان در تمام مکان

 ی مسلمان است. اسالم، خانه

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمن
ۡ
َكٰوةَ يَأ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ َكرِ َو�ُقِيُموَن ٱلصَّ

َ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۗ إِنَّ ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ�َّ
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ  .]٧١[التوبة: ﴾٧١َو�ُِطيُعوَن ٱ�َّ

دھند و از  و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند؛ [مردم را] به نیکی فرمان می«
پردازند و از الله و پیامبرش اطاعت  گزارند و زکات می دارند و نماز می بازمیناپسند 

تردید، الله  نمایند. اینانند که الله آنان را مورد رحمت قرار خواھد داد. بی می
 ».ناپذیِر حکیم است شکست

ْ ءَ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ْ َ� َ�تَِّخُذٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ابَآَءُ�ۡم َ�ٰٓ

َُّهم ّمِنُ�ۡم  يَ�ِٰن� َوَمن َ�َتَول ْ ٱۡلُ�ۡفَر َ�َ ٱۡ�ِ ۡوِ�َآَء إِِن ٱۡسَتَحبُّوا
َ
�ۡخَ�ٰنَُ�ۡم أ

ٰلُِمونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
 . ]٢٣[التوبة:  ﴾٢٣فَأ
فر را بر ایمان ترجیح کاید، اگر پدران و برادرانتان  که ایمان آورده ای کسانی «

نان را] به دوستی نگیرید؛ و ھر کس از شما که آنان را به دوستی بگیرد، دھند، [آ می
 ». ارانندکآنان ھمان ستم

تشخیص مسلمان و بزرگوار  سوم: آشکار کردن شعایر دین و احکام آن و آدابش و
و دوری  ج به و عمل نمودن به سنت رسولتبلندمر الله ی کتاِب  شدن او به وسیله

دن جاھلیت دا حیتوضکردن از ھر فکر و قول و عملی که مخالف قرآن و سنت است و 
 ی آن فریب نخورند. وسیله به مردم، تا به جدید و ناسره بودن آن

ِ رَّبِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ�  ١٦٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
ۥۖ َو�َِ�ٰلَِك أ  . ]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣َ�ِ�َك َ�ُ

پروردگار  - ھای من و زندگی و مرگم ھمه برای الله تردید، نمازم و قربانی بگو: بی«
ی ندارد؛ و به این [عبادت الله به یگانگی و خالصانه] ک] شری هکاست. [ھمان ذاتی  -جھانیان

 ». ام و من نخستین مسلمان [از این قوم] ھستم دستور یافته
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ای که از زمین باشند.  دیده در ھر منطقه چھارم: یاری کردن مسلمانان ستم
مسلمان برادر مسلمان است و بر او واجب است که با برادرش باشد، و او را با دست و 

 زبان و مال در ھر سرزمین و مناسبتی یاری نماید.
 بخشنده است در ھر اللهترین واجبات، یاری کردن دوستان  وحید، از بزرگو بعد از ت

ای که  جایی که باشند و دشمنی کردن با دوستان شیطان، ھرکسی و در ھر منطقه
ھا و فساد بزرگی عرضه نموده و  ندھد، خویشتن را بر فتنه انجامباشند. اگر امت آن را 

ْ َوَهاَجُرواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهدر برابر آن قرار گرفته است.  ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱ�َّ
وۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ِيَن َءاَوواْ وَّ ِ َوٱ�َّ نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ِ�َآُء َوَ�َٰهُدوا

ْ َما لَ�ُ  ْ َولَۡم ُ�َهاِجُروا ِيَن َءاَمُنوا ْۚ �ِن َ�ۡعٖض� َوٱ�َّ ٰ ُ�َهاِجُروا ٍء َح�َّ م ّمِن َوَ�َٰيتِِهم ّمِن َ�ۡ
ُ بَِما  ۗ َوٱ�َّ ٰ قَۡو� بَيۡنَُ�ۡم َو�َۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞق وُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن َ�َعلَۡيُ�ُم ٱ�َّۡ�ُ إِ�َّ َ�َ ٱۡستَنَ�ُ

 . ]٧٢[األنفال:  ﴾٧٢َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ 
ھایشان در راه الله جھاد  کردند و با اموال و جانکه ایمان آوردند و ھجرت  کسانی «

که [مھاجران را] پناه دادند و یاری نمودند، اینان [ھمه] دوستان یکدیگرند؛  نمودند و کسانی 
که ایمان آوردند و[لی از سرزمین کفر] ھجرت نکردند، شما ھیچ دوستی [و   و کسانی

گر در [کار] دین از شما یاری خواستند، بر پیوندی] با آنان ندارید؛ مگر آنکه ھجرت کنند؛ و ا
خواھی] علیه گروھی باشد  شما [واجب] است که [به آنان] یاری رسانید، مگر [اینکه این یاری

 ». کنید بیناست که میان شما و آنان پیمانی برقرار است؛ و الله به آنچه می
به نزدیکی  ھا آن پنجم: برانگیختن امید و آرزو در وجود مؤمنان و بشارت دادن

ِيَن ﴿نصرت الھی برای دوستان مؤمنش، و خوار نمودن دشمنان کافر خویش:  ٱ�َّ
ِ ٱ�َّاَس َ�ۡعَضهُ  ۗ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ ُ ْ َر�َُّنا ٱ�َّ ن َ�ُقولُوا

َ
ٓ أ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ۡخرُِجوا

ُ
م أ

َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلَ  َُّهّدِ نَّ بَِبۡعٖض ل ِ َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ َ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها ٱۡسُم ٱ�َّ
َ لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ هُ ُ َمن يَنُ�ُ لَٰوةَ  ٤٠ٱ�َّ ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
�ِض أ

َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ ِيَن إِن مَّ ٱ�َّ

َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�َهوۡ 
َ
َكٰوةَ َوأ ُمورِ وََءاتَُواْ ٱلزَّ

ُ
ِ َ�ٰقِبَُة ٱۡ�  .]٤١-٤٠[الحج:  ﴾٤١اْ َعِن ٱلُۡمنَكرِ� َوِ�َّ

شان رانده شدند [و گناھی نداشتند] جز اینکه  [ھمان] کسانی که به ناحق از دیار«
و اگر الله [ظلم و کفِر] برخی از مردم را به وسیلۀ برخی ». پروردگاِر ما الله است«گفتند:  می

ھا[ی یھود] و مساجدی  ھا[ی راھبان] و معابد [نصاری] و عبادتگاه کرد، صومعه دیگر دفع نمی
که [دین] او را  گردید؛ و الله کسی را  شود حتمًا ویران می له در آنان بسیار برده میکه نام ال
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که  ناپذیر است. [ھمان] کسانی  تردید، الله قدرتمنِد شکست کند. بی یاری دھد، یقینًا یاری می
پردازند و  دارند و زکات می ھر گاه در زمین به آنان قدرت [و حکومت] ببخشیم، نماز برپا می

  ».دارند؛ و سرانجاِم کارھا از آِن الله است دھند و از ناپسند بازمی ردم را] به نیکی فرمان می[م
بدون شک که عاقبت و آینده از پرھیزگاران خواھد بود و پیروزی برای دوستان 

ۡمُر مِن ﴿آید:  محال نیست، بلکه به دست می اللهمؤمن و با صبر 
َ
ِ ٱۡ� ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ ِ�َّ

ِۚ يَنُ�ُ َمن �ََشآُءۖ وَُهَو ٱلَۡعزِ�ُز ٱلرَِّحيمُ  ٤ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعُدۚ َوَ�وَۡم�ِٖذ َ�ۡفَرُح ٱلُۡمۡؤمِنُونَ �َ   ٥بِنَۡ�ِ ٱ�َّ
ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعلَُمونَ 

َ
ُ وَۡعَدهُۥ َوَ�ِٰ�نَّ أ ِۖ َ� ُ�ۡلُِف ٱ�َّ  . ]٦-٤[الروم:  ﴾٦وَۡعَد ٱ�َّ

[آینده]. چه قبل و چه بعد از این [پیروزی، سررشتۀ] کار در اختیار الله در چند سال «
گردند. [این شادی،] به خاطِر یاری رساندِن الله [به  است؛ و در آن روز، مؤمنان شادمان می

ناپذیِر مھربان است.  کند و شکست اھل کتاب] است؛ و او تعالی ھر کس را که بخواھد یاری می
کند؛ ولی بیشتر مردم  لله است [و] الله ھرگز از وعدۀ خود تخلف نمی[این پیروزی] وعدۀ ا

 ». دانند نمی

 ھای کفار حکم سفر کردن به سرزمین
 سفر نمودن به سرزمین کفار سه حالت دارد:

 سفری که به خاطر دعوت به سوی اسالم واجب است. - اول
 ز است.سفری که به خاطر درمان بیماری یا تجارت و مانند آن، جای - دوم
سفری که برای سیاحت و گردش و لھو و لعب و مانند آن است، ممنوع  - سوم

 ،ھا و خطرھا در آن وجود دارد، و بدون حاجت و نیاز مواجه شدن با فتنه ؛ زیراباشد می
و مال و سرمایه  وقتگیرد و سبب از بین رفتن  اختالط با کفار و فاسقان صورت می

 شود. می
سرزمین کفار به خاطر تعلیم و تعلم جایز نیست، مگر زمانی که اما سفر کردن به 

در سرزمین مسلمانان تدریس وجود نداشته باشد و مسلمانان به آن علم نیاز داشته 
باشند و دینش را محافظت نماید و با آشکار کردن شعایر دین خویش متضرر نشود و به 

 ی نیاز در آن سرزمین بماند و سپس برگردد. اندازه
 داد، باید سه امر را رعایت نماید: انجاماگر انسان چنین سفرھایی و 

علم داشته باشد که به سوی الله دعوت دھد و تقوا داشته باشد که اوامر و 
حرام قرار داده است، پرھیز و  اللهدستورات الھی را اجرا نماید، و از آنچه را که 

 خودداری کند.
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�ُّ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
� ْ َمَع َ�ٰٓ َ َوُ�ونُوا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ

ِٰد�ِ�َ   . ]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩ٱل�َّ
 ». پروا بدارید و با راستگویان باشید اللهای مؤمنان، از «

هِ قَاَل: .٢ �ِيِه، َ�ْن َجدِّ
َ
ُث َ�ْن أ ِ  َ�ْهَز �َْن َحِكيٍم، ُ�َدِّ  َ�ْقبَُل «: ج قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 ... ال

ْو ُ�َفاِرُق الْمُ 
َ
ْسلََم َ�َمًال، أ

َ
 الُْمْسِلِم�َ اُهللا ِمْن ُمرْشٍِك �رُْشُِك َ�ْعَدَما أ

َ
ِ�َ� إىِل   ١.»رْشِ

تا «نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول ز جدشا بھز بن حکیم از پدرش
زمانی که فرد مشرک مسلمان نشود و از مشرکان جدا نشود و به مسلمانان 

 .»پذیرد ھیچ عملی را از او نمی اللهملحق نگردد، 
خواھد تابعیت  کند و می که مسلمان است و در سرزمین اسالم زندگی می کسی

 سرزمین غیر اسالمی را بگیرد، برای او سه حالت وجود دارد:
که  که ھدفش فقط رسیدن به منافع دنیا باشد، پس جایز نیست، برای این این .١

 دارد. اھل و فرزندانش خطر وجودو  بر او
که ھدفش دعوت به سوی الله باشد، پس اگر اسباب دعوت را از علم مفید  این .٢

مستحب دعوت و عمل صالح و تقوا در دین برخوردار است، ماندنش به خاطر 
 است.

که در حالت اضطرار قرار داشته باشد، به عنوان مثال از ظلم فرار نماید و  این .٣
باشد، پس گرفتن تابعیت از بر دین و جان خویش خوف و ھراس داشته 

که بدون ترس بتواند  نیا باشد، به شرط کشوری که کافر است، برایش جایز می
که سبب از بین رفت، به  دین خویش را ظاھر و آشکار سازد، و ھنگامی

که تابعیت دولت کافر را گرفته، برای او جایز  سرزمین خویش برگردد و کسی
نماید و با مسلمانان بجنگد. پس اگر با  نیست که مخالف دینش، امری را اجرا

 مسلمانان جنگید و مسلمانی را به قتل رسانید، گنھکار است.

 اسالم -٧
ی توحید، و فرمانبرداری از او با اطاعت  به وسیله اللهاسالم: تسلیم شدن در برابر 

 اھل آن. کردنش و دوری جستن از شرک و

                                           
 ، با لفظ نسایی٢٥٦٨حدیث شماره  ییو نسا ٢٠٠٣٧حدیث شماره  حسن؛ احمد - ١
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اسالم، ایمان و احسان. ھر مرتبه دارای اند از:  دین اسالم سه مرتبه دارد که عبارت
 ارکانی است.

 نیاز بشریت به اسالم
ھا به اسالم،  سعادت بشریت در دنیا و آخرت به اسالم بستگی دارد و نیاز انسان

ترین نعمت الھی به  باشد. اسالم بزرگ تر از نیازشان به غذا و آب و ھوا می بیش
یاز دارد. پس او بین دو حرکت قرار دارد: باشد. و ھر انسانی به شریعت ن مخلوقاتش می

نماید و حرکتی که  رساند، جلب می ی آن آنچه را که به او نفع می حرکتی که به وسیله
کند. و اسالم نوری است که آنچه را که به او نفع و  رساند، دفع می آنچه را به او ضرر می

کنند، اجر و پاداش چند  یکه از او اطاعت م و به کسانی کند آشکار می رساند یا ضرر می
 برابر عطا خواھد نمود.

 فرق بین اسالم، ایمان و احسان
که اسالم و ایمان با یکدیگر مقارن باشند، پس مقصود از اسالم، اعمال  ھنگامی .١

باشند و مقصود از ایمان، اعمال باطنی  ظاھری است که ارکان اسالم می
به تنھایی ھا  آن و اگر یکی ازی ایمان.  گانه اند از ارکان شش ھستند که عبارت

 شود. شامل می ذکر شود، معنای دیگری و حکم آن را نیز
باشد. پس  تر از اسالم می تر است، و ایمان عام احسان نسبت به ایمان عام .٢

شود.  که ایمان را نیز شامل می تر است، برای این احسان از جھت خودش عام
زمانی که ایمان تحقق یابد. و رسد، مگر  ی احسان نمی پس بنده به مرتبه

که اھل احسان طایفه و  تر است، برای این احسان نسبت به اھل خویش خاص
گروھی از اھل ایمان ھستند، چون اھل ایمان، گروھی از مسلمانان ھستند و 

 است، اما ھر مؤمنی محسن نیست. نیستند. پس ھر محسنی، مؤمنھا  آن ی ھمه
شود. بنده به ھر  ت، زیرا اسالم را شامل میتر اس ایمان نسبت به اسالم عام .٣

رسد مگر زمانی که اسالم تحقق یابد و ایمان از  ی ایمان نمی مرحله و مرتبه
که اھل ایمان، گروھی از مسلمانان  تر است، برای این جھت اھل خویش خاص

شان نیستند. پس ھر مؤمنی مسلمان است ولی ھر مسلمانی،  ی ھستند و ھمه
 مؤمن نیست.
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 بین اسالم، کفر و شرک فرق
که برای  یکتا تسلیم شود، پس او مسلمان است و کسی اللهکه فقط برای  ھر کسی

الله و غیر از او تسلیم شود، پس او مشرک است، و شخصی که در برابر الله تسلیم 
 نشود، پس او کافر متکبر است.

 باشد. کفر: انکار کردن پروردگار پاک و منزه به صورت کلی می
 شود. قرار دادن شریکی برای پروردگار جھانیان، که نقصی برایش محسوب می شرک:

که در شرک اثبات پروردگار و اثبات شریکی  تر است، برای این کفر از شرک بزرگ
به دیگری نیز اطالق ھا  آن برایش است، اما کفر انکار کردن پروردگار است، و ھرکدام از

یثی جمع شوند، ھرکدام معنای خاصی دارد ولی شود و اگر کفر و شرک در آیه یا حد می
اگر به صورت جداگانه ذکر شوند، ھرکدام معنای دیگری و حکم آن را نیز شامل 

 شود. می

ٰٓ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِ َ�ِٰهِديَن َ�َ ْ َمَ�ِٰجَد ٱ�َّ ن َ�ۡعُمُروا
َ
َما َ�َن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� أ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
� أ نُفِسِهم بِٱلُۡ�ۡفرِ

َ
ونَ أ ۡعَ�ٰلُُهۡم َوِ� ٱ�َّارِ ُهۡم َ�ِٰ�ُ

َ
 . ]١٧[التوبة:  ﴾١٧�َِك َحبَِطۡت أ

که آنان [عمًال] به کفِر  سزاوار نیست که مشرکان، مساجِد الله را آباد کنند، در حالی «
ه اعمالشان تباه گشته است و خود در ککنند]. آنان ھستند  خویش گواھند [و آن را اظھار می

 ». جاودانندآتش [دوزخ] 

 نعمت بزرگ
آن را بر بشریت ارزانی داشته است. و قرآن  اللهترین نعمتی است که  اسالم بزرگ

این کتاب  ای از مخلوقاتش را انتخاب نمود و بنده اللهترین کتابی است که  کریم بزرگ

ۡوَرۡ�َنا ٱلِۡكَ�َٰب ٱ﴿فرماید:  طور که می را به او عنایت فرموده است، ھمان
َ
ِيَن ُ�مَّ أ َّ�

ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِذۡ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا
ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبِ�ُ   . ]٣٢[فاطر:  ﴾٣٢ٱ�َّ

برگزیدیم [= امت محمد] به آنگاه این کتاب [= قرآن] را به گروھی از بندگانمان که «
رو  میراث دادیم؛ [برخی] از آنان در حق خویش ستمکارند و [برخی دیگر] از آنان میانه

مندی از  ھا پیشتازند. این [مسلمانی و بھره ھستند و [برخی] از آنان به فرمان الله در نیکی
 ».قرآن، فضیلت و] بخشایش بزرگ است
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 را به ارث بردند، به سه قسمت تقسیم کرده است:این امت را که این کتاب بزرگ  الله
ھا  رو است و شخصی که در خوبی که میانه نماید و کسی که بر خودش ستم می کسی

 گیرد. ھا از دیگران سبقت می و نیکی
نماید، فردی است که یک مرتبه از پروردگارش  که به نفس خویش ظلم می کسی

نماید و عمل نیک و بد مرتکب  نافرمانی میکند و یک مرتبه نیز از او  اطاعت می
که ناامید  نماید. و در آیه به آن اشاره شده تا این را با یکدیگر مخلوط میھا  آن شود و می

 ترین گروه بھشتیان از که بیش نگردد و فضل و بخشش الھی، آشکار گردد، برای این
 این افراد ھستند.

 کند. ھا را ترک می اید و حرامنم رو، کسی است که واجبات را ادا می میانه
و از نماید  ادا میھا: شخصی است که واجبات را  گیرنده در نیکی و خوبی  سبقت

ی ھر آنچه که از فرایض و نوافل به او امر فرموده  به وسیلهنماید و  ھا دوری می حرام
ت تا شود و در آیه ذکر آن را به تأخیر انداخته اس و نزدیک می جسته تقرباست به الله 

ھا  آن که به خاطر عملش دچار تکبر و غرور نشود، و عملش از بین رود، و برای این
ی بعد ذکر  به ھمین خاطر در مرحله .شوند نخستین گروھی ھستند که وارد بھشت می

ھا  آن اند که به خودشان ظلم نمودند و کمترین ترین بھشتیان کسانی شدند. و بیش
 گیرند.  امور خیر و نیک سبقت میکسانی ھستند که از دیگران در 

: فرماید میطور که  ی دخول بھشت دادند ھمان وعدهھا  آن به اللهو ھرسه گروه را 

َساوَِر مِن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها ﴿
َ
ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ َج�َّ

 . ]٣٣[فاطر:  ﴾٣٣َحرِ�رٞ 
شوند. در آنجا به  ھای جاودان [بھشتی] است که به آن وارد می [پاداششان] باغ«

 ». گردند و لباسشان از حریر است ھایی از طال و مروارید آراسته می دستبند

 ارکان اسالم -٨
 باشند ارکان اسالم پنج عدد می

ِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  َ بُِ�َ اإلِْسَالُم ىلَعَ « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

ْن َال إهِل
َ
مَخٍْس: َشَهاَدِة أ

، وََصْوِم َرَمَضانَ  اَكِة، َواحلَجِّ َالِة، َو�ِيتَاِء الزَّ ، َو�ِقَاِم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
 ١.»إِال

                                           
 با لفظ مسلم  ١٦حدیث شماره  مسلم و ٨حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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اسالم بر پنج چیز بنا شده : «فرمودد که نمای روایت می ج از رسول ب ابن عمر
که ھیچ معبود بر حقی به غیر از الله وجود ندارد و به پا  است: گواھی دادن بر این

 ». اللهی  داشتن نماز، پرداخت زکات، روزه گرفتن در رمضان و حج کردن خانه

 »ال اله اال الله«معنی گواھی دادن به 
که انسان با زبان و قلبش اعتراف نماید که ھیچ معبود بر حقی به غیر از الله  این

وجود ندارد و به آن ملتزم باشد و عمل نماید و از سایر معبودان باطل اجتناب و دوری 

نَّ ﴿نماید: 
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱۡلَ�ِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َوأ نَّ ٱ�َّ

َ
َ ُهَو ٱلَۡعِ�ُّ َ�ٰلَِك بِأ ٱ�َّ

 . ]٦٢[الحج:  ﴾٦٢ٱۡلَكبِ�ُ 
خوانند [ھمه]  این به سبب آن است که الله حق است و آنچه را که [مشرکان] جز او می«

 . »باطل است و الله بلندمرتبۀ بزرگ است
نفی تمام آنچه که غیر از الله » ال اله«شامل نفی و اثبات است، » ال اله اال الله«و 

اثبات کردن عبادت فقط برای الله که در عبادت شریکی » اال الله« شود و عبادت می
 طور که در پادشاھی و اداره کردن امور نیز شریکی ندارد. ندارد، ھمان

نَا َونَُردُّ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِ َما َ� يَنَفُعَنا َوَ� يَُ�ُّ ْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ نَۡدُعوا
َ
قُۡل �

 ٰٓ ۥٓ َ�َ �ِض َحۡ�َاَن َ�ُ
َ
َ�ِٰطُ� ِ� ٱۡ� ِي ٱۡسَتۡهَوتُۡه ٱلشَّ ُ َكٱ�َّ ۡ�َقابَِنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮَٰنا ٱ�َّ

َ
أ

ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرّبِ 
ُ
ِ ُهَو ٱلُۡهَدٰىۖ َوأ ۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى ٱ�َّ ۥٓ إَِ� ٱلُۡهَدى ٱئۡتَِنا ۡصَ�ٰٞب يَۡدُعونَُه

َ
أ

 . ]٧١ام: [األنع ﴾٧١ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
دھد و  آیا به جای الله کسی [یا چیزی] را بخوانیم که نه به ما سود می«[ای پیامبر،] بگو: «

رساند؟ و آیا پس از آنکه الله ما را ھدایت کرده است [به سوی گمراھی] به عقب  نه زیان می
ند و او در ا که شیاطین او را [فریب داده و از راه راست] به در ُبرده بازگردیم؟ ھمچون کسی 

که او یارانی [دلسوز] دارد که به ھدایت دعوتش   زمین حیران و سرگشته مانده است، در حالی
تردید، ھدایت [راستین]، ھدایت الله است  بی«بگو: ». گویند:] "به سوی ما بیا" کنند [و می می

 .»»ایم که تسلیم پروردگار جھانیان باشیم و ما فرمان یافته

 »محمد رسول الله«ه معنای گواھی دادن ب
ی الله و پیامبرش به  بنده ج که انسان با زبان و قلبش اعتراف نماید که محمد این

ھاست و به مقتضای اطاعت پیامبر عمل کند و آنچه را که خبر داده  سوی تمام انسان
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را  اللهاست، تصدیق نماید و از آنچه که نھی فرموده است، اجتناب و دوری کند و 

َ َ� ﴿چنان که مشروع است، عبادت کند:  آن َ َوٱلرَُّسوَلۖ فَإِن تََولَّۡواْ فَإِنَّ ٱ�َّ ِطيُعواْ ٱ�َّ
َ
قُۡل أ

 . ]٣٢[آل عمران:  ﴾٣٢ُ�ِبُّ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
؛ پس اگر »کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر را اطاعت کنید«[[ای پیامبر،] بگو: «

 ». قطعًا الله کافران را دوست نداردپشت کردند [و سرپیچی نمودند]، 

 ایمان -٩
ھای آسمانی و پیامبران  که ایمان داشته باشی به الله و فرشتگان و کتاب ایمان: این

الھی و روز آخرت و به نیکی و بدی که در تقدیر قرار دارد و به مقتضای آن عمل 
 نمایی.

اعضای  قول قلب و زبان، و عمل قلب و زبان و ؛پس ایمان شامل قول و عمل است
 شود. و با معصیت و نافرمانی کم و ناقص می دهش با اطاعت کردن زیادمان یا .بدن

 کمال ایمان
ھای  ھا و نشانی ی ایمان و نگاه کردن به آیه گانه ایمان بنده با شناخت ارکان شش
 گردد. جھان ھستی و آیات قرآنی کامل می

گردد، و تعظیم بنده نسبت به  ایمان به الله قوی و زیاد می ھا، آن و با شناخت
شود و اطاعت کردن از پروردگار  پروردگارش و محبت و دوستی نسبت به او زیاد می

شود. محبت کامل نسبت به الله و پیامبرش  آسان و نافرمانی او سنگین و سخت می
و نشرشان ھا  آن مل کردن بهدوست دارند و عھا  آن مستلزم محبت کردن با آنچه که

 باشد. می
ھردو عمل  - اش برای الله که محبت فرد مسلمان برای الله، و بغض و کینه ھنگامی

 ھردو عمل بدنی ھستند - و بخشش و عدم بخشیدن او برای الله باشد - قلبی ھستند
 باشد. می أل اللهبر کمال ایمان و کمال محبت نسبت به  ، دلیلاین اعمال -

�ِض� َوَما ُ�ۡغِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ َماذَا ِ� ٱلسَّ قُِل ٱنُظُروا

 . ]١٠١[یونس:  ﴾١٠١ٱ�َ�ُٰت َوٱ�ُُّذُر َعن قَۡو�ٖ �َّ يُۡؤِمُنونَ 
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ھا و  ھای روشِن الله] در آسمان ه [نشانهکبنگرید «[ای پیامبر، به مشرکان] بگو: «
آورند،  ه ایمان نمیکھا و ھشدارھا، برای گروھی  ] نشانه و[لی ھمۀ» زمین چیست؟

 ».بخشد سودی نمی

ُ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ َ فَٱتَّبُِعوِ� ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
ُ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ   . ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۚ َوٱ�َّ

دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست  پیامبر،] بگو: اگر الله را دوست [ای «
  ».بدارد و گناھانتان را بیامرزد؛ و الله آمرزندۀ مھربان است

ُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣ ِيَن إِذَا ُذكَِر ٱ�َّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ إِ�َّ
ُونَ  �َذا تُلَِيۡت  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن يُقِيُموَن  ٢َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ٱ�َّ

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لَٰوةَ َوِممَّ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد  ٣ٱلصَّ اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
أ

 . ]٤-٢[األنفال:  ﴾٤َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ 
ھایشان  شود، دل تردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که وقتی الله یاد می بی«

افزاید و بر  شود، بر ایمانشان می گردد و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می ھراسان می
شان  دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  کنند. ھمان کسانی پروردگارشان توکل می

ه به راستی مؤمنند. برای آنان نزد ککنند. آنان ھستند  فاق میایم ان  کرده
 ». و خواھد بودکپروردگارشان، درجاتی [واال] و آمرزش و روزِی نی

 ھای ایمان درجه
 برای ایمان طعم و شیرینی و حقیقتی وجود دارد:

يَمانِ : «فرمودبا این قول خویش بیان  ج الله طعم ایمان را رسول .١ ِ
ْ

 َذاَق َطْعَم اإل
 
ً

ٍد رَُسوال ِْسَالِم ِدينًا، َو�ُِمَحمَّ
ْ

  ١».َمْن ريَِضَ بِاِهللا َر�ًّا، َو�ِاإل
چشد که راضی باشد پروردگارش الله، و دینش اسالم  طعم ایمان را کسی می«

 .»است ج و پیامبرش محمد

ثََالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه : «فرموددر این حدیث بیان  ج اما شیرینی ایمان را پیامبر .٢
ْن ُ�ِبَّ الَمرَْء  وََجدَ 

َ
ا ِسَواُهَما، َوأ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن يَُ�وَن ا�َّ

َ
َحالََوَة اِإليَماِن: أ

ْن ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ 
َ
ْن َ�ُعوَد يِف الُ�ْفِر َكَما يَْ�َرهُ أ

َ
ْن يَْ�َرَه أ

َ
، َوأ ِ َّ�ِ 

َّ
بُُّه إِال   ١».الَ ُ�ِ

                                           
 ٣٤حدیث شماره  مسلم - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٦

 

چشد، یکی  داشته باشد، شیرینی ایمان را می که این سه خصلت را کسی«
که:  تر دوست داشته باشد، دوم این بیش  که: الله و رسولش را از ھمه این

که: برگشتن به  محبتش با ھر کس، به خاطر خشنودی الله باشد، سوم این
 . »سوی کفر، برایش مانند رفتن در آتش ناگوار باشد

 که از کمال یقین، و حقیقت دین، شود  حاصل میبرای کسی اما حقیقت ایمان  .٣
دادن عبادت، دعوت،  انجامبرای  ،و با سعی و تالش دینی برخوردار است

به پا  ھجرت، نصرت، جھاد، انفاق، صدق، صبر، بخشش و ترک کردن گناھان
 .خواسته است

رسد که بداند آنچه که به او رسیده است، باید به او  بنده زمانی به حقیقت ایمان می
رسید و امکان خطا رفتن وجود نداشت و آنچه که به او نرسیده است، نباید به او  می
 رسید. می

ُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ِيَن إِذَا ذُكَِر ٱ�َّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ إِ�َّ
 ٰ ُونَ �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ِيَن يُقِيُموَن  ٢َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ٱ�َّ

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لَٰوةَ َوِممَّ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد  ٣ٱلصَّ اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
أ

 . ]٤-٢[األنفال:  ﴾٤َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ 
ھایشان  شود، دل وقتی الله یاد میتردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که  بی«

افزاید و بر  شود، بر ایمانشان می گردد و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می ھراسان می
شان  دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  کنند. ھمان کسانی پروردگارشان توکل می

نزد ه به راستی مؤمنند. برای آنان ککنند. آنان ھستند  ایم انفاق می  کرده
 ».و خواھد بودکپروردگارشان، درجاتی [واال] و آمرزش و روزِی نی

ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا َوٱ�َّ
 ٞ ۡغفَِرة َُّهم مَّ ۚ ل ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ

ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ ِيَن َءاَووا  ﴾٧٤َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  َوٱ�َّ

 . ]٧٤[األنفال: 
که  که ایمان آوردند و ھجرت نمودند و در راه الله جھاد کردند و کسانی   و کسانی«

[این مھاجران را] پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی ھستند. برای آنان 
 ». ای خواھد بود [در بھشت] آمرزش و روزِی شایسته

                                                                                                       
 با لفظ بخاری ٤٣حدیث شماره  مسلمو  ١٦حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١



 ٥٧    باب اول: توحید و ایمان

 

ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ لَۡم ﴿فرماید:  می بلندمرتبه اللهو  .٣ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ إِ�َّ
ِٰدقُونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ِۚ أ نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا  ﴾١٥يَۡرتَابُوا

 . ]١٥[الحجرات: 
ای  اند و [لحظه الله و پیامبرش ایمان آوردهه به کسانی ھستند کمؤمنان [حقیقی] «

ردند و با مال و جانشان در راه الله به مبارزه برخاستند؛ کدر ایمانشان] تردید ن
 ».ه [در اعتقاد و عمل] صداقت دارندکاینانند 

 باالترین درجات ایمان
 برای ایمان نام، صورت، طعم، شیرینی و حقیقتی وجود دارد.

در ایمان، شک و تردیدی  هکاست  ین وقتیو ان، یقین است. ی ایما باالترین درجه
وجود ندارد و یقین داشته باشی آنچه را که از تو غایب است، مانند چیزی است که در 

بینی و  را چنان عبادت کنی که او را می اللهنمایی. و  جلویت قرار دارد و مشاھده می
 این مقام احسان است. 

آنچه را در مورد غیب خبر داده است که تعلق به الله و صفات و  اللهکه  پس ھنگامی
، این امور غیبی برای فرد به دارد ھا و پیامبرانش و روز آخرت و تقدیر فرشتگان و کتاب

 باشد. نماید. پس این کمال یقین و حق یقین می ی آن چیزی باشد که مشاھده می منزله
 فرماید: پاک می اللهطور که  رسید، ھمان ه امامت در دین خواھدفرد با صبر و یقین ب

ْۖ َوَ�نُواْ �﴿ وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 . ]٢٤[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتِنَا يُوقِنُونَ وََجَعلۡنَا مِنُۡهۡم أ

کردند و به آیات ما یقین داشتند،  و چون آنان [بر عبادت و دوری از گناه] شکیبایی می«
 ».کردند از میان آنان برگماشتیم که به فرمان ما [مردم را] ھدایت می پیشوایانی

 های ایمان از شعبه -١٠
اعمال قلوب را  ھای ایمان زیاد ھستند که اقوال نیک و اعمال جوارح و اعضا و شعبه

 شود. شامل می

يِب 
َ
يَماُن بِْضٌع : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ ِ

ْ
ْو بِْضٌع وَِستُّوَن  -وََسبُْعوَن اإل

َ
 -أ

َيَاُء ُشْعبَةٌ 
ْ
ِر�ِق، َواحل َذى َعِن الطَّ

َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
 اُهللا، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
فَْضلَُها قَْوُل ال

َ
 ِمَن ُشْعبًَة، فَأ
يَمانِ  ِ

ْ
 ١».اإل

                                           
 با لفظ مسلم ٣٥حدیث شماره  مسلم و ٩حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٨

 

شصت ایمان ھفتاد و اندی یا «کند که فرمود:  نقل می ج الله از رسول س ابوھریره
ترین آن بر طرف کردن  و پایین» الاله اال الله«و اندی شعبه دارد که باالترین آن قول 

ای از ایمان  و حیا شعبه باشد، که باعث آزار و اذیت در مسیر راه می چیزی است
 .»است

 ج محبت کردن به پیامبر
�ٍَس 

َ
َحُدُ�ْم، « :ج قَاَل: قَاَل انلَّيِب  س َ�ْن أ

َ
هِ َال يُْؤِمُن أ َحبَّ إيَِلِْه ِمْن َوادِلِ

َ
ُ�وَن أ

َ
َحىتَّ أ

مْجَِع�َ 
َ
هِ َوانلَّاِس أ ِ

َ
 ١.»َوَودل

ھیچ یک از شما مؤمن نیست تا «: فرمودکند که  روایت می ج از رسول س انس
 . »تر باشم که من نزد او از پدرش و فرزندش و تمام مردم، محبوب این

 محبت کردن نسبت به انصار

�َس
َ
نَْصاِر، َوآيَُة انلَِّفاِق ُ�ْغُض «قَاَل:  ج َعِن انلَّىِب  س قال أ

َ
آيَُة اِإليَماِن ُحبُّ األ

نَْصارِ 
َ
 ٢».األ

ی ایمان، حب و دوست  نشانه«کند که فرمود:  روایت می ج از رسول س انس
 . »باشد ھای نفاق می کینه داشتن نسبت به انصار از نشانه داشتن انصار است و بغض و

 نسبت به مؤمنانمحبت کردن 

يِب 
َ
 تُْؤِمنُوا : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ

َ
َنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا، َوال

ْ
 تَْدُخلُوَن اجل

َ
ال

َالَم بَيْنَُ�مْ  فُْشوا السَّ
َ
َابَبْتُْم؟ أ

َ
ٍء إَِذا َ�َعلْتُُموُه حت ُدلُُّ�ْم ىلَعَ يَشْ

َ
 أ

َ
َوال

َ
َابُّوا، أ

َ
 ٣».َحىتَّ حت

شوید تا  به بھشت وارد نمی«نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول س ابوھریره
که نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید،  شوید تا این که مؤمن باشید، و مؤمن نمی این

دادید، با یکدیگر، دوست  انجامآیا شما را به کاری راھنمایی نکنم که اگر آن را 
 ».رواج دھیدشوید؟ سالم دادن را میان خود  می

                                           
 ظ بخاریبا لف ٤٤حدیث شماره  مسلم و ١٥حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری -١ 

 با لفظ بخاری ٧٤حدیث شماره  مسلم و ١٧حدیث شماره  علیه؛ بخاریمتفق  - ٢
 ٥٤حدیث شماره  مسلم - ٣



 ٥٩    باب اول: توحید و ایمان

 

 محبت ورزیدن نسبت به برادر مسلمانش

 ِ �َِس بِْن َمال
َ
ِخيِه «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س ٍك َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ ِأل

َ
 يُْؤِمُن أ

َ
ْو  -ال

َ
أ

 ١».َما ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ  -قَاَل: جِلَارِهِ 
از شما مؤمن  ھیچ یک«نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول س انس بن مالک

یا گفت برای  - پسندد، برای برادرش که آنچه را برای خودش می نیست تا این
 . »بپسندد - اش ھمسایه

که سخن نیک و  سکوت نمودن مگر این زین و ،گرامی داشتن ھمسایه و مھمان
 خوبی بگوید:

يِب 
َ
ِخِر فَلْيَُقْل َمْن اكَن يُْؤِمُن «قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

ْ
َْوِم اآل

ْ
بِاِهللا َوايل

ِخِر فَلْيُْكِرْم َجارَُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِاهللاِ 
ْ

َْوِم اآل
ْ

ْو يِلْصُمْت، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِاِهللا َوايل
َ
ا أ  َخْ�ً

ِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفهُ 
ْ

َْوِم اآل
ْ

 ٢».َوايل
که به الله و روز آخرت  کسی«د: نماید که فرمو روایت می ج از رسول س ابوھریره

که به الله و روز آخرت ایمان  ایمان دارد، پس سخن نیک بگوید یا ساکت باشد و کسی
که به الله و روز آخرت ایمان دارد، مھمان  اش را گرامی بدارد و کسی دارد، ھمسایه

 . »خویش را اکرام نماید

 امر به معروف و نھی از منکر

بُو َسِعيدٍ 
َ
ُْه �ِيَِدهِ، «ُقوُل: �َ  ج ... َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ س قَاَل أ ى ِمنُْ�ْم ُمنَْكًرا فَلْيَُغ�ِّ

َ
َمْن َرأ

يَمانِ  ِ
ْ

ْضَعُف اإل
َ
 ٣».فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبِلَسانِِه، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبَقلِْبِه، وََذلَِك أ

ھرکس از شما عمل «نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول س ابوسعید خدری
اگر نتوانست با زبانش  ناشایست و منکری را دید، پس با دستش آن را تغییر دھد و

جلوی آن را بگیرد و اگر با زبان نتوانست، در قلب خویش آن را بد بداند و این 
 .»ی ایمان است ترین درجه پایین

                                           
 با لفظ مسلم ٤٥ حدیث شماره مسلم و ١٣حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 با لفظ مسلم  ٤٧حدیث شماره  مسلم و ٦٠١٨حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
 ٤٩حدیث شماره  مسلم - ٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٠

 

 نصیحت کردن

اِری نَّ انلَّىِب  س َ�ْن تَِميٍم ادلَّ
َ
يُن انلَِّصيَحةُ «، قَاَل: ج أ ِ َوِلِكتَابِِه «قُلْنَا: لَِمْن؟ قَاَل: » ادلِّ َّ�ِ

ِتِهمْ  ِة الُْمْسِلِمَ� واََعمَّ ئِمَّ
َ
 ١».َولِرَُسوهِلِ َوِأل

 یرخواھیو خدین، نصیحت «: فرمودنماید که  روایت می ج از رسول س تمیم داری
برای الله، کتابش، پیامبرش، «فرمود:  ج . گفتیم: برای چه کسی؟ پیامبر»است

 . »مسلمانان و عموم آنان انیشوایپ

 ارکان ایمان -١١
ذکر شده است،  ÷ باشند، و در حدیث جبریل ارکان ایمان شش عدد می 

ْن تُْؤِمَن بِاِهللا، : «فرمود ج در مورد ایمان سؤال کرد، رسول ج که از پیامبر ھنگامی
َ
أ

هِ َوَمَالئَِ�ِتِه، َوُ�تُِبِه،  َقَدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ
ِخِر، َوتُْؤِمَن بِال

ْ
َْوِم اآل که به الله و  این« ٢».َورُُسِلِه، َوايلْ

 ز سوی اللهشر او  ریخھای او و پیامبرانش و روز آخرت و به تقدیر  فرشتگانش و کتاب
 ». ایمان بیاوری

 ی ایمان قوت رابطه
باشد و به خاطر شدت قوت  میترین روابط  ی ایمان به صورت مطلق از بزرگ رابطه

مخلوق رابطه ایجاد کرده است، و بین آسمان و زمین، و بین امت و  آن، بین خالق و
 پیامبر بزرگوارشان و میان آدم و جن و بین دنیا و آخرت رابطه برقرار کرده است.

ھا و زمین و آنچه که میان آن قرار دارد، و بھشت و جھنم  ، آسماناللهو به خاطر آن 
گیرد و پیامبران را  به عنوان ولی مؤمنان قرار می اللهآفریده است. به خاطر آن  را

 ھا را نازل گردانید و جھاد در راه خویش را مشروع قرار داد. فرستد و کتاب می

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ُمُروَن  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

ۡ
يَأ

 َ َكٰوةَ َوُ�ِطيُعوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ بِٱلَۡمۡعُروِف َو�َۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ
َ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۗ إِنَّ ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ�َّ

ُ
ۥٓۚ أ  . ]٧١[التوبة:  ﴾٧١َورَُسوَ�ُ

                                           
 ٥٥حدیث شماره  مسلم - ١
 با لفظ مسلم ٨حدیث شماره  مسلمو  ٥٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢



 ٦١    باب اول: توحید و ایمان

 

دھند و از ناپسند  یکدیگرند؛ [مردم را] به نیکی فرمان میو مردان و زنان مؤمن، دوستان «
نمایند.  پردازند و از الله و پیامبرش اطاعت می گزارند و زکات می دارند و نماز می بازمی

ناپذیِر حکیم  تردید، الله شکست اینانند که الله آنان را مورد رحمت قرار خواھد داد. بی
 ».است

لَُ�ِٰت إَِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ِيَن َءاَمُنوا ُ َوِ�ُّ ٱ�َّ ٱ�َّ
لَُ�ِٰت�  ُٰغوُت ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن ٱ�ُّورِ إَِ� ٱلظُّ ۡوِ�َآؤُُهُم ٱل�َّ

َ
ْ أ ِيَن َ�َفُرٓوا ٱ�ُّورِ� َوٱ�َّ

ونَ  ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 . ]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧أ

ھا به سوی نور  اند؛ آنان را از تاریکی الله یاور [و کارساِز] کسانی است که ایمان آورده«
که کافر شدند، [کارساز و] یاورشان طاغوت است [که] آنان را از  َبرد؛ و کسانی  بیرون می

َبرد. آنان اھل آتش  ھا[ی کفر و نادانی] بیرون می نور [ایمان و علم] به سوی تاریکی
 ».تند [و] در آن جاودانندھس

 ی ایمان را به تفصیل شرح خواھیم داد. گانه ارکان شش بنابراین

 ایمان به الله -١

 باشد ایمان به الله متضمن چھار امر می
طور  ھر مخلوقی را بر فطرت ایمان داشتن به خالق خویش آفریده است، ھمان الله
 فرماید: که می

قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن ﴿
َ
ِۚ فَأ ِ ٱلَِّ� َ�َطَر ٱ�َّاَس َعلَۡيَهاۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َلِۡق ٱ�َّ َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت ٱ�َّ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
 . ]٣٠[الروم:  ﴾٣٠َ�ٰلَِك ٱّ�ِيُن ٱلَۡقّيُِم َوَ�ِٰ�نَّ أ

الله فطرت حقگرایانه و خالصانه به این دین روی آور. [این آیین پاک،] اسالم است که «
مردم را بر اساس آن سرشته است. ھیچ تغییری در آفرینِش الله نیست. این است [راه راست 

 ». دانند و] دین استوار؛ ولی بیشتر مردم [حقیقت را] نمی
ی این مخلوقات  ای است و ھمه کند که این جھان دارای آفریننده عقل داللت می

خودشان ھا  آن امکان ندارد که آورده است ورا به وجود ھا  آن ای دارند که آفریننده
یکدیگر را به وجود آورده باشند، و یا به صورت تصادفی ایجاد شوند، پس مشخص 

طور که  ای دارند که پروردگار جھانیان است، ھمان به وجود آورندهھا  آن شود که می

ٍء ﴿پاک و بلندمرتبه فرموده است:  الله ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ ۡم ُخلُِقوا
َ
ۡم ُهُم ٱلَۡ�ٰلُِقونَ أ

َ
ۡم  ٣٥أ

َ
أ

�َضۚ بَل �َّ يُوقُِنونَ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  . ]٣٦-٣٥[الطور:  ﴾٣٦َخلَُقواْ ٱلسَّ
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ھا و زمین را  اند یا خود آفرینندۀ خویشند؟ آیا آنان آسمان آیا آنان از ھیچ آفریده شده«
 ». ست]اند؟ [نه،] بلکه آنان یقین ندارند [که الله آفرینندۀ مطلق ا آفریده

دھد، به درستی که ما به وجود  حس نیز بر وجود پاک و منزه از ھر عیبی داللت می
ھا را مشاھده  آمدن شب و روز و رزق انسان و حیوان و تدبیر کردن امور آفریننده

ُ ﴿نماید:  بلندمرتبه داللت می اللهنماییم که به صورت قطعی بر وجود  می ُ�َقّلُِب ٱ�َّ
َۡل  بَۡ�ٰرِ ٱ�َّ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
 . ]٤٤[النور:  ﴾٤٤َوٱ�ََّهاَرۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة ّ�ِ

آورد]. یقینًا در این [گردش،] عبرتی برای اھل  گرداَند [و پیاپی می الله شب و روز را می«
 ». بصیرت است

 مردمنماید که  ی آیات و معجزات تأیید می پیامبران و انبیای خویش را به وسیله الله
 را دیدند و یا شنیدند.ھا  آن

ی آن  به وسیله اللهباشد،  و آن امور خارجی است که از قدرت بشر خارج می
که ھا  آن ی کند و این دلیل قطعی بر وجود فرستنده پیامبرانش را نصرت و تأیید می

سرد قرار داد و او  ÷ آتش را برای ابراھیم اللهباشد. ھمان طور که  است، می أل الله
شکافت و مردگان را برای  ÷ را با سالمت نگه داشت و دریا را برای موسی

ھیچ  أل اللهشکاف داد. پس در وجود  ج زنده کرد و ماه را برای رسول ÷ عیسی

�ِض� يَۡدُعوُ�ۡم ِ�َۡغفَِر ﴿: ستینشکی 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َشّكٞ فَاِطرِ ٱلسَّ ِ� ٱ�َّ

َ
قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ

ن لَُ�م ّمِن ذُ 
َ
نُتۡم إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلَُنا تُرِ�ُدوَن أ

َ
ْ إِۡن أ � قَالُٓوا َسّ�ٗ َجٖل مُّ

َ
َرُ�ۡم إَِ�ٰٓ أ نُو�ُِ�ۡم َوُ�َؤّخِ

بِ�ٖ  تُونَا �ُِسۡلَ�ٰٖن مُّ
ۡ
ا َ�َن َ�ۡعبُُد َءابَآُؤنَا فَ� ونَا َ�مَّ  ]. ١٠[إبراهیم:  ﴾١٠تَُصدُّ

تردیدی ھست؟  - ھا و زمین آفرینندۀ آسمان - آیا در [یگانگِی] الله«پیامبرانشان گفتند: «
خواَند تا گناھانتان را ببخشاید و تا مدتی معّین به شما مھلت  او شما را [به ایمان] فرامی

خواھید ما را از آنچه که  شما جز بشری ھمانند ما نیستید [و] می«آنان گفتند: ». دھد
تان] برایمان  [در مورد راستگوییکردند بازدارید. پس دلیلی آشکار  پدرانمان عبادت می

 ». بیاورید
به اجابت نموده است و به سؤال کنندگان عطا کرده و  را دعا کنندگان اللهچه قدر 

ی کرده است، بدون ریارا ھا  آن کسانی که در غم و اندوه قرار دارند رسیده وفریاد 
 پاک داللت دارد:  اللهبر وجود و علم و قدرت ھا  این ی شک ھمه
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ّ�ِ ﴿: فرماید میبلندمرتبه  الله .١
َ
إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُ�ۡم �

ۡلٖف ّمَِن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ُمۡردِ�ِ�َ 
َ
ُ�م بِ�  . ]٩[األنفال:  ﴾٩ُمِمدُّ

خواستید  ] می ه از پروردگارتان فریادرسی [و یاریک[روز بدر را به یاد آورید؛] آنگاه «
پی   گمان، شما را با ھزار فرشته که پیا را پذیرفت [و فرمود:] بی و او [درخواسِت] شما

 ». کنم آیند یاری می فرود می

رَۡحُم ﴿بلندمرتبه فرمود:  اللهو  .٢
َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِ�َ ٱل�ُّ ّ�ِ َمسَّ

َ
ۥٓ � يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّه

َ
َو�

 َ�ِ�ِٰ ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن  ٨٣ٱل�َّ
َ
ٖۖ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه أ ّ�ُ

َعُهۡم رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى لِۡلَ�ٰبِِدينَ   . ]٨٤-٨٣[األنبیاء:  ﴾٨٤مَّ
رنج [و بیماری] به «که پروردگارش را [چنین] ندا داد:   و ایوب را [یاد کن] آنگاه«

] او را اجابت کردیم و رنجی ما [دعای». تریِن مھربانانی من رسیده است و تو مھربان
اش و [نیز تعدادی] ھمانندشان را  را که به او رسیده بود برطرف ساختیم و خانواده

به ھمراه آنان به وی بازگرداندیم [تا] رحمتی از جانب ما و پندی برای 
 ». کنندگان باشد عبادت

و با عدالت نماید، پس احکام بزرگ  پاک و بلندمرتبه داللت می اللهشریعت بر وجود 
ھایش بر انبیا و  را در کتابھا  آن اللهی منافع بندگان ھستند و  که تضمین کننده

از جانب پروردگار حکیم و با ھا  آن که پیامبران خویش نازل فرمود، دلیلی است بر این
 باشد که برای منافع بندگان خویش نازل فرمود. قدرت و بسیار دانا می

 ، پروردگار یکتاست و شریکی برایش وجود ندارد.که الله ایمان به این - دوم
است که امور پادشاھی و  پروردگاری که شایسته است تا عبادت شود، پادشاھی

امور به دست اوست. ھیچ آفریننده و  ی آفرینش و باشد. ھمه فرمانروایی به دست او می
باشد. آفرینش  ییکتا م اللهی امور به دست  ھیچ مالکی به غیر از الله وجود ندارد. ھمه

و پادشاھی و امور به دست اوست. او پروردگاری است که ھمیشه غالب و پیروز و 
نیاز، و مورد ستایش قرار گرفته است. او بسیار دانا و با قدرت است.  مھربان و بی

که از او طلب مغفرت  نماید و ھنگامی که از او درخواست رحمت شود، رحم می ھنگامی
کند و زمانی که از او خواسته شود،  از او سؤال شود، عطا می آمرزد. وقتی شود، می

دھد و سربازان آسمان و زمین در اختیار او  می انجامکند. ھر آنچه بخواھد،  اجابت می
 قرار دارند.
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�َض ِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱ�َّ إِنَّ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ

ۡمَس ِستَّةِ  َۡل ٱ�ََّهاَر َ�ۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشَّ يَّاٖ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ ٱۡلَعۡرِش� ُ�ۡغِ� ٱ�َّ
َ
�

ُ رَبُّ  ۗ َ�َباَرَك ٱ�َّ ۡمُر
َ
َ� َ�ُ ٱۡ�َۡلُق َوٱۡ�

َ
ۡمرِهِۦٓۗ �

َ
َ�ٰتِۢ بِأ َوٱۡلَقَمَر َوٱ�ُُّجوَم ُمَسخَّ

 . ]٥٤[األعراف:  ﴾٥٤ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
ھا و زمین را در شش روز  گمان، پروردگار شما الله است که آسمان ،] بی[ای مردم«

بر عرش قرار گرفت. [تاریکِی] شب  وه اوست]کسته شیه شاکآفرید؛ سپس [آن گونه 
جوید و  پوشاَند که [ھر یک،] آن [دیگری] را شتابان می را با [روشنایِی] روز می

مگی] به فرماِن او به خدمت [انسان] ه [ھکخورشید و ماه و ستارگان را [پدید آورد] 
گاه باشید! آفرینش و فرمانروایی، از آِن اوست. پربرکت [و بزرگ]  گماشته شده اند. آ

 ».است الله که پروردگار جھانیان است

ٰ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ۚ َوُهَو َ�َ �ِض َوَما �ِيِهنَّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َّ�ِ

 ۡ�َ ِ
ّ�ُ ۢ  . ]١٢٠[المائدة:  ﴾١٢٠ءٖ قَِديُر
است. و او بر ھر  الله از آِن  ھاست آن چه در میان ھا و زمین و آن روایی آسمان فرمان«

 ».کاری تواناست
پروردگاری است که مخلوقات را به وجود  أل دانیم و یقین داریم که الله پس ما می

ھا  آورده و موجودات را ایجاد نموده و به کاینات صورت بخشیده است و زمین و آسمان

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى ﴿را آفریده است: 
َ
�َض ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱ�َّ إِنَّ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ

 ِ ُ َر�ُُّ�ۡم فَٱۡ�ُبُدوهُۚ َ�َ ٱۡلَعۡرِش� يَُدبّ ۖ َما مِن َشفِيٍع إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡذنِهۦِۚ َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ ۡمَر
َ
ُر ٱۡ�

ُرونَ  فََ� تََذكَّ
َ
 . ]٣[یونس:  ﴾٣أ

ھا و زمین را در شش روز آفرید؛ سپس [آن  گمان، پروردگار شما الله است که آسمان بی«
کند [و] ھیچ  گرفت. او کار [جھان] را تدبیر میبر عرش قرار  وه اوست]کسته شیه شاکگونه 

شفاعتگری نیست مگر پس از اجازۀ او. این الله است، پروردگارتان؛ پس او را عبادت کنید. آیا 
 ». گیرید؟ پند نمی
، خورشید وماه، شب و روز، آب وگیاه، انسان و حیوان، خاک وکوه، و دریاھا أل الله

ِي َ�ُۥ ﴿را خلق نموده است:  ُۥ ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ �ِض َولَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُمۡلُك ٱلسَّ

َرهُۥ َ�ۡقِديٗر� ءٖ َ�َقدَّ  . ]٢[الفرقان:  ﴾٢َ�ِ�ٞك ِ� ٱلُۡملِۡك وََخلََق ُ�َّ َ�ۡ
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ھا و زمین از آِن اوست و فرزندی [برای خویش]  ھمان ذاتی که فرمانروایی آسمان«
فرمانروایی، ھیچ شریکی ندارد و ھمه چیز را آفریده است و اندازۀ ھر چیز برنگزیده است و در 

 ». تدبیر نموده است -باشد چنان که مناسبش می - را
ای  وزیر و مشاور و کمک کننده، ھر چیزی را با قدرت خویش به وجود آورده الله

ست. با برایش وجود ندارد. او پاک و منزه، و پروردگار یکتا و صاحب قدرت و زور ا
رحمت خویش بر عرش قرار گرفته و آسمان را با قدرت خود نگه داشته و زمین را با 

ی خودش به وجود آورده و با  ده و مخلوقات را با ارادهسترانگی خویش  مشیت و اراده
قدرت خویش بر بندگان چیره شده است. او پروردگار مشرق و مغرب است و ھیچ 

ُ ٱ﴿ندارد. او زنده و پا بر جاست:  معبود بر حقی به غیر از او وجود ءٖ�  �َّ ۡ�َ ِ
َ�ٰلُِق ُ�ّ

ءٖ َو�ِيلٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ُ  ٦٢َوُهَو َ�َ َ�َٰ�ٰتِ ٱَمَقاِ�ُد  ۥ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َّ� � ْ ِ ٱَ�ِٰت َ�َفُروا َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ونَ ٱأ   .]٦٣-٦٢[الزمر:  ﴾٦٣ۡلَ�ِٰ�ُ

چیزی است و او تعالی بر ھمه چیز [نگھبان و] کارساز است. کلید الله آفریدگار ھر «
ھا و زمین از آِن اوست؛ و کسانی که به آیات الھی کافر شدند، قطعًا  ھای آسمان گنجینه

 . »زیانکارند
زی روردگار با قدرت است که بر ھر چیدانیم و یقین داریم که الله پاک و منزه پ می

باشد، و نسبت به ھمه چیز  دارد و صاحب ھر چیزی می تواناست، و بر ھمه چیز احاطه
ھا در مقابل  بسیار داناست، صاحب زور و قدرت و باالی ھر چیزی قرار دارد. گردن

گیرند و خضوع دارند و صداھا به خاطر بزرگی او به  عظمت و بزرگی او پایین قرار می
ھا او را درک  ھستند. چشملرزه افتاده و افراد با قدرت در مقابل قدرت او ذلیل و خوار 

گاه است. ھر  ھا را درک می کنند، در حالی که او چشم نمی نماید و او بسیار ریزبین و آ

َراَد ﴿کند:  دھد و ھرچه اراده نماید، حکم می می انجامآنچه بخواھد، 
َ
ٓ أ ۥٓ إَِذا ۡمُرهُ

َ
ٓ أ َما إِ�َّ

ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�يَُكونُ  ًٔ َشۡ� 
َ
 . ]٨٢[یس:  ﴾٨٢ا أ

؛ پس »موجود شو«گوید:  رمان او چون چیزی را اراده کند تنھا این است که به آن میف«
 ». شود درنگ] موجود می [بی

ھا و زمین قرار دارد و غیب و آشکار را  عیب ھر آنچه که بین آسمان پاک و بی الله
ی دریاھا و تعداد  ھا و وزن و اندازه داند و بزرگ و بلندمرتبه است. سنگینی کوه می

داند و آنچه را که  ھا را می ھای ریگ ھای درختان و ذره ھای باران و تعداد برگ قطره
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۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب َ� ﴿داند:  گیرد را نیز می تاریکی شب و روشنایی روز فرا می
� َوَما �َۡسُقُط ِمن وَ  ِ َوٱۡ�َۡحرِ ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ� ٱۡلَ�ّ َرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� َ�ۡعلَُمَها

بِ�ٖ  �ِض َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ
َ
 . ]٥٩[األنعام:  ﴾٥٩ُظلَُ�ِٰت ٱۡ�

داند و  ] نھان نزد اوست [و] جز او [ھیچ کس] آن را نمی ھای و کلیدھای [گنجینه«
افتد مگر اینکه  ] نمی و ھیچ برگی [از درختداند  [اوست که] آنچه را در خشکی و دریاست می

ه در کھای زمین و ھیچ تر و خشکی نیست مگر این ای در تاریکی داند؛ و ھیچ دانه آن را می
 ». تابی روشن [= لوح محفوظ] قرار داردک

که صاحب جالل و شوکت و بزرگی است ھر روز مشغول  الله دانیم و یقین داریم می
ماند، امور را تدبیر  امر و کاری است، ھیچ چیزی در زمین و آسمان از او پنھان نمی

کند و زمین را بعد از مرده شدن زنده  فرستد و باران را نازل می نماید و بادھا را می می
 کند. می

صی را بخواھد، ذلیل و خوار گرداند و ھر شخ ھر کسی را که بخواھد عزیز می
برد  نماید، باال می کند، منع می میراند، عطا می گرداند، می نماید. اوست که زنده می می

ن �ََشآُء ﴿آورد و پایین می قُِل ٱللَُّهمَّ َ�ٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِ� ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع ٱلُۡمۡلَك مِمَّ
ءٖ قَِديرٞ  َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۖ إِنََّك َ�َ ۖ �ِيَِدَك ٱۡ�َۡ�ُ َۡل ِ�  ٢٦َمن �ََشآُء تُولُِج ٱ�َّ
ۖ َوتَرۡ  ِّ�َ

ِۡل� َوُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ مَِن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱلۡ ُزُق ٱ�ََّهارِ َوتُولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ
 . ]٢٧-٢٦[آل عمران:  ﴾٢٧َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 

بخشی و  کس را بخواھی حکومت می [ای پیامبر،] بگو: بارالھا، ای فرمانرواِی ھستی، ھر «
کس بخواھی عزت [و قدرت]  گیری؛ و به ھر  کس بخواھی حکومت را بازپس می از ھر 

، گمان داری. [پروردگارا،] خوبی به دست توست و بی کس را بخواھی خوار می دھی و ھر  می
آوری [و از طوِل  آوری و روز را به شب در می تو بر ھر چیزی توانایی. شب را به روز در می

آوری [=  جان بیرون می افزایی] و [موجوِد] زنده را از [مادۀ] بی کاھی و بر دیگری می یکی می
تخم سازی [= بیرون آمدِن  جان را از [موجود] زنده خارج می رویِش گیاه از دانه] و [مادۀ] بی

 ».دھی شمار روزی می کس بخواھی، بی از پرندگان] و به ھر 
ھای  ی مخزن دانیم و یقین داریم که خزاین ھر چیزی فقط نزد الله است و ھمه می
 اللهباشد و مخازن ھر چیزی ھنگام پیدایش نزد  ھا و زمین تنھا برای الله می آسمان

ھا، گیاھان، ھوا، انبارھای معادن، مخزن صحت و سالمتی و  موجود است. مخزن آب
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ھا  آن ی این مخازن و غیر ھا، عذاب، رحمت، ھدایت، قدرت، و عزت، ھمه امنیت، نعمت

ۥٓ إِ�َّ بَِقَدرٖ ﴿نزد الله و تنھا به دست اوست:  ُ�ُِ ٍء إِ�َّ ِعنَدنَا َخَزآ�ُِنُهۥ َوَما ُ�َ�ّ �ن ّمِن َ�ۡ
ۡعلُو�ٖ    .]٢١[الحجر:  ﴾٢١مَّ

ای معّین  اندازه ھایش نزد ماست و ما آن را جز به  و ھیچ چیز نیست، مگر آنکه گنجینه«
 . »فرستیم فرو نمی

روایی،  که آن را دانستیم و بر قدرت الله و عظمت، قدرت، بزرگی، علم، فرمان ھنگامی
کنند  وع میھا به سوی او رج ھا و رحمت و یکتابودنش یقین حاصل نمودیم، قلب مخزن

ھا با عبادت او گشایش خواھند یافت و اعضای بدن جھت اطاعت کردن در  و سینه
ھا به خاطر یاد الله، تعظیم و بزرگی و تسبیح و حمد  برابر او تسلیم خواھند شد، و زبان

آورند. پس فقط از الله درخواست کن و تنھا از او طلب کمک  و سپاس او را به جای می

ُ ﴿توکل کن و تنھا از او بترس و فقط او را عبادت کن: نما و فقط بر او  َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ
ءٖ َو�ِيلٞ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ءٖ فَٱۡ�بُُدوهُۚ وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ
 .]١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ

آفرینندۀ ھمه چیز حق] جز او نیست؛  این است الله، پروردگار شما؛ ھیچ معبودی [به«
 ». است؛ پس او را عبادت کنید و [بدانید که] او [مراقب و] کارگزار ھمه چیز است

 عیب پاک و بی اللهسوم: ایمان داشتن به الوھیت 
دانیم و یقین داریم که الله یکتا تنھا معبود بر حق است و شریک ندارد و  پس می

باشد و آن چنان که  میھا  آن معبود تنھا او مستحق عبادت است او پروردگار جھانیان و
نھایت او را دوست داریم و در مقابلش ذلیل  کنیم، بی مشروع نموده، او را عبادت می

 مثلطور که در مقابل ربوبیت او  نماییم. ھمان شویم و بیش از حد او را تعظیم می می
آفرینش و اداره کردن و تدبیر امور، تسلیم شدیم، پس واجب است که الوھیت او را نیز 
 به خاطر امر نمودن و مشروع قرار دادن بپذیریم و قبول کنیم و سر تسلیم فرود آوریم. 

دانیم و یقین داریم که الله در ربوبیت تنھاست و شریکی ندارد، در  طور که می ھمان
کنیم که شریکی ندارد و  اشد و شریکی ندارد، تنھا او را عبادت میب الوھیت نیز تنھا می

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ﴿نماییم:  از عبادت کردن غیر از او اجتناب می �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
 . ]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣ٱلرَّۡحَ�ُٰن ٱلرَِّحيمُ 

حق] نیست؛  [ھیچ] معبودی [به[ای مردم،] معبوِد شما معبودی یگانه است [که] جز او «
 ». بخشندۀ مھربان است
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ھر معبودی غیر الله باطل  تنھا معبود بر حق است و الوھیت و عبادِت  أل الله

َ ُهَو ٱۡلَعِ�ُّ ﴿است:  نَّ ٱ�َّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ ُهَو ٱۡلَ�ِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َوأ نَّ ٱ�َّ

َ
َ�ٰلَِك بِأ

 . ]٦٢[الحج:  ﴾٦٢ٱۡلَكبِ�ُ 
خوانند [ھمه]  این به سبب آن است که الله حق است و آنچه را که [مشرکان] جز او می«

  ».باطل است و الله بلندمرتبۀ بزرگ است

 و صفات الھی ءچھارم: ایمان به اسما
را فھمید و ھا  آن و صفات الھی را حفظ نمود و معنای ءمعنای آن این است که اسما

ھا  آن الله را عبادت نمود و به مقتضای ھا، آن ی باید اعتراف کرد، و به وسیلهھا  آن به
 عمل کرد.

ھای بندگان را  واال و با شکوه الھی قلب مقامشناخت اوصاف بزرگی و کبریایی و 
 بزرگی او را بیان کنند و در مقابلش تعظیم نمایند. هک نماید می  از اینسرشار 

گرداند از  ھا را سرشار می قلب ،و جبروت عزت، قدرت، قوتھای  و شناخت صفت
 که در مقابل او ذلیل و شکسته و تسلیم شوند. این

ھا را سرشار از  ھای رحمت و نیکی و سخاوت و بخشش، قلب و شناخت صفت
شود که انسان رغبت و طمع نسبت به فضل و احسان  نماید و باعث می محبت الله می

نماید  ھای علم و احاطه بر بنده واجب می د. و شناخت صفتو بخشش الھی داشته باش
 ھا و حاالت مراقب خویش بداند. که پروردگارش را در تمام حرکت

کند که الله را تعظیم و نسبت به او  ھا بر بنده واجب می و شناخت تمام این صفت
و با  محبت و شوق و عالقه داشته باشد و با او انس و الفت بگیرد و بر او توکل کند

 یکتا که شریک ندارد، به او تقرب جوید و نزدیک شود. اللهعبادت 
اثبات نموده است،  ھای نیکو و صفات بلند برای او یا پیامبر از نام اللهچه را که  و آن

ما نیز برایش اثبات کنیم و آنچه را که خودش و یا پیامبر از وی نفی کردند، ما نیز از او 
 کنیم. نفی می

دھد، ایمان  و صفات او و آنچه که بر معانی و آثار آن داللت می اللهی ھا و به نام
 آوریم.  می

است و معنایش این است که: او صاحب رحمت » رحیم« اللهایمان داریم به اینکه 
کند. و این قول  که بخواھد، رحم می است و از اثرات این اسم این است که او بر ھرکسی

 کند. و صفات الھی صدق می ءی اسما نسبت به بقیه
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ی اوست، بدون تحریف، تعطیل  و صفات الھی را آن طوری که شایسته ءاسماو تمام 
کنیم، آن چنان که خودش  و کیفیت و بدون تمثیل و تشبیه برایش اثبات می

ۡزَ�ٰٗجا َومِ ﴿فرماید:  می
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
�ِض� َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� نَۡ�ِٰم فَاِطُر ٱلسَّ

َ
َن ٱۡ�

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ  ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
َ
 . ]١١[الشوری:  ﴾١١أ

ھا و زمین است؛ ھمسرانی از [جنِس] خود شما برایتان قرار داد و از  او آفرینندۀ آسمان«
دھد. ھیچ چیز ھمانند الله  ایش میچارپایان نیز جفت آفرید؛ به این صورت، تعداد شما را افز

 ».نیست و ھمو شنوا و بیناست
ھای نیکو و صفات بلند مخصوص او  یکتاست و نام اللهدانیم و یقین داریم که  و می

 خوانیم. او را میھا  آن ی باشد، و به وسیله می

ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ِ ٱۡ� ِيَن َوِ�َّ ْ ٱ�َّ ۖ َوَذُروا بَِها

�ِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ۡسَ�ٰٓ
َ
 . ]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

ھا در دعاھا و ...] بخوانید و  ھا را دارد؛ پس او را به آن [نام و الله زیباترین نام«
را تأویل و تحریف ا ھ آن روند [و ھایش به انحراف می کسانی را که در [مورد] نام

  ».کردند، مجازات خواھند شد ] آنچه می کنند] رھا کنید. آنان به [سزای می
يِب  .٢

َ
ِ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 «قَاَل:  ج أ

َّ
ِ �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسًما، ِمائًَة إِال إِنَّ ِ�َّ

ْحَصاَها َدَخَل اجلَنَّةَ 
َ
  ١.»َواِحًدا، َمْن أ

نود و نه اسم  اللهبرای «کند که فرمود:  روایت می ج از رسول س ابوھریره
 .»شود را حفظ نماید، وارد بھشت میھا  آن وجود دارد، ھرکس

 ھا و صفات الھی: اصول ایمان به نام
 ھا و صفات الھی بر سه اصل استوار است: ایمان به نام

 ھا و صفات و افعال. از مشابھت با مخلوقات در ذات و نام أل اللهپاک دانستن  - اول
 یا پیامبرش او را توصیف نمودند. أل اللهھا و صفاتی که  ایمان داشتن به نام - دوم
طور که  ھا و صفات و افعال الھی، ھمان وجو کردن از کیفیت نام عدم جست - سوم

ھا و صفات و افعال او را نخواھیم  دانیم. ھمچنین کیفیت نام را نمی اللهکیفیت ذات 

                                           
 ٢٦٧٧حدیث شماره  ؛ مسلم٧٣٩٢حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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ءۖٞ ...﴿فرماید:  پاک و منزه از ھر عیب می اللهدانست، ھمچنان که  لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
ِميُع ٱۡ�َِص�ُ   . ]١١[الشوری:  ﴾َوُهَو ٱلسَّ

 ». چیزی مانند او نیست. و او شنوای بیناست«

 ھای نیکوی الھی: اقسام نام
 شوند: به دو قسمت تقسیم می اللهھای نیک  نام

شود و  به صورت تنھایی یا ھمراه بودن با چیزی دیگر نامیده می اللهآنچه که  - اول
 ھا به این صورت ھستند، مانند سمیع، بصیر، قوی و... . اغلب نام
د، بلکه با آنچه که شو اطالق نمی اللهآنچه که به تنھایی و به صورت مفرد بر  - دوم

که کمال در ھمراه بودن دو اسم با ھم  دارد، ھمراه است، برای این در مقابلش قرار
باشد و ھردو  به عنوان یک اسم می هکباشد، مانند مقدم، مؤخر، قابض، باسط و... .  می

 شوند.  با ھم ذکر می

 ھای نیک الھی: اقسام معانی نام
 شوند: از جھت معانی به شش قسمت تقسیم می اللهھای نیک  نام

و یکتا بودنش داللت دارند، مانند الله، اله،  اللهھایی که فقط بر ذات  نام - اول
 ھای نیک الھی. از نامھا  آن واحد، احد، الحق، الحی، اول، آخر، ظاھر، باطن و مانند

داللت دارند، مانند ملک، عزیز، جبار،  اللهھایی که بر پادشاھی و قدرت  نام - دوم
 ھا. خر و مانند آنمھیمن، قھار، قادر، قوی، مقدم، مؤ

ھایی که بر آفرینش و ایجاد و کمک کردن داللت دارند، مانند خالق،  نام - سوم
 ھا. بارئ، مصّور، رزاق، وھاب، کریم، َبّر، مقیت و مانند آن

ھایی که بر علم و احاطه داللت دارند، مانند سمیع، بصیر، علیم، خبیر،  نام - چھارم
 ھا. آن رقیب، شھید، حفیظ، محیط، و مانند

ھایی که بر نرمی و رحمت و مغفرت داللت دارند، مانند رب، رحمان،  نام - پنجم
، عفو، غفور، تواب، و بیشکور، ودود، ولی، نصیر، قریب، مجرحیم، رؤوف، حلیم، حمید، 

 ھا. مانند آن
ھایی که بر ھدایت و بیان داللت دارند، مانند ھادی، مبین، وکیل،  نام - ششم

 ھا. آنکفیل، و مانند 
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افعال پسندیده و  ھای نیک و صفات بلندمرتبه و صاحب جالل و شکوه، نام اللهبرای 
 ھا و زمین وجود دارد. ھای بزرگی در آسمان مثال

ھای نیک الھی در داللت بر ذات یکی ھستند، ولی در معانی و صفات،  تمام نام

 ﴿باشند.  متعدد می
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ ٱۡ� الله است که «. ]٨[طه:  ﴾٨ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ�َّ

 ».ھا از آِن اوست حق] جز او نیست [و] نیکوترین نام ھیچ معبودی [به

 ھای نیک الله نام
الله دھند که از صفات  ھایی است که بر صفات کمال او داللت می دارای نام أل الله

 بدین خاطر نیکو گردیدند. ،صفاتء و اسمااند و این  مشتق شده
ترین و  ترین و مھم ترین و بزرگ ھا و صفات او از با ارزش الله و نام و علم داشتن به

 باشد. ترین علوم می واجب
 اند از: عبارت أل اللهھای  نام  و از جمله

نمایند و نسبت به او محبت  او را عبادت می ،الله: او معبودی است که مخلوقات
ھا در  کنند و در برابرش فروتن ھستند و در نیازھا و حاجت ا تعظیم میورزند و او ر می

 کنند. مقابل او تضرع می
رحمان و رحیم: کسی است که رحمت او ھمه چیز را فرا گرفته و به تمام مخلوقات 

 رسیده است.
روایی  َمِلک: او کسی است که تمام مخلوقات را در عالم باال و عالم پایین فرمان

 کند. می
 ھا و پادشاھان و بندگان است. لک: او کسی است که پادشاه سرزمینما

نماید، پادشاھی به  اش اجرا می ملیک: کسی است که امور خویش را در پادشاھی
دھد و از ھرکس که بخواھد،  که بخواھد، پادشاھی می دست اوست و به ھرکسی

 گیرد. پادشاھی را می
 باشد. کمال می قدوس: از ھر نقص و عیبی پاک و دارای صفات

سالم: او کسی است که از ھر عیب و آفت و نقص سالم است و سالمتی در دست او 
 باشد. و از جانبش می
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ظلم ھا  آن که نسبت به مؤمن: او کسی است که مخلوقاتش در امان ھستند از این
ی آن نسبت به ھر یکی از بندگانش که بخواھد منت  نماید، امنیت را آفریده و به وسیله

 ھاده است.ن
زند و او صاحب  سر میھا  آن مھیمن: نسبت به مخلوقاتش شاھد است از آنچه که از

 شود. ماند و ھیچ چیز از آن منع نمی چنان قدرتی است که ھیچ چیزی از او پنھان نمی
باشد و چنان نیرومند و تواناست که  عزیز: او کسی است که تمام عزت برای او می

باشد که  یرد. و او کسی است که صاحب زور و قدرت میگ کسی در کنارش قرار نمی
شود و دارای قدرت بسیار زیادی است که مخلوقات در برابرش  ھیچ وقت مغلوب نمی

 تسلیم شدند و سر فرود آوردند.
اراده نماید ھا  آن جبار: نسبت به مخلوقات خود برتری دارد و ھر آنچه که نسبت به

حب زور و قدرت و بزرگی است که بندگانش را جبر شود. صا چیره و غالب میھا  آن بر
 گرداند. را شایسته میھا  آن نماید و احوال می

متکبر: او کسی است که نسبت به صفات مخلوقات برتری دارد. پس ھیچ چیزی 
 شبیه او نیست و نسبت به ھر بدی و ظلمی برتری دارد.

 برای او بزرگی است. ھا و زمین کبیر: ھر چیزی غیر از او کوچک است و در آسمان
که برای چیزی از قبل شبیھی باشد، از ابتدا خلق  خالق: او کسی است که بدون این

 نموده است و تمام چیزھا را آفریده است و تنھا است و شریکی ندارد.
آفریند و ھر چیزی را که آن گونه که بخواھد با قدرتش  خالق: او کسی است که می

 آورد. به وجود می
کسی است که مخلوقات را از عدم و با قدرت خویش به وجود آورده است، بارئ: او 

 و بعضی از مخلوقات را از بعضی دیگر جدا نموده و خالص و ناب قرار داده است.
ھای مختلف از جھت بلند  ھا و شکل مصّور: او کسی است که مخلوقات را بر صورت

 آفریده است.و کوتاه بودن، و بزرگی و کوچکی، وزن و رنگ و شکل 
بخشد و ھر  ھا را به صورت مداوم و با سخاوت می وھاب: او کسی است که نعمت

 نماید. که بخواھد، عطا می آنچه را به ھرکسی
رسد و ھر یکی از رزق او  رزاق: او کسی است که رزق او به تمام مخلوقات می

 خورد و در سرزمینش سکونت دارد. می
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را به مخلوقاتش ھا  آن با فضل و قدرت خویش، ھا را آفریده و رازق: رزق و روزی
 رسانیده است.

گذشت معروف است به خاطر کمال رحمت خویش  غفور و غفار: به بخشش و عفو و
 نسبت به مخلوقاتش.

پوشاند و مغفرتش وسیع است و کسی است که درھای  غافر: گناھان بندگانش را می
 مغفرت خویش را بر بندگانش گشوده است.

ھا در  کسی است که باال و نیرو و قدرتش بر بندگانش برتری دارد، و گردنقاھر: او 
 مقابلش خضوع نمودند و تسلیم شدند و زورگویان در برابرش ذلیل و خوار ھستند.

قھار: بر تمام مخلوقاتش ھر آنچه را که اراده نماید، برتری دارد و او پیروز است و 
 باشد. ھر چیزی به غیر از او شکست خورده می

نماید و درھای رحمت  فتاح: کسی است که بین بندگانش با حق و عدالت حکم می
کند و علم کلیدھای  گشاید و بندگان مؤمن خویش را نصرت می میھا  آن و رزق را بر

 باشد.  غیب تنھا در دست او می
ماند و ھر آنچه که پنھان و مخفی یا ظاھر و  علیم: ھیچ چیزی برای او مخفی نمی

داند و نسبت  ھا را می داند و تمام غیب ر است، اقوال و افعال، پنھان و آشکار را میآشکا
گاه است.  به ھر چیزی آ

مجید: او کسی است که با افعال خویش بزرگوار و ارجمند قرار گرفته و مخلوقاتش 
ند. پس او به خاطر بزرگی و دگواری او، عزیز و ارجمند قرار دانیز او را به خاطر بزر

 ھا و صفات خویش مورد ستایش قرار گرفته است. ندی و احسان و نامارجم
رب: او صاحبی است که در ھر چیزی تصرف دارد، پروردگار اربابان، و صاحب تمام 

را به امورشان در دنیا و آخرت به پا ھا  آن نماید، و را تربیت میھا  آن مخلوقات است که
 ای به غیر از او وجود ندارد. مربیدارد. ھیچ معبود برحقی و تربیت کننده و  می

ھا و صفات و پادشاھی و سلطنت خویش، صاحب بزرگی و  عظیم: در ذات و نام
 باشد. شوکت می

واسع: او کسی است که رحمت و علم او ھر چیزی را فرا گرفته و رزق او چنان 
رسد و پادشاھی و سلطنت و فضل و احسان او  وسیع است که به تمام مخلوقات می

 باشد. ر وسیع میبسیا
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کریم: کسی است که دارای مقام و منزلت بزرگی است و نیکی و خوبی او زیاد و با 
 باشد. و از ھر عیب و نقص و آفت پاک و منزه است. دوام می

: او کسی است که عطا و بخشش و احسان او ھمه را فرا گرفته و بخشش رحمن
 تر است. نزد او از منع کردن محبوب

گردد، را دوست  کند، و به سویش برمی که از او اطاعت می نش کسیودود: از بندگا
نماید و با  و دیگران احسان میھا  آن فرستد و نسبت به حمد و ثنا میھا  آن دارد و بر

 ورزد. ھایش نسبت به بندگان خویش محبت می عنایت کردن نعمت
را عنایت مقیت: نسبت به ھر چیزی حافظ و ایستاده است و رزق و روزی مخلوقات 

 نماید.  می
کند و  ھا را محو می نماید و بدی ھا را چند برابر می شکور: او کسی است که نیکی

 برد. ھا را باال می درجه
نماید و در برابرش  شاکر: او کسی است که در مقابل طاعت و عبادت آسان شکر می

شکر کردن کم، کند و در برابر  ھای زیادی عنایت می دھد و نعمت اجر و پاداش زیاد می
 شود. نیز راضی می

ماند، و نسبت به بندگانش نیکی  لطیف: کسی است که ھیچ چیزی از او پنھان نمی
و ریزبین است  دانند. نماید که نمی لطف میھا  آن کند و چنان از جایی به و احسان می

 کند. ھا را درک می کنند در حالی که او چشم ھا او را درک نمی و چشم
است که در مجازات کردن بندگانش به خاطر گناھی که مرتکب  حلیم: او کسی

 دھد تا توبه نمایند. فرصت میھا  آن کند، بلکه به شدند، عجله نمی
سخن، و  خبیر: ھیچ چیزی از امور مخلوقات از متحرک و ساکن، و سخنگو و بی

 ماند. کوچک و بزرگ، و آشکار و پنھان برای او مخفی و پنھان نمی
نماید و علم او ھر  است که آنچه را که خلق نموده است، حفظ می حفیظ: او کسی
 کند. چیزی را احاطه می

کند و دوستانش را نیز حفظ  حافظ: او کسی است که اعمال بندگان را محافظت می
 ماند. کند از او پنھان نمی نماید تا در گناھان قرار نگیرند و آنچه را که حفظ می می

ی صداھا را فرا  شنود و شنوایی او ھمه صداھا را می سمیع: او کسی است که تمام
و آشکار و شنود، پنھان  ھا و لغات و نیازھا می گیرد. او تمام صداھا را با اختالف زبان می

 است. ساننزدیک و دور نزد او یک
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بیند و نسبت به اعمال و نیازھای بندگان  بصیر: او کسی است که ھر چیزی را می
گاه است و می ی ھدایت و چه کسی مستحق گمراھی  که چه کسی شایستهداند  آ

ماند و ھیچ چیزی از او فوت  است. ھیچ چیزی از او مخفی و پوشیده و پنھان نمی
 شود. نمی

باشد که ھر چیزی  علی، اعلی و متعال: او صاحب بلندی و ارتفاع است و کسی می
تر از او وجود  رگتحت سیطره و قدرت و سلطنت او قرار دارد. او بزرگی است که بز

تری از  ندارد. او بلندمرتبه است و کسی از او بلندتر نیست و چنان بزرگ است که بزرگ
 او موجود نیست.

حکیم: او کسی است که ھر چیزی را با حکمت و عدل خویش در جایگاھش قرار 
 آفرینش و امر و اقوال و افعال، ثواب و جزا دادن حکیم است. داده است، و در

نماید و نسبت به  حاکم: او کسی است که در سلطنت و پادشاھی حکم میَحَکم و 
 کند. کس ظلم و ستم نمی ھیچ

ماند و مرگ و از بین  میرد و برای ھمیشه باقی می َحّی: او کسی است که ھرگز نمی
 نیست. نکمم شرفتن

دیگران را  کس نیاز ندارد و قیوم: او کسی است که خودش پا بر جاست و به ھیچ
کند و او چنان زنده و پا بر جاست که  نماید و امور تمام مخلوقات را تدبیر می ر میاستوا

 گیرد. ھیچ چرت و خوابی او را فرا نمی
با او شریک ھا  آن واحد و احد: تمام کماالت مخصوص او است و ھیچ کسی در

 نیست.
گاھی دارد و علم او ھر چیزی را فرا می د و گیر شھید: او نسبت به تمام چیزھا آ

 نماید. بیند و مشاھده می دھند، را می می انجامبندگانش ھر چیزی را که 
شود و ھیچ فرد  قوی: صاحب قدرت کامل است که ھیچ کسی بر او غالب نمی

رود. او چنان قوی است که قدرتش باالی ھر قدرت دیگری  تندرویی از دست او در نمی
 قرار دارد.

شود و از قدرت و  قدرتش ھرگز قطع نمی متین: دارای قدرت و قوت زیادی است که
 نھایت برخوردار است. قوت مطلق و بی

 روایی بزرگ خویش صاحب تدبیر است. ولی: در ملک و فرمان
 نماید. را نصرت و کمک میھا  آن مولی: نسبت به بندگان مؤمنش محبت دارد و
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و  ھا و صفات حمید: او کسی است که مستحق حمد و ستایش است و به خاطر نام
افعال و اقوال و احسان و شریعت و مقام و ثواب و جزای خویش، مورد ستایش قرار 

 گرفته است.
 نماید. دھند، شکر می می انجامای که بندگانش  او حمیدی است که در مقابل ھر ذره

صمد: او کسی است که در بزرگی و بزرگواری و سخاوت و بخشش به اوج کمال 
نیاز است و دیگران به او نیازمند ھستند و  یازھا بیرسیده است و در بر طرف کردن ن

 تنھا است و شریکی ندارد.
قدیر، قادر و مقتدر: دارای قدرت کامل است و از چنان قدرتی برخوردار است که 

ی او بیرون  تواند او را عاجز نماید و ھیچ چیزی از تحت سیطره ھیچ کسی نمی
یر است. او صاحب قدرتی است که قدرت رود. او دارای قدرت کامل و دایم و فراگ نمی

 را در وجود ھر قدرتمندی به وجود آورده است.
 نماید. وکیل: امور تمام مخلوقات را در عالم باال و عالم پایین تدبیر می

نماید و بر ھر نفسی استوار است. کفالت رزق دادن  کفیل: ھر چیزی را حفاظت می
کند. رزق و روزی  را رعایت میھا  آن مصالح باشد و ی او می تمام مخلوقات بر عھده

 نماید. تمام مخلوقات را عنایت می
 نیاز است. غنی: او کسی است که از تمام مخلوقات بی

حق: کسی است که ھیچ شک و گمانی در وجودش موجود نیست و ھیچ چیزی بر 
 مخلوقاتش مخفی و پنھان نیست.

ست. او کسی است که برای ھا واضح و آشکار ا ھا و بینایی مبین: برای چشم
 ھای نجات دنیا و آخرت را ترسیم نموده است. مخلوقات خویش راه

ھای مؤمنان  ھا و زمین را نورانی گردانیده است و قلب نور: او کسی است که آسمان
 گرداند. را با معرفت و ایمان منور می

تایش و ی جالل و اکرام: او کسی است که مستحق است تنھا مورد حمد و س دارنده
 باشد. تعریف قرار گیرد. او صاحب عظمت و بزرگی و رحمت و احسان می

 نماید. احسان میھا  آن و عطوفت دارد و به یَبّر: نسبت به بندگانش مھربان
بخشد.  پذیرد و گناه آنان را می ی توبه کنندگان را می تواب: او کسی است که توبه

 د.پذیر توبه را آفریده و آن را از بندگانش می
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تر است،  عفو: او کسی است که عفو و بخشش او نسبت به گناھان بندگان وسیع
 مخصوصا زمانی که بندگان توبه و استغفار کنند.

 نماید.  رؤوف: او صاحب رأفت و مھربانی است و نسبت به تمام بندگانش لطف می
 اول: او کسی است که قبل از او چیزی نبوده است.

 نیز چیزی وجود ندارد. آخر: کسی است که بعد از او
 ظاھر: کسی است که برتر از او چیزی نیست.

 باطن: پایین او نیز چیزی قرار ندارد.
ماند و مرجع و مصدر ھر چیزی است و  از بین رفتن مخلوقات باقی می ز،ا وارث: بعد

 میرد. او زنده است که ھرگز نمی
مخلوقات را فرا  محیط: او کسی است که بر ھر چیزی احاطه دارد و قدرتش تمام

ی او بیرون رود یا فرار کند و  گیرد. پس ھیچ چیزی توانایی و قدرت ندارد از سیطره می
 داند. شمارد و می علم او تمام چیزھا را فرا گرفته و تعداد ھر چیزی را می

باشد و فرد با انواع  قریب: به ھرکسی نزدیک است و به دعوتگر نیز نزدیک می
 شود. نزدیک میعبادت و احسان به او 

دھد و  ھدایت و سوق میھا  آن ھادی: او کسی است که سایر مخلوقاتش را به مصالح
نمایان و ھا  آن کند و راه حق را از باطل برای بندگانش را به سوی ھر خوبی ھدایت می

 سازد. آشکار می
بدیع: او کسی است که برای او مانند و شبیھی وجود ندارد و مخلوقات را بدون 

 به وجود آورده است. ینمونه قبل
ھا و زمین را نیز از عدم  فاطر: او کسی است که مخلوقات را به وجود آورده و آسمان

 خلق کرده است.
 نماید. ھای بندگان را کفایت می کافی: او کسی است که تمام نیازھا و ضرورت

پیروز ای  غالب: او کسی است که برای ھمیشه نیرومند و نسبت به ھر طلب کننده
تواند آنچه را که قضاوت نموده است، قبول نکند و رد نماید. و  است. ھیچ کسی نمی

تواند او را منع کند. و ھیچ کسی توانایی  کند، کسی نمی دخواھد ایجا آنچه را که می
 لغو حکم او را ندارد.

 شان یاری شان را در برابر دشمنان ناصر و نصیر: او کسی است که پیامبران و پیروان
 باشد. نماید و نصرت کردن و یاری دادن، تنھا به دست او می می
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نماید، بلکه از او ھمکاری و  مستعان: او کسی است که درخواست ھمکاری نمی
را ھا  آن ی کنند. او ھمه شود. دوستان و دشمنانش از او درخواست می کمک طلب می

قدرتی فقط از جانب الله  کند. پس ھر تغییر و تحول و نماید و به آنان عطا می می کمک
 باشد. می

ی معارج: او کسی است که جبرئیل ھمراه با سایر فرشتگان به سوی او  دارنده
 نمایند. کنند و اعمال صالح و اقوال پاک و نیکو به سوی او صعود می عروج می
ی َطول: او کسی است که فضل و نعمت و احسان و بخشش را برای  دارنده

 و مکانی گسترانیده است.مخلوقاتش در ھر زمان 
ھایی که  ی فضل: او کسی است که مالک ھر چیزی است و با انواع نعمت دارنده

 قابل حساب و شمارش نیستند، بر بندگانش برتری دارد.
رفیق: او کسی است که رفق و اھل آن را دوست دارد و نسبت به بندگانش مھربان 

 ورزد. و با رأفت است و به آنان لطف می
ھا و صفات خویش زیباست و در ھر چیزی زیبایی و  ر ذات و افعال و نامجمیل: د

 جمال را آفریده است.
طیب: از ھر نقص و عیب و آفتی پاک و منزه است. او پاک است و پاکی را در 

 ھرچیز پاکی آفریده است.
شافی: او تنھا و یکتاست و برای ھر بیماری و آفتی، شفا قرار داده است و شفا را در 

 دارویی نیز قرار داده است.ھر 
گانه و  ھای ھفت ُسّبوح: از ھر عیب و نقصی پاک است. او کسی است که آسمان

تسبیح او را  ،نمایند و ھر چیزی با حمد و ستایش ھای ھفت طبقه او را تسبیح می زمین
 ھای نیکو و صفات بلندمرتبه مخصوص اوست. کند. نام بیان می

شریک و مانند و شبیھی ندارد. او فرد است و وتر را در ِوتر: او تنھای یکتاست که 
 دوست دارد. تاعمال و عبادا

دھد  نماید و به آنان پاداش و جزا می دّیان: او کسی است که بندگان را محاسبه می
 کند. و در روز قیامت بین آنان قضاوت و داوری می

م و مؤخر: ھرکسی را که بخواھد تقدیم می که بخواھد به تأخیر  کند و ھرکسی را مقدِّ
آورد. به  برد و ھرکسی را که بخواھد پایین می اندازد و ھرکسی را که بخواھد باال می می

 نماید. دھد و ھرکسی را که بخواھد، ذلیل و خوار می که بخواھد عزت می کسی
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بخشد و با  دھد و زیاد می منان: او کسی است که قبل از درخواست کردن، می
 دھد. زگار با انواع احسان و انعام و رزق و بخشش، بر بندگان منت میھا و رو گذشت زمان

که بخواھد  قابض: او کسی است که به خاطر کمال علم و حکمت خویش، از ھرکسی
 نماید. اش را نسبت به او جمع می نیکی و خوبی

گستراند و  نماید و می باسط: او کسی است که فضل و بخشش خویش را نشر می
 گستراند. سبت به ھریک از بندگانش که بخواھد میرزق خویش را ن

َحِیی و ِسّتیر: او افراد با حیا و اھل پوشش از بندگان را دوست دارد و گناھان و 
که کسی او را بخواند و او آن  پوشاند و حیا دارد از این ھای زیادی از بندگان را می عیب

 را برگرداند و اجابت نکند.
بزرگی و قوت و قدرت و سایر صفات  سروری و عظمت وسّید: او کسی است که در 

 خویش کامل است.

 زیاد شدن ایمان
ھا و صفات او و افعال و  و یقین نمودن بر ذات و نام أل اللهاساس دین ایمان به 

 باشد. خزاین و وعده و وعیدھای الھی و عمل کردن به مقتضای آن می
ھا بر این اصل بزرگ استوار  عبادتو مبنا و مورد قبول واقع شدن تمام اعمال و 

ھا نیز ضعیف  که این ایمان ضعیف و ناقص شود، اعمال و عبادت است و ھنگامی
 گردد. شود. سپس خشم و غضب الھی نازل می گردند و احوال بد می می

گردد و برای تحصیل این  ترین اعمال محسوب می ایمان داشتن به الله از با فضیلت
چھار نوع سعی و تالش الزم است: تالش برای به دست آوردن  ایمان و زیاد شدن آن،

 آن، تالش برای حفظ آن، تالش برای استفاده از آن و تالش جھت نشر آن.
ھایی که مورد  او را به راه اللهھایی به پا خیزد،  که برای چنین تالش و کسی

 کند. رضایتش است، ھدایت می

ِيَن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َ لََمَع َوٱ�َّ َ�َٰهُدواْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََناۚ �نَّ ٱ�َّ
 . ]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

ھای خویش ھدایت  کوشند، قطعًا آنان را به راه که در راه [خشنودِی] ما می کسانی «
 ». تردید، الله با نیکوکاران است کنیم و بی می
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يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
نَّ  س َ�ْن أ

َ
ِ  أ فَْضُل؟ َ�َقاَل:  ج رَُسوَل ا�َّ

َ
يُّ الَعَمِل أ

َ
ِ «ُسئَِل: أ إِيَماٌن بِا�َّ

ِ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: ». َورَُسوهِلِ  َحجٌّ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: » اجِلَهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ
 ١».َمرْبُورٌ 

چه عملی فضیلت سؤال کرد:  ج کند که شخصی از رسول روایت می س ابوھریره
سپس گفته شد: بعد از آن چه  فرمود: ایمان به الله و پیامبرش. ج زیادی دارد؟ پیامبر

: جھاد در راه الله. دوباره گفته شد: بعد از آن چه عملی فضیلت فرمودعملی؟ 
 : حج مقبول.فرمود ج تری دارد؟ رسول بیش

ارِ  .٣ نَّ انلَّيِبِّ  س يَ�ْن تَِميٍم ادلَّ
َ
يُن انلَِّصيَحةُ «، قَاَل: ج أ ِ «قُلْنَا: لَِمْن؟ قَاَل: » ادلِّ َّ�ِ

ِتِهمْ  ِة الُْمْسِلِمَ� واََعمَّ ئِمَّ
َ
 ٢.»َوِلِكتَابِِه َولِرَُسوهِلِ َوِأل

 یرخواھیو خدین، نصیحت «نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول س تمیم داری
برای الله، کتابش، پیامبرش، «فرمود:  ج . گفتیم: برای چه کسی؟ پیامبر»است

 . »مسلمانان و عموم آنان انیشوایپ

 گردد. شود و با معاصی و نافرمانی، ناقص و کم می ایمان با اطاعت کردن زیاد می

ِكيَنَة ِ� قُلُوِب ٱلُۡمۡؤِمنَِ� لَِ�َۡداُدٓواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ نَزَل ٱلسَّ
َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

َع إِ  ُ َعلِيًما َحِكيٗماإِيَ�ٰٗنا مَّ �ِض� َوَ�َن ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُجنُوُد ٱلسَّ  ﴾٤يَ�ٰنِِهۡمۗ َوِ�َّ

 . ]٤[الفتح: 
ھای مؤمنان آرامش نازل کرد تا بر ایمانشان بیفزایند؛ و سپاھیان  اوست که بر دل«

 ».ھا و زمین از آِن الله است؛ و الله دانای حکیم است آسمان

يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .٢
َ
ن َ�ُقوُل � نزِلَۡت ُسوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
�َذا َمآ أ

ونَ  ِيَن َءاَمُنواْ فََزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوُهۡم �َۡسَتبِۡ�ُ ا ٱ�َّ مَّ
َ
 . ]١٢٤[التوبة:  ﴾١٢٤َ�ِٰذهِۦٓ إِيَ�ٰٗناۚ فَأ

این «گوید:  از آنان [به برخی دیگر] میگردد، برخی  ای نازل می که سوره  و ھنگامی«
اند، بر ایمانشان  اما کسانی که ایمان آورده». یک از شما افزود؟ سوره، به ایماِن کدام

 ».گردند افزاید و [به آن] شادمان می می

                                           
 با لفظ بخاری ٨٣حدیث شماره  مسلم و ٢٦حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ٥٥حدیث شماره  مسلم - ٢
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يِب  َ�نْ  .٣
َ
  س َرةَ ُهَر�ْ  أ

َ
اِ� ِحَ� يَْزِ� وَُهَو «قَاَل:  ج نَّ رَُسوَل اهللاِ أ  يَْزِ� الزَّ

َ
ُمْؤِمٌن، ال

ُ�َها وَُهَو  َْمَر ِحَ� �رَْشَ
ْ
 �رَْشَُب اخل

َ
ُق وَُهَو ُمْؤِمٌن، َوال اِرُق ِحَ� �رَْسِ ُق السَّ  �رَْسِ

َ
َوال

  ١».ُمْؤِمنٌ 
زناکار ھنگام ارتکاب عمل «: فرمودکند که  روایت می ج از رسول س ابوھریره

شرابخوار ھنگام زنا، مؤمن نیست. دزد ھنگام دزدی کردن، مؤمن نیست و 
 .»خوردن شراب، مؤمن نیست

�ٍَس  .٤
َ
، َوِ� قَلِْبِه «قَاَل:  ج انلَّيِبِّ َعِن  س َ�ْن أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل َال إهِل

، َوِ�  ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

، َوَ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل َال إِهل ٍة َوْزُن َشِعَ�ٍة ِمْن َخْ�ٍ قَلِْبِه َوْزُن بُرَّ
ٍة ِمْن َخْ�ٍ  ، َوِ� قَلِْبِه َوْزُن َذرَّ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
، َوَ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل َال إهِل قَاَل » ِمْن َخْ�ٍ

�ٌَس، َعِن انلَّيِبِّ 
َ
َ�نَا أ َ�نَا َ�تَاَدُة، َحدَّ بَاُن، َحدَّ

َ
: قَاَل أ ِ بُو َ�بِْد ا�َّ

َ
» انٍ ِمْن إِيمَ : «ج أ

 ٢».ِمْن َخْ�ٍ «َماَكَن 
که الاله اال الله بگوید و به  ھرکسی«: فرمودکند که  روایت می ج از رسول س انس

که  شود. ھرکسی ی جو ایمان در دل او باشد، از دوزخ بیرون آورده می ی یک دانه اندازه
او باشد، از  ی گندم ایمان در دل ی یک دانه الاله اال الله را بر زبان آورد و به اندازه

ی  ی یک دانه که الاله اال الله بگوید و به اندازه شود و ھرکسی دوزخ بیرون آورده می
. و در روایت دیگری به جای لفظ »شود ذرت ایمان در دلش باشد، از دوزخ بیرون می

 ذکر شده است.» ایمان«، »خیر«
 ر را باید دانست:که ایمان در زندگی ما قرار گیرد و افزایش یابد، چند ام برای این

که بدانیم و یقین داشته باشیم که ھر چیزی آشکار یا پنھان باشد،  این - اول
 ی او الله است.  کوچک و یا بزرگ باشد، آفریننده

ھا،  ھا، انسان ، فرشتگان، ستارگان، دریاھا، کوهشان، زمین، عری آسم آفریننده

ُ َ�ٰلُِق ﴿ی بھشت و جھنم نیز الله است.  حیوانات، گیاھان و جمادات و آفریننده ٱ�َّ
ءٖ َو�ِيلٞ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ءٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ
ِيَن َ�َفُرواْ  ٦٢ُ�ّ �ِض� َوٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُۥ َمَقاِ�ُد ٱلسَّ َّ�

ونَ � ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ِٰ�ُ
ُ
ِ أ  . ]٦٣-٦٢[الزمر:  ﴾٦٣َ�ِٰت ٱ�َّ

                                           
 با لفظ مسلم ٥٧حدیث شماره  مسلم و ٢٤٧٥حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 با لفظ بخاری ١٩٣حدیث شماره  مسلم و ٤٤حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
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ی است و او تعالی بر ھمه چیز [نگھبان و] کارساز است. کلید الله آفریدگار ھر چیز«
ھا و زمین از آِن اوست؛ و کسانی که به آیات الھی کافر شدند، قطعًا  ھای آسمان گنجینه

 ». زیانکارند
ھا، زمین، خورشید، ماه، ھوا، آب، دریا، کوه، مردم، فرشتگان،  پس عرش، آسمان

 اللهبه عنوان یک شیء و چیز ھستند که جن، حیوانات، پرندگان، و تمام ذرات 
گاه است. ھاست آن ی ی ھمه آفریننده  و نسبت به ھر چیزی قدرت دارد و آ

کنیم و در  نماییم و تکرار می شنویم و فکر می گوییم و می در مورد آنان سخن می
ھای  که ایمان در قلب این کنیم تا ھای جھان و آیات قرآنی نگاه و تفکر می آیات و نشانه

 نیز این چنین به ما امر فرموده است. اللهما محکم قرار گیرد و 

�ِض� َوَما ُ�ۡغِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ َماذَا ِ� ٱلسَّ قُِل ٱنُظُروا

 . ]١٠١[یونس:  ﴾١٠١ٱ�َ�ُٰت َوٱ�ُُّذُر َعن قَۡو�ٖ �َّ يُۡؤِمُنونَ 
ھا و  ھای روشِن الله] در آسمان ه [نشانهکبنگرید «[ای پیامبر، به مشرکان] بگو: «

آورند،  ه ایمان نمیکھا و ھشدارھا، برای گروھی  ] نشانه و[لی ھمۀ» زمین چیست؟
 ». بخشد سودی نمی

ٓ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ۡ�َفالَُها
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
 ﴾٢٤أ

 . ]٢٤[محمد: 
 ». ھایشان نھاده شده است؟ ھا[ی غفلت] بر دل کنند یا قفل آیا در قرآن تدّبر نمی«

تأثیر ھا  آن مخلوقات را آفریده و در اللهکه بدانیم و یقین داشته باشیم که  این - دوم
را نیز به وجود آورده است. چشم را آفریده و در آن اثر بینایی قرار داده است. گوش را 

اثر شنوایی به وجود آورده است. زبان را آفریده و در آن اثر سخن خلق کرده و در آن 
گفتن قرار داده است. خورشید را ایجاد کرده و در آن اثر نور را به وجود آورده است. 
آتش را آفریده و در آن اثر سوختن را قرار داده است. درختان را آفریده و در آن اثر 

 میوه و نتیجه دادن گذاشته است.
 که بدانیم و یقین داشته باشیم که او مالک تمام مخلوقات است و در ینا - سوم

نماید. ھر  یکتاست که شریک ندارد و تدبیر امور را می اللهنماید. تنھا  تصرف میھا  آن
 ی ھا و زمین قرار داشته باشد، ھمه مخلوقی چه بزرگ باشد یا کوچک، و در آسمان

ھستند. مالک نفع و ضرر و یاری کردن به  اللهبندگان نیازمند و مخلوقات محتاج ھا  آن
 باشند. خویشتن نیستند و مالک مرگ و زندگی و برانگیختن نیز نمی
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باشند و او از ھمه  ، در حالی که ھمه به او نیازمند میھاست آن ی مالک ھمه الله
 نیاز است. بی

تدبیر  پاک کسی است که در جھان قدرت تصرف دارد و تمام امور مخلوقاتش را الله
ھا و  ھا و دریاھا، در آتش و باد، در جان ھا و زمین، در آب نماید. او در آسمان می

گیاھان، در ستارگان و جمادات، در رؤسا و وزیران، در فقیران و ثروتمندان، در ضعیفان 
نماید. او الله یکتاست که شریکی ندارد و  و اقویا و در ھمه چیز و ھمه کس تصرف می

جمعی در قبضه و اختیار او قرار دارند و در برابر امر و دستورش  تهھمه به صورت دس
 خضوع دارند و تسلیم ھستند.

قُِل ٱللَُّهمَّ َ�ٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِ� ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن  ءٖ ٱلُۡمۡلَك ِممَّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۖ إِنََّك َ�َ ۖ �ِيَِدَك ٱۡ�َۡ�ُ �ََشآُء
ِۡل� َوُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡرُِج  ٢٦قَِديرٞ  َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوتُولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ تُولُِج ٱ�َّ

ۖ َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب   . ]٢٧-٢٦عمران: [آل  ﴾٢٧ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَ�ِّ
بخشی و  کس را بخواھی حکومت می [ای پیامبر،] بگو: بارالھا، ای فرمانرواِی ھستی، ھر «

کس بخواھی عزت [و قدرت]  گیری؛ و به ھر  کس بخواھی حکومت را بازپس می از ھر 
گمان،  داری. [پروردگارا،] خوبی به دست توست و بی کس را بخواھی خوار می دھی و ھر  می

آوری [و از طوِل  آوری و روز را به شب در می ھر چیزی توانایی. شب را به روز در می تو بر
 آوری جان بیرون می افزایی] و [موجوِد] زنده را از [مادۀ] بی کاھی و بر دیگری می یکی می

سازی [= بیرون آمدِن  جان را از [موجود] زنده خارج می [= رویِش گیاه از دانه] و [مادۀ] بی
 ». دھی شمار روزی می کس بخواھی، بی پرندگان] و به ھر تخم از 

نماید ھر  در تمام مخلوقاتش با قدرت و حکمت و علم خویش تصرف می أل اللهپس 
 طور و ھر وقتی که بخواھد.

برد، بعضی اوقات  آورد و با قدرت خویش تأثیر آن را از بین می چیزی را به وجود می
شنود، زبان موجود است،  وجود دارد، ولی نمی بیند، گوش چشم وجود دارد، ولی نمی

کند، آتش وجود دارد، ولی  گوید، دریا وجود دارد، ولی غرق نمی ولی سخن نمی
که او کسی است که در مخلوقات  دھد برای این می انجامپاک چنین  اللهسوزاند، و  نمی

 وجود ندارد.نماید. ھیچ معبود بر حقی به غیر از او  ھر طوری که بخواھد تصرف می
 او پروردگار یکتا و نیرومند است و بر ھر چیزی توانایی و قدرت دارد. 



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٤

 

که از پروردگار آن چیز  پذیرند بدون این تر از چیزی تأثیر می ھا بیش بعضی از قلب
عیب و  بی اللهی آن چیز که  تأثیر گیرند. پس به آن چیز وابسته ھستند و از آفریننده

 .باشند پاک است، غافل می
که  اللهبر ما واجب است که با این علم و این نوع نگاه کردن، از مخلوقات به 

ی تصویر  که آفرینندهشویم   کسیمتوجه  ،آفریننده و خالق است، برسیم. و از تصویر
. و تنھا او را که یکتاست و آفریده و به آن صورت بخشیده است است و ھر چیزی را

 شریکی ندارد، عبادت کنیم. 

ۡمَع ﴿فرماید:  لندمرتبه میب الله ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ
َ
�ِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡ� قُۡل َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ

ۡمَرۚ 
َ
بَۡ�َٰر َوَمن ُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱلَۡ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡ�

َ
َوٱۡ�

فََ� �َ 
َ
ۚ َ�ُقۡل أ ُ ۖ َ�َماَذا َ�ۡعَد ٱۡ�َّقِ إِ�َّ  ٣١تَُّقونَ فََسَيُقولُوَن ٱ�َّ ُ َر�ُُّ�ُم ٱۡ�َقُّ فََ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ
فُونَ  ٰ تُۡ�َ َّ�

َ
َ�ُٰلۖ فَ�  . ]٣٢-٣١[یونس:  ﴾٣٢ٱلضَّ

بخشد؟ یا  ه از آسمان و زمین به شما روزی میکیست ک«[ای پیامبر، به مشرکان] بگو: «
جان  ه [موجوِد] زنده را از [مادۀ] بیکیست کم است؟ و کھا و دیدگان حا ه بر گوشکیست ک

ار که کیست کسازد؟ و  جان مرده را از [موجوِد] زنده خارج می آورد و [مادۀ] بی بیرون می
و » نید؟ک آیا پروا نمی«پس بگو: ». الله«خواھند گفت: » ند؟ک ] را تدبیر می [جھان و جھانیان

 ».شوید؟ ] بازگردانده می پس از حقیقت، جز گمراھی چیست؟ پس چگونه [از حق
یکتا  اللهکه بدانیم و یقین داشته باشیم که مخزن تمامی اشیا نزد  این - چھارم

 وجود دارد و نزد غیر او چیزی موجود نیست.
است؛ مخزن علم، ھدایت، نور،  اللهپس ھر چیزی که موجود است، مخزن آن نزد 

ھا و دیگر  ھا، بادھا، کوه بھا، آ ھا، میوه سخن گفتن، اخالق، غذا، نوشیدن، دانه
است. پس ھر آنچه که ما به آن نیاز داریم، آن را از  اللهمخلوقات. مخزن ھمه چیز نزد 

 اللهدھیم.  می انجامتری  ھای بیش کنیم و عبادات و طاعت طلب و درخواست می الله
 ھاست. او بھترین ی خواسته ی نیازھا و اجابت کننده عیب، بر طرف کننده پاک و بی

تواند منع نماید  سؤال شونده و بھترین عطاکننده است. آنچه را که عطا کند، کسی نمی
 تواند عطا نماید. و آنچه را که منع کند، کسی نمی

ۥٓ إِ�َّ بَِقَدرٖ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ُ�ُِ ٍء إِ�َّ ِعنَدنَا َخَزآ�ُِنُهۥ َوَما ُ�َ�ّ �ن ّمِن َ�ۡ
ۡعلُو�ٖ   . ]٢١ر: [الحج ﴾٢١مَّ
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ای معّین  اندازه ھایش نزد ماست و ما آن را جز به  و ھیچ چیز نیست، مگر آنکه گنجینه«
 ». فرستیم فرو نمی

 :أل قدرت الله
 در ھر چیزی قدرت مطلق دارد: أل الله
طور که آب را سببی  دھد. ھمان نماید و رزق می گاھی اوقات با اسباب عطا می .١

با زن را سببی برای به وجود آمدن برای رویاندن گیاھان، جماع کردن 
کنیم  ی اسباب زندگی می ما در خانه فرزندان نجیب و بزرگوار قرار داده است.

کنیم  و از اسباب مشروع به خاطر پیروی کردن از دستورات الھی استفاده می

ْ مِ ﴿نماییم:  یکتا که شریک ندارد، توکل می اللهو تنھا بر  َها ٱلرُُّسُل ُ�ُوا ُّ�
َ
َن َ�ٰٓ�

ّيَِ�ِٰت َوٱۡ�َملُواْ َ�ٰلًِحاۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ   . ]٥١[المؤمنون:  ﴾٥١ٱلطَّ
ای پیامبران، از [غذاھای] پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دھید. یقینًا من از «

گاھم آنچه انجام می  ». دھید آ
ھر چیزی که دھد و به  نماید و روزی می و بعضی اوقات بدون اسباب عطا می .٢

بگوید، به وجود آید، پس آن به وجود خواھد آمد. ھمان طور که به مریم بدون 
که پدری داشته باشد، عنایت کرد:  داد و فرزندی به او بدون این وهیم ،تدرخ

ۖ ُ�َّمَ ﴿ لََها َزَ�رِ�َّا �َبَتَها َ�َباتًا َحَسٗنا َوَ�فَّ
َ
ا َدَخَل َ�َتَقبَّلََها َر�َُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ

ٰ لَِك َ�َٰذ�ۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن  َّ�
َ
َعلَۡيَها َزَ�رِ�َّا ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقاۖ قَاَل َ�َٰمۡرَ�ُم �

َ يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٍب  ِۖ إِنَّ ٱ�َّ  . ]٣٧[آل عمران:  ﴾٣٧ِعنِد ٱ�َّ
ذیرفت و [نھاِل وجودش را] به شیوۀ آنگاه پروردگارش او [= مریم] را به نیکویی پ«

اش را به زکریا سپرد. ھر گاه زکریا وارد عبادتگاه  ای پرورش داد و سرپرستی شایسته
ای مریم، این [غذا] از «گفت:  یافت [پس با شگفتی] می شد، نزدش غذایی می [او] می

ان، الله گم گفت: این [غذا] از جانب الله است. بی [مریم] می» کجا برایت آمده است؟
 ».دھد شمار روزی می کس بخواھد، بی به ھر 

طور که آتش را  کند، ھمان و گاھی اوقات از قدرتش بر ضد اسباب استفاده می .٣
را از دریا نجات داد و  ÷ سرد و سالمت قرار داد و موسی ÷ برای ابراھیم

فرعون و قومش را با یک دستور و در یک دریا و در یک وقت غرق کرد. و 
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َمآ ﴿را در تاریکی شکم ماھی و در دریا نجات داد.  ÷ طور که یونس ھمان إِ�َّ
َراَد َشۡ� 

َ
ۥٓ إِذَآ أ ۡمُرهُ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكونُ  ًٔ أ

َ
 . ]٨٢[یس:  ﴾٨٢ا أ

؛ »موجود شو«گوید:  فرمان او چون چیزی را اراده کند تنھا این است که به آن می«
 ».شود درنگ] موجود می پس [بی

 به نسبت مخلوقات بود، اما نسبت به احوال چنین است:این 
فقر و غنا و  ؛ی تمام حاالت است یکتا آفریننده اللهدانیم و یقین داریم که  می .١

نیازی، صحت و سالمتی، بیماری، شادی و غم، خندیدن و گریستن، عزت،  بی
ذلت، زندگی، مرگ، امنیت، ترس، گرمی، سردی، ھدایت، گمراھی، سعادت، 

یکتا که شریک  اللهحاالت و غیر از آن را فقط   ی این بدبدختی، و ... ھمه
 آورد. ندارد، به وجود می

ھا  نماید و در این حالت که امور را تدبیر می دانیم و یقین داریم کسی و می .٢
 تصرف دارد، الله یکتاست که شریک ندارد.

و گریه به خنده،  پس فقیر بودن به غنی شدن، بیماری به سالمتی، ذلت به عزت،
او  گیرد و موجود زنده فقط با دستور و فرمان صورت می أل اللهفقط به دستور 

ھا تغییر و تحول  میرد و سردی به گرمی، گمراھی به ھدایت و در تمام این حالت می
 گیرد. صورت می اللهفقط به فرمان و امر 

شوند، و با  زیاد و کم می آیند و با امر او پاک به وجود می اللهھا با دستور  پس حالت
 رسند. مانند و با فرمان او به پایان می امر و دستور او باقی می

با نزدیکی و تقرب  ھاست آن که مالک ھا را از کسی بر ما واجب است که تغییر حالت

قُِل ٱللَُّهمَّ َ�ٰلَِك ٱلُۡملِۡك ﴿ی آنچه که مشروع قرار داده است، درخواست نماییم.  به وسیله
ۖ �ِيَِدَك  تُۡؤِ� ٱلُۡملَۡك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع ٱلُۡملَۡك مِمَّن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء

ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۖ إِنََّك َ�َ ِۡل� َوُ�ۡرُِج ٱلَۡ�َّ  ٢٦ٱۡ�َۡ�ُ َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوتُولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ  تُولُِج ٱ�َّ

ۖ َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ   .]٢٧-٢٦عمران:  [آل ﴾٢٧ِمَن ٱلَۡميِِّت َوُ�ۡرُِج ٱلَۡميَِّت مَِن ٱلَۡ�ِّ
بخشی و  کس را بخواھی حکومت می [ای پیامبر،] بگو: بارالھا، ای فرمانرواِی ھستی، ھر «

اھی عزت [و قدرت] کس بخو گیری؛ و به ھر  کس بخواھی حکومت را بازپس می از ھر 
گمان،  داری. [پروردگارا،] خوبی به دست توست و بی کس را بخواھی خوار می دھی و ھر  می

آوری [و از طوِل  آوری و روز را به شب در می تو بر ھر چیزی توانایی. شب را به روز در می
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آوری [=  ن میجان بیرو افزایی] و [موجوِد] زنده را از [مادۀ] بی کاھی و بر دیگری می یکی می
سازی [= بیرون آمدِن تخم  جان را از [موجود] زنده خارج می رویِش گیاه از دانه] و [مادۀ] بی

 ».دھی شمار روزی می کس بخواھی، بی از پرندگان] و به ھر 
ھای گذشته و غیر از آن در نزد  و بدانیم و ایمان داریم که مخزن تمام حالت .٣

 یکتا موجود است. الله
عطا نماید، از آنچه ھا  آن ھا سالمتی یا غنی بودن یا غیر از ی انسان به ھمه اللهاگر 

عطا نماید،  اللهکه ھرچه  شود. برای این ای کم نمی وجود دارد، ذره اللهکه در خزاین 
 نیازی که ستودنی است. بی اللهشود. پس پاک و منزه است  ھیچ چیزی از آن کم نمی

ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َ ُهَو ٱۡلَغِ�ُّ ِ�َّ �ِض� إِنَّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  َما ِ� ٱلسَّ

 . ]٢٦[لقمان:  ﴾٢٦ٱۡ�َِميدُ 
 ».نیاِز ستوده است تردید، الله بی ھا و زمین است، از آِن الله است. بی آنچه در آسمان«

يِب  .٢
َ
نَُّه قَاَل: ، ِ�يَما َرَوى َعِن اِهللا َ�بَارَك ج انلَّيِبِّ َعِن  س َذرٍّ  َ�ْن أ

َ
� 

َ
يَا ِعبَاِدي «َوَ�َعاىل

ًما، فََال َ�َظالَُموا، يَا ِعبَاِدي  لَْم ىلَعَ َ�ْفيِس، وََجَعلْتُُه بَيْنَُ�ْم ُ�َرَّ ْمُت الظُّ إِ�ِّ َحرَّ
 
َّ

ْهِدُ�ْم، يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�ْم َجائٌِع، إِال
َ
 َمْن َهَدْ�تُُه، فَاْستَْهُدوِ� أ

َّ
 َمْن لُكُُّ�ْم َضالٌّ إِال

 َمْن َكَسْوتُُه، 
َّ

ْطِعْمُ�ْم، يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�ْم اَعٍر، إِال
ُ
ْطَعْمتُُه، فَاْستَْطِعُموِ� أ

َ
أ

ْغِفُر 
َ
نَا أ

َ
ِْطئُوَن بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوأ ْ�ُسُ�ْم، يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم ختُ

َ
فَاْستَْكُسوِ� أ

غْ 
َ
يًعا، فَاْستَْغِفُروِ� أ نُوَب مَجِ ِفْر لَُ�ْم، يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رَضِّي اذلُّ

لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم  وَّ
َ
نَّ أ

َ
وِ� َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع، َ�تَنَْفُعوِ�، يَا ِعبَاِدي لَْو أ َ�ترَُضُّ

 ِ ْ�ىَق قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْ�ْم، َما َزاَد َذل
َ
َك يِف ُمليِْك َشيْئًا، يَا وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أ

فَْجِر قَلِْب رَُجٍل 
َ
لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
ِعبَاِدي لَْو أ

لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم  وَّ
َ
نَّ أ

َ
َواِحٍد، َما َ�َقَص َذلَِك ِمْن ُمليِْك َشيْئًا، يَا ِعبَاِدي لَْو أ

تَلَُه، َما َ�َقَص  وَِجنَُّ�مْ 
َ
 إِ�َْساٍن َمْسأ

ْ�َطيُْت لُكَّ
َ
لُوِ� فَأ

َ
قَاُموا يِف َصِعيٍد َواِحٍد فََسأ

َْحَر، يَا ِعبَاِدي إِ�ََّما ِ�َ  ْدِخَل ابلْ
ُ
 َكَما َ�نُْقُص الِْمْخيَُط إَِذا أ

َّ
ا ِعنِْدي إِال َذلَِك ِممَّ

َوفِّيُ�مْ 
ُ
ْحِصيَها لَُ�ْم، ُ�مَّ أ

ُ
ْ�َمالُُ�ْم أ

َ
إِيَّاَها، َ�َمْن وََجَد َخْ�ًا، فَلْيَْحَمِد اَهللا َوَمْن  أ

 َ�ْفَسهُ 
َّ

 ١».وََجَد َ�ْ�َ َذلَِك، فََال يَلُوَمنَّ إِال

                                           
 ٢٥٧٧حدیث شماره  مسلم - ١
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فرماید: ای بندگانم، من ظلم را بر  می أل الله« :فرمود ج پیامبرگوید:  می س ابوذر
ظلم نکنید. ای ام، و بر شما نیز حرام گرداندم. پس به یکدیگر  خود حرام ساخته

که من او را ھدایت کنم. پس از من طلب  ی شما گمراه ھستید مگر کسی بندگانم، ھمه
ی شما گرسنه ھستید، مگر  ھدایت کنید تا شما را ھدایت کنم. ای بندگانم، ھمه

که من او را غذا بدھم، بنابراین، از من غذا بخواھید تا به شما غذا عنایت کنم. ای  کسی
که من او را لباس ارزانی کنم، پس از  اید، مگر کسی شما لخت و برھنه ی بندگانم، ھمه

من لباس بخواھید تا شما را لباس عنایت کنم. این بندگان من، شما شب و روز گناه 
بخشم، پس از من آمرزش بخواھید تا  کنید و این من ھستم که تمام گناھان را می می

ی آن را ندارید که به من ضرری برسانید، شما را بیامرزم. این بندگان من، شما توانای
ھمچنین توانایی آن را ندارید که به من نفعی برسانید. ای بندگانم، اگر اولین و آخرین 
شما (ھمه)، انس و جن شما، قلبی مانند پرھیزگارترین قلبی که یکی از شما دارد، 

اگر اولین و کند. ای بندگانم،  داشته باشند، ھیچ چیزی به پادشاھی من اضافه نمی
ترین قلبی که یکی از شما دارد،  آخرین شما (ھمه)، انس و جن شما قلبی مانند فاسق

کند. ای بندگانم، اگر اولین و آخرین  داشته باشند، ھیچ چیزی از پادشاھی من کم نمی
شما (ھمه)، انس و جن شما، در یک میدان بزرگ بایستند و از من بخواھند و من 

رده سازم، این کار، از آنچه که نزد من وجود دارد، چیزی آرزوھای ھمه را برآو
ی آبی که یک سوزن، ھنگام فرو برده شدن در دریا از آب دریا  کاھد، مگر به اندازه نمی
را ھا  آن کاھد. ای بندگان من، آنچه وجود دارد، اعمال و کارھای شماست که من می

دھم.  را به طور کامل به شما میھا  آن جزای انجامکنم و سر برای شما ثبت و ضبط می
پس اگر کسی پاداش خوبی یافت، حمد و سپاس الله متعال را به جای آورد و اگر کسی 

 چیز دیگری یافت، فقط خودش را سرزنش کند. 

 فضیلت ایمان
آید، نه با اموال و سرمایه یا  رستگاری و عزت با ایمان و اعمال صالح به دست می

که به الله ایمان دارد و از دستورات او پیروی  سیریاست و پست و مقام. پس ک
باشد و از خزاین  از او راضی می أل اللهاست و  ج نماید، بر روش و منھج رسول می

نماید و به  کند و یاری می دھد و او را تأیید می به او می - غنی باشد یا فقیر - خویش
دھد. فرقی ندارد که از  ینماید و با ایمان به او عزت م کند و حفظ می بھشت وارد می
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یا اسباب عزت نزد او  ش اسباب عزت برخوردار باشد، مانند ابوبکر، عمر، عثمان، علی
 ه عنھم اجمعین.لرضی ال - نباشند، مانند بالل، عمار، سلمان و امثال آنان

ٓ إَِ� ٱلَۡمِدينَةِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َعزُّ ِمۡنَها َ�ُقولُوَن لَ�ِن رََّجۡعَنا
َ
َ�ُۡخرَِجنَّ ٱۡ�

ةُ َولِرَُسوِ�ِۦ َولِلُۡمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� َ�ۡعلَُمونَ  ِ ٱۡلعِزَّ ۚ َوِ�َّ َذلَّ
َ
 . ]٨[المنافقون:  ﴾٨ٱۡ�

اگر به مدینه بازگردیم، یقینًا «گویند:  ھا [= عبدالله بن ُاَبّی بن َسلول و ھمفکرانش] می آن«
؛ »کنند ن عزت، فرومایگان [= مقصودشان پیامبر و اصحابش بود] را از آنجا بیرون میصاحبا

 ».دانند در حالی که عزت، از آِن الله و فرستادۀ او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی
ایمان ندارد، اگر چه از اسباب عزت مانند سلطنت و سرمایه  اللهکه به  کسی

آنان را ذلیل و خوار  اللهون و ھامان و دیگران، برخوردار باشد، مانند فرعون، قار
را مانند فقیران ھا  آن اللهکند. و اگر نزد او اسباب ذلت مانند فقر و مسکنت باشد،  می

را برای ایمان و اعمال صالح و عبادت  نانسا اللهنماید.  مشرک در مکه خوار و ذلیل می
پروردگار یکتا که شریک ندارد، آفریده است، و او را خلق نکرده تا اموال و اشیای زیادی 

 آوری نماید و دنبال شھوات باشد. جمع
ھا  آن اللهاگر خودش را مشغول این چیزھا نماید و عبادت پروردگار را فراموش کند، 

را سبب بدبختی و ھالکت و نابودی و خسارت او در ھا  نآ نماید و را بر او مسلط می
 دھد.  دنیا و آخرت قرار می

َ�ُهم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ُ ِ�َُعّذِ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۡوَ�ُٰدُهۡمۚ إِ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
فََ� ُ�ۡعِجۡبَك أ

نُفُسُهۡم وَهُ 
َ
ۡ�َيا َوتَزَۡهَق أ  . ]٥٥[التوبة:  ﴾٥٥ۡم َ�ٰفُِرونَ بَِها ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

خواھد آنان  تردید، الله می زده نکند. بی اموال و فرزندانشان تو را شگفتپس [ای پیامبر،] «
 ».ند و در حالی که کافرند جانشان برآیدکرا در زندگی دنیا به این وسیله عذاب 

 ھای ایمان درجه
 ھا سه درجه دارد: ایمان در قلب

 ایمان مطلوب. از بین رفته وایمان موجود، ایمان 
ھایی است و مؤمن  ھدف الله از آفرینش، ایمان است و ایمان دارای ارکان و شعبه

طور که برای افزایش  مأمور است که برای کسب ایمان زیاد، سعی و تالش نماید. ھمان
کند، تا ایمانی که از بین رفته را به ایمان موجود اضافه نماید و  مال خویش، تالش می

ی آن به ایمان مطلوبی که رسیدن به آن وعده داده شده، خواھد رسید:  به وسیله
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ٰ رَُسوِ�ِۦ َوٱلِۡكَ�ٰ ﴿ َل َ�َ ِي نَزَّ ِ َورَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ِٰب ٱ�َّ ْ َءاِمُنواْ بِٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِب َ�ٰٓ

 ِ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱ�َّ نَزَل ِمن َ�ۡبُل
َ
ِٓي أ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َ�َقۡد ٱ�َّ

 . ]١٣٦[النساء:  ﴾١٣٦َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا
اید، به الله و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده است و [به  که ایمان آورده ای کسانی «

 به کس  ھر باشید]؛ و پایدار آن براست ایمان بیاورید [و  ھر] کتابی که پیش از این فرستاده 
تردید، در گمراھِی دور و  بی بورزد، کفر قیامت روز و پیامبرانش و ھا کتاب و او فرشتگاِن  و الله

  ».است درازی افتاده 

 اسباب کامیابی و رستگاری
به ھر انسان غنی و فقیری اسباب کامیابی و رستگاری را عنایت فرموده و  أل الله

اسبابی مانند مال و پست و مقام که در آن رستگاری وجود ندارد، را به بعضی از مردم 
 عطا نموده است. 

باشد و این  ایمان و اعمال صالح، تنھا سبب کامیابی و رستگاری در دنیا و آخرت می
چنین قلب جایگاه ایمان است که نزد  شخصی وجود دارد و ھمحقی است که برای ھر 

ی  دادن اعمال صالح ھستند، برای ھمه انجامتمام افراد وجود دارد و اعضا که مکان 
که در قلب او ایمان وجود دارد و از اعضای او اعمال  افراد موجود است. پس کسی

ی  از جمله ھا، آن ر ازگیرد، در دنیا و آخرت رستگار است، اما غی صالح سرچشمه می
 شوند. کسانی خواھند بود که زیانکار و دچار خسران و ضرر می

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِيَن َءاَمُنواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ  . ]٣-١[العصر:  ﴾٣وََعِملُواْ ٱل�َّ

سوگند به عصر که انسان در زیان است. مگر مؤمنان نیکوکاری که یکدیگر را به حق «
 ». اند اند و به شکیبایی توصیه کرده سفارش نموده

یک. کامیابی و رستگاری در دنیا و آخرت فقط با ایمان و عمل صالح به دست 
مال صالحی است که در او وجود ی ایمان و اع به اندازه اللهآید. ارزش انسان نزد  می

 ھا نیست. دارد و به خاطر مال و سرمایه و چیزھا و منصب
ھایی است که دارد، نه به خاطر ذات  به خاطر صفات و ویژگی اللهارزش انسان نزد 

خویش. پس ابولھب فردی است که از اصالت و نسب باالیی برخوردار است، ولی به 
که او به الله ایمان نیاورد و  شود، برای این وارد میور است  زودی به آتشی که شعله
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نزدیک بود از سنگینی سنگی که بر » الاله اال الله«به خاطر گفتن  س بالل حبشی
به او مقام داد و او را باال برد تا جایی که در  اللهشد، بمیرد. پس  شکمش گذاشته می

قرار داد و  ج مؤذن پیامبرفتح مکه بر پشت بام کعبه اذان گفت. او را تا زمان مرگ 
 شنید. ھای او را پیشاپیش خویش در بھشت می صدای کفش ج پیامبر

و بعضی از اقوام معتقد ھستند که فالح و رستگاری در کثرت و زیاد بودن است، 
مانند قوم نوح. و برخی معتقد بودند که در قدرت است، مانند قوم عاد، و برخی مانند 

ه رستگاری در صنعت است، و بعضی مانند قوم ابراھیم قوم ثمود اعتقاد داشتند ک
ھا رستگاری وجود دارد. و بعضی مانند قوم  بتدھا و نمامعتقد بودند که در عبادت 

دانستند و بعضی مانند قوم سبأ رستگاری را در  شعیب رستگاری را در تجارت می
تگاری در دانستند. و برخی مانند نمرود و فرعون معتقد بودند که رس زراعت می

سلطنت و حکومت است. و بعضی مانند قارون اعتقاد داشتند که رستگاری در مال و 
 سرمایه است.

یکتا که  اللهانبیا و پیامبران را برای این اقوام فرستاد تا آنان را به عبادت  أل الله
شریک ندارد، دعوت دھند و برای آنان بیان نمایند که کامیابی و رستگاری در این 

اطاعت  جود ندارد. بلکه کامیابی و رستگاری فقط در ایمان و اعمال صالح وچیزھا و
 کردن از الله و پیامبرش وجود دارد. 

َ َوَ�تَّۡقهِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ�ۡخَش ٱ�َّ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡفآ�ُِزونَ 

ُ
 . ]٥٢[النور:  ﴾٥٢فَأ
از [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبرش اطاعت کند و از الله بترسد و کس  و ھر «

 ».از [نافرمانِی] او بپرھیزد، اینان کامیابند

ا ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ لَٰوةَ َومِمَّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َو�ُقِيُموَن ٱلصَّ ٱ�َّ
ِيَن يُۡؤِمُنونَ  ٣َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك  َوٱ�َّ

ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ بَِما

ِ ُهۡم يُوقُِنونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٤َو�ِٱ�ِخَرة
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

 . ]٥-٣[البقرة:  ﴾٥ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
و از  دارند آن کسانی که [در نھان و آشکار] به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می«

کنند؛ و آن کسانی که به آنچه بر تو و [بر  ایم انفاق می داده  آنچه به آنان روزی
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آورند و به روز رستاخیز یقین دارند.  پیامبران] پیش از تو نازل شده است ایمان می
 ».آنان از جانب پروردگارشان از ھدایت برخوردارند و قطعا رستگارند

را تکذیب کردند و بر کفرشان استمرار داشتند، و که پیامبران  دو. این اقوام ھنگامی
آنان را ھالک نمود و انبیا و  اللهی آن چیزی که داشتند، فریبکار بودند،  به وسیله

شان نصرت و  را در مقابل دشمنانھا  آن پیامبران خویش و پیروان ایشان را نجات داد و
 یاری کرد.

گناه مرتکب شدند و به خاطر و به خاطر یقینی که نسبت به این اشیا داشتند، 
 شان آمد. دادن گناھان بزرگ، عذاب بزرگی نیز به سراغ انجام

رَۡسۡلَنا َعَلۡيهِ َحاِصٗبا ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ۡن أ َخۡذنَا بَِذ�بِهِۦۖ فَِمۡنُهم مَّ

َ
فَُ�ًّ أ

ۡن َخَسۡفَنا بِهِ  ۡيَحُة َومِۡنُهم مَّ َخَذتُۡه ٱلصَّ
َ
ۡن أ ۡغَرۡ�َناۚ َوَما  َوِمۡنُهم مَّ

َ
ۡن أ �َض َومِۡنُهم مَّ

َ
ٱۡ�

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِمونَ 
َ
ُ ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ  . ]٤٠[العنکبوت:  ﴾٤٠َ�َن ٱ�َّ

ھر یک از آنان را به [کیفر] گناھشان عذاب کردیم؛ بر برخی از آنان باران سنگ «
و برخی را در زمین فروبردیم و فرستادیم و برخی دیگر را بانگ مرگبار فروگرفت 

برخی را غرق کردیم. الله ھرگز به آنان ستم نکرد؛ بلکه آنان [خود] به خویشتن 
  ».کردند می ستم 

ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ۡمُرنَا َ�َّۡيَنا َ�ٰلِٗحا َوٱ�َّ
َ
ا َجآَء أ فَلَمَّ

ِيَن َظلَُمواْ  ٦٦ِخۡزِي يَۡوِم�ٍِذ� إِنَّ َر�ََّك ُهَو ٱۡلَقوِيُّ ٱۡلَعزِ�زُ بِرَۡ�َةٖ ّمِنَّا َوِمۡن  َخَذ ٱ�َّ
َ
َوأ

ۡصَبُحواْ ِ� دَِ�ٰرِهِۡم َ�ٰثِِم�َ 
َ
ۡيَحُة فَأ  . ]٦٧-٦٦[هود:  ﴾٦٧ٱلصَّ

که ھمراھش ایمان آورده   پس چون فرمان [عذاب] ما فرارسید، صالح و کسانی«
ب] خویش از [عذاب و] رسوایی آن روز نجات دادیم. بودند را به رحمتی از [جان

ناپذیر است. و کسانی را که ستم کرده  گمان، پروردگارت ھمان توانمنِد شکست بی
 ». بودند، بانگی [مرگبار] فروگرفت؛ و در جای خویش به روی افتادند و ھالک شدند

 ی نفوس فقه تزکیه
 ست و پلیدی است.تزکیه: پاک کردن و طھارت ظاھر و باطن از ھر نجا

 برای تزکیه سه تعلق وجود دارد:
را با  اللهپاک شود. پس  در حق الله: انسان از شرک و نفاق و ریا تزکیه و - اول

 اخالص عبادت نماید و دین را مخصوص او گرداند.
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را مطابق  الله: از بدعت و نوآوری در دین پاک شود و ج در حق رسول - دوم
 دستور شریعت عبادت کند.

نماید و از  هدر حق نفس: نفس خویش را با طاعت و اخالق نیکو تزکی - سوم
نافرمانی و گناھان و اخالق بد مانند خیانت، حسد، دروغ، غیبت و تجاوز بر مخلوقات 

 نفس خود را پاک کند. و با مردم با اخالق نیک تعامل کند.
به درجات باال و عالی برخوردار گردد، ھا  آن که این فضایل به او عطا شود، و از کسی

 در ایمان و علم و عمل صالح و اخالق و بھشت دست خواھد یافت.

ٮَٰها﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها ٧َوَ�ۡفٖس َوَما َسوَّ
َ
 ٨فَ�

ٮَٰها ۡفلََح َمن َز�َّ
َ
ٮَٰها ٩قَۡد أ  . ]١٠-٧[الشمس:  ﴾١٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

سوگند به جاِن [انسان] و ذاتی که آن را [آفرید و] نیکو گردانید، سپس نافرمانی و و «
تردید، ھر کس نفس خود را [از گناھان] پاک  اش را [به او] الھام کرد. بی پرھیزگاری

 ». شود می. و ھر کس آن را [با گناه] آلوده سازد، یقینًا زیانکار شود میکند، رستگار 

ٰ ﴿گوید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ۡفلََح َمن تََز�َّ
َ
ٰ  ١٤قَۡد أ  ﴾١٥َوذََكَر ٱۡسَم َرّ�ِهِۦ فََص�َّ

 .]١٥-١٤[األعلی: 
که خود را [از کفرو گناه] پاک کند، رستگار خواھد شد؛ و [نیز کسی  یقینًا کسی «

  ».که] نام پروردگارش را یاد کند و نماز بگزارد
ھای ترسناک در دنیا و  از حالتی مطلوب، و نجات  کامیابی آن رستگاری به وسیله

 باشد. آخرت می

 برتری اھل ایمان نسبت به یکدیگر
 ایمان مخلوقات درجات متفاوتی دارد: .١
شود. آنان نافرمانی الله را مرتکب  ایمان فرشتگان ثابت است و زیاد و کم نمی .١

 دھند. می انجامشود را  امر میھا  آن شوند و آنچه که به نمی
گردد، به خاطر کمال معرفتی  شود، ولی کم نمی اد میزی † ایمان پیامبران .٢

 ھایی است. که به الله دارند و دارای درجه
عبادت و طاعت زیاد و با مرتکب شدن  انجامایمان سایر مسلمانان که با  .٣

 در ایمان دارای درجاتی ھستند. ھا  آن گردد و معاصی کم می
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را دوست بدارد و تعظیم نماید و  اللهشود مسلمان  ی ایمان باعث می اولین درجه
که برخورد  دھد و از آن لذت ببرد و بر آن محافظت نماید و برای این انجامعبادت او را 

 که نسبت به او در سطح باالتری قرار دارد و یا مانند خودش است مناسبی با کسی
ران باز تا او را از ظلم نمودن بر خود و دیگ داردبه ایمان قوی نیازمند  داشته باشد

تری قرار دارند، معاشرت  دارد. و سبب گردد تا با افرادی که نسبت به او در سطح پایین
اش، به ایمان قوی نیاز دارد تا  نیکو داشته باشد، مانند حاکم با رعیت، و مرد با خانواده

 تری قرار دارند، باز دارد. که در سطح پایین او را از ظلم نمودن به کسانی
گردد و عمل صالح نیز افزایش  یمان زیاد شود، یقین نیز زیاد میو ھر وقتی که ا

آورد. پس آن اخالق خوب داشتن با  می نده حق الله و بندگانش را به جایابد و ب می
 ھا در دنیا و آخرت است. مخلوقات است. پس این از بلندترین مقام خالق و
به یا  رود می به باالا یای در حال حرکت است و توقف ندارد. پس  ھر بنده .٢

در  .کند چپ حرکت می به یاو به راست ا ی ؛عقببه به جلو و یا ا ی ؛پایین
تا ه کطبیعت و شریعت توقف نمودن وجود ندارد. پس انسان درختی است 

 دھد. ی شیرین و تلخ می زنده است، ثمره و نتیجهه کزمانی 
دھد به سوی  می انجامای دارای مراحلی است که بر حسب عملی که  پس ھر بنده

و در  ؛با آھستگی ای دهعبا سرعت و  ای دهعباشد.  بھشت یا جھنم در حال حرکت می
 سود و خسارت با یکدیگر تفاوت دارند.

ی ایمان و عمل صالح به بھشت نرود، او بدون شک عقب  که به وسیله پس کسی
اش  دادن اعمال بد و کفر به سوی جھنم خواھد رفت و دین ھمه انجاممانده است و با 

رَ  ٣٦نَِذيٗر� لِّلۡبََ�ِ ﴿ھمین است.  خَّ
َ
ۡو َ�تَأ

َ
َم أ ن َ�تََقدَّ

َ
 .]٣٧-٣٦[المدثر:  ﴾٣٧لَِمن َشآَء مِنُ�ۡم أ

دھنده است. برای کسی از شما که بخواھد [با انجام کارھای نیکو] پیش  برای انسان، بیم«
 ». ا گناه کردن] عقب بماندافتد، یا [ب

اھل ایمان نسبت به یکدیگر تفاوت زیادی دارد. ایمان پیامبران مانند  ایماِن  .٣
باشد و  ی افراد نیست و ایمان صحابه مانند ایمان غیر آنان نمی ایمان بقیه

 ایمان مؤمنان صالح مانند ایمان فاسقان نیست.
ھا و صفات و افعال و آنچه که برای بندگانش مشروع قرار داده و ترس از  الله و نام

در قلوب اھل آن، که کسی » الاله اال الله«و تقوای او را پیشه کردن و تفاوت نور  الله
 تواند آن را بشمارد. نمی أل اللهغیر از 
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تر به او محبت دارد و  ترین مخلوق به نسبت الله کسی است که بیش با شناخت .٤
اصل عبادت است و ھر  اللهبت به ذات و احسان و جمال و شکوه و بزرگی مح

گردد و  وقتی که محبت نسبت به الله قوی باشد، اطاعت کردن کامل می

فَٱۡعلَۡم ﴿گردد.  شود و الفت و انس گرفتن با الله کامل می تعظیم او زیاد می
� ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ

َ
ُ َ�ۡعلَُم � بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ�َّ

 . ]١٩[محمد:  ﴾١٩ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ 
حق] جز الله نیست؛ و برای گناه خویش و [گناِه]  [ای پیامبر،] بدان که معبودی [به«

وآمِد  رفتمردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه؛ و [به یاد داشته باش که] الله، محل 
  ».داند [روزانه] و آرمیدن [شبانۀ] شما را می

 واجبات اھل توحید و ایمان
 بر اھل ایمان و توحید موارد ذیل واجب است:

ھا و پیامبران او و روز آخرت و به تقدیر و  ایمان به الله و فرشتگان و کتاب .١

ِ ﴿خوبی و بدی آن:   ب
ْ ْ َءاِمُنوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
ِي َ�ٰٓ� ِ َورَُسوِ�ِۦ َوٱلِۡكَ�ِٰب ٱ�َّ ٱ�َّ

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ  ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱ�َّ نَزَل ِمن َ�ۡبُل
َ
ِٓي أ ٰ رَُسوِ�ِۦ َوٱلِۡكَ�ِٰب ٱ�َّ َل َ�َ نَزَّ

 . ]١٣٦[النساء:  ﴾١٣٦َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا
اید، به الله و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده است  که ایمان آورده سانی ای ک«

است ایمان بیاورید [و بر آن پایدار باشید]؛  و [به ھر] کتابی که پیش از این فرستاده 
ھا و پیامبرانش و روز قیامت کفر بورزد،  کس به الله و فرشتگاِن او و کتاب و ھر 

 ».است و درازی افتاده  تردید، در گمراھِی دور بی
یکتا که شریکی ندارد و اجتناب کردن از  اللهخالص نمودن عبادت برای  .٢

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحَنَفآَء َو�ُقِيُمواْ ﴿عبادت غیر او:  ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ  . ]٥[البینة:  ﴾٥ٱۡلَقّيَِمةِ ٱلصَّ
که دین خود را برای او  در حالی عبادت کنند و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را «

خالص گردانند [و از شرک و عبادت معبودان باطل،] به توحید روی آورند؛ و نماز 
 ».دارند و زکات بپردازند؛ و این است آیین راستین و مستقیم برپا

و اطاعت از ولّی امر در جایی که  ج ز الله بلندمرتبه و پیامبرشاطاعت کردن ا .٣
 نافرمانی الله نباشد. 
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ْ ٱلرَُّسوَل ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهالف.  ِطيُعوا
َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ءٖ  ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن َوأ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ  . ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩بِٱ�َّ

اید، از [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر و کارگزاران [و  که ایمان آورده  ای کسانی«
اطاعت کنید و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به [کتاب] الله و  فرماندھان مسلماِن خود]

[احادیث صحیح] پیامبر بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، [یقین داشته باشید 
 ».تر است فرجام که] این [بازگشت به قرآن و سنت، برایتان] بھتر و خوش

نَُّه قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ ب. 
َ
اَعُة ِ�يَما «� ْمُع َوالطَّ ىلَعَ الَْمرِْء الُْمْسِلِم السَّ

 َطاَعةَ 
َ

ِمَر بَِمْعِصيٍَة، فََال َسْمَع َوال
ُ
ْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيٍَة، فَإِْن أ

َ
 أ

َّ
َحبَّ َوَ�ِرَه، إِال

َ
 ١».أ

بر شخص مسلمان واجب «کند که فرمود:  روایت می ج از رسول ب ابن عمر
داند، مگر زمانی  بشنود و اطاعت نماید در آنچه که دوست دارد و ناپسند می است که

که به معصیت و نافرمانی امر شود، پس اگر به معصیت و نافرمانی امر شد، پس سمع و 
 .»طاعتی برایش نیست

ُ ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم ﴿تعلیم و تعلم علوم شرعی:  .٤ ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٰنِّ�ِ وَ  ْ َر�َّ ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُوا ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َن  ۧٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا
 . ]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

انش و فھم] و برای ھیچ بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و ُحکم [= د«
بلکه ». به جای الله، بندگان من باشید«پیامبری دھد، سپس او به مردم بگوید: 

[سزاوار است که پیامبران به مردم بگویند:] به خاطر آنکه کتاب [تورات] را آموزش 
دادید، [فقیھان و  دادید و از آنجا که [عقاید و احکام آن را به دیگران] درس می می

 ».اشیددانشمندان] الھی ب

ةٞ ﴿دعوت به سوی الله و امر به معروف و نھی از منکر:  .٥ مَّ
ُ
َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
� َوأ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ

ۡ
يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ

 . ]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

                                           
 با لفظ مسلم ١٨٣٩حدیث شماره  مسلم و ٧١٤٤حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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ھا که عقل و  شما باشند که [مردم را] به خوبی [و [ای مؤمنان،] باید گروھی از «
پسندد] دعوت کنند و به [کارھای] شایسته دستور دھند و از [امور] ناپسند  دین می

 ».بازدارند؛ و آنانند که رستگارند

ِۚ ﴿جھاد در راه الله:  .٦ ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َو�َُ�وَن ٱّ�ِيُن ُ�ُُّهۥ ِ�َّ فَإِِن َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ
َ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ   . ]٣٩[األنفال:  ﴾٣٩ٱنَتَهۡواْ فَإِنَّ ٱ�َّ

و]  عبادتکن شود و [ و [ای مؤمنان،] با آنان پیکار کنید تا فتنه [ی شرک] ریشه«
دین، ھمه از آِن الله گردد. پس اگر آنان [از شرک و آزار] دست برداشتند، [رھایشان 

 ».کنند بیناست الله به آنچه میتردید،  کنید؛ چرا که] بی

ِ َ�ِيٗعا َوَ� ﴿چنگ زدن به ریسمان الھی و عدم تفرقه:  .٧ ْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ َوٱۡ�َتِصُموا
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم 

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ْۚ َوٱۡذُكُروا قُوا َ�َفرَّ

 ٰ ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَ�
َ
نَقَذُ�م ّمِۡنَهاۗ فَأ

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن ٱ�َّارِ فَأ ٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

ُ لَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهتَُدونَ  ُ ٱ�َّ  . ]١٠٣[آل عمران:  ﴾١٠٣َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
و ھمگی به ریسمان الله [= دین الله] چنگ زنید و پراکنده نشوید؛ و نعمت [بزرِگ] «

ھایتان الفت  خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دل الله را بر
ایجاد کرد و به [لطف و برکِت] نعمتش برادر شدید؛ و [پیش از آن، به خاطر کفرتان،] 
بر آستانۀ پرتگاه آتش قرار داشتید [که] الله شما را از آن نجات داد. الله اینچنین 

 ». سازد؛ باشد که ھدایت یابید آیات خود را برایتان آشکار می

مِۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَ� ﴿استقامت بر دین در ظاھر و باطن:  .٨
ُ
ٓ أ فَٱۡسَتقِۡم َكَما

ْۚ إِنَُّهۥ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ   . ]١١٢[هود:  ﴾١١٢َ�ۡطَغۡوا
  ای، [در برابر مشرکان] استقامت کن و کسی پس [ای پیامبر،] چنان که فرمان یافته«

که ھمراه تو [به پیشگاه الھی] روی آورده است [نیز باید در دینداری استقامت کند] 
 ».کنید بیناست تردید، او به آنچه می و سرکشی نکنید. بی

ۡعرِۡض َعِن ٱلَۡ�ِٰهلِ�َ ﴿رفتاری با مردم:  خوش .٩
َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
 ﴾١٩٩ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

 . ]١٩٩[األعراف: 
 ».پیشه کن و به نیکی فرمان بده و از نادانان روی بگردان [ای پیامبر،] گذشت«

ِ َوٱلَۡفۡتحُ ﴿لزوم استغفار و توبه:  .١٠ يَۡت ٱ�َّاَس يَۡدُخلُوَن ِ�  ١إِذَا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ
َ
َوَر�

ۡفَواٗجا
َ
ِ أ  . ]٣-١صر: [الن ﴾٣فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َ�َن تَوَّابَۢ� ٢دِيِن ٱ�َّ
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که یاری الله و پیروزی فرا رسد [و فتح مکه رخ دھد]، و مردم  [ای پیامبر،] ھنگامی «
شوند. [بدان که این امر، نشانه نزدیکی  گروه در دین الله داخل می را ببینی که گروه

ای، پس برای شکرگزاری در قبال نعمت  ای است که به آن مبعوث شده پایان وظیفه
به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه؛ ھمانا او فتح و پیروزی] 

 ». پذیر است بسیار توبه

 پاداش اھل توحید و ایمان
 ترین ھای خوبی عنایت فرموده که بزرگ در دنیا به اھل توحید و ایمان، وعده الله

ز اند از: رستگاری، ھدایت، نصرت، عزت، خالفت، تمکین در زمین، دفاع ا عبارتھا  آن
با آنان و  اللهآنان، امنیت، نجات، رسیدن برکت، عدم تسلط کفار بر ایشان، ھمراھی 

 محبت داشتن برای آنان.
ھای بزرگی برایش آماده نموده است که  و سرمایه ھای ماندگار اما در آخرت نعمت

ھیچ چشمی آن را ندیده و ھیچ گوشی نشنیده و بر قلب ھیچ فردی خطور نکرده است. 

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ فََ� ﴿
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ  .]١٧[السجدة:  ﴾١٧َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

دھند، چه [بسیار مایۀ]  داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام می ھیچ کس نمی«
 ». ھا برایشان نھفته است روشنی چشم
 اند از: ایمان در دنیا و آخرت عبارت توحید و ھای اھل ترین کرامت از بزرگ

َمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهزندگی پاک در دنیا و آخرت:  - اول
ۡحَسِن َما 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
نَ�ٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َوَ�َۡجزِ�َنَُّهۡم أ

ُ
ۡو أ

َ
َ�نُواْ ّمِن َذَكٍر أ

 . ]٩٧[النحل:  ﴾٩٧َ�ۡعَملُونَ 
که کار نیک کند و مؤمن باشد، قطعًا او را [در دنیا] به زندگانی  - مرد یا زن - ھر کس«

ه کاری کداریم و [در آخرت نیز] بر اساس نیکوترین [طاعت و]  ای زنده می پاک و پسندیده
 ».دھیم ردند، به آنان پاداش میک می

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهت: وارد شدن به بھش - دوم َ يُۡدِخُل ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
َ َ�ۡفَعُل َما يُرِ�دُ  نَۡ�ُٰرۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ٱۡ� ٰلَِ�ِٰت َج�َّ  . ]١٤[الحج:  ﴾١٤وََعِملُواْ ٱل�َّ

ھایی  اند، به باغ ه انجام داداند و کارھای شایسته  تردید، الله کسانی را که ایمان آورده بی«
کند که جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است. به راستی، الله آنچه را  [از بھشت] وارد می

 ».دھد خواھد، انجام می که می
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ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهھای بھشت.  جاویدان ماندن در نعمت - سوم َو�َّ�ِ
 ٰ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ نَۡ�ُٰرۖ ُ�ََّما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ٱ�َّ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� نَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
لَِ�ِٰت أ

ۡزَ�ٰٞج 
َ
ٓ أ ۖ َولَُهۡم �ِيَها ْ بِهِۦ ُمتََ�ٰبِٗها تُوا

ُ
ۖ َو� ِي ُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل ْ َ�َٰذا ٱ�َّ ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا قَالُوا

ونَ  َرةۖٞ وَُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ َطهَّ  . ]٢٥[البقرة:  ﴾٢٥مُّ
اند، مژده بده که  [ای پیامبر،] به کسانی که ایمان آورده و کارھای شایسته انجام داده«

ھایی [از بھشت] برایشان  [در پیش] است که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است.  باغ
پیش از این [در این ھمان است که «گویند:  ای از آن به اینان داده شود، می ھر زمان که میوه

دنیا] روزِی ما شده بود؛ در حالی که شبیِه آن به آنان داده شده بود [نه خوِد آن]؛ و [در آنجا] 
 ».ھمسرانی پاک دارند و در آن جاودانه خواھند ماند

ُ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهرضایت پروردگار.  - چھارم وََعَد ٱ�َّ
 ٰ ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َج�َّ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوَمَ�ِٰ�َن َطّيِبَٗة ِ� َج�َّ

َ
ٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ٱۡ�

ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ  ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ  . ]٧٢[التوبة:  ﴾٧٢َعۡدٖن� َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ

جویبارھا از زیر ھایی [از بھشت] وعده داده است که  الله به مردان و زنان مؤمن، باغ«
ای در  ھای پاکیزه [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خواھند ماند؛ و [نیز] خانه

]؛ و رضایت الله [از ھمۀ اینھا] برتر است. این  ھای جاودان [به آنان وعده داده است بھشت
 ».ھمان [رستگاری و] کامیابِی بزرگ است

ٞ يَۡوَم�ِٖذ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهدر بھشت.  أ رؤیت پروردگار - پنجم وُُجوه
ةٌ  ٞ  ٢٢نَّاِ�َ  . ]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
ھایی تازه [و شاداب] ھستند. به سوی پروردگارشان  آن روز، [اھل ایمان دارای] چھره«

 ».نگرند می

ٰٖت َوَ�َهرٖ إِنَّ ٱلُۡمتَّقِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله. أل اللهتقرب به  - ششم  ٥٤َ� ِ� َج�َّ
 ِۢ ۡقَتِدر  . ]٥٥-٥٤[القمر:  ﴾٥٥ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ

ھا و [کنار] جویبارھای [بھشتی] جای دارند؛  در مجلسی سرشار از  پرھیزگاران در باغ«
 ».راستی [و شایستگی] و نزد فرمانروایی مقتدر
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ۡصَ�َٰب ٱۡ�َنَّةِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله. أ شنیدن کالم پروردگار - ھفتم
َ
إِنَّ أ

َرآ�ِِك ُمتَِّ�  ٥٥ٱۡ�َۡوَم ِ� ُشُغٖل َ�ِٰكُهونَ 
َ
ۡزَ�ُٰجُهۡم ِ� ِظَ�ٍٰل َ�َ ٱۡ�

َ
لَُهۡم �ِيَها  ٥٦ونَ  ُٔ ُهۡم َوأ

ُعونَ  ا يَدَّ  . ]٥٨-٥٥[یس:  ﴾٥٨َسَ�ٰٞم قَۡوٗ� ّمِن رَّّبٖ رَِّحي�ٖ  ٥٧َ�ِٰكَهةٞ َولَُهم مَّ
اند. در آنجا [ھر  ھا تکیه زده ھا[ی گستردۀ بھشتی] بر تخت آنان و ھمسرانشان در سایه«

ھا] سالمی است که  گونه] میوه و ھر چه بخواھند برایشان [فراھم] است. [برتر از این نعمت
 ».سخن پروردگار مھربان است

ٰ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهنجات از آتش.  - ھشتم �ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَهاۚ َ�َن َ�َ
ۡقِضّيٗا ٰلِِمَ� �ِيَها ِجثِّيٗا ٧١َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ نََذُر ٱل�َّ ِيَن ٱ�ََّقواْ وَّ  .]٧٢-٧١[مریم:  ﴾٧٢ُ�مَّ ُ�نَّ�ِ ٱ�َّ

[مؤمنان برای عبور و  گردد؛ و ھیچ یک از شما [مردم] نیست، مگر آنکه وارد آن می«
دیدن، کافران برای ورود و ماندن]. این [امر،] ھمواره بر پروردگارت حکمی حتمی است. 

زانودرآمده در   دھیم و ظالمان را به اند [از آتش] نجات می ردهکه پرھیزگاری کسانی را کسپس 
 ».نیمک آن رھا می
ندگی بسیاری از ھایی که در دنیا به آنان وعده داده شده است، در ز ویژگی

و ھا  آن شان وجود ندارد و تنھا راه رسیدن به مسلمانان امروزی به خاطر ضعف ایمان
ھای  که وعده شان، تقویت ایمان موجود به ایمان مطلوب است، برای این مشاھده کردن

نسبت به اھل ایمان را در دنیا حاصل نماییم، باید ایمان و اعمال ما مانند ایمان و  الله
 پیامبران و صحابه به صورت حقیقی باشد. اعمال

ِ َورَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ِٰب ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ِيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ  نَزَل مِن َ�ۡبُلۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱ�َّ
َ
ِٓي أ ٰ رَُسوِ�ِۦ وَٱلِۡكَ�ِٰب ٱ�َّ َل َ�َ ِي نَزَّ ٱ�َّ

 . ]١٣٦[النساء:  ﴾١٣٦َوُ�تُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا
و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده است اید، به الله  که ایمان آورده ای کسانی «

است ایمان بیاورید [و بر آن پایدار باشید]؛  و [به ھر] کتابی که پیش از این فرستاده 
ھا و پیامبرانش و روز قیامت کفر بورزد،  کس به الله و فرشتگاِن او و کتاب و ھر 

 .»است تردید، در گمراھِی دور و درازی افتاده  بی

ۡلِم َكآفَّٗة َوَ� ﴿فرماید:  مرتبه میبلند اللهو  .٢ ْ ِ� ٱلّسِ ْ ٱۡدُخلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

بِ�ٞ  ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ  . ]٢٠٨[البقرة:  ﴾٢٠٨تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ
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ھا و]  [راهاید، ھمگی به اسالم [و اطاعِت الله] درآیید و از  ای کسانی که ایمان آورده«
 ».ھای شیطان پیروی نکنید. به راستی که او دشمن آشکار شماست گام

 ایمان به فرشتگان -٢
فرشتگانی  اللهکه برای  تصدیق و یقین قطعی داشتن به این ایمان به فرشتگان:

ھایی  و آن، گذاری نموده مانند جبرئیل ایمان داریم نام اللهھایی که  وجود دارند. به آن
ھا و  دانیم، نیز به صورت کلی ایمان داریم، و به آنچه که از ویژگی شان را نمی را که نام

 دانیم، نیز ایمان داریم. شان می اعمال
گزار الله  از جھت رتبه و درجه به این صورت ھستند: بندگان با کرامت و عبادت

که م غیبی ھستند باشند، و از خصوصیات ربوبیت و الوھیت چیزی ندارند و یک عالَ  می
 را از نور آفریده است.ھا  آن بلندمرتبه الله

َانُّ : «ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
ْ
ُخِلَقِت الَْمَالئَِ�ُة ِمْن نُوٍر، وَُخِلَق اجل

ا وُِصَف لَُ�مْ   ١.»ِمْن َماِرٍج ِمْن نَاٍر، وَُخِلَق آَدُم ِممَّ
ھا از  فرشتگان از نور، جن«کند که فرمود:  روایت می ج از رسول ل عایشه

 . »اند گونه که برای شما توصیف شده است، آفریده شده ھای سرکش آتش و آدم آن شعله
نمایند و آنچه که به آنان امر  را عبادت و تسبیح می اللهفرشتگان از جھت عمل: 

�ِض� َوَمۡن ﴿دھند:  می انجامشود را 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� وَن َ�ۡن َوَ�ُۥ َمن ِ� ٱلسَّ ِعنَدهُۥ َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

ونَ  ونَ  ١٩ِعَباَدتِهِۦ َوَ� �َۡسَتۡحِ�ُ َۡل َوٱ�ََّهاَر َ� َ�ۡفُ�ُ  . ]٢٠-١٩[األنبیاء:  ﴾٢٠�َُسّبُِحوَن ٱ�َّ
ورزند. آیا [این مشرکان]  ستایند و سستی نمی آنان شب و روز [الله را] به پاکی می«

 ».کنند؟ [مردگان را] زنده میاند که  معبودانی از زمین برگزیده
برداری کامل در برابر امرش را  فرمانھا  آن به اللهاز جھت اطاعت کردن از الله: 

ھا  آن بخشیده است و قدرت و قوت اجرای دستورات خویش را به آنان عنایت فرموده و

ِشَدادٞ �َّ  َعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ﴿...اند:  بر سرشت و طبیعت اطاعت کردن آفریده شده
َمرَُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ 

َ
َ َمآ أ  . ]٦[التحریم:  ﴾َ�ۡعُصوَن ٱ�َّ

                                           
 ٢٩٩٦حدیث شماره  مسلم - ١
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اند] که ھرگز از الله در  [آتشی که] فرشتگاِن خشن و سختگیر بر آن، [گمارده شده«...
یابند انجام  کنند، و ھر چه فرمان می [مورد] آنچه به آنان فرمان داده، نافرمانی نمی

 ».دھند می

 تعداد فرشتگان
ھا  آن داند. برخی از بلندمرتبه تعداد آنان را می اللهتعداد فرشتگان زیاد است و فقط 

ی آنان  اند از: حامالن عرش، نگھبان بھشت، نگھبان جھنم، فرشتگانی که وظیفه عبارت
حفاظت کردن و بعضی کارشان نوشتن اعمال است و... ھر روز ھفتاد ھزار فرشته در 

فرصت ھا  آن جا خارج شوند، دوباره به خوانند. پس وقتی که از آن المعمور نماز میبیت 
 جا وارد شوند و نماز بخوانند. رسد که به آن نمی

ذکر شده است وقتی که به آسمان ھفتم رسید:  ج در داستان سفر معراج پیامبر

�َل، َ�قَ «.. ُت ِجرْبِ
ْ
ل
َ
اَل: َهَذا ابَليُْت الَمْعُموُر يَُص�ِّ ِ�يِه لُكَّ يَْوٍم . فَُرفَِع يِل ابَليُْت الَمْعُموُر، فََسأ

َف َملٍَك، إَِذا َخرَُجوا لَْم َ�ُعوُدوا إيَِلِْه آِخَر َما َعلَيِْهْم ...
ْ
ل
َ
  ١».َسبُْعوَن أ

من نمایان شد. پس از جبرئیل سؤال کردم، او گفت:  یرو روبه... بیت المعمور «
ی از تخوانند و وق این بیت المعمور است که روزانه در آن ھفتاد ھزار فرشته نماز می

 .»شوند جا وارد نمی جا خارج شوند، دوباره به آن آن

 ھا و اعمال فرشتگان نام
بادت خویش را بر اطاعت و عھا  آن الله فرشتگان بندگان بزرگواری ھستند که

گاه ساخته و بعضی فقط در علم  اللهھا  آن ھا و اعمال برخی از آفریده است. از نام ما را آ
 الله قرار دارند.

 اند از: ھایی عنایت فرموده که عبارت ولیتئمسھا  آن به بعضی از اللهو 
 انبیا است. ول ابالغ وحی به پیامبران وئ: او مس÷ جبرئیل .١
 باران و گیاھان را بر عھده دارد.ولیت ئ: او مس÷ میکائیل .٢
 : مأمور دمیدن در صور است.÷ اسرافیل .٣

 ولیت اسباب زندگی را بر عھده دارند.ئترین فرشتگان ھستند و مس ھا بزرگ آن

                                           
 با لفظ بخاری١٦٢حدیث شماره  مسلم و ٣٢٠٧حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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ھا به آن وابسته است و میکائیل  جبرئیل مأمور ابالغ وحی است که زندگی قلب
ماید و اسرافیل مأمور دمیدن ن اش بارش باران است که زمین مرده را زنده می وظیفه

 شوند. در روح است که اجساد بعد از مردن زنده می
 مالک، که نگھبان جھنم است. .٤
 رضوان، که دربان بھشت است. .٥
 ملک الموت، که مأمور قبض و گرفتن ارواح ھنگام مرگ است. .٦

اند از حامل عرش و نگھبان بھشت، نگھبان جھنم، فرشتگانی که  برخی عبارت
 ا و مأمور دریاھا ھستند.ھ مأمور کوه

کنند و اعمال ھر شخصی را  شان را حفاظت می ھا و اعمال بعضی از فرشتگان انسان
 نمایند و بعضی ھمیشه با بنده ھستند. ثبت و ضبط می

و برخی از فرشتگان مأمور آمدن شب و روز ھستند و بعضی در مجالس ذکر حضور 
ولیت دارند و رزق انسان ئھا در رحم مس یابند. و بعضی از فرشتگان نسبت به جنین می

 کنند. و عمل و اجل، بدبخت و یا خوشبخت بودن او را به دستور الله ثبت می
بعضی مأمور سؤال کردن از مرده در قبر در مورد پروردگار و دین و پیامبرش 

داند،  تعدادشان را می اللهفرشتگان دیگری وجود دارند که فقط ھا  این ھستند. و غیر از
 داند. ون او ذاتی است که تعداد ھر چیزی را میچ

 ی کرام کاتبین وظیفه
فرشتگان کرام کاتب را آفریده و آنان را به عنوان نگھبان برای ما قرار داده که  الله

ای که  نویسند. با ھر انسانی دو فرشته وجود دارد؛ فرشته ھا را می اقوال و اعمال و نیت
ھا  ای که سمت چپ قرار دارد، بدی کند و فرشته میھا را ثبت  سمت راست است، نیکی

نمایند. یک در جلویش  ی دیگر وجود دارد که او را محافظت می نویسد. دو فرشته را می
 و دیگری در پشت سر او قرار دارند.

 ١١كَِراٗما َ�ٰتِبِ�َ  ١٠�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظ�َ ﴿: فرماید میبلندمرتبه  الله .١
 . ]١٢-١٠[االنفطار:  ﴾١٢َ�ۡفَعلُونَ َ�ۡعلَُموَن َما 

اند. که نویسندگانی  گمان، نگھبانانی [از فرشتگان] بر شما گمارده شده و بی«
 ».کنند] دانند [و اعمال نیک و بد شما را ثبت می دھید، می بزرگوارند؛ آنچه را انجام می
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�َ�َٰن َوَ�عۡ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ لَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ
ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِ�دِ 

َ
ۥۖ َوَ�ُۡن أ إِۡذ َ�َتلَ�َّ ٱلُۡمَتلَّقَِياِن َعِن ٱۡ�َِمِ�  ١٦َ�ۡفُسُه

َماِل قَعِيدٞ  يۡهِ َر�ِيٌب َعتِيدٞ  ١٧وََعِن ٱلّشِ ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ  . ]١٨-١٦[ق:  ﴾١٨مَّ
گاھیم؛ و از شاھرگش به او  یدیم و از وسوسهما انسان را آفر« ھای ضمیرش آ

اند [رفتارش را]  تریم. وقتی دو فرشته که بر سمت راست و چپ مراقب نشستهکنزدی
آورد، [فرشتۀ] مراقبی در کنار او آماده  نند؛ ھر سخنی که بر زبان میک ثبت می

 ».[نوشتن] است

َ�َّ ٱلَۡقۡوَل َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن َسَوآءٞ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣
َ
ۡن أ ّمِنُ�م مَّ

ِۡل وََسارُِبۢ بِٱ�ََّهارِ  َ�ُۥ ُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ  ١٠ُهَو ُمۡستَۡخفِۢ بِٱ�َّ
 ُ� ٰ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ ِۗ إِنَّ ٱ�َّ ۡمرِ ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡمۗ �ذَآ َ�َۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

َ
ْ َما بِأ وا ُ َغّ�ِ

ۥۚ َوَما لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوالٍ  ُ بَِقۡوٖ� ُسوٗٓء� فََ� َمَردَّ َ�ُ َراَد ٱ�َّ
َ
 . ]١١-١٠[الرعد:  ﴾١١أ
ارا بیان سازد و ک[ای مردم،] ھر یک از شما که سخن خود را پنھان کند یا آن را آش«

ردد یا در روز [به دنبال انجام کارھایش] برود، [در ھر کس در [تاریکِی] شب پنھان گ
داند]. او [= الله] فرشتگانی دارد که ھمواره  علم الھی] یکسان است [و او ھمه را می

گمان، الله  کنند. بی [بندۀ] او را از پیش رو و از پشت سرش به فرمان الله حفظ می
آنکه آنان آنچه را که در  دھد، مگر حال [و سرنوشت نیکوی] ھیچ قومی را تغییر نمی

که الله برای قومی  ھایشان دارند دگرگون سازند [و مرتکب گناه شوند]؛ و ھنگامی  دل
[گرفتاری و] بدی بخواھد، ھیچ چیز مانع آن نخواھد شد و آنان جز [ذات پاِک] او 

 ».ھیچ کارسازی ندارند
يِب  .٤

َ
ِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن َ�ْعَمَل «قَاَل:  ج أ

َ
َراَد َ�بِْدي أ

َ
: إَِذا أ ُ َ�ُقوُل ا�َّ

َسيِّئًَة، فََال تَْ�تُبُوَها َعلَيِْه َحىتَّ َ�ْعَملََها، فَإِْن َعِملََها فَاْكتُبُوَها بِِمثِْلَها، َو�ِْن تََرَ�َها 
ْن َ�ْعَمَل َحَسنًَة فَ 

َ
َراَد أ

َ
ُ َحَسنًَة، َو�َِذا أ ْجِ� فَاْكتُبُوَها هلَ

َ
ُ ِمْن أ

َ
لَْم َ�ْعَملَْها فَاْكتُبُوَها هل

 َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف 
َ

ْمثَالَِها إىِل
َ
ُ بَِعرْشِ أ

َ
 ١.»َحَسنًَة، فَإِْن َعِملََها فَاْكتُبُوَها هل

فرماید: ھرگاه  می أل الله«نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول س ابوھریره
مرتکب آن نشده است، برایش دھد، تا زمانی که  انجامام نیت کرد که کار بدی  بنده

                                           
 با لفظ بخاری ١٢٨حدیث شماره  مسلم و ٧٥٠١حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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ننویسید و اگر مرتکب آن شد، فقط یک بدی برایش بنویسید. اگر آن را به خاطر من 
عمل نیکی را کرد، ولی آن را  انجامترک کرد، برایش یک نیکی ثبت کنید و اگر قصد 

داد، بین ده تا ھفتصد برابر  انجامنداد، برایش یکی نیکی بنویسید و اگر آن را  انجام
 . »نیکی برایش بنویسید

 بزرگی آفرینش فرشتگان
را از نور آفریده است. و در بزرگی ھا  آن اللهفرشتگان مخلوقاتی بزرگ ھستند که 

ترین فرشتگان است که ششصد بال  خلقت با یکدیگر متفاوت ھستند. جبرئیل از بزرگ
ای از بالش پنج روستا و آبادی از  و با گوشهگیرد  ھای او افق را فرا می دارد و بال

را با آنچه که در آن وجود داشت، واژگون ھا  آن ھای قوم لوط را باال برد و سپس آبادی
 کرد. که جای آن بحر المیت امروزی است.

پس قدرت کامل یک بالش چه قدر است! و چه قدر تمام ششصد بالش قدرت دارند! 
و قدرت کامل بدنش چه قدر است! پروردگار قوی و و پاھایش چه قدر قدرت دارند! 

 !؟را آفریده است، چه قدر قدرت داردبزرگی که او 
که یک بار در  باشد، ھنگامی ای است که مأمور دمیدن در روح می اسرافیل فرشته

د و وقتی که در رو د، از بین میھا و زمین قرار دار دمد ھر آنچه که در آسمان صور می
 نمایند. شوند، و نظاره می خیزند و زنده می به پا می  صور بدمد، ھمهی دوم در  مرحله

این قدرت دمیدن او است، پس بدنش چه اندازه قدرت دارد! و پروردگار بزرگی که او 
 !؟را آفریده است، چه قدر قدرت دارد

ی  به اندازه یکی از فرشتگان حامل عرش الھی ی بین نرمی گوش تا گردن فاصله
ی بین سر تا پاھایش چه قدر است! و عظمت بزرگی که  است، پس فاصلهھفتصد سال 

 او را آفریده است، چه قدر است؟!

�ِض َجاِعِل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ فَاِطرِ ٱلسَّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۚ يَ  ۡجنَِحةٖ مَّ
َ
ْوِ�ٓ أ

ُ
ِ رُُسً� أ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ۚ إِنَّ ٱ�َّ زِ�ُد ِ� ٱۡ�َۡلِق َما �ََشآُء
ءٖ قَِديرٞ   . ]١[فاطر:  ﴾١َ�ۡ

است؛ [پروردگاری که]  -ھا و زمین آفرینندۀ آسمان -سپاس [و ستایش] از آِن الله «
گانه و چھارگانه، فرستادگان [خویش به سوی  ھای دوگانه و سه فرشتگان را با بال
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تردید، الله بر ھر چیزی  افزاید. بی [و] ھر چه بخواھد در آفرینش میمردم] قرار داد 
 ».تواناست

٢.  ِ ًدا: «س قَاَل َ�بُْد ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ ِستُّ ِمائَِة َجنَاٍح  ج أ

َ
�َل هل ى ِجرْبِ

َ
  ١.»َرأ

که ششصد  جبرئیل را مشاھده نمود ج دمحم«گوید:  می س عبدالله بن مسعود
 . »بال داشت

ِ َ�ْن َجابِِر  .٣ َث َ�ْن َملٍَك «قَاَل:  ج انلَّيِبِّ َعِن  ب بِْن َ�بِْد ا�َّ َحدِّ
ُ
ْن أ

َ
ِذَن يِل أ

ُ
أ

 اَعتِِقِه َمِسَ�ُة 
َ

ُذنِِه إِىل
ُ
َعْرِش، إِنَّ َما َ�ْ�َ َشْحَمِة أ

ْ
ِ ِمْن مَحَلَِة ال ِمْن َمَالئَِ�ِة ا�َّ

 ٢».َسبِْع ِمائَِة اَعمٍ 
به من اجازه داده «نماید که فرمود:  می روایت ج امبریپاز  ب جابر بن عبدالله

شد که در مورد یکی از فرشتگان حامل عرش الھی سخن بگویم؛ به درستی که 
 .»ی مسافت ھفتصد سال است اش به اندازه ی نرمی گوش تا شانه فاصله

 نتایج ایمان به فرشتگان
بلندمرتبه و قدرت و قوت او و حکمت و  اللهعلم داشتن به بزرگی و عظمت  .١

آفریده که تعدادشان را فقط خودش   فرشتگانی را اللهبه درستی که  ؛رحمتش
 را به عنوان حامالن عرش قرار داده است. یکی ازھا  آن داند و بعضی از می
ی مسافت ھفتصد سال  اش به اندازه ی بین نرمی گوش تا شانه فاصلهھا  آن

 است.
که روی عرش قرار دارد، چه قدر بزرگ  و کسی !ر بزرگ است؟پس عرش چه قد

َوَ�ُ ﴿باشد.  که سلطنت و پادشاھی مخصوص او می است! پاک و منزه است کسی
�ِض� َوُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  . ]٣٧[الجاثیة:  ﴾٣٧ٱۡلِكۡ�َِ�آُء ِ� ٱلسَّ

 ».ناپذیِر حکیم است و او تعالی شکستھا و زمین از آِن اوست؛  بزرگی در آسمان«
و شکر کردن او به خاطر عنایتی است که به انسان نموده  اللهحمد و سپاس  .٢

را ھا  آن ھا را حفاظت نمایند و است. برخی از فرشتگان را مأمور نموده تا انسان
 شان دعا کنند. شان را ثبت نمایند و برای نصرت و یاری کنند و اعمال

                                           
 با لفظ بخاری ١٧٤حدیث شماره  مسلم و ٤٨٥٧حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ١٥١: آلبانیة صحیحال  ةسلسلال، ٤٧٢٧حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ٢
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دھند و برای  می انجامالئکه به خاطر عبادتی که برای الله م اشتن بادمحبت  .٣
در مورد حامالن عرش و  أل اللهطور که  کنند. ھمان مؤمنان دعا و استغفار می

ِيَن َ�ِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَ�ُۥ ﴿فرماید:  که اطرافش ھستند، می کسانی ٱ�َّ
ْۖ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمنُوَن  ِيَن َءاَمُنوا بِهِۦ َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ

ْ َسبِيلََك َوقِهِۡم َعَذاَب ٱۡ�َِحيمِ  َبُعوا ْ َوٱ�َّ ِيَن تَابُوا ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِ�َّ ۡ�َ٧ 
ُهۡم َوَمن َصلََح مِ  ِٰت َعۡدٍن ٱلَِّ� وََعد�َّ ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ

َ
ۡزَ�ِٰجهِۡم َر�ََّنا َوأ

َ
ۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ

نَت ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ّ�ِ  ٨َوُذّرِ�َّ ّ�ِ  َٔ َوقِِهُم ٱلسَّ اِت يَۡوَم�ِٖذ  َٔ اِت� َوَمن تَِق ٱلسَّ

ۥۚ َوَ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ   . ]٩-٧[غافر:  ﴾٩َ�َقۡد رَِ�َۡتُه
اند،  ه گرِد آن حلقه زدهکو فرشتگانی نند ک ه عرش را حمل میکفرشتگانی «

ستایند و به او ایمان دارند و [این گونه] برای اھل ایمان  پروردگارشان را به پاکی می
خواھند: پروردگارا، رحمت و دانشت، ھر چیزی را فراگرفته است؛ پس  آمرزش می

». دار ردند و پیرو راه تو شدند، بیامرز و از عذاب دوزخ نگاهکه توبه کسانی را ک
ھای  پروردگارا، آنان و پدران [و مادران] و ھمسران و فرزندان صالحشان را در باغ

ناپذیر و حکیمی.  تردید، تو شکست ه بیکن، کای، وارد  ه وعده دادهکجاودان بھشت 
یفِر] کن؛ و ھر کس را که در آن روز از [کھا حفظ  یفِر] بدیک[بار الھا،] آنان را از [

 ».امیابی بزرگ استکای. این، ھمان  ھا نگاه داری، مشمول رحمتت قرار داده بدی

 ھا ایمان به کتاب -٣
ھایی را به  بلندمرتبه کتاب اللهکه  ھا: یقین قطعی داشتن به این ایمان به کتاب

در این مورد  اللهخاطر ھدایت بندگانش بر انبیا و پیامبرانش نازل فرمود و سخنی که 
نماید، واقعیت دارد و حق  یقت دارد. و ھرچه که آن را تضمین میه است، حقدفرمو

در کتاب خویش ذکر نموده و نام  اللهاست و ھیچ شکی در آن نیست. نام برخی را 
 داند.  می اللهبرخی دیگر را فقط 

 ھای آسمانی که در قرآن ذکر شده است تعداد کتاب
 نازل کرده است:ھای ذیل را  در قرآن بیان فرموده که کتاب أل الله

 .÷ صحف ابراھیم .١
 نازل فرموده است. ÷ بر موسی اللهتورات: کتابی است که  .٢
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 است.فرموده نازل  ÷ بر داوود اللهزبور: کتابی است که  .٣
 است.فرموده نازل  ÷ بر عیسی اللهانجیل: کتابی است که  .٤
 .فرمودو برای تمام مردم نازل  ج آن را بر پیامبر اسالم اللهقرآن: کتابی است که  .٥

 ھای سابق آسمانی حکم ایمان و عمل کردن به کتاب
را که صحیح ھا  آن و اخبارھا را نازل فرموده  این کتاب أل اللهکه  ایمان داریم به این

نماییم، مانند خبر دادن به قرآن، و خبرھایی را که تبدیل و تحریف  ھستند، تصدیق می
منسوخ نشدند با رضایت و تسلیم شدن کنیم. و به احکامی که  نشدند را نیز تصدیق می

 کنیم. عمل می
ھا  آن دانیم، به صورت کامل به را نمیھا  آن ھای آسمانی که نام و به آنچه از کتاب

ِ ﴿ایمان داریم.  ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِما

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ وَ 
َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
ُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

 . ]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ 
رسول [الله] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان «

اند؛ [و سخنشان این است  ھا و پیامبرانش ایمان آورده به الله و فرشتگان و کتاب[نیز] ھمگی 
یک از پیامبرانش [نه در ایمان به آنان ونه برتری برخی بر برخی دیگر]  میان ھیچ«که]: 

شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا، آمرزش تو را [خواھانیم] و «و گفتند: » گذاریم تفاوتی نمی
 ». امور] به سوی توستبازگشت [تمام 

ی  ھای آسمانی سابق مانند تورات و انجیل و زبور و غیر از آن به وسیله و تمام کتاب

ٓ إَِ�َۡك ٱلِۡكَ�َٰب ﴿فرماید:  می أل اللهطوری که  قرآن عظیم منسوخ شدند، ھمان نَزۡ�َا
َ
َوأ

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ٱلِۡكَ�ِٰب َوُمَهيۡ  ۖ بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ ُ نَزَل ٱ�َّ
َ
ٓ أ ِمًنا َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِما

ۚ َولَۡو َشآَء  ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا
� لُِ�ّ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡ�َّقِ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
َوَ� تَتَّبِۡع أ

 ٓ َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َما ٗة َ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ
ُ
ُ َ�ََعلَُ�ۡم أ ِ  ٱ�َّ ْ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� إَِ� ٱ�َّ َءاتَٮُٰ�ۡمۖ فَٱۡستَبُِقوا

 . ]٤٨[المائدة:  ﴾٤٨َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ 
ھای  کنندۀ کتاب حق بر تو نازل کردیم [که] تصدیق و [ای پیامبر، ما این] کتاب را به«

ھای آسمانی به عنوان معیاری برای حق و باطل] است.  پیشین است و مورد اعتماد [کتاب
پس بین آنان بر اساس آنچه الله نازل کرده است حکم کن و به جای حقیقتی که [از جانب 
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ھای آنان پیروی نکن. [ای مردم،] ما برای ھر یک از شما  قرآن] به تو رسیده است، از ھوس
داد؛  ست، ھمۀ شما را امتی واحد قرار میخوا آیین و راھی روشن قرار دادیم؛ و اگر الله می

ھا بر  خواھد] شما را در [مورد] آنچه به شما بخشیده است بیازماید؛ پس در نیکی ولی [الله می
یکدیگر پیشی گیرید. بازگشت ھمگی شما به سوی الله است؛ آنگاه او تعای شما را از آنچه در 

گاه می آن اختالف می  ».سازد کردید، آ

 ی که در دست اھل کتاب وجود داردھای حکم کتاب
نبیا و د، به ایلی که در دست اھل کتاب قرار دارتورات و انجی  نسبت دادن ھمه

تغییر و تحریف صورت گرفته است، مانند ھا  آن در؛ زیرا پیامبران الھی صحیح نیست
توسط نصارا و توصیف  ÷ و اله دانستن عیسی ،نسبت دادن پسر به الله از طرف آنان

ھا. پس  و اتھام زدن به پیامبران و مانند آن ،به آنچه که شایسته و سزاوارش نیست الله
 قشیدتص چیزی که در قرآن و سنتجز به رد شوند و ھا  آن ی واجب است که ھمه

 .میاورینایمان  آمده است
کنیم،  که اھل کتاب برای ما سخن بگویند، آنان را تصدیق یا تکذیب نمی و ھنگامی

ند تھای او و پیامبرانش ایمان داریم. پس آنچه را که گف م: به الله و کتابگویی بلکه می
 نماییم. را تصدیق نمیھا  آن کنیم و اگر باطل بود، اگر حق بود، تکذیب نمی

 حکم یھودیت و نصارا
باشد و ھرچه که  دین بر حقی که تمام پیامبران آوردند، اسالم است و او بر حق می

وتُواْ ﴿غیر از او وجود دارد، باطل است. 
ُ
ِيَن أ ِ ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ َوَما ٱۡخَتلََف ٱ�َّ إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

َ ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۗ َوَمن يَۡ�ُفۡر � ِ فَإِنَّ ٱ�َّ َ�ِٰت ٱ�َّ
 . ]١٩[آل عمران:  ﴾١٩�ُع ٱۡ�َِساِب َ�ِ 

] به  تاب [آسمانیکه کسانی کدر حقیقت، دین [پسندیده] نزد الله ھمان اسالم است؛ و «
]  ه علم برایشان [حاصلکدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنکآنان داده شده است، با ی

ر سرکشی و حسدی [بود] آمد [و حجت بر آنان تمام شد]. آن [اختالف و تفرقه] ھم به خاط
کس به آیات الله کفر بورزد، [بداند که] الله در حسابرسی   ه میانشان وجود داشت؛ و ھرک

 ». سریع است
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ت که گفته شود، یھودیت دین یھودیت و نصرانیت دین آسمانی نیستند و جایز نیس
است؛ زیرا یھودیت چند قرن بعد از تورات به  ÷ و نصرانیت دین عیسی ÷ موسی

 وجود آمده است. نصرانیت نیز چنین است.
یھودیت و نصرانیت ادیانی اختراع شده و جدید ھستند که سرشار از تحریف، تبدیل، 

و بر حقی  انهگیو صفات الھی و دین  ءاسمابدعت و کفر ھستند و با شکوه و بزرگی و 

ۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقبََل َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِ ﴿اسالم است، در تضاد بوده و منافات دارند.  که
 . ﴾٨٥ِمۡنُه َوُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

کس دینی غیر از اسالم برگزیند، ھرگز از او پذیرفته نخواھد شد و در آخرت از  ھر «
 ». زیانکاران است

اسالمی که واجب است به آن ایمان بیاوریم، دینی است که پیامبران آن را فقط از 

َوقَالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا ﴿جانب پروردگارشان آوردند و غیر از آن ھمه چیز باطل و مردود است. 
ْۗ قُۡل بَۡل ِملََّة إِبَۡ�ِٰ�  ۡو نََ�َٰرٰى َ�ۡهَتُدوا

َ
 .]١٣٥[البقرة:  ﴾١٣٥َم َحنِيٗفاۖ َوَما َ�َن ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ۧأ

ھدایت یابید. [ای پیامبر، به آنان] بگو: و [اھل کتاب] گفتند: یھودی یا نصرانی شوید تا «
کنیم] که حقگرا بود و ھرگز در زمرۀ  [نه از آیین شما] بلکه از آیین ابراھیم [پیروی می

 ». مشرکان نبود
یھود و نصارا کافر و مشرک و گمراه ھستند و مورد خشم و غضب الھی قرار گرفتند، 

بیاورند و به آن عمل کنند که  پس بر آنان و غیر آنان واجب است به اسالمی ایمان

ٓ َءاَمنُتم بِهِۦ ﴿تمام پیامبران آن را از جانب پروردگارشان آوردند.  ْ بِِمۡثِل َما فَإِۡن َءاَمُنوا
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ َما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ ْ فَإِ�َّ ْۖ �ن تََولَّۡوا  ١٣٧َ�َقِد ٱۡهتََدوا

ِ ِصۡبَغٗةۖ َوَ�ُۡن َ�ُۥ َ�ٰبُِدونَ ِصبۡ  ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
ِ َوَمۡن أ  . ]١٣٨-١٣٧[البقرة:  ﴾١٣٨َغَة ٱ�َّ

اند؛ و اگر  اید ایمان آوردند، قطعًا ھدایت یافته پس اگر آنان [نیز] به آنچه شما ایمان آورده«
ای پیامبر، پروردگار پشت کنند، پس جز این نیست که قطعًا سِر ستیز [و جدایی] دارند؛ پس [

[ را از تو دفع خواھد نمود و او ھا  آن یکتا برای حمایِت تو کافی است و] به زودی الله [شرِّ
شنوای داناست. رنِگ الھی [و دیِن او را بپذیرید و به آن پایبند باشید] و چه کسی 

 ».کنیم نگارتر از الله است؟ و ما تنھا او را عبادت می خوش
گونه که شرک را از  نفی کرده است، ھمان ÷ یھودیت و نصرانیت را از ابراھیم الله

که آن دو دین کفر ھستند که کفار بعدی  او نفی نموده است. و این داللت دارد بر این
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به وجود آوردند. پس شایسته و سزاوار نیست که پدر پیامبران به آن دو دین توصیف 

ۡسلِٗما َوَما َ�َن ِمَن َما َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�هُ ﴿شود.  ا َوَ�ِٰ�ن َ�َن َحنِيٗفا مُّ ا�ِّيٗ ودِيّٗا َوَ� نَۡ�َ
 . ]٦٧[آل عمران:  ﴾٦٧ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 

گرایی مسلمان بود و ھرگز در زمرۀ مشرکان  ابراھیم نه یھودی بود و نه نصرانی؛ بلکه حق«
 ».نبود

 حکم ایمان و عمل کردن به قرآن کریم
ترین آنان که  آن را بر خاتم پیامبران و با فضیلت أل اللهقرآن کریم کتابی است که 

ترین و  ترین و کامل است، نازل فرمود و آن آخرین کتاب آسمانی و بزرگ ج رسول
ای برای ھر چیزی و سبب ھدایت و  قرآن را بیان کننده اللهباشد.  میھا  آن ترین محکم

 است. رحمتی برای جھانیان قرار داده
است بر  ÷ ترین فرشته که جبرئیل ترین کتاب است که با فضیلت قرآن با فضیلت

ھا که برای مردم  ترین امت است و بر با فضیلت ج ترین مخلوقات که رسول با فضیلت
که زبان عربی واضح و آشکار ھا  آن ترین ترین زبان و فصیح شوند و با فضیلت خارج می

 است، نازل شده است.
کریم کتاب توحید و ایمان و کتاب دعوت به سوی الله و کتاب ھدایت به قرآن 

تر مردم به خاطر  علم و احکام و کتاب پاداش و ثواب است و بیش سوی حق و کتاب
 ترین مقاصد آن غافل ھستند. نمایند، ولی از بزرگ کسب ثواب آن را تالوت می

 شود. سوب میتالوت قرآن، و تدبر در آن و عمل کردن به آن عبادت مح
بر ھر شخص، ایمان به آن و عمل به احکام و رعایت کردن آداب آن، واجب است. 

حفاظت آن را بر  اللهپذیرد.  بعد از نزول قرآن، عمل کردن به غیر از آن را نمی الله
 عھده گرفته است. پس از تبدیل و تغییر و تحریف و زیادت و نقصان سالم است.

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿ فرماید: بلندمرتبه می الله .١  .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
به راستی که ما خود، قرآن را نازل کردیم و قطعًا خودمان نیز نگھبان آن [از ھر «

 ».گونه تبدیل و تحریفی] ھستیم

وُح  ١٩٢ٱلَۡ�ٰلَِم�َ �نَُّهۥ َ�َ�ِ�ُل َرّبِ ﴿ فرماید: بلندمرتبه می اللهو  .٢ نََزَل بِهِ ٱلرُّ
مِ�ُ 

َ
ٰ قَلۡبَِك ِ�َُكوَن مَِن ٱلُۡمنِذرِ�نَ  ١٩٣ٱۡ� بِ�ٖ  ١٩٤َ�َ ٖ مُّ  ﴾١٩٥بِلَِساٍن َعَرِ�ّ

 . ]١٩٥-١٩٢[الشعراء: 
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االمین [=   و به راستی [این] قرآن فروفرستادۀ پروردگار جھانیان است. روح«
دھنده باشی.  بر قلب تو [نازل کرده است] تا بیمجبرئیل] آن را فرود آورده است. 

 ».[قرآن را] به زبان عربی روشن [نازل نمود]

 داللت آیات قرآن
 :کنند یم واضحخبر یا طلب  را به صورتھر چیزی آیات قرآن 

 خبر دو نوع است:
 .أل اللهو صفات و افعال و اقوال  ءاسماخبر از آفریننده و  .١
ھا، زمین، عرش، کرسی، انسان، حیوان،  آسمانخبر دادن از مخلوقات مانند  .٢

جمادات، نباتات، بھشت و جھنم. و خبر دادن از انبیا و پیامبران و پیروان آنان 
 شان و جزا دادن ھر گروه و مانند آن از اخبار قرآن. و دشمنان

 طلب دو نوع است:
ادن د انجامدستور دادن فقط به عبادت الله و اطاعت کردن از او و پیامبرش و  .١

 به آن دستور داده است، مانند نماز، روزه، و... . اللهآنچه که 
حرام قرار  اللهنھی کردن از شریک ورزیدن به الله و بر حذر داشتن آنچه را که  .٢

نھی فرموده ھا  آن انجاماز  اللهکه ھا  آن داده است، مانند ربا، فحشا و غیر از
 است.

ال اله اال «ترین دستور، علم داشتن به  است و بزرگ أل اللهترین خبر، شناخت  بزرگ
باشد. و  ترین چیزی که از آن نھی شده است، نھی از کفر و شرک می است. بزرگ» الله

 ترین دعا این است که: پروردگارا! ما را به راه راست ھدایت فرما. بزرگ
ترین پیامبر  است که با فضیلت اللهحمد و سپاس و شکر و منت و بخشش مخصوص 

ما فرستاده است و بھترین کتاب را بر ما نازل فرموده است و ما را بھترین امت  را برای
 کنند. قرار داده است که به سوی مردم خروج می

َثاِ�َ َ�ۡقَشعِرُّ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله تََ�ٰبِٗها مَّ ۡحَسَن ٱۡ�َِديِث كَِ�ٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزَّ ٱ�َّ

ِيَن  ِ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱ�َّ ِۚ َ�ٰلَِك ُهَدى ٱ�َّ َ�َۡشۡوَن َر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُ�ُهۡم إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ
ُ َ�َما َ�ُۥ ِمۡن َهادٍ   . ]٢٣[الزمر:  ﴾٢٣َ�ۡهِدي بِهِۦ َمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱ�َّ

دیگر و ک] ھمانند ی تشه [برخی از آیاکرده کتابی نازل کالله بھترین سخن را به صورت «
ه از [مجازات] پروردگارشان بیم دارند، [با شنیدن این کسانی ک[برخی نیز] مکرر است. 
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گیرد. این ھدایِت  شود و سپس دل و جانشان با یاد الله آرام می آیات،] مو بر تنشان راست می
گمراه سازد، ھیچ  نماید؛ و ھر کس که الله او را ه ھر کس را بخواھد، به آن راه میکالله است 

 ».ھدایتگری نخواھد داشت

 ایمان به پیامبران -٤
در ھر امتی  أل اللهکه  ایمان به پیامبران: تصدیق و یقین قطعی داشتن به این

دعوت نمایند، و دوری  أل اللهپیامبری را مبعوث کرده است تا آنان را فقط به عبادت 
پیامبران راستگویی ھستند ھا  آن ی شود. ھمه می عبادتکردن از آنچه که به غیر از او 

را به خاطرش فرستاده است، تبلیغ نمودند. نام بعضی از ھا  آن اللهی آنچه را که  و ھمه
به خود  اللهرا ھا  آن برای ما بیان فرموده است و علم داشتن به نام برخی از اللهآنان را 

 اختصاص داده است.

 حکم ایمان به انبیا و پیامبران
کفر ھا  آن که به یکی از به تمام انبیا و پیامبران واجب است و کسی ایمان داشتن

ھا  آن کفر نموده است. واجب است که اخباری که از جانبھا  آن ی ورزد، به ھمه
در درستی ایمان، و ھا  آن باشد، و صحیح است، را تصدیق نمود و اقتدا کردن به می

که خاتم پیامبران و با  ج سولکردن به شریعت ر کمال توحید و خوش رفتاری و عمل
 ی عالم فرستاده شده است. ترین آنان است و به سوی تمام مردم و ھمه فضیلت

ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ  َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َءاَمَن بِٱ�َّ
َ
َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ 
َ
 . ]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥َسِمۡعَنا َوأ

رسول [الله] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و «
اند؛ [و  ھا و پیامبرانش ایمان آورده فرشتگان و کتابمؤمنان [نیز] ھمگی به الله و 

یک از پیامبرانش [نه در ایمان به آنان ونه برتری  سخنشان این است که]: میان ھیچ
و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم.  .گذاریم برخی بر برخی دیگر] تفاوتی نمی

 ». پروردگارا، آمرزش تو را [خواھانیم] و بازگشت [تمام امور] به سوی توست

ِ َورَُسوِ�ِۦ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ْ بِٱ�َّ ْ َءامُِنوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ٰ رَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ٰ  َل َ�َ ِي نَزَّ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر َوٱۡلِكَ�ِٰب ٱ�َّ نَزَل مِن َ�ۡبُل
َ
ِٓي أ ِب ٱ�َّ
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ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا  ﴾١٣٦بِٱ�َّ
 . ]١٣٦[النساء: 

اید، به الله و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده است  که ایمان آورده ای کسانی «
است ایمان بیاورید [و بر آن پایدار باشید]؛  [به ھر] کتابی که پیش از این فرستاده و 

ھا و پیامبرانش و روز قیامت کفر بورزد،  کس به الله و فرشتگاِن او و کتاب و ھر 
 ».است تردید، در گمراھِی دور و درازی افتاده  بی

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ َم  ۧقُولُوٓاْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ

وِ�َ 
ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
�ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحٖد ّمِنۡ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ  . ]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦ُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِمونَ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ایم و به آنچه بر ما نازل  [ای مؤمنان، به اھل کتاب] بگویید: ما به الله ایمان آورده«
شده است و به آنچه که بر ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [یعقوب] 

ی داده شده است و به آنچه که نازل گردید و [ھمچنین] به آنچه که به موسی و عیس
[آری به ھمۀ آنان ایمان  به پیامبران [دیگر] از طرف پروردگارشان داده شده است؛

گذاریم و ما [ھمگی] تسلیِم الله  آوریم] و میان ھیچ یک از ایشان تفاوت نمی می
 ».ھستیم

 تربیت پیامبران و پیروان آنان
شان را تربیت نموده تا اول برای خودشان تالش نمایند  پیامبران و پیروان أل الله

و تفکر و صبر و تالش و از خود گذشتگی برای ھر رش ایمان به عبادت و تزکیه و نگ تا
را  ی الله چیزی به خاطر دین، و بذل و بخشش و ترک کردن به خاطر باال بردن کلمه

ھای آنان قرار  یقین در قلبکامل گردد و ھا  آن که ایمان در زندگی ، تا ایندننکحاصل 
او ی ھر چیزی است و ھر چیزی در دست او است، و تنھا  که الله آفریننده  گیرد

ھای شایسته  ھا و محیط ی خانه حفظ ایمان به وسیله رعبادت است. سپس ب مستحق
و  د اللهایمجالس ی ایمان و اعمال صالح و  مانند مساجدی که به وسیله .تالش نمایند

 .ندھستآباد  علم
شان بر استفاده از ایمان تالش  یشخصسپس برای بر طرف کردن نیازھای دینی و 

نماید و  را نصرت میھا  آن ،ھاست آن با اللهجا که باشند بینند ھر  نمایند. سپس می
طور که نصرت در جنگ بدر و فتح مکه و... شامل مسلمانان شد.  کند، ھمان تأیید می

نمایند. سپس برای  و به غیر از او بر کسی دیگر توکل نمی کنند سبحان توکل می اللهبر 
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کنند  فرستاده شدند، تالش میھا  آن که به سوی نشر ایمان بین اقوام خویش و کسانی
تعلیم ھا  آن یکتا را که شریک ندارد، عبادت نمایند و احکام الھی را به اللهکه  تا این

که ھدایت شوند و در دنیا و  کنند تا اینتالوت ھا  آن دھند و آیات پروردگارشان را بر
 آخرت خوشبخت گردند.

ّمِّ�ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� ْ َعلَۡيِهۡم  ُۧهَو ٱ�َّ َن رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

ْ مِن َ�ۡبُل  بِ�ٖ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُوا  ٢لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ا يَۡلَحُقواْ بِهِۡمۚ َوُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ  ِ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ  ٣َوَءاَخرِ�َن ِمۡنُهۡم لَمَّ َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ�َّ

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ   . ]٤-٢[الجمعة:  ﴾٤َوٱ�َّ
 ودشان برانگیخت که آیاتش را برسوادان، پیامبری از میان خ و ذاتی است که از میان بی«

بخواَند و آنان را پاک گرداَند و کتاب [= قرآن] و حکمت [= سنت] به آنان بیاموزاند؛ و به ھا  آن
راستی که آنان پیش از این[که رسول به سویشان فرستاده شود]، در گمراھِی آشکاری بودند. 

اند [و بعدھا به دنیا  ن ملحق نشدهو [این پیامبر] به سوی قومی دیگر [نیز] که ھنوز به اینا
ناپذیِر حکیم است. این فضِل الله است که  خواھند آمد، مبعوث شده است ]؛ و او تعالی شکست

 ». بخشد؛ و الله دارای فضل عظیم است کس که بخواھد می  آن را به ھر
به او شریعت داده و به او امر فرموده که آن را به  اللهرسول: کسی است که 

 کند، تبلیغ نماید. داند و با آن مخالفت می داند، و یا می ه آن را نمیک کسی
به او شریعت پیامبر قبلی را داده تا کسانی را که از اصحاب  اللهنبی: کسی است که 

گاه نماید و شریعت و دین را تجدید کند، پس ھر رسولی نبی ھا  آن آن شریعت ھستند، آ
 ای رسول نیست. است، ولی ھر نبی

و نبی وقتی که با یکدیگر ذکر شوند، ھرکدام دارای معنای خاصی است و رسول 
 شود. که جدا ذکر شوند، ھرکدام معنای دیگری را نیز شامل می ھنگامی

 بعثت انبیا و پیامبران
برای ھر امتی رسولی بوده است که الله تعالی او را با شریعت مستقلی به سوی 

ه که شریعت قبل از آن به او وحی شده تا آن وجود داشت یا قومش ارسال نموده یا نبی
 را تجدید نماید.
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َ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
َ�ٰلَ  ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ ۡن َحقَّ ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ ْ ٱل�َّ ُةۚ َوٱۡجَتنُِبوا

 َ�ِ� �ِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ
َ
  ]٣٦[النحل:  ﴾٣٦فَِسُ�واْ ِ� ٱۡ�

الله یکتا را عبادت «یقینًا ما در ھر امتی، پیامبری را [با این پیام] برانگیختیم که: «
الله برخی از آنان را ھدایت ». کنید و از طاغوت [= معبودان غیر الله] دوری کنید

رده است و برخی از آنان نیز سزاوار گمراھی شدند. پس در زمین بگردید و بنگرید ک
 ».نندگان [آیات الھی] چگونه بوده استک ذیبککه سرانجاِم ت

ۚ َ�ُۡ�ُم بَِها ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ نَزۡ�َا ٱ�َّۡوَرٮَٰة �ِيَها ُهٗدى َونُورٞ
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

سۡ 
َ
ِيَن أ ۡحبَاُر بَِما ٱۡستُۡحفُِظواْ مِن كَِ�ِٰب ٱ�َّبِيُّوَن ٱ�َّ

َ
ٰنِيُّوَن َوٱۡ� َّ� ِيَن َهاُدواْ َوٱلرَّ لَُمواْ لِ�َّ

واْ � ِ َوَ�نُواْ َعلَيۡهِ ُشَهَدآَءۚ فََ� َ�َۡشُواْ ٱ�َّاَس وَٱۡخَشۡوِن َوَ� �َۡشَ�ُ َ�ِٰ� َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۚ ٱ�َّ
نَزَل 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ٰفُِرونَ  َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ

ُ
ُ فَأ  .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱ�َّ

به راستی ما تورات را نازل کردیم که در آن ھدایت و نور است. پیامبرانی که [در «
کردند  ھای] آن برای یھود داوری می برابر فرمان الله] تسلیم بودند، بر اساس [آموزه

تاب الله [و جلوگیری از کو [نیز] دانشمندان و فقیھان [یھودی] که پاسداری از 
ه بود و بر [حقانیِت] آن گواه بودند [و بنا به تحریف تورات] به آنان سپرده شد

کردند]؛ پس [ای یھود، در اجرای احکام الھی] از مردم  دستورھایش حکم می
نترسید و از من بترسید و آیاتم را به بھایی ناچیز نفروشید؛ و ھر کس به [وسیله 

شری و قوانین و] احکامی که الله نازل کرده است داوری [و حکم] نکند [و قوانین ب
 ». ھوا و ھوس آنان را جایگزین آن نماید]، کافر است

 تعداد انبیا و پیامبران
 انبیا و رسوالن تعدادشان زیاد است:

در قرآن ذکر کرده و اخبارشان را برای ما نقل کرده است  اللهنام بعضی از آنان را 
 که بیست و پنج نفر ھستند.

 .]١١٥[طه:  ﴾١١٥َءاَدَم مِن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُۥ َعۡزٗماَولََقۡد َعهِۡدنَآ إَِ�ٰٓ ﴿: ÷ آدم .١
به راستی، پیش از این با آدم پیمان بستیم [که از میوۀ درخت ممنوعه نخوَرد]؛ «

 ».ولی [پیمانش را] فراموش کرد و عزمی [استوار] در او نیافتیم
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َوتِلَۡك ﴿ست: الله بلندمرتبه بعضی از انبیا و رسوالنش را ذکر کرده ا .١٨-٢
ۗ إِنَّ َر�ََّك َحِكيٌم  ََّشآُء ن � ٰ قَۡوِمهۦِۚ نَۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت مَّ ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ٓ َءاَ�ۡيَ�َٰها ُتَنا ُحجَّ

ۖ َوِمن  ٨٣َعلِيمٞ  ۚ َونُوًحا َهَدۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل ۥٓ إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ ُ�ًّ َهَدۡ�َنا َوَوَهۡبَنا َ�ُ
يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي ُذّرِ�َّتِهِۦ َداوُۥ

َ
َد وَُسلَۡيَ�َٰن َو�

ٰلِِح�َ  ٨٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ٞ ّمَِن ٱل�َّ �ۡسَ�ٰعِيَل  ٨٥َوَزَ�رِ�َّا َوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ
ۡلَنا َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ۚ َوُ�ّٗ فَضَّ ٰتِِهۡم  ٨٦َوٱۡليََسَع َو�ُو�َُس َولُوٗطا َوِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوُذّرِ�َّ

ۡسَتقِي�ٖ  ِ َ�ۡهِدي  ٨٧�ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ َوٱۡجَتبَۡيَ�ُٰهۡم وََهَديَۡ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ َ�ٰلَِك ُهَدى ٱ�َّ
ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ

َ
ِۦۚ َولَۡو أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٨٨بِهِۦ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

ُ
أ

َۡنا بَِها  ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَۚ فَإِن يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ ٱ�َّ
 . ]٨٩-٨٣[األنعام:  ﴾٨٩قَۡوٗما لَّيُۡسواْ بَِها بَِ�ٰفِرِ�نَ 

م. [در دنیا و ه به ابراھیم در برابر قومش دادیکو این [استدالل،] حجت ما بود «
تردید،  بریم. [ای پیامبر،] بی ه بخواھیم به درجاتی باال میکآخرت، مقام] ھر کس را 

یم داناست. و به او [= ابراھیم] اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و ھمه را کپروردگارت ح
[به راه راست] ھدایت کردیم؛ و پیشتر نوح را [نیز] ھدایت کرده بودیم و از نسل او 

] و  یمان و ایوب و یوسف و موسی و ھارون را [به راه حق رھنمون ساختیمداود و سل
دھیم. و [ھمچنین] زکریا و یحیی و عیسی و الیاس  اران را این گونه پاداش میکوکنی

[را راه نمودیم که] ھمه از شایستگان بودند. و اسماعیل و َیَسع و یونس و لوط [را 
  و فرزندان  ن برتری دادیم. و [نیز] از پدراننیز ھدایت کردیم] و جملگی را بر جھانیا

و برادرانشان [برخی را برتری دادیم و] آنان را برگزیدیم و به راه راست ھدایت 
کردیم. این ھدایِت الله است که ھر یک از بندگانش را که بخواھد، با آن ھدایت 

شد.  د تباه میورزیدند، آنچه [از اعمال نیک] انجام داده بودن کند؛ و اگر شرک می می
اینان کسانی ھستند که به ایشان کتاب و حکمت و نبوت بخشیدیم. پس [ای 

فر بورزند، قطعًا کھای الھی]  ] به این [پیامبران و کتاب انکپیامبر،] اگر اینان [= مشر
گروھی [= مھاجران و انصار و تابعین] را بر [حفظ و نگھبانِی] آن [اصول و عقاید] 

 ».افر نباشندکه نسبت به آن کگماریم  می

ا﴿: ÷ ادریس .٢٠ يٗقا نَّبِّيٗ  . ]٥٦[مریم:  ﴾٥٦َوٱۡذُكۡر ِ� ٱلِۡكَ�ِٰب إِۡدرِ�َسۚ إِنَُّهۥ َ�َن ِصّدِ
 ».گفتار پیامبری بود تردید، او راست و در این کتاب، از ادریس یاد کن. بی«
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بَۡت َ�ٌد ٱلُۡمرَۡسلِ�َ ﴿: ÷ ھود .٢١ َ� َ�تَُّقونَ إِۡذ قَاَل لَُهۡم  ١٢٣َكذَّ
َ
ُخوُهۡم ُهوٌد �

َ
إِّ�ِ  ١٢٤أ

ِم�ٞ 
َ
 . ]١٢٥-١٢٣[الشعراء:  ﴾١٢٥لَُ�ۡم رَُسوٌل أ

شان ھود به آنان  درکه برا  پیامبران را دروغگو انگاشتند. آنگاه [قوم] عاد [نیز]«
 ».کنید؟ به راستی، من پیامبری امین برای شما ھستم آیا [از الله] پروا نمیگفت: 

بَۡت َ�ُموُد ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿: ÷ صالح .٢٢ َ� َ�تَُّقونَ  ١٤١َكذَّ
َ
ُخوُهۡم َ�ٰلٌِح �

َ
 ١٤٢إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

مِ�ٞ 
َ
 . ]١٤٣-١٤١[الشعراء:  ﴾١٤٣إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل أ

شان صالح به آنان گفت:  که برادر [قوم] ثمود پیامبران را دروغگو انگاشتند. آنگاه «
 ».به راستی، من پیامبری امین برایتان ھستمکنید؟   آیا [از الله] پروا نمی

ۡصَ�ُٰب ۡ� ﴿: ÷ شعیب .٢٣
َ
َب أ َ�  ١٧٦ۡيَكةِ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َٔ َكذَّ

َ
إِۡذ قَاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب �

مِ�ٞ  ١٧٧َ�تَُّقونَ 
َ
 . ]١٧٨-١٧٦[الشعراء:  ﴾١٧٨إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل أ

شعیب به آنان گفت: آیا  اصحاب َایکه [نیز] پیامبران را دروغگو انگاشتند. آنگاه که«
 ».راستی، من پیامبری امین برای شما ھستم کنید؟ به [از الله] پروا نمی

ۡخَيارِ ﴿: ÷ ذو الکفل .٢٤
َ
ٞ ّمَِن ٱۡ�  ﴾٤٨َوٱۡذُكۡر إِۡسَ�ٰعِيَل َوٱۡليََسَع َوذَا ٱلِۡكۡفِل� َوُ�ّ

 . ]٤٨[ص: 
 ».و از اسماعیل و َیَسع و ذوالِکفل یاد کن [که] ھمگی از نیکانند«

َحٖد ّمِن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله: ھمان طور که ج محمد .٢٥
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  ٍء َعلِيٗما ۧرَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ  ﴾٤٠َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
 . ]٤٠[األحزاب: 

ه زید] نیست؛ بلکه رسول الله و یک از مردان شما [از جمل محمد ھرگز پدر ھیچ«
 ».خاتم پیامبران است؛ و  الله ھمواره به ھمه چیز داناست

را برای ھا  آن اخبار اللهداند و  را نمیھا  آن انبیا و رسوالنی وجود دارند که کسی نام
 ایمان داریم.ھا  آن ی . پس به ھمهفرمودما بیان ن

ن قََصۡصنَا َولََقۡد ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
َ
أ

� َ�ِ
ۡ
ن يَأ

َ
ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ
ِ قُِ�َ بِٱۡ�َّقِ وََخِ�َ ُهَنالَِك ٱلُۡمۡبِطلُو ۡمُر ٱ�َّ

َ
ِۚ فَإَِذا َجآَء أ  . ]٧٨[غافر:  ﴾٧٨نَ ٱ�َّ
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ه [سرگذشت] برخی از آنان را برایت کایم  پیش از تو نیز پیامبرانی فرستادهو «
ایم؛ و ھیچ رسولی  ردهکایت نکایم و [سرگذشت] برخی دیگر را ح ردهکایت کح

ه فرمان الله [برای کند؛ و آنگاه کای ارائه  توانست بدون فرمان الھی معجزه نمی
ار کاندیشان زیان به حق و عدالت داوری خواھد شد و باطل یفر] فرارسد،کپاداش و 

 ».خواھند بود

َماَمةَ  .٢
ُ
يِب أ

َ
بُ  س َ�ْن أ

َ
ةُ  :س َذرٍّ  وقَاَل: قَاَل أ ، َ�ْم َو�َّ ِعدَّ ِ قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

نِْبيَاِء؟ قَاَل: 
َ ْ
ِ «األ ًفا الرُُّسُل ِمْن َذل

ْ
ل
َ
وَن أ ْرَ�َعٌة وَِعرْشُ

َ
ٍف َوأ

ْ
ل
َ
َك ثََالُث ِمائٍَة ِمائَُة أ
  ١.»ومََخَْسَة َعرَشَ مَجًّا َغِفً�ا

پرسیدم: تعداد  ج الله گفت: از رسول س گوید که ابوذر می س ابوامامه
یکصد و بیست و چھار ھزار «: فرمود ج پیامبران چه قدر بوده است؟ پیامبر

 .»زده نفر رسول بودندیصد و سیحدود س یمیانبوه عظھا  آن انیدر مکه 

 پیامبران اولوا العزم
اند از: نوح، ابراھیم، موسی، عیسی  پیامبران اولوا العزم پنج نفر ھستند که عبارت

: فرمودسبحان آنان را ذکر  اللهکه  - صلی الله و سلم علیھم اجمعین - و محمد

وَۡحۡيَنآ ﴿
َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱ�َّ َع لَُ�م ّمَِن ٱّ�ِيِن َما َو�َّ ۡيَنا بِهِۦٓ ۞َ�َ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ

�ِيُمواْ ٱّ�ِيَن َوَ� َ�َتَفرَّقُواْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َما 
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ

ُ َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب   . ]١٣ری: [الشو ﴾١٣تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ� ٱ�َّ
رده بود؛ و نیز آنچه به تو وحی که به نوح امر کرد کاز دین ھمان را برای شما مقرر «
ه: دین را برپا نگاه دارید و کردیم؛ اینکردیم و آنچه به ابراھیم و موسی و عیسی امر ک

ان گران ک[پذیرِش] دعوت تو بر مشر». فرقه نشوید [و اختالف نورزید] در مورد آن فرقه
دھد و] به سوی خویش  س را بخواھد [توفیِق عبادت میکه ھر کآمده است. الله است 

گزیند؛ و ھر کس را [که توبه کند و به درگاھش] بازآید، به سوی خویش ھدایت  برمی
  ».ردکخواھد 

                                           
السلسلة  ،٨/٢١٧؛ المعجم الکبیر طبرانی، ٢٢٢٨٨حدیث شماره  ؛ مسند احمدرهیلغ صحیح - ١
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 نخستین پیامبر
متفاوت ھا  آن دین تمام انبیا و رسوالن یکی و آن ھم اسالم است، ولی شریعت

 شان بشارت دادند و به آن ایمان داشتند و آخرین باشد. نخستین آنان به آخرین می
 شان را تصدیق نموده و به آن ایمان آورده است. نخستینھا  آن

ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّبِّ�ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َخَذ ٱ�َّ
َ
ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن  ۧ�ۡذ أ َن لََما

نَُّهۥۚ كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ  ٞق لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤمُِنَّ بِهِۦ َوَ�َنُ�ُ َصّدِ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل مُّ
نَا۠ 

َ
ْ َو� ۚ قَاَل فَٱۡشَهُدوا ۡقَرۡرنَا

َ
ْ أ ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي� قَالُٓوا َخۡذُ�ۡم َ�َ

َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
قَاَل َءأ

ٰهِِدينَ   . ]٨١[آل عمران:  ﴾٨١َمَعُ�م ّمَِن ٱل�َّ
ھر «ه الله از پیامبران پیمان گرفت [و فرمود:] کو [ای پیامبر، یاد کن از] ھنگامی «

ه کای [= محمد] به سویتان آمد  متی دادم و آنگاه فرستادهکتاب و حکگاه به شما 
[آنگاه] ». اش کنید رد، باید به او ایمان آورید و یاریکآنچه را با شماست تصدیق 

[آنان] گفتند: » مان محکم مرا در این باره پذیرفتید؟آیا اقرار کردید و پی«فرمود: 
ھایتان] گواه باشید و من [نیز] با  [الله] فرمود: پس [بر خود و امت». اقرار کردیم«

 ».شما از گواھانم

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا َن  ۧإِ�َّ

ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ مِ 
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َ
ِۦۚ َوأ ۢن َ�ۡعِده

يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر�
َ
 . ]١٦٣[النساء:  ﴾١٦٣َو�
فرستادیم؛ ھمان گونه که به نوح و پیامبران تردید، ما به تو وحی  [ای پیامبر،] بی«

بعد از او وحی فرستادیم و [نیز] به ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان 
[یعقوب] و عیسی و ایوب و یونس و ھارون و سلیمان وحی فرستادیم؛ و به داود زبور 

 ».دادیم

اید که نم روایت می - به صورت مرفوع - در حدیث شفاعت س ابوھریره .٣

ُل «فرمود:  ÷ آدم وَّ
َ
نَْت أ

َ
تُوَن نُوًحا، َ�يَُقولُوَن: يَا نُوُح، أ

ْ
 نُوٍح، َ�يَأ

َ
... اْذَهبُوا إىِل

رِْض ...
َ
ْهِل األ

َ
 أ

َ
  ١».الرُُّسِل إىِل

                                           
 یبخار ظبا لف ١٩٤حدیث شماره  مسلمو  ٣٣٤٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
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گویند: ای نوح، تو نخستین پیامبر  روند و می نزد نوح بروید، پس نوح می«...
 .»...به سوی اھل زمین ھستی

 پیامبرآخرین 
ست و تا روز قیامت ھیچ نبی و رسولی بعد از او ا اللهآخرین پیامبر  ج رسول

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ ﴿نخواھد آمد.  َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ َنۗ  ۧمَّ

ٍء َعلِيٗما ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ  . ]٤٠[األحزاب:  ﴾٤٠َوَ�َن ٱ�َّ
یک از مردان شما [از جمله زید] نیست؛ بلکه رسول الله و خاتم  حمد ھرگز پدر ھیچم«

 ».پیامبران است؛ و  الله ھمواره به ھمه چیز داناست

 انبیا و رسوالن را به سوی چه کسانی فرستاده است: الله
طور که  فرستاده است، ھمانھا  آن انبیا و رسوالن را فقط به سوی قوم الله .١

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿فرماید:  می
  ]٧[الرعد:  ﴾َولُِ�ّ

 ».و ھر قومی، [پیامبِر] ھدایتگری دارد«
را به سوی تمام مردم فرستاده است و او خاتم انبیا و رسوالن و با  ج محمد .٢

ی فرزندان آدم است و در روز قیامت  باشد. او سرور ھمه میھا  آن ترین فضیلت
او را به عنوان رحمتی برای تمام جھانیان  اللهپرچم حمد به دست اوست. و 

 فرستاده است.

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ٓ أ َوَما

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
 . ]٢٨[سبأ:  ﴾٢٨َوَ�ِٰ�نَّ أ

ای برای ھمۀ مردم نفرستادیم؛  دھنده بیمبخش و  [ای پیامبر،] ما تو را جز بشارت«
 ».دانند اما بیشتر مردم [این حقیقت را] نمی

رَۡسلَۡ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة لِّلَۡ�ٰلَِم�َ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢
َ
 . ]١٠٧[األنبیاء:  ﴾١٠٧َوَمآ أ

 ». و [ای محمد،] تو را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیم«

 رسوالن حکمت بعثت انبیا و
 یکتا و نھی از عبادت غیر از او. اللهدعوت مردم به عبادت  .١
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َ َوٱۡجَتنُِبواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�بُُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ۡت َعلَۡيهِ  ۡن َحقَّ ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ �ِض ٱل�َّ

َ
ْ ِ� ٱۡ� ۚ فَِسُ�وا َ�ٰلَُة ٱلضَّ

 َ�ِ�  . ]٣٦[النحل:  ﴾٣٦فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ
الله یکتا را عبادت کنید و «یقینًا ما در ھر امتی، پیامبری را [با این پیام] برانگیختیم که: «

رده است و برخی کرا ھدایت  الله برخی از آنان». از طاغوت [= معبودان غیر الله] دوری کنید
نندگان ک ذیبکاز آنان نیز سزاوار گمراھی شدند. پس در زمین بگردید و بنگرید که سرانجاِم ت

 ».[آیات الھی] چگونه بوده است
 بیان راه رسیده به الله: .٢

ّمِّ�ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� ْ َعلَۡيِهۡم َن رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُ  ُۧهَو ٱ�َّ وا

بِ�ٖ  ْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾٢َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُوا
 . ]٢[الجمعة: 

 سوادان، پیامبری از میان خودشان برانگیخت که آیاتش را بر و ذاتی است که از میان بی«
گرداَند و کتاب [= قرآن] و حکمت [= سنت] به آنان بیاموزاند؛ و به  بخواَند و آنان را پاکھا  آن

راستی که آنان پیش از این[که رسول به سویشان فرستاده شود]، در گمراھِی آشکاری 
 ».بودند

 بیان احوال مردم بعد از رسیدن به پروردگارشان در روز قیامت: .٣

َها ٱ�َّا﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ُّ�
َ
� بِ�ٞ قُۡل َ�ٰٓ ۠ لَُ�ۡم نَِذيرٞ مُّ نَا

َ
� ٓ َما ِيَن  ٤٩ُس إِ�َّ فَٱ�َّ

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ٰلَِ�ِٰت لَُهم مَّ ْ ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا ُمَ�ِٰجزِ�َن  ٥٠َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ِيَن َسَعۡوا َوٱ�َّ
ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيمِ 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 . ]٥١-٤٩[الحج:  ﴾٥١أ

که  کسانی ». ای آشکارم دھنده ین نیست که من برای شما بیمای مردم، جز ا«بگو: «
اند، آمرزش و روزِی نیک [در پیش] دارند. و  ھای شایسته انجام داده  اند و کار ایمان آورده

] ما را درمانده کنند،  وشند تا [به پندار خویشک ] آیات ما می ار و تکذیبکه در [راِه انکسانی ک
 ».آنان اھل دوزخند

 حجت و دلیل برای مردم:داشتن  .٤

ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما � َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ  . ]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥ُحجَّ
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]  دند تا برای مردم پس از [بعثتدھنده بو بخش و بیم ه بشارتکپیامبرانی [فرستادیم] «
یم کناپذیِر ح پیامبران، در مقابل الله [ھیچ بھانه و] حجتی نباشد؛ و الله ھمواره شکست

 ».است
 رحمت برای مردم:  .٥

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
َ
 . ]١٠٧[األنبیاء:  ﴾١٠٧َوَمآ أ

 ».را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیمو [ای محمد،] تو «

 صفات انبیا و رسوالن
را از بین ھا  آن أل اللهتمام انبیا و رسوالن مردانی از جنس بشر ھستند که  .١

ی نبوت و رسالت بر دیگران  سایر بندگانش اختیار و انتخاب نمود و به وسیله
است. و به ھایی تأیید کرده  ھا و نشانی ی آیه برتری داده است و به وسیله

امر نموده که آن ھا  آن ی رسالت گرامی داشته و به آن مکلف نموده و به وسیله
یکتا را عبادت کنند و عبادت غیر از او را  اللهرا به مردم ابالغ نمایند تا مردم 

ھا  آن ی بھشت داده و به درستی که وعدهھا  آن رھا کنند و به این خاطر به
 راست گفتند و ابالغ نمودند.

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
لُٓواْ  َٔ َوَمآ أ
ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 

َ
 . ]٤٣[النحل:  ﴾٤٣أ
کردیم [کسی را به  و [ای پیامبر،] ما پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی می«

دانید، از اھل ذکر [= دانشمندان  ستادیم؛ پس [ای مشرکان،] اگر نمیرسالت] نفر
 ».اھل کتاب] بپرسید

َ ٱۡصَطَ�ٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ إِنَّ ٱ�َّ
 . ]٣٣[آل عمران:  ﴾٣٣ِعۡمَ�َٰن َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

عمران را بر جھانیان  ابراھیم و خاندان  نوح و خاندان به راستی که الله آدم و «
 ».برگزید

َ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .٣ ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
 ٰ�َ ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ ۡن َحقَّ ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ ْ ٱل�َّ لَُةۚ َوٱۡجَتنُِبوا

 َ�ِ� �ِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ
َ
 . ]٣٦[النحل:  ﴾٣٦فَِسُ�واْ ِ� ٱۡ�
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الله یکتا را عبادت «یقینًا ما در ھر امتی، پیامبری را [با این پیام] برانگیختیم که: «
ایت الله برخی از آنان را ھد». کنید و از طاغوت [= معبودان غیر الله] دوری کنید

رده است و برخی از آنان نیز سزاوار گمراھی شدند. پس در زمین بگردید و بنگرید ک
 ».نندگان [آیات الھی] چگونه بوده استک ذیبککه سرانجاِم ت

تمام انبیا و رسوالن را به دعوت به سوی الله و عبادت او که تنھاست و  الله .٢
ھا  آن اسب احوالو برای ھر قومی شریعتی که من فرمودشریکی ندارند، امر 

ٓ إَِ�َۡك ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ﴿فرماید:  طور که می باشد، قرار داده است، ھمان نَزۡ�َا
َ
َوأ

 ۖ ُ نَزَل ٱ�َّ
َ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ٱلِۡكَ�ِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ ُمَصّدِ

ۡهَوآَءُهۡم 
َ
ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجاۚ َوَ� تَتَّبِۡع أ

� لُِ�ّ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡ�َّقِ َ�مَّ
ٓ َءاتَٮُٰ�ۡمۖ فَٱۡستَبُِقواْ  َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َما ٗة َ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ

ُ
ُ َ�ََعلَُ�ۡم أ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ

ِ َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبِئُ   ﴾٤٨ُ�م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� إَِ� ٱ�َّ
 . ]٤٨[المائدة: 

ھای  کنندۀ کتاب حق بر تو نازل کردیم [که] تصدیق و [ای پیامبر، ما این] کتاب را به«
ھای آسمانی به عنوان معیاری برای حق و باطل]  پیشین است و مورد اعتماد [کتاب

ست حکم کن و به جای حقیقتی است. پس بین آنان بر اساس آنچه الله نازل کرده ا
ھای آنان پیروی نکن. [ای مردم،] ما  که [از جانب قرآن] به تو رسیده است، از ھوس

خواست، ھمۀ شما  برای ھر یک از شما آیین و راھی روشن قرار دادیم؛ و اگر الله می
خواھد] شما را در [مورد] آنچه به شما  داد؛ ولی [الله می را امتی واحد قرار می

ھا بر یکدیگر پیشی گیرید. بازگشت ھمگی شما  یده است بیازماید؛ پس در نیکیبخش
گاه  به سوی الله است؛ آنگاه او تعای شما را از آنچه در آن اختالف می کردید، آ

 ».سازد می
ی عبادت برای  انبیا و رسوالن را انتخاب نمود، آنان را به وسیله اللهکه  ھنگامی .٣

شان به بندگی برای خویش  ھای باالترین مقامخویش شرف داد و آنان را در 
: فرماید میدر مقام تنزیل  ج طور که در مورد رسول توصیف نمود. ھمان

ٰ َ�ۡبِدهِۦ ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا﴿ َل ٱلُۡفۡرقَاَن َ�َ ِي نَزَّ  . ]١[الفرقان:  ﴾١َ�َباَرَك ٱ�َّ
که قرآن را [که جداکنندۀ حق و باطل است] بر  پربرکت [و بزرگوار] است ذاتی«

 ».دھندۀ جھانیان باشد اش نازل کرد تا بیم بنده
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ۡ�َعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعۡلَ�ُٰه ﴿فرماید:  می ÷ و در مورد عیسی بن مریم
َ
إِۡن ُهَو إِ�َّ َ�ۡبٌد �

ٰٓءِيَل  َِ�ٓ إِۡسَ�  . ]٥٩[الزخرف:  ﴾٥٩َمَثٗ� ّ�ِ
ای [از  ه نعمت [رسالت] بر او ارزانی داشتیم و او را نمونهکای است  عیسی فقط بنده«

 ».اسرائیل قرار دادیم قدرت الھی] برای بنی
نوشند، فراموش  خورند، می بشر و مخلوق ھستند که می ،تمام انبیا و رسوالن .٤

مانند دیگران ھا  آن گیرد و خوابند، بیماری و مرگ آنان را فرا می کنند و می می
توانند به کسی نفع و  ھای ربوبیت و الوھیت را ندارند و نمی ویژگییک از  ھیچ

بخواھد و مالک ھیچ چیزی از خزاین الله  اللهضرری برسانند، مگر آنچه 
اطالع داده ھا  آن به اللهدانند، مگر آنچه را که  نیستند و ھیچ چیز از غیب نمی

ادن فرستاده است. را به سوی بندگانش برای بشارت و انذار دھا  آن اللهاست. 

ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� ﴿فرماید:  می ج سبحان به پیامبرش رسول الله
َ
ٓ أ قُل �َّ

 َ�ِ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت ِمَن ٱۡ�َۡ�ِ َوَما َمسَّ
َ
ۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ ا إِ�َّ َما َشآَء ٱ�َّ ًّ�َ

 َ نَا۠ إِ�َّ نَِذيرٞ َو�
َ
وُٓءۚ إِۡن �  . ]١٨٨[األعراف:  ﴾١٨٨ِش�ٞ لَِّقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ ٱلسُّ

من مالِک سود و زیان خویشتن نیستم، مگر آنچه را که الله «بگو: [ای پیامبر،] «
ساختم  دانستم، خیر [و سود] بسیاری [برای خود] فراھم می بخواھد؛ و اگر غیب می

دھنده و  بیمرسید. من [کسی] نیستم، مگر  و ھیچ بدی [و زیانی] به من نمی
 ».بخشی [دلسوز] برای گروھی که ایمان دارند بشارت

 ھا و خصوصیات انبیا و رسوالن ویژگی
ترین و از  است و از نظر عقل تیزھوش انبیا و رسوالن آِن ز ابشر ھای  قلب نیتر پاک

ترین  و از نظر دین، کاملھا  آن و از جھت اخالق، بھترین ھا، آن ترین جھت ایمان صادق
تر، و از نظر صورت از  تر و از نظر جسمی از ھمه کامل ھا، و در عبادت از ھمه قوی انسان

 ھمه زیباتر ھستند.
از دیگران تشخیص داده ھا  آن ی خصوصیاتی داده که به وسیلهھا  آن به اللهو 

 اند از: شوند که عبارت می
 ی وحی و رسالت برگزیده است. را به وسیلهھا  آن الله - اول

ُ يَۡصَطِ� ِمَن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ رُُسٗ� َوِمَن ٱ�َّاِس� إِنَّ ﴿فرماید:  رتبه میبلندم الله .١ ٱ�َّ
َ َسِميُعۢ بَِص�ٞ   . ]٧٥[الحج:  ﴾٧٥ٱ�َّ
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گزیند و از  الله از میان فرشتگان، فرستادگانی [برای ابالغ وحی به پیامبران] برمی«
کند].  الھی به مردم انتخاب میھا نیز [پیامبرانی برای رساندِن پیام  میان انسان

 ».تردید، الله شنوای بیناست بی

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
َمآ � قُۡل إِ�َّ

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا وَ  َ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
 . ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠َرّ�ِهِۦٓ أ

[ای پیامبر،] بگو: من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من وحی «
کس به دیداِر پروردگارش [در   شود که تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر می

پروردگارش  عبادِت در آخرت] امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و ھیچ کس را 
 ».شریک نسازد

نمایند، نیز معصوم ھستند و  در عقیده و احکامی که به مردم ابالغ میھا  آن - دوم
 گرداند. را به حق و صواب بر میھا  آن أل اللهاگر خطا نمایند، 

َوَما  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١َوٱ�َّۡجِم إِذَا َهَوىٰ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
 . ]٥-١[النجم:  ﴾٥َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوىٰ  ٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ 

ند که یار شما [= محمد] ھرگز گمراه نشده و به راه که افول کسوگند به ستاره، آنگاه «
حی [الھی] است گوید. [این قرآن،] و تباھی نیفتاده است؛  و از روی ھوای نفس سخن نمی

 ».ای است] ُپرتوان، به او آموزش داده است شود. [جبرئیل که فرشته ه [به او] القا میک
 شود. ارث برده نمیھا  آن بعد از مرگ از - سوم

ِ  ل قَالَْت اَع�َِشةُ  نَا َصَدقَةٌ : «ج ... قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
  ١».َال نُورَُث، َما تََر�

امبران، ارث یچ کس از ما پیھ«نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول ل عایشه
 .»م، صدقه استیگذار یبرد؛ آن چه از خود م ینم

 خوابد و بیدار است. خوابد، ولی قلب آنان نمی ھای پیامبران می چشم - چھارم

نَائَِمٌة َ�يْنَاُه َوَال َ�نَاُم  ج ... َوانلَّيِبُّ «دارد:  در داستان اسرا چنین بیان می س انس
ْ�يُنُُهْم َوَال َ�نَاُم قُلُوُ�ُهْم ...

َ
نِْبيَاُء َ�نَاُم أ

َ
  ٢».قَلْبُُه، َوَ�َذلَِك األ

                                           
 با لفظ بخاری ١٧٥٧حدیث شماره  مسلمو  ٦٧٣٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ٣٥٧٠حدیث شماره  بخاری - ٢



 ١٢٧    باب اول: توحید و ایمان

 

خوابد و ھمچنین پیامبران  د، ولی قلبش نمیخواب می ج رسول ھای چشم«...
 ....»رود ھای آنان به خواب نمی خوابند، ولی قلب شان می ھای چشم

د. در زمان مرگ اختیار دارند که دنیا یا آخرت را انتخاب نماینھا  آن - پنجم

َ َ�ْ�َ «نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول ل عایشه  ُخ�ِّ
َّ

َما ِمْن نيَِبٍّ َ�ْمَرُض إِال
ْ�يَا َواآلِخَرةِ    ١».ادلُّ

رت را ھر پیامبری که بیماری مرگ به سراغش بیاید، اختیار دارد که دنیا و یا آخ«
 .»انتخاب کند

 شوند.  که فوت کنند، در قبر قرار داده می ھنگامی - ششم

 َحيُْث َ�ُموُت : «فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س ابوبکر
َّ

  ٢».لَْن ُ�ْقرَبَ نيَِبٌّ إِال
 .»شود ھر پیامبری که بمیرد، در قبر قرار داده می«

 خوانند. و نماز می شان زنده ھستند پیامبران در قبرھای - ھفتم

َ�يُْت ىلَعَ ُموىَس يَلْلََة : «فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س انس .١
َ
أ

مْحَِر، وَُهَو قَائٌِم يَُص�ِّ يِف َ�رْبِهِ 
َ ْ
َكِثيِب األ

ْ
رْسَِي يِب ِعنَْد ال

ُ
  ٣».أ
ای سرخ عبور کردم در  در نزدیکی تپه ÷ در شب اسرا، از کنار موسی«

 .»خواند قبرش ایستاده بود و نماز میحالی که او در 

ْحيَاٌء يِف ُ�بُورِِهْم «: فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س انس  .٢
َ
نِْبيَاُء أ

َ
األ

  ٤.»يَُصلُّونَ 
 .»خوانند شان زنده ھستند و نماز می پیامبران در قبرھای«
 کند. کسی ازدواج نمیھا  آن با ھمسران پیامبران بعد از فوت - ھشتم

ن يُۡؤذََن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
َ
ٓ أ ِ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت ٱ�َِّ�ّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

واْ َوَ�   لَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إَِذا ُدِ�يُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِ�ُ
ِ  ٔۡ ُمۡسَ�  ۦ نِِسَ� ِ�َِديٍث� إِنَّ َ�ٰل ُ َ� �َۡستَۡ�ِ ۦ ِمنُ�ۡمۖ َوٱ�َّ ُ�ۡم َ�َن يُۡؤذِي ٱ�َِّ�َّ فَيَۡستَۡ�ِ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٤٤٤حدیث شماره  مسلمو  ٤٥٨٦حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ٢٧حدیث شماره  صحیح؛ احمد - ٢
 ٢٣٧٥حدیث شماره  مسلم - ٣
 ٦٢١لبانی: آة صحیحال ةسلسلال؛ ٣٤٢٥حدیث شماره  ابویعلید؛ یّ ج - ٤
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ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا فَۡ� 
َ
� �ذَا َس� ۡطَهُر لُِقلُو�ُِ�ۡم  َٔ ِمَن ٱۡ�َّقِ

َ
لُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب� َ�ٰلُِ�ۡم أ

ْ رَُسوَل  ن تُۡؤُذوا
َ
ۚ َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ بًَد�ۚ َوقُلُو�ِِهنَّ

َ
ۡزَ�َٰجُهۥ مِۢن َ�ۡعِدهِۦٓ �

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِ َوَ�ٓ أ ٱ�َّ

ِ َعِظيًما  . ]٥٣[األحزاب:  ﴾٥٣إِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد ٱ�َّ
ھای پیامبر داخل نشوید؛ مگر آنکه برای [صرف]  اید، به خانه ای کسانی که ایمان آورده«

وقت غذا بروید و] منتظر آماده شدنش شوید؛  ه [زودتر ازکغذایی به شما اجازه دھند؛ بی آن
نده گردید و سرگرم که شما را فراخواندند وارد شوید و چون غذا خوردید پراکولی ھنگامی 

آزارد و او از [ابراز این موضوع در برابر]  [بحث و] گفتگو نشوید. این [رفتارتان] پیامبر را می
ه از ھمسران او درخواستی کارد. و ھنگامی شما شرم دارد؛ و[لی] الله از [بیان] حق شرم ند

ای از آنان بخواھید [و در چھرۀ آنان ننگرید؛ چرا که] این  دارید، [نیازتان را] از پشت پرده
تر است؛ و [ھمچنین] برایتان سزاوار نیست که رسول الله  ھای شما و آنان پاک [کار] برای دل

و با ھمسرانش ازدواج کنید. به راستی که را بیازارید و ھرگز شایستۀ شما نیست که پس از ا
 ».این [کار] نزد الله [گناھی] بزرگ است

 برتری پیامبران و رسوالن به نسبت یکدیگر
انبیا از جھت نبوت که یک ویژگی است برابر ھستند و در آن برتری وجود ندارد، اما 

ھا و  ات و نشانیھا و احوال، و خصوصی برتری در بین انبیا و رسوالن در زیاد بودن حالت
 باشد. الطاف می

باشند و  رسول و برخی نبی ھستند، و بعضی اولوا العزم میھا  آن بنابراین، بعضی از
از آنان سخن گفته  به عنوان خلیل خویش انتخاب کرده و با بعضی اللهرا ھا  آن یکی از

یکدیگر فضیلت و را باال برده است و به این صورت نسبت به ھا  آن ھای بعضی از و درجه
 برتری دارند.

 تری دارد. سرور فرزندان آدم است و در میان پیامبران از ھمه فضیلت بیش ج و رسول

ن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ٰ َ�ۡعٖض� ّمِۡنُهم مَّ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
ۖ َورََ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت�  ُ يَّۡدَ�ُٰه َ�ََّم ٱ�َّ

َ
َوَءاتَۡيَنا ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َو�

ِيَن مِۢن َ�ۡعِدهِم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�ُهُم  ُ َما ٱۡ�َتَتَل ٱ�َّ بُِروِح ٱلُۡقُدِس� َولَۡو َشآَء ٱ�َّ
 ۚ ن َ�َفَر ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مَّ ْ فَِمۡنُهم مَّ ُ َما  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َوَ�ِٰ�ِن ٱۡخَتلَُفوا َولَۡو َشآَء ٱ�َّ

َ َ�ۡفَعُل َما يُرِ�دُ   . ]٢٥٣[البقرة:  ﴾٢٥٣ٱۡ�َتَتلُواْ َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
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این پیامبران [که نام برخی از آنان گذشت] برخی از آنان را [در دریافت وحی و «
تعداد پیروان] بر برخی دیگر برتری دادیم. از [میان] اینان کسی [مانند موسی] بود 

پسر  -الله با او سخن گفت و درجات برخی [دیگر] از آنان را باال برد؛ و به عیسی که 
الُقُدس [=  ھای روشنی [بر اثبات نبوتش] دادیم و او را توسط روح  نشانه -مریم

آمدند ھا  آن که بعد از  خواست، کسانی جبرئیل] تأیید [و تقویت] کردیم؛ و اگر الله می
جنگیدند؛ ولی  روشنی که برایشان آمد، با یکدیگر نمیھای  پس از آن [ھمه] نشانه

[با ھم] اختالف کردند و برخی از آنان ایمان آوردند و برخی کفر ورزیدند؛ و اگر الله 
 ».دھد خواھد، انجام می جنگیدند؛ ولی الله آنچه را می خواست، [ھرگز] با ھم نمی می

ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ۡعلَُم ب
َ
�ِض� َولََقۡد َوَر�َُّك أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َمن ِ� ٱلسَّ

ۡلَنا َ�ۡعَض ٱ�َّبِّ�ِ  ٰ َ�ۡعٖض� َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َز�ُوٗر� ۧفَضَّ  . ]٥٥[اإلسراء:  ﴾٥٥َن َ�َ
ھا و زمین است داناتر است؛ و به  کس در آسمان پروردگارت به [ھر چه و] ھر «

پیروان و اعطای کتاب،] بر برخی [دیگر] راستی [ما] برخی پیامبران را [با افزونِی 
 ».برتری بخشیدیم و به داوود َزبور دادیم

ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .٣ ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ
َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
َوَمۡن أ

ُ إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِ  ََذ ٱ�َّ َبَع ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۗ َوٱ�َّ  . ]١٢٥[النساء:  ﴾١٢٥يٗ� َوٱ�َّ
ار است و کوکرده و نیککه خود را تسلیم الله   است  تر از کسی آیین و چه کسی نیک«

 ».گرا پیروی نموده است؟ و الله ابراھیم را به دوستی خود برگزید از آیین ابراھیِم حق

يِب  .٤
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

َ
لُْت ىلَعَ « قَاَل: ج أ ْعِطيُت فُضِّ

ُ
: أ نِْبيَاِء �ِِستٍّ

َ ْ
األ

رُْض َطُهوًرا 
َ ْ
َغنَائُِم، وَُجِعلَْت يِلَ األ

ْ
ِحلَّْت يِلَ ال

ُ
لَكِِم، َونرُِصُْت بِالرُّْعِب، َوأ

ْ
َجَواِمَع ال

َلِْق اَكفًَّة، وَُخِتَم يِبَ انلَِّبيُّونَ 
ْ
 اخل

َ
رِْسلُْت إىِل

ُ
 ١».َوَمْسِجًدا، َوأ

: در شش چیز بر پیامبران دیگر فرمودنماید که  روایت می ج از رسول س ابوھریره
ھای جامع به من داده شد، با رعب و وحشت  به من برتری داده شده است: کلمه

انداختن، نصرت و یاری شدم، غنایم بر من حالل گردید، زمین برایم پاک و مسجد قرار 
 تم.گرفت و به سوی تمام مردم فرستاده شدم و من خاتم پیامبران ھس

يِب  .٥
َ
ُ  َ�ْن أ

ْ
ِ  س ْدِریَسِعيٍد اخل نِْبيَاِء، فَإِنَّ الَ «: ج ... قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُوا َ�ْ�َ األ ِّ�َ  ختُ

نَا بُِموىَس 
َ
رُْض، فَإَِذا أ

َ
َل َمْن تَنَْشقُّ َ�نُْه األ وَّ

َ
ُ�وُن أ

َ
انلَّاَس يَْصَعُقوَن يَْوَم الِقيَاَمِة، فَأ

                                           
 ٥٢٣حدیث شماره  مسلم - ١
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ْم ُحوِسَب بَِصْعَقِة آِخٌذ بَِقائَِمٍة ِمْن قََوائِ 
َ
َ�اَن ِ�يَمْن َصِعَق، أ

َ
ْدرِي أ

َ
ِم الَعْرِش، فََال أ

 
َ

و�
ُ
 ١.»األ

در میان انبیا «نماید که فرمود:  روایت می ج الله از رسول س ابوسعید خدری
شوند و اولین  کسی را بر دیگری ترجیح ندھید. مردم در روز قیامت بیھوش می

را  ÷ شود، من ھستم. در این ھنگام موسی که زمین برایش شکافته می کسی
گران یا او ھم مانند دینمی دانم آی عرش را گرفته است.  نمایم که گوشه مشاھده می

. »ش حساب شده استیا برایاو در دن بیھوشیه کنیا ایرفته است؟  بیھوشیقبًال به 
فرمود: موسی تو  اللهند یرد تا او را ببکدرخواست  اللها از یه موسی در دنک(وقتی 
وه سوخت و موسی ھم کرد کوه تجّلی کبر  اللهه ک نیدن مرا نداری، ھمیقدرت د

 بیھوش شد).

 نتایج ایمان به پیامبران و رسوالن
ھا، زمانی است که پیامبران را  به بندگانش و عنایت او به آن أل اللهشناخت رحمت 

را به عبادت پروردگارشان ھدایت کنند تا چگونه او را ھا  آن فرستاده تاھا  آن به سوی
 عبادت نمایند و برای بندگان، ثواب و عقاب را بیان کنند. 

 اند از: بعضی از ثمرات و نتایج ایمان به پیامبران عبارت
 .و شکر او بر این نعمت اللهحمد  .١
برای  با پیامبران و تعریف و تمجید از آنان بدون افراط و تفریط، داشتنمحبت  .٢

کنند و رسالت او را ابالغ  پیامبران الله ھستند و او را عبادت میھا  آن که این
دلسوزی دارند و ھا  آن کنند و نسبت به نمایند و بندگانش را نصیحت می می

 شوند. رحمتی محسوب میھا  آن برای
را با توحید و صدق ایمان و ھا  آن اللهاقتدا کردن به پیامبران در آنچه که  .٣

 ، فرستاده است. أل ق خوب و کمال ادب و ذکر دایم و شکر و اطاعت اللهاخال
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 است ج ترین انبیا و رسوالن، رسول با فضیلت

 ج پیامبرنسب و پرورش یافتن 
الب بن ی بن کِ صَ ناف بن قُ او محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مَ 

که بن الیاس درِ مه بن مُ یزَ نانه بن ُخ بن کِ ضر ھر بن نَ بن غالب بن فِ  ّی ؤَ عب بن لُ ه بن کَ رَّ مُ 
 دنان.بن عَ  ّد عَ زار بن مَ نِ ر بن َض بن مُ 

باشد. در  محفوظ است. و مادرش آمنه دختر وھب می ÷ و نسب بزرگوارش تا آدم
م به دنیا آمد و در حالی که در شکم مادرش بود، ٥٧٠سال عام الفیل مصادف با 
متولد شد، پدر بزرگش عبدالمطلب کفالت او را که  ھنگامی عبدالله پدرش فوت کرد. و
سالگی مادرش آمنه فوت کرد، و در زمانی که پدربزرگش  ٦بر عھده گرفت و در سن 

 فوت کرد، عمویش ابوطالب سرپرستی او را به عھده گرفت.
 دبوپاک  ینیکو و شمایل یو سیرت انهبزرگوار یدر حالی زندگی کرد که دارای اخالق

 لقب دادند.» امین«ش به او به ھمین خاطر قوم
که در غار حرا  در سن چھل سالگی به پیامبری انتخاب شد، ھنگامی ج و محمد

 ی وحی نزد او آمد و به او خبر داد که پیامبر الله است. مشغول عبادت بود، فرشته
 آوردن به الله و رسولش دعوت دادو مردم را به ایمان  شروع کرد ج سپس رسول

یکتا را عبادت کنند و از عبادت کردن غیر از او اجتناب و  اللهقط که مردم ف تا این
 دوری نمایند.

دینش  اللهکه  تا این لفی را تجربه نمود و صبر اختیار کردھای مخت پس آزار و اذیت
و اسالم به عزت  پیروز نمود و به مدینه ھجرت کرد و احکام مشروع شدرا آشکار و 

 دست یافت و دین کامل گردید.
م ربیع االول ھجری وفات ھدر سن شصت و سه سالگی در روز دوشنبه یازد سپس

 و در راه الله که دین مبین را ابالغ نمود و به رفیق اعال ملحق گردید، بعد از این کرد
، و امت را به ھر خیری راھنمایی کرد و از ھر شرکی طور که شایسته بود جھاد کرد آن

 بر او باد. اللهسالم  بر حذر داشت. پس صلوات و

 ج خصوصیات رسول
و امام ھا  آن این است که او خاتم پیامبران و سرور ج ھای رسول از ویژگی

نوان او را به ع اللهباشد. و  ھا می ھا و جن پرھیزگاران است. و رسالتش برای تمام انسان
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جا به آسمان  و در شب به بیت المقدس برده شد و از آن رحمتی برای جھانیان فرستاد
ھای جامع به  و کلمه بوت و رسالت مورد خطاب قرار دادصف نواو را با  اللهعروج کرد. 

 او عطا شده است.
 فقط به او پنج خصوصیت و ویژگی عنایت کرد. اللهو در میان تمام پیامبران، 

ِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  نَّ انلَّيِبِّ  س َ�بِْد ا�َّ
َ
ْعِطيُت مَخًْسا«قَاَل:  ج أ

ُ
َحٌد َ�بِْ�:  أ

َ
لَْم ُ�ْعَطُهنَّ أ

يِت  مَّ
ُ
َما رَُجٍل ِمْن أ ُّ�

َ
رُْض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، فَ�

َ
نرُِصُْت بِالرُّْعِب َمِسَ�َة َشْهٍر، وَُجِعلَْت يِل األ

ْعطِ 
ُ
َحٍد َ�بِْ�، َوأ

َ
لَّ ِأل ِ

َ
ِحلَّْت يِل الَمَغانُِم َولَْم حت

ُ
، َوأ َالُة فَلْيَُصلِّ ْدَرَ�تُْه الصَّ

َ
َفاَعَة، َوَ�َن أ يُت الشَّ

ةً   انلَّاِس اَعمَّ
َ

ًة َوُ�ِعثُْت إىِل  قَْوِمِه َخاصَّ
َ

 ١.»انلَّيِبُّ ُ�بَْعُث إىِل
پنج چیز به من عطا شده «: فرمود ج پیامبرکند که  روایت می س جابر بن عبدالله

 که قبل از من، به ھیچ پیامبری عطا نشده است:
 شوند. ھراس و ترس میاز مسافت یک ماه، دشمنانم دچار  .١
جا وقت نماز رار داده شده است، بنابراین، ھرزمین برای من مسجد و پاک ق .٢

 جا نماز بخوانند. ناتوانند ھم فرا رسید، امتیان می
مال غنیمت برای من حالل گردانده شده است، در حالی که قبل از من برای  .٣

 ھیچ پیامبری، حالل نبوده است.
 است.حق شفاعت به من عنایت شده  .٤
ھر پیامبری فقط برای قوم خودش فرستاده شده است، در حالی که من برای  .٥

 ام.  تمام مردم دنیا مبعوث شده

 شود است و امتش را شامل نمی ج ھایی که مخصوص پیامبر ویژگی
ی وصال، ازدواج بدون مھریه، ازدواج نمودن با بیش از چھار زن، ازدواج  روزه

شنوند، او  نخوردن اموال صدقه، آنچه را که مردم نمی نکردن ھمسران او بعد از وفاتش،
را به  ÷ گونه که جبرئیل بیند، ھمان بینند او می شنود، و آنچه را که مردم نمی می

 شود. که از او ارث برده نمی آفریده است، مشاھده کرد و این اللهشکل و شمایلی که 
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 ج شروع وحی بر رسول

مِّ الُمْؤِمِنَ�  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
ُ
 أ

َ
ِ هَ �َّ � ُل َما بُِدَئ بِِه رَُسوُل ا�َّ وَّ

َ
ِمَن الَويْحِ  ج ا قَالَْت: أ

بِْح، ُ�مَّ ُحبَِّب إيَِلْ   َجاَءْت ِمثَْل فَلَِق الصُّ
َّ

احِلَُة يِف انلَّْوِم، فَاَكَن َال يََرى ُرْؤَ�ا إِال ْؤَ�ا الصَّ ِه الرُّ
ْن  -وَُهَو اتلََّعبُُّد  -ِحَراٍء َ�يَتََحنَُّث ِ�يِه  اخلَالَُء، َوَ�َن َ�ْلُو بَِغارِ 

َ
اللَّيَايِلَ َذَواِت الَعَدِد َ�بَْل أ

وَُّد لِِمثِْلَها، َحىتَّ َجاَءُه احلَ   َخِد�ََة َ�يزََتَ
َ

لَِك، ُ�مَّ يَرِْجُع إىِل وَُّد ذِلَ ْهِلِه، َو�َزَتَ
َ
 أ

َ
قُّ وَُهَو يِف َ�ْ�َِع إىِل

، قَاَل: اَغِر ِحَراٍء، فَجَ 
ْ
نَا بَِقاِرئٍ «اَءُه الَملَُك َ�َقاَل: اقَْرأ

َ
ِ� َحىتَّ بَلََغ »َما أ َخَذِ� َ�َغطَّ

َ
، قَاَل: " فَأ

ِ� اثلَّاِ�يََة َحىتَّ  َخَذِ� َ�َغطَّ
َ
نَا بَِقاِرٍئ، فَأ

َ
، قُلُْت: َما أ

ْ
رَْسلَِ�، َ�َقاَل: اقَْرأ

َ
بَلََغ ِم�ِّ اجلَْهَد ُ�مَّ أ

رَْسلَِ�،  ِم�ِّ اجلَْهدَ 
َ
ِ� اثلَّاثِلََة ُ�مَّ أ َخَذِ� َ�َغطَّ

َ
نَا بَِقاِرٍئ، فَأ

َ
، َ�ُقلُْت: َما أ

ْ
رَْسلَِ�، َ�َقاَل: اقَْرأ

َ
ُ�مَّ أ

ِي َخلَقَ ﴿: َ�َقاَل   بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
�َ�َٰن ِمۡن َعلَقٍ  ١ٱقَۡرأ  َوَر�َُّك  ٢َخلََق ٱۡ�ِ

ۡ
ٱۡقَرأ

ۡ�َرمُ 
َ
ِ " فَرَ  ]٣-١[العلق:  ﴾٣ٱۡ� يَرُْجُف فَُؤاُدُه، فََدَخَل ىلَعَ َخِد�ََة بِنِْت  ج َجَع بَِها رَُسوُل ا�َّ

لُوِ� «، َ�َقاَل: ل ُخَو�ِْ�ٍ  لُوِ� َزمِّ ْوُع، َ�َقاَل خِلَِد�ََة » َزمِّ لُوُه َحىتَّ َذَهَب َ�نُْه الرَّ فََزمَّ
 : ْخرَبََها اخلرََبَ

َ
بًَدا، َ�َقا» لََقْد َخِشيُت ىلَعَ َ�ْفيِس «َوأ

َ
ُ أ ِ َما ُ�ِْز�َك ا�َّ لَْت َخِد�َُة: الَكَّ َوا�َّ

يَْف، َوتُِعُ� ىلَعَ نََوائِِب  ، َوتَْ�ِسُب الَمْعُدوَم، َوَ�ْقرِي الضَّ ِْمُل اللَكَّ
َ

إِنََّك تَلَِصُل الرَِّحَم، َوحت
تَْت بِِه َوَرقََة ْ�َن نَ 

َ
، فَا�َْطلََقْت بِِه َخِد�َُة َحىتَّ أ َسِد بِْن َ�بِْد الُعزَّى اْ�َن َ�مِّ احلَقِّ

َ
ْوفَِل بِْن أ

يلِ  ِ
ْ

، َ�يَْكتُُب ِمَن اِإل� َ يِف اجلَاِهِليَِّة، َوَ�َن يَْ�تُُب الِكتَاَب الِعرْبَاِ�َّ  َ�نرَصَّ
ً
 َخِد�ََة َوَ�َن اْمَرأ

ْن يَْ�تَُب، َوَ�َن َشيًْخا َكِبً�ا 
َ
ُ أ اِ�يَِّة َما َشاَء ا�َّ ُ َخِد�َُة: يَا ا�َْن بِالِعرْبَ ، َ�َقالَْت هلَ قَْد َعِ�َ

 ِ ْخرَبَُه رَُسوُل ا�َّ
َ
يِخ َماَذا تََرى؟ فَأ

َ
ُ َوَرقَُة: يَا ا�َْن أ

َ
ِخيَك، َ�َقاَل هل

َ
، اْسَمْع ِمَن ابِْن أ َخرَبَ  ج َ�مِّ

ُ ىلَعَ  َل ا�َّ ي نَزَّ ِ
َّ

ُ َوَرقَُة: َهَذا انلَّاُموُس اذل
َ

ى، َ�َقاَل هل
َ
ُموىَس، يَا يَلْتَِ� ِ�يَها َجَذاًع، يَلْتَِ�  َما َرأ

 ِ ُ�وُن َحيًّا إِْذ ُ�ْرُِجَك قَْوُمَك، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َو ُ�ِْريِجَّ ُهمْ : «ج أ

َ
ِت رَُجٌل »أ

ْ
، قَاَل: َ�َعْم، لَْم يَأ

نرُْصْ 
َ
ِ� يَْوُمَك أ

ْ
 ُعوِدَي، َو�ِْن يُْدِر�

َّ
ًرا. ُ�مَّ لَْم يَنَْشْب َ�طُّ بِِمثِْل َما ِجئَْت بِِه إِال ا ُمَؤزَّ َك نرَْصً
، َوَ�رَتَ الَويْحُ  َ ْن تُُو�ِّ

َ
 ١.َوَرقَُة أ

ھا و رؤیاھای  ی خواب به وسیله ج گوید: نزول وحی بر رسول الله می ل عایشه
دید، مانند روشنی  در عالم رؤیا می ج راستین شروع شد. و آنچه را که رسول الله

مند گردید  نشینی عالقه به عزلت و گوشه ج کرد. بعدھا رسول الله صبح، تحقق پیدا می

                                           
 با لفظ بخاری ١٦٠ حدیث شماره مسلم و ٣حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٣٤

 

جا  که به خانه بیاید، در آن نشین شد و چندین شبانه روز بدون این و در غار حرا گوشه
داشت.  رفت و توشه برمی شد به خانه می اش تمام می که توشه کرد و ھنگامی عبادت می

کی از روزھا که در غار حرا مشغول کرد. در ی ی او را آماده می توشه ل خدیجه
ای نزدش آمد و خطاب به وی گفت: بخوان،  عبادت پروردگارش بود، فرشته

فرماید: فرشته مرا در بغل  می ج دانم. رسول فرمود: من خواندن نمی ج الله رسول
گرفت و تا جایی که تحمل داشتم، فشرد و بعد مرا رھا کرد و گفت: بخوان، گفتم: 

ای فشرد که بیش  دانم. فرشته برای بار دوم مرا در بغل گرفت و به اندازه خواندن نمی
دانم.  از حد توان حد من بود. بعد مرا رھا کرد و گفت: بخوان. گفتم: خواندن نمی

فرماید: برای بار سوم مرا در بغل گرفت، فشرد و رھا کرد و گفت:  می ج رسول الله
 ج بسته آفرید. بعد از آن رسول الله از خون بخوان به نام پروردگارت، او که انسان را

: مرا بپوشانید، مرا دفرمورفت و  ل لرزید، نزد خدیجه در حالی که قلبش می
که ترس و وحشت او بر طرف شد.  را پوشاندند تا این ج بپوشانید. حاضرین رسول

سپس ماجرا را برای خدیجه بازگو نمود و فرمود: من نسبت به جان خود احساس خطر 
بند  پای توھرگز تو را ضایع و نابود نخواھد کرد، زیرا  اللهگفت:  ل کنم. خدیجه یم

نمایی و در راه  کنی، از مھمانان پذیرایی می ی رحم ھستی، مستمندان را کمک می صله
او را نزد پسر عموی خود،  ل کنی. بعد از آن، خدیجه حق، مشکالت را تحمل می

و  پیرنوشت و  ورقه بن نوفل برد. ورقه مردی مسیحی بود. انجیل را به لغت عبری می
ات (محمد) بشنو که چه  نابینا بود. خدیجه به وی گفت: ای پسر عمو، از برادر زاده

 ج ای؟ پیامبر گفت: ای برادرزاده، بگو چه دیده ج گوید. ورقه خطاب به رسول الله می
 اللهای است که  نچه را که دیده بود، شرح داد. ورقه بن نوفل گفت: این ھمان فرشتهآ

کنند، من  فرو فرستاد. ای کاش، روزی که قومت تو را از شھر بیرون می ÷ بر موسی
کنند؟ ورقه  فرمود: مگر آنان مرا از شھرم بیرون می ج زنده و جوان باشم. رسول الله

که با او  ای، ھیچ پیامبری نیاورده است، مگر این ردهگفت: آری، پیامی را که تو آو
اند. اگر من تا آن زمان زنده بمانم، با تمام  دشمنی کرده و او را از شھر اخراج کرده

ی  وجود تو را کمک خواھم کرد. متأسفانه پس از مدت کوتاھی ورقه درگذشت و سلسله
 جریان وحی نیز برای مدت معینی متوقف شد.



 ١٣٥    باب اول: توحید و ایمان

 

 ج ھمسران رسول
ھا  آن ی در دنیا و آخرت ھستند و ھمه ج ھمسران پیامبر ،مادران مؤمنان

شان ضرر  مسلمانانی پاک و پرھیزگار ھستند و از ھر عیب و بدی که به آبروی
 اند از: باشند و تعدادشان یازده نفر است که عبارت رساند، پاک می می

صه دختر عمر، خدیجه دختر خویلد، عایشه دختر ابوبکر، سوده دختر زمعه، حف
زینب دختر خزیمه، ام سلمه، زینت دختر جحش، جویریه دختر حارث، ام حبیبه دختر 

 ن اجمعین.الله عنھ یرض - ابوسفیان، صفیه دختر حیی، میمونه دختر حارث
خدیجه دختر خویلد و زینب دختر خزیمه قبل از پیامبر وفات کردن و نه ھمسر 

 دیگر بعد از او فوت نمودند.

 ج رسولفرزندان 
ی قبطی  : قاسم و عبدالله از خدیجه، ابراھیم از ماریهاشتدسه پسر  ج پیامبر .١

 در کودکی فوت کردند.ھا  آن که کنیزش بود، به دنیا آمدند و تمام
: زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه که ھمه از خدیجه متولد چھار دختر داشت .٢

 ج کردند. ولی فاطمه بعد از رسولبه جز فاطمه قبل از او فوت ھا  آن ی شدند و ھمه
 راضی شود.ھا  آن ی از ھمه الله - مسلمان و پاک بودندھا  آن وفات کرد و تمام

 ج اصحاب رسول
کردند و دارای فضیلت بزرگی نسبت به  در بھترین قرن زندگی می ج اصحاب پیامبر

الله و رسولش نشین پیامبرش انتخاب کردند، به  آنان را ھم اللهی امت ھستند.  بقیه
ایمان آوردند و دین الله و پیامبرش را نصرت و یاری دادند و به خاطر دین ھجرت 

شان جھاد  ھای کردند و به خاطر دین یاری و نصرت کردند و در راه الله با اموال و جان
 ترین نیز از او راضی گشتند و با فضیلتھا  آن راضی شد وھا  آن از اللهکه  کردند تا این

 مھاجران و سپس انصار ھستند.ھا  آن

 ِ يَن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل ِ
َّ

َخْ�ُ انلَّاِس قَْرِ�، ُ�مَّ اذل
َحِدِهْم يَِمينَُه، َوَ�ِمينُُه َشَهاَدتَهُ 

َ
قَْواٌم �َْسِبُق َشَهاَدُة أ

َ
َوَ�نُوا «بَْراِهيُم: قَاَل إِ » يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ ييَِجُء أ

َهاَدِة، َوالَعْهدِ  ُ�وَ�نَا ىلَعَ الشَّ  ١».يرَْضِ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٥٣٣حدیث شماره  مسلمو  ٢٦٥٢حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٣٦

 

بھترین مردم کسانی «کند که فرمود:  روایت می ج از رسول س عبدالله بن مسعود
ھا  آن که بعد از برند، (صحابه) و بعد، کسانی و زمان من به سر می ورهدھستند که در 

آیند (تبع تابعین). و بعد از آنان،  میھا  آن از که پس آیند (تابعین) و سپس کسانی می
دھند و گاھی قبل از  آیند که گاھی قبل از سوگند خوردن، گواھی می کسانی می

 . »خورند گواھی دادن سوگند می

 ش محبت صحابه
اند از: محبت داشتن به تمام صحابه با قلب، و تعریف و  ھای ایمان عبارت از عالمت

شان و سکوت نمودن  و استغفار کردن برایھا  آن و راضی بودن ازبا زبان، ھا  آن تمجید
رخ داده است، و دشنام ندادن به آنان، به خاطر ھا  آن در مورد مشاجراتی که بین

دادن  انجاماند از:  ھا و فضایل زیادی ھستند که برخی عبارت داری خوبیھا  آن که این
ی اطاعت کردن و  لش به وسیلهکارھای نیک و احسان کردن، یاری کردن الله و رسو

جھاد در راه الله، و دعوت کردن به آن، ھجرت نمودن و نصرت کردن، بخشش اموال و 
 راضی گردید.ھا  آن ی از ھمه اللهھای خویش در راه الله به خاطر رضایت او. پس  جان

لُوَن مَِن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ وَّ
َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� نَصارِ  َوٱل�َّ

َ
َوٱۡ�

ٰٖت َ�ۡرِي  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ ِيَن ٱ�َّ َوٱ�َّ

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 
َ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

َ
 . ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َ�َۡتَها ٱۡ�

که به نیکی از آنان پیروی  و کسانی  -مھاجران و انصاراز  - و پیشگامان نخستین«
ھایی [در  کردند، الله از آنان راضی گشت و آنان [نیز] از او راضی شدند؛ و باغ

بھشت] برایشان مھّیا کرده است که جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است؛ 
 ».استجاودانه در آن خواھند ماند. این ھمان [رستگاری و] کامیابی بزرگ 

ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا َوٱ�َّ
ٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ۡغفَِرة َُّهم مَّ ۚ ل ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ

ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ ِيَن َءاَووا  ﴾٧٤َوٱ�َّ

 . ]٧٤[األنفال: 
که  ردند و ھجرت نمودند و در راه الله جھاد کردند و کسانی که ایمان آو  و کسانی«

[این مھاجران را] پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی ھستند. برای آنان 
 ».ای خواھد بود [در بھشت] آمرزش و روزِی شایسته



 ١٣٧    باب اول: توحید و ایمان

 

يِب  .٣
َ
 �َُسبُّوا : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

َ
ْصَحايِب، ال

َ
 �َُسبُّوا أ

َ
ْصَحايِب، ال

َ
أ

َحِدِهْم، 
َ
ْدرََك ُمدَّ أ

َ
ُحٍد َذَهبًا، َما أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو أ ِ

َّ
فََواذل

 نَِصيَفهُ 
َ

 ١».َوال
اصحاب مرا دشنام ندھید، «نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول س ابوھریره

اگر یکی از شما به  ی که جانم در دست اوستسکقسم به ندھید،  اصحاب مرا دشنام
ی کوه احد، طال انفاق کند، با یک یا نصف ُمّدی که اصحاب من انفاق کردند،  اندازه

 .»کند برابری نمی

 ایمان به روز آخرت -٥
ھا را برای حساب و جزا مبعوث  در آن انسان اللهروز آخرت: قیامت روزی است که 

چون روزی بعد از آن وجود ندارد، به روز آخرت نامیده شده است که نماید.  می
 گیرند. بھشتیان برای ھمیشه در بھشت و جھنمیان برای ھمیشه در جھنم قرار می

 ھای روز آخرت ترین نام معروف
یوم الحساب،  الخروج، یوم الدین، یوم الخلود، یوم القیامه، یوم البعث، یوم الفصل، یوم

 م الجمع، یوم التغابن، یوم التالق، یوم التناد، یوم الحسره، الصاخه،یوم الوعید، یو
در قرآن کریم ذکر  اللهکه ھا  این الطامه الکبری، الغاشیه، الواقعه، الحاقه، القارعه، و غیر

 کرده است.
 دھد. ھا بر عظمت و بزرگی مسّمی و شدت ھراس آن داللت می زیاد بودن نام

 ایمان به روز آخرت
و رسولش خبر دادند که در آن روز بزرگ  اللهیقین قطعی داشتن به تمام آنچه که 

افتد، از جمله: حشر، حساب، صراط، میزان، بھشت، جھنم و غیر آنچه که در  اتفاق می
ھای قیامت قبل از مرگ  ھا و نشانه آید. بعضی از عالمت ھای قیامت به وجود می صحنه

آیند، از جمله: فتنه و عذاب قبر و  ه وجود میدھند و بعضی بعد از مرگ ب رخ می
 ھای آن. نعمت

                                           
 با لفظ مسلم ٢٥٤٠حدیث شماره  مسلم و ٣٦٧٣حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٣٨

 

 بزرگی و عظمت روز آخرت
ترین ارکان ایمان ھستند که ایمان داشتن  ایمان داشتن به الله و روز آخرت از بزرگ

ی ارکان ایمان، از اسباب استقامت انسان و سبب فالح و رستگاری او در  و بقیهھا  آن به
 ود.دنیا و آخرت خواھند ب

را با ھا  آن در بسیاری از آیات قرآن، اللهلله و روز آخرت، و برای اھمیت ایمان به ا
 یکدیگر ذکر کرده است:

ۡو ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

ْ َذَوۡي َعۡدٖل  ۡشهُِدوا
َ
ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأ َ�َٰدةَ ِ�َّ ْ ٱلشَّ �ِيُموا

َ
ّمِنُ�ۡم َوأ

ُۥ  َ َ�َۡعل �َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
 . ]٢[الطالق:  ﴾٢َ�ۡرَٗجا

شان به سر رسید، آنان را به طرز  و ھنگامی که [آنھا را طالق دادید و] عده«
جدا شوید؛ و دو مرد عادل از ھا  آن ای از دارید یا به طرز شایسته  ای نگه شایسته

خودتان را گواه بگیرید و شھادت را برای الله برپا دارید. این [حکمی است] که ھر 
کس که   شود؛ و ھر کس به الله و روز قیامت ایمان دارد، به آن پند و اندرز داده می

 ».دھد برای او قرار میاز الله بترسد، راه نجاتی 

ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ َ�َۡجَمَعنَُّ�ۡم إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلۡقَِ�َٰمةِ َ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ٱ�َّ
ِ َحِديٗثا ۡصَدُق ِمَن ٱ�َّ

َ
 . ]٨٧[النساء:  ﴾٨٧َرۡ�َب �ِيهِ� َوَمۡن أ

او نیست، یقینًا ھمگی  حق] جز الله [که معبوِد راستین است و] ھیچ معبودی [به«
کند؛ و کیست که  جمع می - که تردیدی در [وقوِع] آن نیست - شما را روز قیامت

 ».از الله راستگوتر باشد؟

ْ ٱلرَُّسوَل ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣ ِطيُعوا
َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم َوأ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ  ] ٥٩[النساء:  ﴾٥٩تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

اران اید، از [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر و کارگز که ایمان آورده  ای کسانی«
[و فرماندھان مسلماِن خود] اطاعت کنید و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به 
[کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان 



 ١٣٩    باب اول: توحید و ایمان

 

دارید، [یقین داشته باشید که] این [بازگشت به قرآن و سنت، برایتان] بھتر و 
 ».تر است فرجام خوش

 رقبی  فتنه

�ٍَس 
َ
ْصَحابُُه َحىتَّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َ وََذَهَب أ الَعبُْد إَِذا وُِضَع يِف َ�رْبِهِ، َوتُُو�ِّ

ُ: َما ُكنَْت َ�ُقوُل يِف َهَذا الرَّ 
َ

ْ�َعَداُه، َ�يَُقوَالِن هل
َ
تَاُه َملَاَكِن، فَأ

َ
ُجِل إِنَُّه لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم، أ

دٍ  بَْدلََك ج ُ�َمَّ
َ
 َمْقَعِدَك ِمَن انلَّاِر أ

َ
ُ، َ�يَُقاُل: اْ�ُظْر إىِل

ُ
ِ َورَُسوهل نَُّه َ�بُْد ا�َّ

َ
ْشَهُد �

َ
؟ َ�يَُقوُل: أ

ُ بِِه َمْقَعًدا ِمَن اجلَنَِّة، قَاَل انلَّيِبُّ  ا الاَكفُِر ج ا�َّ مَّ
َ
يًعا، َوأ اُهَما مَجِ ِو الُمنَافُِق  -: " َ�َ�َ

َ
يَُقوُل: �َ  -أ

قُوُل َما َ�ُقوُل انلَّاُس، َ�يَُقاُل: َال َدَر�َْت َوَال تَلَيَْت، ُ�مَّ يرُْضَُب بِِمْطَرقٍَة ِمْن 
َ
ْدرِي، ُكنُْت أ

َ
َال أ

 اثلََّقلَْ�ِ 
َّ

ُذَ�يِْه، َ�يَِصيُح َصيَْحًة �َْسَمُعَها َمْن يَِليِه إِال
ُ
َ�ًة َ�ْ�َ أ  ١.»َحِديٍد رَضْ

ای را در قبرش  که بنده ھنگامی«کند که فرمود:  روایت می ج ل اللهاز رسو س انس
شنود. در  شان را می روند، میت صدای پاھای گردند و می گذارند، و دوستانش برمی می

ی این  پرسند: درباره نشانند و از وی می آیند، او را می این ھنگام، دو فرشته نزد او می
 ج دھم که محمد گواھی میدھد:  گفتی؟ جواب می چه می ج شخص، یعنی محمد

 اللهگویند: به جایگاه خود در دوزخ نگاه کن،  ھا می و رسولش است. فرشته اللهی  بنده
فرمود: پس ھردو جا  ج الله آن را برای تو با جایی در بھشت، عوض کرده است. رسول

بیند. اما اگر آن شخص کافر یا منافق باشد، در جواب فرشتگان  را می )(بھشت و جھنم
گویند: تو  گفتم. به او می گفتند، من نیز می دانم. ھرچه مردم می گوید: چیزی نمی می

ی محکمی برسرش  ندانستی و سعی نکردی که بدانی، سپس با پتکی آھنین، ضربه
ی مخلوقات  ھا، ھمه ھا و جن دھد که به جز انسان گاه چنان فریادی سر می زنند، آن می

 شنوند. اطرافش، آن فریاد را می

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب 
ْ
ِ  س َعِن ال نَْصاِر...  ج قَاَل: َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ ْ
يِف َجنَاَزِة رَُجٍل ِمَن األ

ُ: َما ِدي
َ

ِن هل
َ

، َ�يَُقوال ُ َ ا�َّ ُ: َمْن َر�َُّك؟ َ�يَُقوُل: َر�ِّ
َ

ِن هل
َ

ِ�يِه َملاََكِن َ�يُْجِلَسانِِه َ�يَُقوال
ْ
نَُك؟ َو�َأ

ي بُِعَث ِ�يُ�ْم؟ " قَاَل: " َ�يَُقوُل: ُهَو َ�يَُقوُل: دِ  ِ
َّ

ُ: َما َهَذا الرَُّجُل اذل
َ

ِن هل
َ

ِْسَالُم، َ�يَُقوال
ْ

يِ�َ اإل
 ِ  ٢.ج رَُسوُل ا�َّ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٨٧٠حدیث شماره  مسلم و ١٣٣٨حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 با لفظ ابوداود ٤٧٥٣حدیث شماره  ابوداود و ١٨٧٣٣حدیث شماره  احمد ؛صحیح - ٢
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 کی از انصاری برای نماز جنازه ج الله گوید: ھمراه رسول می س براء بن عازب
: ... و دو فرشته فرمود ج بیرون شدیم. ... در حدیث چنین آمده است که پیامبر

گویند: پروردگارت کیست؟ او جواب  نشانند و به او می آیند و او را می نزدش می
گوید: دین  پرسند: دین تو چیست؟ در جواب می دھد: پروردگارم الله است. از او می می

گویند: این شخصی که به سوی شما مبعوث شده، چه کسی  من، اسالم است. به او می
 است. ج الله گوید: این شخص رسول است؟ او می

 انواع عذاب قبر
 عذاب قبر دو نوع است:

کفار و  ،گردد. این عذاب عذابی که دایمی است و تا روز قیامت قطع نمی - اول
 گیرد: منافقان را فرا می

ُ َسّ�ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ْۖ وََحاَق � َٔ فََوقَٮُٰه ٱ�َّ َعۡوَن ِل فِرۡ اِت َما َمَكُروا
ۡدِخلُوٓاْ  ٤٥ُسوُٓء ٱۡلَعَذاِب 

َ
اَعُة أ اۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱلسَّ � وََعِشّيٗ ٱ�َّاُر ُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ

َشدَّ ٱۡلَعَذاِب 
َ
 . ]٤٦-٤٥[غافر:  ﴾٤٦َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

الله او را از آسیب دسیسۀ آنان حفظ نمود و عذاب سخت، دامنگیر فرعونیان شد. «
شوند؛ و روزی که  ه [در قبرھایشان] بامداد و شامگاه بر آن عرضه میکھمان آتشی 

 ».ترین عذاب درآورید رسد:] فرعونیان را در سخت قیامت برپا گردد، [فرمان می
نَّ رَُسوَل اهللاِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  .٢

َ
َحَدُ�ْم إَِذا َماَت ُعرَِض َعلَيِْه «، قَاَل: ج أ

َ
إِنَّ أ

ْهِل 
َ
َنَِّة، َو�ِْن اَكَن ِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة فَِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
، إِْن اَكَن ِمْن أ َعيِشِّ

ْ
َغَداِة َوال

ْ
َمْقَعُدُه بِال

ْهِل انلَّاِر، ُ�َقاُل: َهَذا َمْقَعُدَك، َحىتَّ َ�بَْعثَ 
َ
ِقيَاَمةِ انلَّاِر فَِمْن أ

ْ
 ١».َك اُهللا إيَِلِْه يَْوَم ال

که یکی از شما  ھنگامی«: فرمودنماید که  روایت می ج از رسول ب ابن عمر
شود؛ اگر بھشتی باشد،  کند، صبحگاه و شامگاه، جایگاھش به او عرضه می فوت می

شود و اگر فرد جھنمی باشد، جایگاھش در  جایگاھش در بھشت به او نشان داده می
که در  شود: این جایگاه تو است تا این شود. سپس به او گفته می به او عرضه می جھنم

 .»انگیزد تو را به سوی آن بر می اللهروز قیامت، 

                                           
 با لفظ مسلم ٢٨٦٦حدیث شماره  مسلم و ١٣٧٩حدیث شماره  علیه؛ بخاری متفق - ١
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گردد، عذابی است که افراد موحد  شود و قطع می عذابی که بر او عرضه می - دوم
تخفیف داده ھا  آن گیرد، عذاب به شان بر حسب جرم آنان فرا می را به خاطر نافرمانی

گیرد که  گردد و یا کارھا و اعمالی صورت می شود یا به سبب رحمت الھی، قطع می می
ی آن به او نفع  ی جاریه، یا علمی که به وسیله شوند، مانند صدقه ی گناھان او می کفاره

 ھا. کند و اعمالی مانند آن رسد و یا فرزند صالحی که برایش دعا می می

نَّ رَُسوَل اهللاِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  .١
َ
َحَدُ�ْم إَِذا َماَت ُعرَِض َعلَيِْه «، قَاَل: ج أ

َ
إِنَّ أ

ْهِل 
َ
َنَِّة، َو�ِْن اَكَن ِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة فَِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
، إِْن اَكَن ِمْن أ َعيِشِّ

ْ
َغَداِة َوال

ْ
َمْقَعُدُه بِال

ْهِل انلَّاِر، ُ�َقاُل: َهَذا َمْقعَ 
َ
ِقيَاَمةِ انلَّاِر فَِمْن أ

ْ
 ١».ُدَك، َحىتَّ َ�بَْعثََك اُهللا إيَِلِْه يَْوَم ال

که یکی از شما فوت  : ھنگامیفرمودنماید که  روایت می ج از رسول ب ابن عمر
شود؛ اگر بھشتی باشد،  کند، صبحگاه و شامگاه، جایگاھش به او عرضه می می

باشد، جایگاھش در شود و اگر فرد جھنمی  جایگاھش در بھشت به او نشان داده می
که در  شود: این جایگاه تو است تا این شود. سپس به او گفته می جھنم به او عرضه می

 انگیزد. تو را به سوی آن بر می اللهروز قیامت، 

َة،  ج قَاَل: َمرَّ انلَّيِبُّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .٢ ْو َمكَّ
َ
حِبَائٍِط ِمْن ِحيَطاِن الَمِدينَِة، أ

بَاِن يِف ُ�بُورِِهَما، َ�َقاَل انلَّيِبُّ فََسِمَع َصوَْت  بَاِن : «ج إِ�َْساَ�ْ�ِ ُ�َعذَّ بَاِن، َوَما ُ�َعذَّ ُ�َعذَّ
َحُدُهَما َال �َْسترَِتُ ِمْن بَْوهِلِ، َوَ�َن اآلَخُر َ�ْميِش «ُ�مَّ قَاَل: » يِف َكِب�ٍ 

َ
بََ�، اَكَن أ

ًة، ُ�مَّ َداَع جِبَِر�َدٍة، فََكرَسَ ». بِانلَِّميَمةِ  ، فَوََضَع ىلَعَ لُكِّ َ�رْبٍ ِمنُْهَما ِكرْسَ ِ�ْ�َ َها ِكرْسَ
، لَِم َ�َعلَْت َهَذا؟ قَاَل:  ِ ُ: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َف َ�نُْهَما َما لَْم َ�يْبََسا«فَِقيَل هل ْن ُ�َفَّ

َ
» لََعلَُّه أ

ْو: 
َ
ْن َ�يْبََسا«أ

َ
 أ

َ
 ٢».إىِل
ھای مدینه یا مکه  کنار باغی از باغاز  ج پیامبرروایت است که  ب از ابن عباس

شان گرفتار عذاب بودند.  کرد. ناگھان صدای دو نفر را شنید که در قبرھای عبور می
شوند، اما نه به خاطر گناه بزرگی. سپس  این دو نفر عذاب داده می«: فرمود ج رسول

کرد.  میچینی  کرد و دیگری سخن خود، پرھیز نمی فرمود: آری، یکی از آنان از ادرارِ 
ی مرطوبی از یک درخت خواست و آن را دو قسمت کرد و ھر  شاخه ج گاه رسول آن

                                           
 با لفظ مسلم ٢٨٦٦حدیث شماره  مسلم و ١٣٧٩حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 بخاری ظبا لف ١١١حدیث شماره  مسلم و ٢١٦حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
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پرسیدند: چرا چنین  ج قسمت را روی یکی از آن دو قبر گذاشت. از رسول الله
عذاب آنان را  اللهاند،  : امید است تا زمانی که این دو شاخه خشک نشدهفرمودکردی؟ 

 . »تخفیف دھد

 ھای قبر نعمت
 ھایی وجود دارد: مؤمنان صادق در قبر نعمتبرای 

ُل َعلَۡيهُِم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ْ تَتََ�َّ ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰموا ْ َر�َُّنا ٱ�َّ ِيَن قَالُوا إِنَّ ٱ�َّ
واْ بِٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� ُكنُتۡم  ُ�ِۡ�

َ
�َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َو�

َ
 . ]٣٠[فصلت:  ﴾٣٠تُوَعُدونَ ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �

سپس [از عبادت و بندگی غیر او سر باز » پروردگار ما الله است«ه گفتند: کسانی ک[اما] «
زدند و بر اعتقاد خود] پایداری کردند، [ھنگام فرا رسیدن مرگشان] فرشتگان بر آنان فرود 

ارت باد بر بھشتی که اندوه نداشته باشید؛ و شما را بش گویند:] نترسید و  آیند، [و می می
 ».شدید! [در قبال ایمان و اعمال صالحتان] به آن وعده داده می

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب  .٢
ْ
ِ  قَاَل  س َعِن ال ْن قَْد «: ج رَُسول ا�َّ

َ
َماِء: أ ... َ�يُنَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السَّ

ُ بَابًا 
َ

َنَِّة، َواْ�تَُحوا هل
ْ
فْرُِشوُه ِمَن اجل

َ
َنَِّة " َصَدَق َ�بِْدي، فَأ

ْ
ِبُسوُه ِمَن اجل

ْ
ل
َ
َنَِّة، َوأ

ْ
 اجل

َ
إىِل

ِ�يِه ِمْن َروِْحَها َوِطيِبَها«قَاَل: 
ْ
ُ ِ�يَها َمدَّ برََصِهِ «قَاَل: » َ�يَأ

َ
 ١».َوُ�ْفتَُح هل

که در  در مورد مؤمن ھنگامی- هک نماید روایت می ج از رسول س براء بن عازب
دھد:  ای از آسمان ندا می ندا دھنده«: فرمودچنین  -دھد، قبر به دو فرشته جواب می

ھای بھشتی او را  ام راست گفت. پس برای او از بھشت فرش نمایید و با لباس بنده
از «: فرمود ج الله . رسول»بپوشانید و دری به سوی بھشت برایش باز نمایید

کند  تا جایی که چشمش کار می رسد، و قبرش ھای بھشت به او می ھا و پاکی خوشبویی
 .»بیند برایش وسیع خواھد شد می و

که به خاطر  در راه او و کسی گھبانی و مرزداریناموری مانند شھادت در راه الله و 
ھای ترسناک قبر و  ھا، فرد مؤمن را از حالت فوت کند و مانند آن پیچه اسھال و دل

 دھند.  فتنه و عذاب آن نجات می

                                           
 ظ ابوداودبا لف ٤٧٥٣ حدیث شماره ابوداود و ١٨٧٣٣ حدیث شماره احمد ؛صحیح - ١
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 جایگاه ارواح بعد از مرگ تا روز قیامت
ھا ھستند، ارواح انبیا و  ارواحی که در اعال علیین و در مأل اعال و در باالترین مقام

 در رتبه و مقام نسبت به یکدیگر تفاوت دارند.ھا  آن باشند که رسوالن الھی می
ارواحی که در کالبد پرنده ھستند و در بین درختان بھشت معلق ھستند و این 

 ارواح مؤمنان است.
چرند و این ارواح  لبد پرندگان سبز رنگی ھستند و در بھشت میارواحی که در کا

 شھیدان است.
 غنیمت در قبر محبوس شدند. دلیل دزدی از مالبه ارواحی که 
ی بھشت به خاطر بدھکاری محبوس گردیدند و بعضی به  بر دروازهھا  آن و بعضی از

 خاطر روح پلیدی که دارند، در زمین حبس گشتند.
و آتشی که زناکاران مرد و زن قرار دارند، ھستند و برخی در و بعضی در تنور 

 شود و سنگ گذاشته میھا  آن کنند و قرار دارند و در دھان ھای خون شنا می رودخانه
 رباخواران ھستند و... .ھا  آن

ُْن  ج قَاَل: بَيْنََما انلَّيِبُّ  س َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت 
َ

ُ َو� اِر، ىلَعَ َ�ْغلٍَة هلَ يِف َحائٍِط بِلَِ� انلَّجَّ
ْرَ�َعٌة 

َ
ْو أ

َ
ْو مَخَْسٌة أ

َ
ْ�رُبٌ ِستٌَّة أ

َ
قَاَل: َكَذا اَكَن َ�ُقوُل  -َمَعُه، إِْذ َحاَدْت بِِه فاََكَدْت تُلِْقيِه، َو�َِذا أ

َُر�ِْريُّ 
ْ
 «َ�َقاَل:  -اجل

َ ْ
ْصَحاَب َهِذهِ األ

َ
؟َمْن َ�ْعرُِف أ نَا، قَاَل: َ�َمىَت َماَت » ْ�رُبِ

َ
َ�َقاَل رَُجٌل: أ

اِك، َ�َقاَل:  رْشَ ِ
ْ

ِء؟ " قَاَل: َماتُوا يِف اإل
َ

 تََداَ�نُوا، «َهُؤال
َ

ْن ال
َ
 أ

َ
َة تُبْتََ� يِف ُ�بُورَِها، فَلَْوال مَّ

ُ ْ
إِنَّ َهِذهِ األ

 ِ
َّ

َقرْبِ اذل
ْ
ْن �ُْسِمَعُ�ْم ِمْن َعَذاِب ال

َ
َعوُْت اَهللا أ َ ْسَمُع ِمنْهُ دلَ

َ
ْ�بََل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه، َ�َقاَل: » ي أ

َ
ُ�مَّ أ

َ�َعوَُّذوا بِاِهللا ِمْن «قَالُوا: َ�ُعوُذ بِاِهللا ِمْن َعَذاِب انلَّاِر، َ�َقاَل: » َ�َعوَُّذوا بِاِهللا ِمْن َعَذاِب انلَّارِ «
َقرْبِ 

ْ
َقرْبِ » َعَذاِب ال

ْ
، َما َظَهَر ِمنَْها «، قَاَل: قَالُوا: َ�ُعوُذ بِاِهللا ِمْن َعَذاِب ال ِفنَتِ

ْ
َ�َعوَُّذوا بِاِهللا ِمَن ال

ِفنَتِ َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َ�َطَن، قَاَل: » َوَما َ�َطنَ 
ْ
َ�َعوَُّذوا بِاِهللا ِمْن فِتْنَِة «قَالُوا: َ�ُعوُذ بِاِهللا ِمَن ال

الِ  جَّ جَّ » ادلَّ  ١.الِ قَالُوا: َ�ُعوُذ بِاِهللا ِمْن فِتْنَِة ادلَّ
نجار در حالی که بر  در محوطه و اطراف بنی ج امبریپ«گوید:  می س زید بن ثابت

قاطر خویش سوار و نزدیک آنان بود، چیزی نمانده بود که قاطر او را بیندازد، به خاطر 
جا بود. پس فرمود: چه کسی صاحبان این  که چھار، یا پنج و یا شش قبر در آن این

                                           
 ٢٨٦٧ حدیث شماره مسلم - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٤

 

چه زمانی ھا  آن :فرمود ج شناسم. پیامبر گفت: من می شناسد؟ شخصی قبرھا را می
فرمود: این امت در  ج فوت کردند؟ او جواب داد: در شرک فوت نمودند. رسول

گیرند. پس اگر بیم و ترس این نبود که  بتال و امتحان قرار میامورد شان  قبرھای
شنوم، به شما  خواستم تا عذاب قبری را که من می می اللهیکدیگر را دفن نکنید، از 

 .»بشنواند
از عذاب جھنم و آتش به الله پناه «اش را به سوی ما کرد و فرمود:  سپس چھره

از عذاب قبر به الله پناه «بریم. فرمود:  پناه می الله. گفتند: از عذاب آتش به »ببرید
آشکار  ھایی که از فتنه«بریم. دوباره فرمود:  . گفتند: از عذاب قبر به الله پناه می»ببرید

ھای آشکار و  . آنان نیز گفتند: از فتنه»و یا مخفی و پنھان ھستند، به الله پناه ببرید
. گفتند: از »پناه ببرید هی دجال به الل از فتنه«بریم. فرمود:  پنھان به الله پناه می

 بریم. ی دجال به الله پناه می فتنه

 ھای قیامت عالمت
 علم داشتن به زمان قیامت:

لَُك  َٔ �َۡ� ﴿فرماید:  طور که می داند، ھمان کسی نمی اللهی قیامت را غیر از زمان برپای
اَعَة تَُ�وُن  ِۚ َوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّ ٱلسَّ اَعةِ� قُۡل إِ�ََّما ِعۡلُمَها ِعنَد ٱ�َّ ٱ�َّاُس َعِن ٱلسَّ

 . ]٦٣[األحزاب:  ﴾٦٣قَرِ�ًبا
دانش آن تنھا نزد «پرسند؛ بگو:  تو می [ای پیامبر،] مردم دربارۀ [زمان وقوِع] قیامت از«

 ».قیامت نزدیک باشد  دانی؟ شاید ؛ و تو چه می»الله است

 ھای قیامت: عالمت

ھایی خبر دادند که بر نزدیکی برپایی قیامت  ھا و نشانه از عالمت ج اللهرسول 
 اند از:  نمایند و عبارت داللت می
 ھای بزرگ. ھای کوچک و عالمت عالمت

 ھای کوچک قیامت عالمت -١
 ھای کوچک قیامت سه نوع ھستند: عالمت

 ھایی که اتفاق افتادند و به پایان رسیدند، از جمله: عالمت - اول
قدس، خارج شدن آتش از و وفاتش، شکافته شدن ماه، فتح بیت الم ج بعثت رسول

 . زسرزمین حجا



 ١٤٥    باب اول: توحید و ایمان

 

اَعُة َوٱ�َشقَّ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ �َِت ٱلسَّ  . ]١[القمر:  ﴾١ٱۡلَقَمرُ ٱۡ�َ�َ
 ».قیامت نزدیک شد و ماه [از ھم] شکافت«

اَعِة: َمْوِ�، ُ�مَّ « :ج قَاَل انلَّيِبُّ  س َعوْف بْن َمالٍِك  نْ �َ  .٢ ... اْعُدْد ِستًّا َ�ْ�َ يََدِي السَّ
ُخُذ ِ�يُ�ْم َكُقَعاِص الَغنَِم، ُ�مَّ 

ْ
اْسِتَفاَضُة الَماِل َ�تُْح َ�يِْت الَمْقِدِس، ُ�مَّ ُمْوتَاٌن يَأ

 
َّ

َحىتَّ ُ�ْعَطى الرَُّجُل ِمائََة ِدينَاٍر َ�يََظلُّ َساِخًطا، ُ�مَّ فِتْنٌَة َال َ�بىَْق َ�يٌْت ِمَن الَعَرِب إِال
َْت 

َ
تُونَُ�ْم حت

ْ
ْصَفِر، َ�يَْغِدُروَن َ�يَأ

َ
َدَخلَتُْه، ُ�مَّ ُهْدنٌَة تَُ�وُن بَيْنَُ�ْم َوَ�ْ�َ بَِ� األ

فً َ�َماِ��َ 
ْ
ل
َ
َْت لُكِّ اَغيٍَة ا�ْنَا َعرَشَ أ

َ
 ١».ا اَغيًَة، حت

شش چیز را قبل ... «کند که فرمود:  روایت می ج الله از رسول س عوف بن مالک
از فرا رسیدن قیامت، به خاطر داشته باش: مرگ من، فتح بیت المقدس، مرگ و میر 

به یک  همال تا جایی کبسیار زیاد شما مانند وبایی که در گوسفندان بیفتد، کثرت 
ھای  ی خانه ای که وارد ھمه دھند، باز ھم ناراحت است، فتنه شخص صد دینار می

کنند و با ھشتاد  ھا که سپس آنان خیانت می شود، صلح میان شما و رومی عرب می
 . »کنند پرچم که زیر ھر کدام، دوازده ھزار نفر وجود دارد، به شما حمله می

يِب  نْ �َ  .٣
َ
ِ  س ُهَر�َْرةَ  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُْرَج نَاٌر ِمْن «قَاَل:  ج أ

َ
اَعُة َحىتَّ خت َال َ�ُقوُم السَّ

ْ�نَاَق اِإلبِِل بِبرُْصَى
َ
رِْض احِلَجاِز تيُِضُء أ

َ
 ٢».أ

تا زمانی که آتشی از «کند که فرمود:  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
شتران را در ُبصرا فرا نگیرد، قیامت بر سرزمین حجاز پیدا نشود و روشنایی آن، گردن 

 .»پا نخواھد شد
 ند، از جمله:ھست آشکار شدنر حال دھایی که پیوسته  عالمت - دوم

، از بین رفتن علم شریعت، تامنیانتشار ھا، پیدایش مدعیان نبوت،  ظھور فتنه
 ھای موسیقی و ھای گمراھی، پیدایش آلت ھا و نشانه ظھور دجال، زیاد شدن عالمت

ھا، ظاھر شدن زنا و زیاد شدن شراب خواری و حالل دانستن  طرب و حالل دانستن آن
ھا در ساخت و ساز، مسابقه  لباس و چوپان ھا، سبقت گرفتن افراد پا برھنه و بی آن

دن م شکدادن مردم در زیباسازی مساجد و تزیین آن، زیاد شدن ھرج و مرج و قتل، 

                                           
 ٣١٧٦ حدیث شماره بخاری - ١
 ٢٩٠٢ حدیث شماره مسلم و ٧١١٨ حدیث شماره متفق علیه؛ بخاری - ٢
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ھا و  که صالحیت ندارند، باال رفتن اشرار و شرارت ، واگذاری امور به افرادیھا فاصله
شدن  یجھانھا، سخن گفتن زیاد، کم شدن عمل،  پایین قرار دادن افراد نیک و خوبی

، پیدایش شرک در این امت، زیاد شدن بخیلی و دروغ، ھا نرخ زیسان سایکو  بازارھا
امانتدار، امین  ھا، خاین دانستن افراد کثرت مال، گسترش تجارت، زیاد شدن زلزله
ی رحم، بدی ھمسایگان، باال بردن افراد  دانستن خیانتکاران، پیدایش فحشا، قطع صله

، جست و آشنایانبه ط فقم نمودن سال، )دادن رشوه(با   پست، خرید و فروش حکم
، ظھور زنان پوشیده در حالی که لخت دنیویانتشار علوم ، ھا بدعتیجوی علم نزد 

ھای ناگھانی،  شدن شھادت دروغ، کثرت مرگ ، زیاد)گسبان و تنچ یھا (لباس ھستند
ھا بر  ی سرسبزی و رودخانه عدم جست وجوی روزی حالل، برگشت دوباره

ھا، سخن گفتن شخص با  ھا، سخن گفتن درندگان با انسان ھای عرب سرزمین
ر اش د آنچه را که خانواده انسان یران پای تازیانه و بندھای کفش خود.  دستگیره

گیرد، و غذا و  که عراق در محاصره قرار می . ایناند به او خبر بدھد اب او انجام دادهیغ
رسد،  شود و غذا و دینار به آنان نمی رسد، سپس شام محاصره می نمیھا  آن درھم به

گردد و بعد از آن رومیان نسبت به  سپس بین مسلمانان و روم صلح و آشتی برقرار می
 کنند. مسلمانان خیانت می

ِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
َق َ�ُقوُل: ج � َال إِنَّ «، وَُهَو ُمْستَْقِبٌل الَمرْشِ

َ
أ

يَْطانِ   ١».الِفتْنََة َها ُهنَا، ِمْن َحيُْث َ�ْطلُُع قَْرُن الشَّ
در حالی که رو به سمت  ج الله روایت است که او از رسول ب از ابن عمر
گاه باشید که فتنه«د که فرمود: ید، شنمشرق کرده بو گاه باشید که فتنه  آن آ جاست، آ

 . »کند جا طلوع می جاست، از جایی که شاخ شیطان در آن آن
 ج طور که رسول ھایی که به وجود نیامدند، ولی بدون شک ھمان عالمت - سوم

ی  رودخانهخبر دادند به وقوع خواھند پیوست، از جمله: آشکار شدن کوھی از طال در 
جنگیدن با یھود و نصارا، و ، ھاکبا ترجنگیدن فرات، فتح قسطنطنیه بدون سالح، 

د خو یرا با عصامردم  هکھا، خارج شدن مردی از قحطان  پیروزی مسلمانان بر آن
نمایند، کم شدن مردان،  و از او اطاعت می کند می ) رھبریییشدت و تند خو زاه یناک(

ور شر دافراکند، مدینه  که یک مرد از پنجاه زن سرپرستی میزیاد شدن زنان، تا جایی 

                                           
 . با لفظ مسلم٢٩٠٥ حدیث شماره مسلم و ٧٠٩٣ حدیث شماره متفق علیه؛ بخاری - ١
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دن آن، از بین رفتن کعبه به دست شخصی از شسپس خراب  اندازد و را بیرون می
زمان و  حبشه که ذو الُسَویقتین نام دارد و بعد از آن تعمیر نخواھد شد، و آن پایان

 الله داناتر است و او کمک کننده است. جھان است. و
ی احادیث صحیح از  ھایی را که قبال ذکر کردیم به وسیله ھا و عالمت نشانی تمام

 ثابت است. ج الله رسول

 ھای بزرگ قیامت عالمت -٢
 ھای بزرگ قیامت ده مورد ھستند: عالمت

ِغَفارِيِّ 
ْ
ِسيٍد ال

َ
لََع انلَّيِبُّ  س َ�ْن ُحَذْ�َفَة بِْن أ ُْن َ�تََذاَكرُ  ج قَاَل: اطَّ

َ
َما «، َ�َقاَل: َعلَيْنَا َو�

اَعَة، قَاَل: " انها لَْن َ�ُقوَم َحىتَّ تََرْوَن َ�بْلََها َعرْشَ آيَاٍت » تََذاَكُروَن؟ فََذَكَر  -قَالُوا: نَْذُكُر السَّ
ْمِس ِمْن َمْغِر�َِها، َونُُزوَل ِعيىَس ابِْن َمْر�َمَ  - ابََّة، َوُطلُوَع الشَّ اَل، َوادلَّ جَّ َخاَن، َوادلَّ ، ج ادلُّ

ِق، وََخْسٌف بِالَْمْغرِِب، وََخْسٌف جِبَِز�َرةِ  ُجوَج، َوثََالثََة ُخُسوٍف: َخْسٌف بِالَْمرْشِ
ْ
ُجوَج َوَمأ

َ
َو�َأ

 َ�رَْشِِهمْ 
َ

ََمِن، َ�ْطُرُد انلَّاَس إىِل
ْ

ُْرُج ِمَن ايل
َ

َعَرِب، َوآِخُر َذلَِك نَاٌر خت
ْ
 ١».ال

نزد ما  ج پیامبرما مشغول صحبت بودیم که «گوید:  می س حذیفه بن ُاَسید غفاری
کنید؟ صحابه عرض کردند: در مورد  آمد و فرمود: در مورد چه چیزی صحبت می

کنیم. فرمود: تا زمانی که ده نشانی را مشاھده نکردید، قیامت برپا  قیامت صحبت می
کند)، طلوع  دود، دجال، دابه (حیوانی که ظھور می ج پیامبرگاه  شود. آن نمی

(فرو رفتن در  فسمریم، یأجوج و مأجوج، و سه َخ  ورشید از مغرب، نزول عیسی بنخ
ی  که یکی در مشرق، دیگری در مغرب، و سومی در شبه جزیره زمین) را ذکر کرد

آید و مردم  که از یمن، بیرون می ، و در پایان ھم آتشی را ذکر کرددھد عربستان رخ می
 .»دھد را به سوی محشر سوق می

 خروج دجال -١
کند و ادعای ربوبیت  دجال انسانی از فرزندان آدم است که در آخر الزمان ظھور می

شود،  ھا وارد می شود، سپس در تمام سرزمین نماید از مشرق و خراسان خارج می می
 که فرشتگان از تواند به مسجد االقصی، طور، مکه و مدینه وارد شود، برای این ولی نمی
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گیرد. شھر مدینه سه  آید و قرار می زار فرود می نند، در زمین شورهک محافظت میھا  آن
 شود. خارج میبه سوی دجال جا  از آنھر کافر و منافقی لرزد، پس  مرتبه می

 زمان خارج شدن دجال:

ِ بِْن  َ�بْدِ  نْ �َ  ِ  ب ُ�َمرَ  ا�َّ ْ�رَثَ ج َ�ُقوُل: ُكنَّا ُ�ُعوًدا ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ
َ
ِفنَتَ فَأ

ْ
، فََذَكَر ال

ْحَالِس؟ قَاَل: 
َ ْ
ِ َوَما فِتْنَُة األ ْحَالِس، َ�َقاَل قَائٌِل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ ْ
يِف ِذْكرَِها َحىتَّ َذَكَر فِتْنََة األ

ْهلِ «
َ
ِْت قََدَ�ْ رَُجٍل ِمْن أ

َ
اِء، َدَخنَُها ِمْن حت َّ نَُّه  ِ�َ َهَرٌب وََحْرٌب، ُ�مَّ فِتْنَُة الرسَّ

َ
بَييِْت يَْزُ�ُم �
ْويِلَايِئ الُْمتَُّقوَن، ُ�مَّ يَْصَطِلُح انلَّاُس ىلَعَ رَُجٍل َكَورٍِك ىلَعَ ِضلٍَع،

َ
، َو�ِ�ََّما أ ، َولَيَْس ِم�ِّ ُ�مَّ  ِم�ِّ

إِ 
 لََطَمتُْه لَْطَمًة، فَ

َّ
ِة إِال مَّ

ُ ْ
َحًدا ِمْن َهِذهِ األ

َ
 تََدُع أ

َ
َهيَْماِء، ال َذا ِ�يَل: اْ�َقَضْت، َ�َماَدْت فِتْنَُة ادلُّ

، فُْسَطاِط إِيَماٍن   فُْسَطاَطْ�ِ
َ

يُْصِبُح الرَُّجُل ِ�يَها ُمْؤِمنًا، َو�ُْميِس اَكفًِرا، َحىتَّ يَِصَ� انلَّاُس إىِل
جَّ   إِيَماَن ِ�يِه، فَإَِذا اَكَن َذاُ�ْم فَا�ْتَِظُروا ادلَّ

َ
 نَِفاَق ِ�يِه َوفُْسَطاِط نَِفاٍق ال

َ
ْو ال

َ
اَل، ِمْن يَْوِمِه، أ

 ١».ِمْن َغِدهِ 
ھای  نشسته بودیم که فتنه ج الله گوید: ما نزد رسول می ب عبدالله بن عمر

د. پس شخصی گفت: ای نموحالس را ذکر ی اَ  که فتنه ، تا اینمودفرزیادی را ذکر 
فرار است و از بین رفتن مال و اھل، «ی احالس چیست؟ فرمود:  ، فتنهاللهرسول 

که دود آن از زیر دو پای مردی از  )ھای صحت و سالمتی نعمت(اء سّر ی  سپس فتنه
نماید از من است، در حالی  ، که گمان میآید (آغازگر آن است) یرون میبن اھل بیت م

که از من نیست، به درستی که اولیا و دوستان من افراد با تقوا و پرھیزگار ھستند. 
کنند که ثبات و شایستگی اداره  شخصی بیعت میشوند و با  سپس مردم جمع می

ی مردم را فرا  که اثر آن ھمه دفرمورا ذکر  ءی ُدَھیما بعد فتنه کردن امور را ندارد.
کنند که تمام شده است، اما  یمردم گمان مرسد.  گیرد و ضرر آن به ھر شخصی می می

 یمان دارد ولیھنگام صبح ا یکند، فرد یرا گمراه م یادیباز ھم ادامه دارد، افراد ز
شوند. اھل  مردم به دو گروه تقسیم میھا  ن فتنهیان ایشود. در پا یگاھان کافر م شام

ھرگاه وجود ندارد، ھا  آن وجود ندارد، و اھل نفاق که ایمان درھا  آن ایمان که نفاق در
 .»، در ھمان روز و یا روز بعدش منتظر ظھور دجال باشیدش آمدیت پین وضعیا
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 ی دجال: فتنه
ی بزرگی  با او آثار خارق العاده اللهکه  ی بزرگی است به خاطر این خروج دجال فتنه

شوند، ثابت است که بھشت و  نمایند و دچار شگفتی می ھا تعجب می آفریند که عقل می
ھایی از  است و کوھی از نان و رودخانه جھنماو بھشت و بھشت او  جھنم، جھنمی دارد

دھد،  بارد و به زمین دستور می کند، باران می باشد. به آسمان امر می یآب ھمراه او م
ھای زمین به دنبال او ھستند، و با سرعت زیادی در  گردد. و گنج روید و سبز می می

ماند، یک  کند مانند بارانی که باد ھمراه دارد و چھل روز در زمین می زمین عبور می
ی یک ھفته، و  ی یک ماه، و یک روز به اندازه هروز مانند یک سال، و یک روز به انداز

ی  او را نزد دروازه ÷ ی روزھا مانند روزھای ما ھستند، سپس عیسی فرزند مریم بقیه
 رساند. در فلسطین به قتل می )ُلد (روستایی در نزدیکی بیت المقدس است

 صفات دجال:

یا او را تصدیق کنیم که از دجال پیروی نماییم  از این ما را بر حذر داشت ج پیامبر
تا از او بر حذر باشیم، بین دو چشم او (کافر)  ھای او را برای ما بیان کرد و ویژگی

 خواند. نوشته شده که ھر مسلمانی آن را می

اِمِت  ِ  س َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�ُهْم، أ نَُّه َحدَّ

َ
�ْتُُ�ْم َعِن «قَاَل:  ج � إِ�ِّ قَْد َحدَّ

ْعَوُر 
َ
فَْحُج َجْعٌد، أ

َ
اِل رَُجٌل قَِصٌ�، أ جَّ  َ�ْعِقلُوا، إِنَّ َمِسيَح ادلَّ

َ
ْن ال

َ
اِل َحىتَّ َخِشيُت أ جَّ ادلَّ

نَّ َر�َُّ�ْم لَيَْس 
َ
ِبَس َعلَيُْ�ْم، فَاْعلَُموا أ

ْ
ل
ُ
 َحْجَراَء، فَإِْن أ

َ
، لَيَْس بِنَاتِئٍَة، َوال َعْ�ِ

ْ
َمْطُموُس ال

ْعَورَ 
َ
 ١.»بِأ

من درباره دجال «: فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س بن صامت عباده
ه کم یگو یبه شما م کنید. ایشاب دم متوجه نشدهترسیه کنیردم تا اکشما صحبت  یبرا
یک چشمش کور و دارد.  مجعدی (فرفری) یاست. موھا یوتاه قدکح دجال مرد یمس

ی چشم فرو رفته است.  و برآمدگی دارد و نه در کاسه گینابینا است، ولی نه برجست
 .»ستیچشم ن کیدگار شما ره پروکد ید، بدانیدچار مشکل شددر تشخیص اگر 
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 مکان خروج دجال:

اَل َذاَت َغَداٍة، ... فقال: إِنَُّه  ج قَاَل: َذَكَر رَُسوُل اهللاِ  س َعِن انلَّوَّاِس بِْن َسْمَعانَ  جَّ ادلَّ
...

ً
ِعَراِق، َ�َعاَث يَِمينًا واََعَث ِشَماال

ْ
ِم َوال

ْ
أ  ١.»َخاِرٌج َخلًَّة َ�ْ�َ الشَّ

 و در آن حدیث - دجال را یاد کرد ج الله گوید: رسول می س نواس بن سمعان
شود و چپ و  خارج میبه درستی که او از راھی در بین شام و عراق «چنین فرمود: 

 .»پردازد راست به فساد می

 شود: ھایی که دجال به آن وارد نمی سرزمین

�َُس ْ�ُن َمالٍِك وَ رَ  .١
َ
 «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س ی أ

َّ
اُل، إِال جَّ  َسيََطُؤُه ادلَّ

َّ
لَيَْس ِمْن بََ�ٍ إِال

َة، َوالَمِدينََة ...  ٢.»َمكَّ
ھیچ شھری در دنیا وجود «: فرمودکند که  می روایت ج پیامبراز  س انس بن مالک

 .»ندارد که دجال وارد آن نشود، مگر مکه و مدینه

ْصَحاِب انلَّيِبِّ  َ�نْ  .٢
َ
اَل ادلَّ  َذَكرَ  ج أنَّ انلَّىِبَّ  ج رَُجٍل ِمْن أ  َ�ْقَرُب «قَاَل:  -َوِ�يهِ –جَّ

َ
َوال

ََراِم، َوَمْسِجَد 
ْ
ْرَ�َعَة َمَساِجَد َمْسِجَد احل

َ
قىَْص أ

َ ْ
وِر، َوَمْسِجَد األ  ».الَْمِدينَِة، َوَمْسِجَد الطُّ

و در  - دنموداستان دجال را ذکر  ج گوید: پیامبر می ج پیامبرشخصی از اصحاب 
بی، شود: مسجد الحرام، مسجد الن دجال به چھار مسجد نزدیک نمی - فرمودآن 

 ٣مسجد الطور، و مسجد االقصی.

 پیروان دجال:
 باعراز ای یھا روهگو  ھا کو ُترھا)  یھود و عجم (غیر عرب زا دجال ترین پیروان بیش

 باشند. و زنان می نینش هیدبا

�َِس بِْن َمالٍِك  نْ �َ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س أ

َ
ْصبََهاَن، َسبُْعوَن «قَاَل:  ج أ

َ
اَل ِمْن َ�ُهوِد أ جَّ يَتْبَُع ادلَّ

يَالَِسةُ  ًفا َعلَيِْهُم الطَّ
ْ
ل
َ
 ٤.»أ
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ھفتاد ھزار نفر از «: فرمودنماید که  روایت می ج الله از رسول س انس بن مالک
اندازند) به تن دارند از دجال  یھودیان اصفھان که طیلسان (ردایی که بر شانه می

 .»کنند پیروی می

 ی دجال: دور شدن از فتنه

 ی دجال، و فرار کردن از او، و به او در نماز از فتنه دنبرو پناه  أل با ایمان به الله
 توان از شر دجال در امان بود. ی کھف می حفظ کردن آیات اول سوره

يِب 
َ
رَْداءِ  َ�ْن أ نَّ  س ادلَّ

َ
َكْهِف «قَاَل:  ج انلَّيِبَّ أ

ْ
ِل ُسوَرِة ال وَّ

َ
َمْن َحِفَظ َعرْشَ آيَاٍت ِمْن أ

الِ  جَّ  ١.»ُعِصَم ِمَن ادلَّ
ی  آیه از اول سورهکه ده  کسی«: فرمودکند که  روایت می ج پیامبراز  س ابودرداء

. و در لفظ دیگر چنین آمده است: »ماند ی دجال در امان می کھف حفظ نماید، از فتنه
 .»ی کھف را بر او بخواند که او را درک کرد، پس آیات اول سوره کسی«

 ÷ مریم بننزول عیسی  -٢

 ÷ مریم ، عیسی بنأل اللهبعد از خارج شدن دجال و به فساد پرداختن در زمین، 
ھایش را بر  آورد، در حالی که دست ی سفید در شرق دمشق فرود می در کنار منارهرا 
نماید و  کشد و به اسالم حکم می ھای دو فرشته گذاشته است. پس دجال را می بال

نماید و مال و  رساند، و جزیه را وضع می شکند و خوک را نیز به قتل می صلیب را می
کند در  رود و ھفت سال زندگی می ینه از بین میشود، و دشمنی و ک سرمایه فراوان می

کند و مسلمانان بر  دشمنی و کینه وجود ندارد. سپس فوت می سک چیھحالی که بین 
 خوانند. او نماز می
کند و به ھر فردی بر روی  باد سرد و پاکی را از سمت شام ارسال می اللهسپس 

ایمان وجود دارد، برخورد کند، باعث مرگ او  ایر یخ ای زمین که در قلبش ذره
گناه  یو شتافتن به سو یران در ھوس-مانند که  گردد و تنھا بدترین مردم باقی می می

ھمانند درندگان  -یزیر و قتل و خون یدر دشمن- پرندگان و ِی به سبک -تیو معص
کند تا  امر میھا  آن لولند، و شیطان به کنند و می و مانند خران با ھم رفتار می ،ھستند

 شود. بر پا میھا  آن را عبادت کنند و قیامت بر )ھا بتدھا (نما
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  نْ �َ 
َ
ِ  س َرةَ ُهَر�ْ  يِب أ َل : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْن َ�ْ�ِ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، يَلُوِشَ�نَّ أ ِ

َّ
َواذل

ِليَب،  ، َ�يَْكرِسَ الصَّ
ً

�َر، َوَ�َضَع اجِلْزَ�َة، َوَ�ِفيَض ِ�يُ�ْم ا�ُْن َمْرَ�َم َحَكًما َعْدال َوَ�ْقتَُل اخِلْ�ِ
ْ�يَا َوَما ِ�يَها ا ِمَن ادلُّ ْجَدُة الَواِحَدُة َخْ�ً َحٌد، َحىتَّ تَُ�وَن السَّ

َ
، ُ�مَّ »الَماُل َحىتَّ َال َ�ْقبَلَُه أ

بُو ُهَر�َرَة: " َواقَْرُءوا إِْن ِشئْتُْم:
َ
ۡهِل ٱلِۡكَ�ٰ ﴿ يُقوُل أ

َ
ِب إِ�َّ َ�ُۡؤمَِنَّ بِهِۦ َ�ۡبَل َمۡوتِهۦِۖ �ن ّمِۡن أ

 ١"  ].١٥٩[النساء:  ﴾١٥٩َوَ�ۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا
سوگند به ذاتی که جانم در «: فرمودکند که  روایت می ج از رسول س ابوھریره

نماید،  یمو حکم و عدل  آید د میفروفرزند مریم در بین شما  به زودیدست اوست، 
کند و مال و سرمایه  کشد و جزیه را وضع می شکند و خوک را می سپس صلیب را می

کند، و یک سجده بھتر از دنیا و  شود تا جایی که ھیچ شخصی آن را قبول نمی زیاد می
 . »دوش آنچه که در آن است، می

و [کسی] «بخوانید:  راه ین آید ایتوان یم گوید: اگر خواستید می س سپس ابوھریره
آوَرد و  ایمان می از اھل کتاب نیست، مگر اینکه پیش از مرگش، حتمًا به او [= عیسی]

 ». روز قیامت [نیز] وی بر [کفر و ایماِن] آنان گواه خواھد بود

 خروج یأجوج و مأجوج -٣
یأجوج و مأجوج دو گروه بزرگ از فرزندان آدم ھستند و مردانی قوی ھستند که 

ھای بزرگ  از عالمتھا  آن را ندارد و خارج شدنھا  آن کسی توانایی جنگیدن باھیچ 
و اصحابش بر علیه  ÷ کنند سپس عیسی بن مریم قیامت است. در زمین فساد می

 میرند. میھا  آن کنند و آنان دعا می

ُجوُج وَُهم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إِذَا فُتَِحۡت يَأ ِ َح�َّ

ّمِن ُ�ّ
ِيَن َ�َفُرواْ  ٩٦َحَدٖب يَنِسلُونَ  بَۡ�ُٰر ٱ�َّ

َ
َوٱۡ�َ�ََب ٱلۡوَۡعُد ٱۡ�َقُّ فَإِذَا ِ�َ َ�ِٰخَصٌة �

 . ]٩٧-٩٦[األنبیاء:  ﴾٩٧َ�َٰوۡ�لََنا قَۡد ُكنَّا ِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن َ�َٰذا بَۡل ُكنَّا َ�ٰلِِم�َ 
ای]  و آنان از ھر بلندی [و تپهکه [سّد] یأجوج و مأجوج گشوده شود   تا زمانی«

ھای  شتابان سرازیر گردند. و وعدۀ حق [= قیامت] نزدیک گردد؛ در آن ھنگام، چشم
گویند:] ای وای بر ما!  ماَند [و می که کفر ورزیدند [از شدت وحشت] خیره می کسانی 

 ».قطعًا ما از این [حادثه] در غفلت بودیم! بلکه [کافر و] ستمکار بودیم
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ْوىَح  ج قَاَل: َذَكَر رَُسوُل اهللاِ  س نلَّوَّاِس بِْن َسْمَعانَ َعِن ا .٢
َ
اَل َذاَت َغَداٍة ... إِْذ أ جَّ ادلَّ

ْز ِعبَاِدي  َحٍد بِِقتَالِِهْم، فََحرِّ
َ
 يََداِن ِأل

َ
ْخرَْجُت ِعبَاًدا يِل، ال

َ
 ِعيىَس: إِ�ِّ قَْد أ

َ
اُهللا إىِل

ُجوَج، وَُهْم ِمْن لُكِّ َحَدٍب يَنِْسلُوَن، َ�يَُمرُّ 
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
وِر َوَ�بَْعُث اُهللا يَأ  الطُّ

َ
 إىِل

ُ�وَن َما ِ�يَها، َوَ�ُمرُّ آِخُرُهْم َ�يَُقولُوَن: لََقْد اَكَن بَِهِذهِ  �ََّة فَيرَْشَ ِة َطرَبِ َوائِلُُهْم ىلَعَ حُبَْ�َ
َ
أ

َحِدِهْم 
َ
ُس اثلَّْوِر ِأل

ْ
ْصَحابُُه، َحىتَّ يَُ�وَن َرأ

َ
ًة َماٌء، َوُ�رَْصُ نيَِبُّ اِهللا ِعيىَس َوأ َمرَّ

ا ِمْن ِمائَِة  ْصَحابُُه، َ�ُ�ِْسُل َخْ�ً
َ
َْوَم، َ�َ�َْغُب نيَِبُّ اِهللا ِعيىَس َوأ َحِدُ�ُم ايلْ

َ
ِدينَاٍر ِأل

اُهللا َعلَيِْهُم انلََّغَف يِف ِرقَابِِهْم، َ�يُْصِبُحوَن فَرىَْس َكَموِْت َ�ْفٍس َواِحَدٍة، ُ�مَّ َ�ْهِبُط 
رِْض ...

َ ْ
 األ

َ
ْصَحابُُه إىِل

َ
 ١».نيَِبُّ اِهللا ِعيىَس َوأ

که  و این ی دجال را بیان کرد واقعه ج الله گوید: رسول می س اس بن سمعاننوّ 
رساند ... و در آن چنین بیان شده است:  ی ُلد به قتل می او را در دروازه ÷ عیسی

ام که  کند که من بندگانی را آفریده وحی می ÷ در این ھنگام الله متعال به عیسی«
را ندارد، تو بندگانم را برای حفاظت در کوه طور کس توانایی جنگیدن با آنان  ھیچ

انگیزد و آنان از ھر فراز و  جمع کن. در این ھنگام، الله متعال یأجوج و مأجوج را بر می
ی طبریه (در شام  ی آنان از کنار دریاچه ھای اولیه افتند. گروه زمین بلند به راه می

جا  از آنھا  آن ھای پایانی گروه که نوشند. و ھنگامی ی آب آن را می گذرند و ھمه می
گویند: روزگاری اینجا آب وجود داشته است. و پیامبر الله، عیسی  گذرند، می می
تر از  گاو برای آنان بیش سرشوند، تا جایی که یک  و یارانش محاصره می ÷ مریم بن

و  ÷ صد دینار برای شما در حال حاضر، ارزش دارد. اینجاست که پیامبر الله، عیسی
(یأجوج ھا  آن ھای ھایی را در گردن آورند. الله متعال کرم یارانش به الله متعال روی می

 ÷ شوند. سپس پیامبر الله ھالک می باره کیبه ھا  آن آورد و ھمه و مأجوج) پدید می
 .»آیند ...  و یارانش به زمین فرود می

 أل اللهد. پس خواھ کمک می اللهو اصحابش به زمین، از  ÷ بعد از نزول عیسی
 اللهنمایند و به ھر جایی که  فرستد که یأجوج و مأجوج را حمل می پرندگانی می
شوید و در زمین  کند که زمین را می بارانی نازل می اللهاندازند. سپس  بخواھد، می
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گردند و گیاھان و حیوانات دارای  ھا آشکار می ھا و میوه شود. و سبزی برکت نازل می
 شوند. برکت می

 گانه ھای سه فخس -٦و ٥و ٤
رق، یکی ف در مشھای بزرگ قیامت ھستند: یک خس گانه از عالمت ھای سه فخس

 گیرد. آید و بعد از آن صورت نمی العرب به وجود می ةدر مغرب و دیگری در جزیر

 ھای بزرگ قیامت است آخر الزمان از عالمت دردود: پیدایش دود  -٧

بِ�ٖ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .1 َمآُء بُِدَخاٖن مُّ ِ� ٱلسَّ
ۡ
َ�ۡغَ�  ١٠فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَأ

ِ�مٞ 
َ
 . ]١١-١٠[الدخان:  ﴾١١ٱ�َّاَسۖ َ�َٰذا َعَذاٌب أ

پس [ای پیامبر] منتظر روزی باش که آسمان، دودی آشکار [پدید] آورد. که [تمام] «
 ».گیرد. این عذابی دردناک است مردم را فرامی

يِب ُهَر�ْ  .2
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َرةَ َ�ْن أ

َ
ْمِس «، قَاَل: ج أ ْ�َماِل ِستًّا: ُطلُوَع الشَّ

َ ْ
بَاِدُروا بِاأل

ْمَر 
َ
ْو أ

َ
َحِدُ�ْم أ

َ
َة أ ْو َخاصَّ

َ
ابََّة، أ ِو ادلَّ

َ
اَل، أ جَّ ِو ادلَّ

َ
َخاَن، أ ِو ادلُّ

َ
ِمْن َمْغِر�َِها، أ

ةِ  َعامَّ
ْ
 ١».ال

ک ین یبه انجام کارھا«کند که فرمود:  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
طلوع خورشید از مغرب، یا دود، یا دجال، یا فتد: ینکه شش اتفاق بید قبل از ایبشتاب

 . »رسد ی شماست و قیامتی که فرا می دابه، یا مرگی که مخصوص ھمه

 طلوع خورشید از مغرب -٨
احوال و ھای بزرگ قیامت است که به تغییر  طلوع خورشید از نخستین عالمت

 اند از: ھای عاَلم و جھان اجازه داده شده است. و دالیل آن عبارت حالت

ِ�َ َر�َُّك ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
ۡ
ۡو يَأ

َ
�َِيُهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ

 ِ ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�
ۡ
ِ�َ َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِكۗ يَۡوَم يَأ

ۡ
ۡو يَأ

َ
َك َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم أ

ْ إِنَّا  �ۗ قُِل ٱنَتِظُرٓوا ۡو َكَسبَۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ
َ
تَُ�ۡن َءاَمَنۡت مِن َ�ۡبُل أ

 . ]١٥٨[األنعام:  ﴾١٥٨ُمنَتِظُرونَ 
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شان بیایند یا  آیا [کافران] انتظاری جز این دارند که فرشتگان [مرگ] نزد«
ھای پروردگارت [در مورد  داوری] بیاید یا برخی از نشانه پروردگارت [خود برای
ھای پروردگارت آشکار گردد، ایمان آوردن  که برخی از نشانه قیامت] فرارسد؟ روزی 

کسی که پیشتر ایمان نیاورده یا با ایمانش خیری حاصل نکرده است، سودی به 
مان، ما [نیز] گ حالش ندارد. [ای پیامبر، به مشرکان] بگو: منتظر باشید. بی

 ». منتظریم

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ْمُس ِمْن «قَاَل:  ج أ اَعُة َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ  َ�ُقوُم السَّ

َ
ال

مْجَُعوَن َ�يَْوَمئِذٍ 
َ
َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا ﴿ َمْغِر�َِها، فَإَِذا َطلََعْت ِمْن َمْغِر�َِها آَمَن انلَّاُس لُكُُّهْم أ

�إِيَ�ٰ  ۡو َكَسبَۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ
َ
 ١.»]١٥٨[األنعام:  ﴾ُنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمنَۡت ِمن َ�ۡبُل أ

شود مگر  قیامت بر پا نمی«کند که فرمود:  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
که از مغرب طلوع کرد، تمام  زمانی که خورشید از مغرب طلوع نماید، سپس ھنگامی

ایمان آوردن کسی که پیشتر ایمان نیاورده یا با «آورند، پس در آن ھنگام  میمردم ایمان 
 ».ایمانش خیری حاصل نکرده است، سودی به حالش ندارد

َل «يُقوُل:  ج قَاَل: ... َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  ب َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َ�ْمٍرو .٣ وَّ
َ
إِنَّ أ

ْمِس ِمْن  يَاِت ُخُروًجا، ُطلُوُع الشَّ
ْ

ابَِّة ىلَعَ انلَّاِس ُضىًح، اآل َمْغِر�َِها، وَُخُروُج ادلَّ
ْخَرى ىلَعَ إِثْرَِها قَِر�بًا

ُ ْ
ُهَما َما اَكنَْت َ�بَْل َصاِحبَِتَها، فَاأل ُّ�

َ
 ٢».َو�

کند که فرمود: نخستین  روایت می ج الله از رسول ب عبدالله بن عمرو
از مغرب و ظھور دابه (حیوانی  شوند، طلوع خورشید ھایی که از قیامت، ظاھر می نشانه

که زودتر ظاھر ھا  آن از کند) ھنگام چاشت است. و ھر یک که با مردم صحبت می
 گردد. شود، دیگری به زودی بعد از آن آشکار می

 خروج دابه -٩
در آخر الزمان عالمتی است که بر نزدیکی وقوع قیامت  »االرض ةداب«خارج شدن 

د، بر بینی کفار گذار ھایی می عالمت مردم  ھای بینی د و برشو خارج می. داردداللت 
درخشد. از دالیل خروج آن  شود و می ی مؤمن نورانی می شود و چھره زده میُمھر 

 اند از: عبارت
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ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّٗة ّمَِن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
�َذا َوَ�َع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

�ِض 
َ
نَّ ٱ�َّاَس َ�نُواْ �ٱۡ�

َ
 . ]٨٢[النمل:  ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنونَ تَُ�ّلُِمُهۡم أ

ای را  و آنگاه که [در آستانۀ قیامت،] فرمان [عذاب] بر آنان واجب گردد، جنبنده«
آوریم که با آنان [در این مورد] سخن بگوید که مردم به  برایشان از زمین بیرون می

 ». ندآیات ما یقین نداشت

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
 َ�نَْفُع َ�ْفًسا «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ثََالٌث إَِذا َخرَْجَن ال

ْمِس ِمْن  ا: ُطلُوُع الشَّ ْو َكَسبَْت يِف إِيَمانَِها َخْ�ً
َ
إِيَماُ�َها لَْم تَُ�ْن آَمنَْت ِمْن َ�بُْل، أ

 
َ ْ
اُل، وََدابَُّة األ جَّ  ١».رِْض َمْغِر�َِها، َوادلَّ

که خارج  ھنگامی سه چیز«: فرمودنماید که  روایت می ج پیامبراز  س ابوھریره
رساند، چون از قبل ایمان نداشتند  شان نفعی نمی شوند، به ھیچ شخصی ایمان آوردن

شان خیری کسب نکردند: طلوع خورشید از مغرب، دجال و دابه  و یا با وجود ایمان
 .»زند) میاالرض (حیوانی که با مردم حرف 

 نماید خارج شدن آتشی که مردم را جمع می -١٠
شود و آخرین  و آن آتش بزرگی است که از داخل عدن یمن از مشرق خارج می

شود، از  عالمت بزرگ قیامت است و نخستین عالمتی است که با آن قیامت بر پا می
مردم را به یابد، و  گردد، سپس در زمین انتشار می شود و خارج می یمن شروع می

 دھد. سوی میدان محشر در شام سوق می

 :توسط آتش  ھا جمع کردن انسان چگونگی

يِب  .١
َ
ُ�رَْشُ انلَّاُس ىلَعَ ثََالِث َطَرائَِق: َراِغبَِ� «قَاَل:  ج ، َعِن انلَّيِبِّ س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ

ٌة ىلَعَ بَِعٍ�، َراِهِبَ�، َوا�ْنَاِن ىلَعَ بَِعٍ�، َوثََالثٌَة ىلَعَ بَِعٍ�،  ْرَ�َعٌة ىلَعَ بَِعٍ�، وََعرَشَ
َ
َوأ

َوَ�رُْشُ بَِقيَّتَُهُم انلَّاُر، تَِقيُل َمَعُهْم َحيُْث قَالُوا، َوتَِبيُت َمَعُهْم َحيُْث بَاتُوا، َوتُْصِبُح 
ْمَسْوا

َ
ْصبَُحوا، َوُ�ْميِس َمَعُهْم َحيُْث أ

َ
 ٢».َمَعُهْم َحيُْث أ

مردم در سه گروه حشر «: فرمودکند که  روایت می ج پیامبراز  س ابوھریره
برند و گروھی دیگر ھستند که ھردو نفر،  خواھند شد: گروھی در بیم و امید به سر می
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ی آنان را  سه نفر، چھار نفر، و ده نفر آنان بر یک شتر سوار خواھند شد، و باقی مانده
ھا  آن ظھر یا شب بخوابند باکند، و ھر کجا ھنگام  که گروه سوم ھستند، آتش جمع می

 .»کند و صبح و شام با آنان خواھد بود توقف می

 نخستین عالمت قیامت
 ج که عبدالله بن سالم مسلمان شد، از رسول الله روایت است: ھنگامی س از انس

که: نخستین عالمت قیامت چیست؟  در مورد چند مسأله سؤال کرد، از جمله این

ُل «: فرمود ج رسول وَّ
َ
 الَمْغرِِب أ

َ
ِق إىِل رُْشُ انلَّاَس ِمَن الَمرْشِ

َ
اَعِة َ�نَاٌر حت اِط السَّ رْشَ

َ
اما « :١»أ

نخستین عالمت قیامت آتشی است که مردم را از سمت مشرق به سمت مغرب حشر 
 .»نماید می

 دھند ھای پی در پی بر وقوع قیامت داللت می عالمت
نخستین عالمت بزرگ قیامت ھای کوچک قیامت آشکار شدند،  که عالمت ھنگامی

بعد ھا  آن آیند، بعضی از ھای دیگر، پیاپی به وجود می گردد، بعد از آن عالمت ظاھر می

َماَراُت َخَرَزاٌت َمنُْظوَماٌت : «فرماید می ج طور که پیامبر از دیگری خواھد آمد. ھمان
َ ْ
األ

لُْك تَِبَع َ�ْعُضُه َ�ْعًضا  ٢».�ِِسلٍْك، فَإَِذا اْ�َقَطَع السِّ
ظمی رشته با نی یک  ھستند که به وسیله یھای ھای قیامت مانند مھره عالمت«

کی یو ریسمان پاره و قطع گردد، رشته که  اند و ھنگامی به یکدیگر مرتبط شده خاص
 .»پس از دیگری به وقوع خواھند پیوست

 دمیدن در صور
نماید که  به اسرافیل امر می أل اللهباشد،  صور شاخی است که شبیه شیپور می

ھا  که در آسمان ی اول در صور بدمد و آن، دمیدن مرگبار است، پس تمام کسانی مرتبه
میرند، مگر کسانی را که الله بخواھد (آنان را تا زمانی دیگر زنده  و زمین ھستند، می

ی دوم در صور بدمد و آن دمیدن زنده شدن  نماید تا مرحله امر می بدارد). پس به او
 خیزند. پا میه ھمگی ب اناست، پس ناگھ

                                           
 ٣٣٢٩ حدیث شماره بخاری - ١
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 احوال مخلوقات ھنگام دمیدن در صور

َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ﴿ :فرماید میبلند مرتبه  الله  -١ ورِ فََصعَِق َمن ِ� ٱلسَّ َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ
ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم �َِيامٞ يَنُظُرونَ 

ُ
ۖ ُ�مَّ نُفَِخ �ِيهِ أ ُ �ِض إِ�َّ َمن َشآَء ٱ�َّ

َ
  ].٦٨ [الزمر: ﴾٦٨ٱۡ�

ھا و در زمین  شود؛ آنگاه ھر کس که در آسمان دمیده می» صور«[در آستانۀ قیامت،] در «
ه الله بخواھد؛ آنگاه بار دیگر در آن دمیده کسی کمگر  - است، مدھوِش مرگ خواھد شد

 ».راه [فرمان پروردگار] ھستند به خیزند و چشم شود و ناگھان [ھمه از مرگ] برمی می

ۡجَداِث إَِ�ٰ َرّ�ِهِۡم ﴿ :فرماید میبلند مرتبه  اللهو  -٢
َ
ورِ فَإَِذا ُهم ّمَِن ٱۡ� َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ

ۡرقَِدنَاۗۜ� َ�َٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَ�ُٰن وََصَدَق  ٥١يَنِسلُونَ  ْ َ�َٰوۡ�لََنا َمۢن َ�َعَثَنا ِمن مَّ قَالُوا
 ].٥٢-٥١[یس:  ﴾٥٢ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

ین بار] در صور دمیده شود و ناگھان از قبرھایشان [بیرون و [ھنگامی که برای دوم«
وای بر ما! چه کسی ما «گویند:  شتابند. [و با ناباوری] می آیند و] به سوی پروردگارشان می می

این ھمان [روزی] است که [پروردگار] «شود:]  [به آنان گفته می» را از قبرھایمان برانگیخت؟
 .»گفتند ان [در این باره] راست میرحمان وعده داده بود؛ و پیامبر

ۡفَواٗجا﴿ :فرماید میبلند مرتبه  اللهو  -٣
َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َ�َت� َوفُتَِحِت  ١٨يَۡوَم يُنَفُخ ِ� ٱلصُّ

بَۡ�ٰٗبا
َ
َمآُء فََ�نَۡت �  ].١٩-١٨[النبأ:  ﴾١٩ٱلسَّ

و آسمان  آیید؛ گروه [به محشر] می شود و شما گروه دمیده می »صور«که در  روزی «
 .»آید شود و به صورت درھای متعدد درمی گشوده می

 مدت زمان بین دو دمیدن

يِب ُهَر�َْرةَ  َعن  -١
َ
ْرَ�ُعونَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

َ
ْرَ�ُعوَن  »َما َ�ْ�َ انلَّْفَختَْ�ِ أ

َ
قَاَل: أ

َ�يُْت قَاَل: 
َ
ْرَ�ُعوَن َسنًَة قَاَل: أ

َ
َ�يُْت قَاَل: أ

َ
ْرَ�ُعوَن َشْهًرا قَاَل: أ

َ
َ�يُْت قَاَل: أ

َ
ُل «يَْوًما قَاَل: أ ُ�مَّ ُ�ْ�ِ

ٌء إِالَّ  َماِء َماًء، َ�يَنْبُتُوَن َكَما يَنْبُُت ابَلْقُل، لَيَْس ِمَن اِإل�َْساِن يَشْ َ�بَْ�، إِالَّ َ�ْظًما  اُهللا ِمَن السَّ
ِقيَاَمةِ 

ْ
َلُْق يَْوَم ال

ْ
ُب اخل نَِب، َوِمنُْه يَُر�َّ  ١».َواِحًدا، وَُهَو َعْجُب اذلَّ

از  .»فاصله بین دو نفخ صور چھل است«: دفرمو ج پیامبرگوید:  یم س ھریرهابو
علم توانم چیزی را بگویم که به آن  پرسیدند: چھل روز است؟ گفت: نمی س ھریرهابو

توانم چیزی را بگویم که به آن علم ندارم،  ندارم. گفتند: چھل ماه است؟ باز گفت: نمی
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بعد از این «: دفرمو ج پیامبرگفتند: چھل سال است؟ باز جواب قبلی را تکرار نمود، 
طور که  شوند ھمان ھا زنده می نماید، و مرده بارانی از آسمان نازل می اللهدو نفخه 

ب ْج عَ «مگر یک قطعه استخوانی که  پوسد یمتمام اعضای انسان  وند.ش ھا سبز می گیاه
از این  اھا در روز قیامت مجدد ماند و انسان نام دارد که سالم باقی می »الذنب

 ». شوند استخوان، زنده و آفریده می

 شود؟  می ت بر پا مچه زمانی قیا

يِب ُهَر�َْرةَ  -١
َ
ِ  س َ�ْن أ ْمُس يَْوُم «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َخْ�ُ يَْوٍم َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ

ْخِرَج ِمنَْها
ُ
َنََّة، َوِ�يِه أ

ْ
ْدِخَل اجل

ُ
ُُمَعِة، ِ�يِه ُخِلَق آَدُم، َوِ�يِه أ

ْ
 ١.»اجل

بھترین روزی که خورشید در « :فرمودنماید که  روایت می ج از پیامبر س ھریرهابو
آدم آفریده شد و در روز جمعه وارد کند، روز جمعه است، در روز جمعه  آن طلوع می

قیامت نیز در روز جمعه بر پا  بھشت شد و در روز جمعه از بھشت بیرون رفت و
 شود. می

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
ِ  س َ�ْن أ َ بِِه : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ وِر ُمْذ ُولكِّ إِنَّ َطرَْف َصاِحِب الصُّ

َعْرِش 
ْ
َْو ال

َ
نَّ َ�يْنَيِْه َكْوَكبَاِن ُمْستَِعدٌّ َ�نُْظُر �

َ
ْن يَْرتَدَّ إيَِلِْه َطْرفُُه، َكأ

َ
ْن يُْؤَمَر َ�بَْل أ

َ
َ�َافََة أ

�َّانِ   ٢.»ُدرِّ
از روزی که مسئولیت دمیدن « :فرمودنماید که  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره

صور به صاحب صور داده شد، نگاھش را به سوی عرش دوخته است تا اندکی در 
ا کند که گوی ن صور از فرمان الله تاخیر نشود و او چنان به سوی عرش نگاه میدمید

 .»دو چشمش دو ستاره نورانی ھستند

 برانگیختن و جمع شدن

 گذراند ھا را می ی که انسان آنیھا دوره
ی  ی برزخ، سپس خانه ی دنیا، خانه خانه گذراند، سه زمانه را می ،انسان بعد از تولد

برای ھریک از این منازل احکام  الله باشد، که در بھشت یا جھنم میھمیشگی و ابدی 
روح ترکیب نموده، و احکام دنیا را بر  ر داده است، و انسان را از جسم وقرا خاصی را
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 بنا نھاده ، و احکام برزخ را بر ارواحنمایند ت مییعھا تب ندبو ارواح از  بنا نھاده اجسام
جسم  یبرا را ھا ھا و عذاب نعمتبرای روز قیامت  کنند، و میت یارواح تبعو اجسام از 

 قرار داده است.و روح با ھم 
 شود. ی دوم در صور دمیده می که مرتبه برانگیختن: زنده شدن مردگان ھنگامی

خت و ختنه نشده نزد پروردگارشان برانگیخته لپس مردم در حالت پا برھنه، 
که ھنگام مردن،  شود برانگیخته می شوند. و ھر انسانی در حال انجام عملی می

 مشغول انجام آن بوده است.

ۡجَداِث إَِ�ٰ َرّ�ِهِۡم ﴿ :فرماید میبلند مرتبه  الله -١
َ
ورِ فَإَِذا ُهم ّمَِن ٱۡ� َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ

ۡرقَِدنَاۗۜ� َ�َٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَ�ُٰن  ٥١يَنِسلُونَ  ْ َ�َٰوۡ�لََنا َمۢن َ�َعَثَنا ِمن مَّ وََصَدَق قَالُوا
ونَ  ٥٢ٱلُۡمۡرَسلُونَ  ۡ�َنا ُ�َۡ�ُ َ فَٱۡ�َوَۡم  ٥٣إِن َ�نَۡت إِ�َّ َصۡيَحٗة َ�ِٰحَدٗة فَإِذَا ُهۡم َ�ِيٞع �َّ

  ]٥٤-٥١[یس:  ﴾٥٤ا َوَ� ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٔٗ َ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ� 
ه شود و ناگھان از قبرھایشان [بیرون و [ھنگامی که برای دومین بار] در صور دمید«

وای بر ما! چه کسی ما «گویند:  شتابند. [و با ناباوری] می آیند و] به سوی پروردگارشان می می
این ھمان [روزی] است که [پروردگار] «شود:]  [به آنان گفته می» را از قبرھایمان برانگیخت؟

گفتند. [برانگیختن مردگان از  ست میرحمان وعده داده بود؛ و پیامبران [در این باره] را
گور،] جز یک بانگ ھولناک [= دومین دمیدِن صور] نیست و ناگھان ھمه را نزد ما حاضر 

شود و جز در برابِر آنچه [در  کنند. [بدانید که] امروز، به ھیچ کس ستمی نمی می
 .»بینید اید، جزا نمی کرده دنیا] 

ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَوَۡم  ١٥إِنَُّ�م َ�ۡعَد َ�ٰلَِك لََمّيُِتونَ ُ�مَّ ﴿ :فرماید میبلند مرتبه  الله و -٢
  ].١٦-١٥[المؤمنون:  ﴾١٦ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُ�ۡبَعُثونَ 

تردید، در روز قیامت  سپس شما [پس از طی مراحل زندگی] قطعًا خواھید ُمرد. آنگاه بی«
 .»شوید برانگیخته می

 توصیف برانگیختن 
رویاند.  گرداند که اجساد مردگان را مانند گیاھان می از آسمان بارانی نازل می الله

قَلَّۡت ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ٓ أ ٰٓ إِذَا ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِۦۖ َح�َّ ِي يُۡرِسُل ٱلّرَِ�َٰح �ُۡ�َ َوُهَو ٱ�َّ

ۡخرَۡجنَ 
َ
نَزۡ�َا بِهِ ٱلَۡمآَء فَأ

َ
ّيِٖت فَأ ِ ٱ�ََّمَ�ِٰت� َكَ�ٰلَِك َسَحاٗ�ا ثَِقاٗ� ُسۡقَ�ُٰه ِ�ََ�ٖ مَّ

ا بِهِۦ ِمن ُ�ّ
ُرونَ   ].٥٧[األعراف:  ﴾٥٧ُ�ۡرُِج ٱلَۡمۡوَ�ٰ لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
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فرستد تا ابرھای  بخش می ھا را بشارت   او ذاتی است که پیشاپیِش [باراِن] رحمتش، باد«
فرستیم؛ آنگاه  میبار را [بر دوش] ِکشند [و] آن را به سوی سرزمینی [خشک و] مرده  سنگین

گونه،  آوریم. این ای برمی باریم و با [برکِت] آن [آب] ھر گونه میوه بر آن [سرزمین،] آب فرو می
 .»ه پند گیریدکسازیم؛ باشد  مردگان را [نیز از قبر] خارج می

يِب ُهَر�َْرةَ  َعن 
َ
ْرَ�ُعونَ َما َ�ْ�َ انلَّْفَختَْ�ِ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

َ
ْرَ�ُعوَن  »أ

َ
قَاَل: أ

َ�يُْت قَاَل: 
َ
ْرَ�ُعوَن َسنًَة قَاَل: أ

َ
َ�يُْت قَاَل: أ

َ
ْرَ�ُعوَن َشْهًرا قَاَل: أ

َ
َ�يُْت قَاَل: أ

َ
ُل «يَْوًما قَاَل: أ ُ�مَّ ُ�ْ�ِ

َماِء َماًء، َ�يَنْبُتُوَن َكَما يَنْبُُت ابَلْقُل، لَيَْس ِمَن اِإل�َْساِن  ٌء إِالَّ َ�بَْ�، إِالَّ َ�ْظًما اُهللا ِمَن السَّ يَشْ
ِقيَاَمةِ 

ْ
َلُْق يَْوَم ال

ْ
ُب اخل نَِب، َوِمنُْه يَُر�َّ  ١».َواِحًدا، وَُهَو َعْجُب اذلَّ

از  .»فاصله بین دو نفخ صور چھل است«: دفرمو ج پیامبرگوید:  یم س ابوھریره
بگویم که به آن علم توانم چیزی را  پرسیدند: چھل روز است؟ گفت: نمی س ابوھریره

توانم چیزی را بگویم که به آن علم ندارم،  ندارم. گفتند: چھل ماه است؟ باز گفت: نمی
بعد از این «: دفرمو ج پیامبرگفتند: چھل سال است؟ باز جواب قبلی را تکرار نمود، 

طور که  شوند ھمان ھا زنده می نماید، و مرده دو نفخه الله بارانی از آسمان نازل می
ب ْج عَ «مگر یک قطعه استخوانی که  پوسد یمتمام اعضای انسان  شوند. ھا سبز می یاهگ

از این  اھا در روز قیامت مجدد ماند و انسان نام دارد که سالم باقی می »الذنب
 ».شوند استخوان، زنده و آفریده می

 شود؟ قبر نخستین بار برای چه کسی شکافته می

ِقيَاَمِة «فرماید:  می ج پیامبرکند که  روایت می س ابوھریره
ْ
ِ آَدَم يَْوَم ال

َ
نَا َسيُِّد َودل

َ
أ

عٍ  ُل ُمَشفَّ وَّ
َ
ُل َشافٍِع َوأ وَّ

َ
َقرْبُ َوأ

ْ
ُل َمْن يَنَْشقُّ َ�نُْه ال وَّ

َ
 ٢.»َوأ

شود  من روز قیامت سرور فرزندان آدم و اولین کسی ھستم که قبرش شکافته می«
 ».شود م که شفاعتش پذیرفته میو اولین شفاعت کننده و اولین کسی ھست

 شوند؟ چه کسانی روز قیامت حشر می

لَِ� َوٱ�ِخرِ�َن ﴿ :فرماید میالله متعال  وَّ
َ
لََمۡجُموُعوَن إَِ�ٰ ِميَ�ِٰت يَۡو�ٖ  ٤٩قُۡل إِنَّ ٱۡ�

ۡعلُوٖ�   .]٥٠، ٤٩[الواقعة:  ﴾٥٠مَّ

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٩٥٥و مسلم حدیث شماره  ٤٩٣٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٢٢٧٨مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٢

 

گاِه قیامت جمع خواھند  وعده، ھمه در تردید، گذشتگان و آیندگان [ای پیامبر] بگو: بی«
 ».شد

ٓ َءاِ� ٱلرَّ� َ�ۡبٗدا﴿: فرماید میو الله متعال  �ِض إِ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ٩٣إِن ُ�ُّ َمن ِ� ٱلسَّ

ا ُهۡم َعّدٗ ۡحَصٮُٰهۡم وََعدَّ
َ
  ].٩٥-٩٣[مریم:  ﴾٩٥َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ فَۡرًدا ٩٤لََّقۡد أ
وار نزد  ه [در روز قیامت، خاکسار و] بندهکسی نیست، مگر آنکھا و زمین ھیچ  آسماندر «

آید. یقینًا [الله ھمۀ] آنان را در شمار آورده و درست برشمرده است. و  الله رحمان می
 .»شوند شان روز قیامت، تنھا [و تھیدست] نزد او حاضر می ھمگی

ُ ﴿: فرماید میو الله متعال  َ�ُٰهۡم فَلَۡم َوَ�ۡوَم �َُسّ�ِ �َض بَارَِزٗة وََحَ�ۡ
َ
َباَل َوتََرى ٱۡ�  ٱۡ�ِ

َحٗدا
َ
ِۢۚ� بَۡل  ٤٧ُ�َغادِۡر ِمۡنُهۡم أ َل َمرَّة وَّ

َ
ا لََّقۡد ِجۡئتُُمونَا َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ ٰ َرّ�َِك َصّفٗ وَُعرُِضواْ َ�َ

وِۡعٗدا َۡعَل لَُ�م مَّ لَّن �َّ
َ
ا �ِيهِ َووُِضَع ٱلِۡكَ�ٰ  ٤٨زََ�ۡمُتۡم � ُب َ�َ�َى ٱلُۡمۡجرِمَِ� ُمۡشفِقَِ� ِممَّ

ۡحَصٮَٰهاۚ َووََجُدواْ 
َ
ٓ أ َما َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا ٱلِۡكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ةً إِ�َّ

َحٗدا
َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ  ].٤٩-٤٧[الکهف:  ﴾٤٩َعِملُواْ َحاِ�ٗ

آوریم و زمین را آشکار [و ھموار]  ھا را به حرکت درمی اد کن از] روزی که کوهو [ی«
یک از آنان را [به حال خود] رھا  کنیم و ھیچ بینی و ھمه [مخلوقات] را جمع می می

گوید:]  شوند [و به آنان می کشیده بر پروردگارت عرضه می کنیم. و [ھمگی] صف نمی
ا را آفریدیم، [امروز نیز تنھا و پابرھنه] نزد ما آمدید؛ بلکه تردید، چنان که نخستین بار شم بی«

و نامه[ی اعمال در میان] نھاده ». دھیم گاھی برایتان قرار نمی پنداشتید که ما ھرگز وعده می
بینی که از آنچه در آن [نامه] است ترسان و نگرانند و  می شود؛ آنگاه گناھکاران را می
ای است که ھیچ [گفتار و رفتاِر] کوچک و بزرگی را رھا  چه نامه ای وای بر ما! این«گویند:  می

یابند و  اند حاضر می و ھر چه کرده» نکرده است، مگر اینکه آن را در شمار آورده است؟
 .»کند پروردگارت به ھیچ کسی ستم نمی

 ویژگی زمین محشر

�ُض َ�ۡ�َ ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ُل ٱۡ� ِ ٱلَۡ�ِٰحِد يَۡوَم ُ�بَدَّ َ�َٰ�ُٰتۖ َوَ�َرُزواْ ِ�َّ �ِض َوٱلسَّ

َ
ٱۡ�

ارِ    ].٤٨[إبراهیم:  ﴾٤٨ٱۡلَقهَّ
شوند  ھای دیگر] تبدیل می ھا [به آسمان در آن روز، [این] زمین، به زمینی دیگر و آسمان«

  .»گردند ] در مقابل الله یگانۀ پیروزمند ظاھر می و [مردم



 ١٦٣    باب اول: توحید و ایمان

 

ِقيَاَمِة ىلَعَ «يُقوُل:  ج انلَّيِبَّ قَاَل: َسِمْعُت  س عن َسْهِل ْ�َن َسْعدٍ 
ْ
ُ�رَْشُ انلَّاُس يَْوَم ال

رٍْض َ�يَْضاَء َ�ْفَراَء، َكُقرَْصِة نيَِقٍّ 
َ
ا عَ َقا ».أ : لَيسَ فِيهَ هُ ريُ لٌ أَوْ غَ هْ دٍ لَ سَ  ١. لَمٌ ألَحَ

 روز قیامت، مردم روی«فرمود:  ج پیامبرگوید: شنیدم که  می س سھل بن سعد
. سھل »آرِد بدون سبوس است، حشرخواھند شد زا یکه مانند نان زمینی کامال سفید

 .ن زمین، ھیچکس، خط و نشانی نداردگوید: در آ یا یکی دیگر از راویان می

 توصیف حشر آفریدگان در روز قیامت 
 برای حشر دو حالت وجود دارد:

ھا، به  ود، و اینکه انسانش قضاوت میھا  آن اول: حشر از قبرھا به محلی که در مورد
 شود. می ربرھنه، لخت و ختنه نشده محشوصورت پا

وَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرالً «: ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ل اَع�َِشةَ َ�ْن  رَْشُ
ُ

قَالَْت اَع�َِشُة:  »حت
 َ�ْعٍض  َ�ُقلُْت 

َ
ْن «َ�َقاَل:  .يَا رَُسوَل اِهللا الرَِّجاُل َوالنَِّساُء َ�نُْظَر َ�ْعُضُهْم إىِل

َ
َشدُّ ِمْن أ

َ
ْمُر أ

َ
األ

ُهْم َذاكِ   ٢.»يَِهمَّ
شما در روز قیامت به حالت پابرھنه و «: دفرمو ج پیامبرگوید:  یم ل عایشه

به حالت مادرزادی  شوید (یعنی لخت مادرزاد و حّتی ختنه نشده حشر و جمع می
! مگر زن و مرد ھمدیگر را اللهگفتم: ای رسول  ».شوید) بدون کم و کاست جمع می

 تر از آن است که مردم بتوانند در فکرِ  کار سخت«: دفرمو ج پیامبرکنند؟  تماشا نمی
 ».نگاه کردن به ھم باشند

طوری که  ، ھماناز محل قضاوت به سوی بھشت و جھنمدوم: حشر مومنین و کفار 
 بیان خواھد شد: 

ھای صاحب احترام و اکرام بسوی بھشت و پروردگارشان  مومنان به صورت گروه

 ].٨٥[مریم:  ﴾٨٥يَوَۡم َ�ُۡ�ُ ٱلُۡمتَّقَِ� إَِ� ٱلرَّ� َوفٗۡدا﴿: فرماید میالله متعال  .شوند حشر می

مھمانی [الله] رحمان ِگرد  ه پرھیزگاران را [با عزت و احترام] بهک] روزی  ن ازک[یاد «
 .»آوریم می

                                           
 با لفظ مسلم ٢٧٩٠و مسلم حدیث شماره  ٦٥٢١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم  ٢٨٥٩و مسلم حدیث شماره  ٦٥٢٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٤

 

ٰٓ إَِذا َجآُءوَها ﴿: فرماید میو الله متعال  ْ َر�َُّهۡم إَِ� ٱۡ�َنَّةِ ُزَمًر�ۖ َح�َّ َقۡوا ِيَن ٱ�َّ وَِسيَق ٱ�َّ
بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها َ�ِٰ�ِينَ 

َ
  ].٧٣[الزمر:  ﴾٧٣َوفُتَِحۡت �

شوند؛  گروه به سوی بھشت ھدایت می ه از پروردگارشان پروا داشتند، گروهکسانی کو «
[با عزت و  - ه درھای بھشت گشوده شده استکدر حالی  - رسند ه به آنجا میکھمین 

سالم بر شما. خوش آمدید. جاودانه به «گویند:  شوند] و نگھبانان آنجا می احترام وارد می
  .»درآیید بھشت

کافران در حالتی نابینا و گنگ و کر بسیار تشنه و دست و پایشان بسته است و 
به سوی جھنم ھا  آن گردند و ھمه نخستین فرد کفار و آخرینشان با ھمدیگر حبس می

  .شوند سوق داده می

ُ َ�ُهَو ٱلُۡمۡهَتدِ� َوَمن يُۡضلِۡل ﴿: فرماید میالله متعال  ۡوِ�َآَء َوَمن َ�ۡهِد ٱ�َّ
َ
فَلَن َ�َِد لَُهۡم أ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ ُ�َّ 
ۡ
أ اۖ مَّ ٰ وُُجوهِِهۡم ُ�ۡمٗيا َو�ُۡ�ٗما َوُصّمٗ َما ِمن ُدونِهِۦۖ َوَ�ُۡ�ُُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ َ�َ

ْ � ٩٧َخَبۡت زِۡدَ�ُٰهۡم َسعِٗ�� �َُّهۡم َ�َفُروا
َ
ُ َ�ٰلَِك َجَزآؤُُهم بِ� ءَِذا ُكنَّا ِعَ�ٰٗما َ�ٰتَِنا َوقَال

َ
ْ أ ٓوا

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن َخلۡٗقا َجِديًدا
َ
 ].٩٨-٩٧[اإلسراء:  ﴾٩٨َوُرَ�ًٰتا أ

یافته[ی واقعی] است و ھر کس را که گمراه  و ھر کس که الله او را ھدایت کند، ھدایت«
نابینا و گنگ  سازد، ھرگز جز او [= الله] دوستانی برایشان نخواھی یافت؛ و آنان را در قیامت،

شوند]؛ جایگاھشان  ھایشان [کشیده می گردانیم [در حالی که] بر صورت و ناشنوا محشور می
. این جزای آنان  افزاییم ای بر آنان می اش فرونشیند، شراره دوزخ است [که] ھر گاه شعله

ده و] ھایی [پوسی که استخوان  آیا ھنگامی«ردند و گفتند: کار که آیات ما را انکاست؛ چرا 
 ». شویم؟ برانگیخته می  پراکنده شدیم، دوباره با آفرینشی جدید

  ].٨٦[مریم:  ﴾٨٦َو�َُسوُق ٱلُۡمۡجرِِمَ� إَِ�ٰ َجَهنََّم وِۡرٗدا﴿: فرماید میو الله متعال 
 .»رانیم کام به سوی جھنم می و مجرمان را تشنه«

� ﴿: فرماید میو الله متعال  ورِ  ﴾١٠٢َوَ�ُۡ�ُ ٱلُۡمۡجرِمَِ� يَۡوَم�ِٖذ ُزۡرٗقايَۡوَم يُنَفُخ ِ� ٱلصُّ
 ].١٠٢[طه: 

اند، با  شود و در آن روز، مجرمان را [که بسیار ترسیده دمیده می» صور«که در  روزی «
 .»کنیم چشم و بدِن] کبود جمع می

ِ إَِ� ٱ�َّارِ َ�ُهۡم يُ ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡعَدآُء ٱ�َّ
َ
 ].١٩[فصلت:  ﴾١٩وزَُعونَ َو�َوَۡم ُ�َۡ�ُ أ
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نند و ک ه دشمنان الله را به سوی آتِش دوزخ احضار میک[ای پیامبر، یاد کن از] روزی «
 .»دارند ندگی] بازمیک[از پرا

ْ َ�ۡعُبُدونَ ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡزَ�َٰجُهۡم َوَما َ�نُوا
َ
ْ َوأ ِيَن َظلَُموا واْ ٱ�َّ مِن  ٢٢ٱۡحُ�ُ

 ِ  ].٢٣-٢٢[الصافات:  ﴾٢٣فَٱۡهُدوُهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط ٱۡ�َِحيمِ ُدوِن ٱ�َّ

اند با  کسانی را که [با شرک به خویش] ستم کرده«شود:]  [به فرشتگان گفته می«
کردند گرد آورید و آنان را به راه  [ھمفکران و] ھمانندھایشان و آنچه به جای الله عبادت می

 .»دوزخ ھدایت کنید

ِ ﴿: فرماید میو الله متعال  َّ�ِ ْ َ�َٰ�ُٰتۖ َوَ�َرُزوا �ِض َوٱلسَّ
َ
�ُض َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ
ُل ٱۡ� يَۡوَم ُ�َبدَّ

ارِ  ۡصَفادِ  ٤٨ٱۡلَ�ِٰحِد ٱلَۡقهَّ
َ
�َِ� ِ� ٱۡ� َقرَّ ا�ِيلُُهم ّمِن قَِطَراٖن  ٤٩َوتََرى ٱلُۡمۡجرِِمَ� يَۡوَم�ِٖذ مُّ َ�َ

َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب ِ�َۡجزِ  ٥٠َوَ�ۡغَ�ٰ وُُجوَهُهُم ٱ�َّارُ  ا َكَسبَۡتۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ ُ�َّ َ�ۡفٖس مَّ  ﴾٥١َي ٱ�َّ
 ].٥١-٤٨[إبراهیم: 

شوند  ھای دیگر] تبدیل می ھا [به آسمان در آن روز، [این] زمین، به زمینی دیگر و آسمان«
ه کبینی  یاران را مکگردند. و در آن روز گناھ ] در مقابل الله یگانۀ پیروزمند ظاھر می و [مردم

ھایشان را  ھایشان از قیِر گداخته است و آتش صورت اند. جامه در زنجیرھا بسته شده
کس را به [سزای] آنچه کرده است کیفر دھد. به راستی که الله در   پوشاَند. تا الله ھر می

 .»حسابرسی سریع است

�َِس بِْن َمالٍِك َعن 
َ
ِقيَاَمِة  س أ

ْ
اَكفُِر ىلَعَ وَْجِهِه يَْوَم ال

ْ
نَّ رَُجًال قَاَل: يَا نيَِبَّ اِهللا ُ�رَْشُ ال

َ
أ

ْن ُ�ْمِشيَُه ىلَعَ وَْجِهِه يَْوَم «قَاَل: 
َ
�ْيَا، قَاِدًرا ىلَعَ أ ْمَشاُه ىلَعَ الرِّْجلَْ�ِ يِف ادلُّ

َ
ي أ ِ

َّ
لَيَْس اذل

َ
أ
ِقيَاَمةِ 

ْ
ِة َر�ِّنَا قَاَل َ�تَاَدُة (َراوِي »ال �ٍَس): بََ� وَِعزَّ

َ
َِديِث َ�ْن أ

ْ
 ١.احل

! کافران در روز قیامت با اللهگوید: یک نفر گفت: ای رسول  یم س انس بن مالک 
تواند  که می آیا کسی«فرمود:  ج پیامبرکنند؟  حالت سرنگونی و بر صورتشان حرکت می

قیامت او را بر صورت حرکت او را در دنیا بر دو پا به حرکت درآورد قادر نیست در 
، قسم به عّزت پروردگار، قادر هگفت: بل س قتاده راوی این حدیث از انس ».دھد؟!

 .تاس
ارپایان، درندگان، پرندگان و وز قیامت تمام آفریدگان، مانند چالله متعال در ر

حق  .نماید اجرا میھا  آن نماید سپس قصاص را در بین ھرچیز دیگری را حشر می
                                           

 با لفظ مسلم  ٢٨٠٦و مسلم حدیث شماره  ٤٧٦٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٦

 

ھا  آن پس از اینکه قصاص در بین .گیرد دار که به او زده می شاخ را از شاخ یحیوان ب
 فرماید: به خاک تبدیل شوید. چنین خطاب میھا  آن به اجرا شد

 در آخرت اللهدیدار 
ھر انسانی عمل نیک انجام داده باشد، مومن یا کافر، نیکوکار و یا بدکار باشد در روز 

 خواھد کرد.قیامت پروردگارش را مالقات 

َ ذِۡكٗر� َكثِٗ��﴿: فرماید میالله متعال   -١ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
وََسّبُِحوهُ  ٤١َ�ٰٓ�

ِصيً� 
َ
لَُ�ِٰت إَِ�  ٤٢بُۡ�َرٗة َوأ ِي يَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن ٱلظُّ ُهَو ٱ�َّ

� َوَ�َن  ۡجٗر� َكرِ�ٗما ٤٣بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَِحيٗماٱ�ُّورِ
َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
 ﴾٤٤َ�ِيَُّتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَُهۥ َسَ�ٰٞمۚ َوأ

 ].٤٤-٤١[األحزاب: 
اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شامگاه او را به پاکی  ای کسانی که ایمان آورده«

کنند] تا  فرستد و فرشتگانش [نیز دعایتان می میبستایید. اوست که بر شما درود [و رحمت] 
ھا به سوی نور بیرون آورد و [الله] ھمواره نسبت به مؤمنان مھربان است.  شما را از تاریکی

است و [الله] پاداشی ارجمند برایشان فراھم » سالم«کنند، درودشان  که با او دیدار می روزی 
 .»ساخته است

ُمواْ �ِسَ ﴿: فرماید میالله متعال   -٢ ٰ ِشۡئُتۡمۖ َوقَّدِ َّ�
َ
تُواْ َحۡرثَُ�ۡم �

ۡ
آؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

ِ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َ�ُٰقوهُۗ َو�َّ�ِ نَُّ�م مُّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ � ُقواْ ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۚ َوٱ�َّ

َ
 ].٢٢٣[البقرة:  ﴾٢٢٣ِ�

اھید به خو زنان شما، [در ُحکِم] کشتزاری برای شما ھستند؛ پس ھر گونه که می«
ای ھمچون فرزند صالح] برای خود پیش  [= َرِحِم ھمسِر] خود درآیید و [توشه کشتزار

بفرستید و از الله پروا کنید و بدانید که او را مالقات خواھید کرد، و [ای پیامبر، دربارۀ 
 .»ھای الھی] به مؤمنان بشارت بده نعمت

�َ�ٰنُ ﴿: فرماید میالله متعال   -٣ َها ٱۡ�ِ ُّ�
َ
�  ٦إِنََّك َ�دٌِح إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِيهِ  َ�ٰٓ

وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ �َِيِمينِهِۦ
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ۡهلِهِۦ  ٨فََسۡوَف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� ٧فَأ

َ
َو�َنَقلُِب إَِ�ٰٓ أ

وٗر� وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ ٩َمۡ�ُ
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ْ �ُ  ١٠َوأ َوَ�ۡصَ�ٰ  ١١ُبوٗر�فََسوَۡف يَۡدُعوا

 ].١٢-٦[االنشقاق:  ﴾١٢َسعًِ�ا
کنی؛  گمان، تو در راه [رسیدن به] پروردگارت سخت تالش و کوشش می ای انسان، بی«

که نامۀ [اعمال او] به دست راستش داده شود، به  پس او را مالقات خواھی کرد. و اما کسی 
گردد؛ و اما  اش بازمی وی خانوادهشود. و شادمان به س زودی به حسابی آسان، محاسبه می



 ١٦٧    باب اول: توحید و ایمان

 

که نامۀ [اعمال او] از پشت سرش به او داده شود. به زودی نابودِی خود را  کسی 
 .»ور در خواھد آمد طلبید و به [آتش] جھنم شعله خواھد 

اِمِت  َحبَّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ
َ
، أ ِ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
ُ ِلَقاَءُه، َمْن أ ا�َّ

ُ ِلَقاَءهُ  ، َكِرَه ا�َّ ِ  ١.»َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ
را دوست  اللهھرکس مالقات «فرمود:  ج پیامبرگوید:  می س عباده بن صامت

را دوست  اللهھم مالقات او را دوست دارد. و ھرکس که مالقات  اللهداشته باشد، 
 .»ت نداردھم مالقات او را دوس اللهنداشته باشد، 

 ھای روز قیامت  سختی

 ھای روز قیامت شدت سختی
وحشت فرا  که بندگان را ترس و است ھولناک روز رستاخیز روزی بسیار بزرگ و

را برای مومنان به  مدت زمان قیامت أل الله .دمانَ  ھا از ترس باز می چشم گیرد و می
به اندازه  ،زمان کافران این مدت برای ، ودھد بین ظھر و عصر قرار میه لاندازه فاص

 پنجاه ھزار سال خواھد بود. 

فَإَِذا ﴿: فرماید میالله متعال  .ھای روز قیامت بیان خواھد شد ی از سختییھا صورت
 ٞ ورِ َ�ۡفَخةٞ َ�ِٰحَدة ٗة َ�ِٰحَدةٗ  ١٣نُفَِخ ِ� ٱلصُّ َتا َدكَّ َباُل فَُدكَّ �ُض َوٱۡ�ِ

َ
َ�َيۡوَم�ِٖذ  ١٤وَُ�ِلَِت ٱۡ�

َمآُء فَِ�َ يَۡوَم�ِٖذ َواهَِيةٞ  ١٥َوَ�َعِت ٱلَۡواقَِعةُ  ِت ٱلسَّ   ].١٦-١٣[الحاقة:  ﴾١٦َوٱ�َشقَّ
ھا از جا کنده شده و یکباره  دمیده شود، و زمین و کوه که یک بار در صور آنگاه «
آسمان پیوندد و  کوبیده [و متالشی] شوند. در آن روز، واقعۀ [عظیِم] قیامت به وقوع می درھم

 .»ریزد] گردد [و فرو می شود و در آن روز، سست می شکافته می
ۡمُس ُكّوَِرۡت ﴿: فرماید میو الله متعال  �َذا  ٢�ذَا ٱ�ُُّجوُم ٱنَ�َدرَۡت  ١إِذَا ٱلشَّ

َۡت  َباُل ُسّ�ِ لَۡت  ٣ٱۡ�ِ �َذا ٱۡ�َِحاُر  ٥�َذا ٱلۡوُُحوُش ُحِ�َۡت  ٤�ذَا ٱلۡعَِشاُر ُ�ّطِ
َرۡت سُ   ].٦-١[التکویر:  ﴾٦ّجِ

فروغ شوند، و  که ستارگان بی که خورشید درھم پیچیده [و تاریک] گردد، و آنگاه  آنگاه «
که حیوانات  شتراِن باردار رھا شوند، و آنگاه  که ماده به حرکت درآید، و آنگاه  ھا کوهکه  آنگاه 

 .»ھا [جوشان و] برافروخته شود دریا که و آنگاه  وحشی [در کنار انسان] گرد آورده شوند،

                                           
  با لفظ بخاری  ٢٦٨٣و مسلم حدیث شماره  ٦٥٠٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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َمآُء ٱنَفَطَرۡت ﴿ :فرماید میو الله متعال  �ذَا ٱۡ�َِحاُر  ٢�ذَا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتََ�َۡت  ١إِذَا ٱلسَّ
َرۡت  َرۡت  ٤�ذَا ٱلُۡقُبوُر ُ�ۡعِ�َۡت  ٣فُّجِ خَّ

َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ  ].٥-١[االنفطار:  ﴾٥َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

که  که ستارگان پراکنده شوند [و فرو ریزند]، و آنگاه  آسمان شکافته شود، آنگاه  که آنگاه «
ھر کس  که قبرھا زیر و رو شود، [در آن ھنگام،] ھا [به ھم آمیزند و] روان گردند، و آنگاه  دریا
داند چه چیزھایی را پیشاپیش فرستاده و چه چیزھایی را واپس نھاده [و بر جای گذاشته  می

 .»است]

ۡت ﴿: فرماید میو الله متعال  َمآُء ٱ�َشقَّ ۡت  ١إَِذا ٱلسَّ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
�ُض  ٢َوأ

َ
�ذَا ٱۡ�

ۡت  ۡلَقۡت َما �ِيَها َوَ�َلَّۡت  ٣ُمدَّ
َ
ۡت  ٤َو� ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ

َ
�َ�ُٰن إِنََّك َ�دٌِح  ٥َوأ َها ٱۡ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 ].٦-١[االنشقاق:  ﴾٦هِ إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِي

که آسمان شکافته شود، و به [فرمان] پروردگارش گوش فرا دھد [و تسلیم شود]؛ و  آنگاه «
که زمین گسترده [و ھموار] شود، و ھر چه را درون  سزاوار است [که چنین کند]، و آنگاه 

شود]؛ و  خود دارد، بیرون ریزد و تھی گردد، و به [فرمان] پروردگارش گوش دھد [و تسلیم
گمان، تو در راه [رسیدن به] پروردگارت سخت  سزاوار است [که چنین کند]. ای انسان، بی

 .»کنی؛ پس او را مالقات خواھی کرد تالش و کوشش می

َخافَِضةٞ  ٢لَۡيَس لِوَۡ�َعتَِها َ�ذِبَةٌ  ١إَِذا َوَ�َعِت ٱلَۡواقَِعةُ ﴿ :فرماید میو الله متعال 
افَِعةٌ  اإَِذا رُجَّ  ٣رَّ �ُض رَّجٗ

َ
ا ٤ِت ٱۡ� َباُل �َّسٗ ِت ٱۡ�ِ �َبّثٗا ٥َو�ُسَّ َوُ�نُتۡم  ٦فََ�نَۡت َهَباٗٓء مُّ

ۡزَ�ٰٗجا ثََ�َٰثةٗ 
َ
ۡصَ�ُٰب ٱلَۡمۡيَمنَةِ  ٧أ

َ
ٓ أ ۡصَ�ُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ َما

َ
ۡصَ�ُٰب ٱلَۡمۡ�  ٨فَأ

َ
َمةِ َمآ  َٔ َوأ

ۡصَ�ُٰب ٱلَۡمۡ� 
َ
ٰبُِقونَ  ٩َمةِ  َٔ أ ٰبُِقوَن ٱل�َّ �ُونَ  ١٠َوٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱلُۡمَقرَّ

ُ
  ].١١-١[الواقعة:  ﴾١١أ

] در وقوع آن دروغی نیست؛  هکھنگامی که واقعۀ قیامت رخ دھد، [خواھید دید «
ه زمین به سختی کبخشد. آنگاه  ند و [گروھی را] رفعِت مقام میک [گروھی را] خوار می

نده درآیند و شما به سه کغباری پراھا به شدت متالشی شوند و [به صورت]  لرزانده شود و کوه
گروه تقسیم شوید: [گروه نخست:] سعادتمندان [ھستند]؛ چه سعادتمندانی [و چه نیکو 

بختانی [و چه بد جایگاھی]! و  بختان [ھستند]؛ چه تیره جایگاھی]! و [گروه دیگر:] تیره
درگاه الھی] ھا] سبقت گرفتند. آنان مقّربان [ [سومین گروه:] پیشگامان که [در نیکی

 .»ھستند
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ِ  ب رَ مَ �ُ  ِن ابْ  َ�نْ  نَُّه : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِقيَاَمِة َك�

ْ
 يَْوِم ال

َ
ْن َ�نُْظَر إىِل

َ
ُه أ َمْن رَسَّ

 
ْ
ُى َ�ْ�ٍ فَلْيَْقَرأ

ْ
ۡمُس ُكّوَِرۡت ﴿َرأ َمآُء ٱنَفَطَرۡت ﴿ . وَ ]١[التکویر:  ﴾١إَِذا ٱلشَّ  ﴾١إِذَا ٱلسَّ

ۡت ﴿َو  ].١[االنفطار:  َمآُء ٱ�َشقَّ  ١».]١[االنشقاق:  ﴾١إَِذا ٱلسَّ
ه خواھد روز قیامت را ب ھرکس می«فرمود:  ج گوید: رسول الله می ب ابن عمر

ھای تکویر و انفطار و  بیند، پس سوره مشاھده کند که گویا با چشم آن را می یا گونه
 .»انشقاق را تالوت نماید

 دگرگونی زمین و آسمان در روز قیامت 

ِ ٱلَۡ�ِٰحِد ﴿: فرماید میالله متعال  َ�َٰ�ُٰتۖ َوَ�َرُزواْ ِ�َّ �ِض َوٱلسَّ
َ
�ُض َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ
ُل ٱۡ� يَۡوَم ُ�بَدَّ

ارِ  ۡصَفادِ  ٤٨ٱۡلَقهَّ
َ
�َِ� ِ� ٱۡ� َقرَّ ا�ِيلُُهم ّمِن قَِطَراٖن َوَ�ۡغَ�ٰ  ٤٩َوتََرى ٱلُۡمۡجرِمَِ� يَۡوَم�ِٖذ مُّ َ�َ

َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب  ٥٠وُُجوَهُهُم ٱ�َّارُ  ا َكَسَبۡتۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ ُ�َّ َ�ۡفٖس مَّ [إبراهیم:  ﴾٥١ِ�َۡجزَِي ٱ�َّ

٥١-٤٨.[ 

شوند  ھای دیگر] تبدیل می ھا [به آسمان در آن روز، [این] زمین، به زمینی دیگر و آسمان«
ه کبینی  اران را میکگناھگردند. و در آن روز  ] در مقابل الله یگانۀ پیروزمند ظاھر می و [مردم

ھایشان را  ھایشان از قیِر گداخته است و آتش صورت اند. جامه در زنجیرھا بسته شده
کس را به [سزای] آنچه کرده است کیفر دھد. به راستی که الله در   پوشاَند. تا الله ھر می

 .»حسابرسی سریع است

َمآَء ﴿: فرماید میو الله متعال  َل يَۡوَم َ�ۡطوِي ٱلسَّ وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
ِجّلِ لِۡلُكُتِب� َكَما بََد� َكَطّيِ ٱلّسِ

ۥۚ وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ   ].١٠٤[األنبیاء:  ﴾١٠٤َخۡلٖق نُّعِيُدهُ

گونه که  پیچیم [و] ھمان  شده در ھم می که آسمان را چون طوماری نوشته روزی «
ای است بر  گردانیم. [این] وعده یگر] آن را بازمینخستین [بار] آفرینش را آغاز کردیم، [بار د

 .»عھدۀ ما که قطعًا انجامش خواھیم داد

 شوند مردم کجا ھستند؟ ھا دگرگون می که زمین و آسمان ھنگامی
بودم، یکی از  ج کند که نزد پیامبر روایت می ج ثوبان غالم آزاد شده پیامبر

شدن زمین و آسمان، مردم  پرسید: ھنگام دگرگون ج از پیامبر شمندان یھود آمد وندا

                                           
 با لفظ ترمذی ٣٣٣٣ و ترمذی حدیث شماره ٤٨٠٦ صحیح؛ احمد حدیث شماره - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٠

 

و در روایت » ھا در تاریکی نزدیک پل صراط ھستند آن: «فرمود ج کجا ھستند؟ پیامبر

اِط ىلَعَ : «فرموددیگر  َ  ١.»بر پل صراط ھستند« » الرصِّ

 ھای آن شدت حرارت و گرمی در محل ایستادن و سختی
ای از  اند در ناحیه پابرھنه، لخت و ختنه نشدهکه  ھمه بندگان را در حالتی الله
کند، و خورشید چنان  داوری نماید جمع میھا  آن ھای قیامت، برای اینکه بین میدان

رود، و از مردم به اندازه اعمالشان  شود که عرق ھفتاد ذرع در زمین فرو می نزدیک می
 شود. عرق جاری می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َماَء «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ ِقيَاَمِة، َو�َْطوِى السَّ

ْ
رَْض يَْوَم ال

َ
ُ األ َ�ْقِبُض ا�َّ

رِْض 
َ
ْ�َن ُملُوُك األ

َ
نَا الَْمِلُك أ

َ
 ٢».؟�ِيَِميِنِه ُ�مَّ َ�ُقوُل: أ

در حالی که زمین  اللهروز قیامت، «: فرمود ج روایت است که پیامبر س از ابوھریره
را در قبضه گرفته و آسمان را که مانند طوماری پیچیده شده، در دست راست خود 

 .»فرماید: (امروز) من پادشاه ھستم. کجایند پادشاھان زمین؟ دارد، می

ْسوَدِ  بِْن  َ�ْن الِمْقَدادِ 
َ
ِ  س األ ْمُس يَْومَ « :َ�ُقوُل  ج قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ِقيَاَمِة  تُْدَ� الشَّ

ْ
ال

َعَرِق، 
ْ
ْ�َمالِِهْم يِف ال

َ
َلِْق َحىتَّ تَُ�وَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميٍل، ... َ�يَُكوُن انلَّاُس ىلَعَ قَْدِر أ

ْ
ِمْن اخل

 
َ

 ُرْكبَتَيِْه، َوِمنُْهْم َمْن يَُ�وُن إىِل
َ

 َكْعبَيِْه، َوِمنُْهْم َمْن يَُ�وُن إىِل
َ

فَِمنُْهْم َمْن يَُ�وُن إىِل
َاًماَحقْ 

ْ
َعَرُق إجِل

ْ
ِ »َو�ِْه، َوِمنُْهْم َمْن يُلِْجُمُه ال َشاَر رَُسوُل ا�َّ

َ
 ِ�يهِ  ج ، قَاَل: َوأ

َ
 ٣.�ِيَِدهِ إىِل

مت خورشید در روز قیا«فرمود:  یم ج پیامبره کم دیشن :کند روایت می س مقداد 
به قدر فاصله دارد، پس مردم ھا  آن اندازه یک میل با هبه مردم نزدیک شده و ب

شان در عرق ھستند که کسانی تا قوزک (کعب) و کسانی تا زانو، و کسانی تا  اعمال
به دھانش  ج گفت: و رسول الله ،»اند کسانی ھستند که در عرق غرق شده کمربند، و

 .نزدیک استھا  آن اشاره فرمود، یعنی عرق به دھان

                                           
 روایت است. ٢٧٩١حدیث شماره  ل و از عایشه ٣١٥مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٧٨٧و مسلم شماره حدیث  ٧٣٨٢متفق علیه؛ بخاری شماره حدیث  -٢
 ٢٨٦٤مسلم حدیث شماره  -٣



 ١٧١    باب اول: توحید و ایمان

 

 دھد می ی خویش قرار در میدان محشر در زیر سایه اللهکسانی را که 

يِب ُهَر�َْرة
َ
 ِظلُُّه: «قَاَل:  ج َ�ْن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َّ
 ِظلَّ إِال

َ
َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اُهللا يِف ِظلِِّه يَْوَم ال

َابَّا
َ

 بِِعبَاَدِة اِهللا، َورَُجٌل قَلْبُُه ُمَعلٌَّق يِف الَْمَساِجِد، َورَُجَالِن حت
َ
َعاِدُل، وََشابٌّ �ََشأ

ْ
َِماُم ال

ْ
 اِهللا يِف  اإل

َخاُف اهللاَ 
َ
ٌة َذاُت َمنِْصٍب ومََجَاٍل، َ�َقاَل: إِ�ِّ أ

َ
قَا َعلَيِْه، َورَُجٌل َدَ�تُْه اْمَرأ ، اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَ�َفرَّ

ُ، َورَُجٌل َذَكَر اَهللا 
ُ

 َ�ْعلََم يَِمينُُه َما ُ�نِْفُق ِشَماهل
َ

ْخَفاَها َحىتَّ ال
َ
َق بَِصَدقٍَة فَأ َخايِلًا، َورَُجٌل تََصدَّ

 ١.»َ�َفاَضْت َ�يْنَاهُ 
ای  هیچ سایه ھک یالله در روز«کند که فرمود:  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره

 یدھد: فرمانروا یمی خود جای  هیر سایاو وجود ندارد، ھفت گروه را در زی  هیجز سا
مسجد ه ھمواره به ک یسکافته است؛ یالله رشد  ِی ه در اطاعت و بندگک یعادل؛ جوان

دوست باشند و  گریدیکالله با  یه فقط به خاطر خشنودک یبسته باشد؛ دو مسلمان دل
با و یز یه زنک یسکشوند؛  یگر جدا میدکیا از یند یآ ین اساس، گرِد ھم میبر ھم

ترسم؛  ید: من از الله میرد و بگویاو نپذ یخود بخواند، ول یصاحب مقام او را به سو
ه دست چپش نداند که دست کصدقه دھد  یا گونهه با دست راستش به ک یسک

اد کند و از چشمانش اشک یالله را  ییه در تنھاک یسکدھد؛ و  یراستش چه صدقه م
 ».ر شودیسراز

لُكُّ اْمِرٍئ يِف ِظلِّ َصَدقَِتِه : «ُقوُل �َ  ج وَل اهللاِ سُ ُت رَ عْ مِ : سَ اَل قَ  س رٍ مِ اَع  نَ َة �ْ بَ ْن ُ�قْ �َ 
  ٢.»انلَّاِس َحىتَّ ُ�ْفَصَل َ�ْ�َ 

روز قیامت ھر فرد «د: وفرم می ج اللهگوید: شنیدم که رسول  می س عقبه بن عامر
 .»اش است؛ تا اینکه میان مردم داوری شود در سایه صدقه

 برای داوری و قضاوت اللهآمدن 
متکبر، صاحب قدرت و عظمت و شکوه در روز قیامت برای داوری بین بندگان  الله

ی  ھمه اللهگردد و از بزرگی و شکوه و عظمت  وسیله نورش منور میآید و زمین به  می
 گیرد. مخلوقات را ترس و وحشت فرا می

                                           
 با لفظ مسلم ١٠٣١و مسلم حدیث شماره  ٦٦٠اره متفق علیه؛ بخاری حدیث شم -١
 با لفظ احمد ٢٤٣١و ابن خزیمه حدیث شماره  ١٧٣٣٣صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٢

 

ا﴿ :فرماید میالله متعال  ا َدّ�ٗ �ُض َدّ�ٗ
َ
ِت ٱۡ� ٓۖ إَِذا ُدكَّ ا  ٢١َ�َّ وََجآَء َر�َُّك َوٱلَۡملَُك َصّفٗ

ا ٰ َ�ُ ٱّ�ِۡكَرىٰ وَِجآْيَء يَۡوَم�ِذِۢ ِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِ  ٢٢َصّفٗ َّ�
َ
�َ�ُٰن َو� ُر ٱۡ�ِ  ].٢٣-٢١[الفجر:  ﴾٢٣ٖذ َ�َتَذكَّ

که زمین سخت در ھم کوبیده  کنید]؛ ھنگامی  ھرگز چنین نیست [که شما گمان می«
درصف  شود [و ھموار گردد] و پروردگارت [برای دادرسی] بیاید و [نیز] فرشتگان صف

که ھفتاد ھزار افسار دارد، و ھمراه ھر افسار  [درحالی [بایستند] و در آن روز جھنم آورده شود
گیرد [و توبه  ِکَشند]، در آن روز، انسان [کافر] پند می ھفتاد ھزار فرشته ھستند که آن را می

 .»کند]؛ و [اما] این پند گرفتن، چه سودی برایش دارد؟ می

ورِ َ�ۡفَخةٞ ﴿ :فرماید میو الله متعال  ٞ فَإَِذا نُفَِخ ِ� ٱلصُّ �ُض  ١٣َ�ِٰحَدة
َ
وَُ�ِلَِت ٱۡ�

ٗة َ�ِٰحَدةٗ  َتا َدكَّ َباُل فَُدكَّ َمآُء فَِ�َ يَۡوَم�ِٖذ  ١٥َ�َيۡوَم�ِٖذ َوَ�َعِت ٱلَۡواقَِعةُ  ١٤َوٱۡ�ِ ِت ٱلسَّ َوٱ�َشقَّ
ۚ َوَ�ۡحِمُل َعۡرَش َرّ�َِك فَوَۡ�ُهۡم يَۡوَم�ِٖذ ثََ�ٰ  ١٦َواهَِيةٞ  رَۡجآ�َِها

َ
ٰٓ أ يَۡوَم�ِٖذ  ١٧نَِيةٞ َوٱلَۡملَُك َ�َ

 ].١٨-١٣[الحاقة:  ﴾١٨ُ�ۡعَرُضوَن َ� َ�َۡ�ٰ ِمنُ�ۡم َخا�َِيةٞ 

ھا از جا کنده شده و یکباره  دمیده شود، و زمین و کوه که یک بار در صور آنگاه «
پیوندد و آسمان  کوبیده [و متالشی] شوند. در آن روز، واقعۀ [عظیِم] قیامت به وقوع می درھم

ھای آن [=  ریزد]. و فرشتگان بر کناره گردد [و فرو می شود و در آن روز، سست می میشکافته 
گیرند؛ و آن روز، ھشت [فرشته] عرش پروردگارت را بر سِر خود حمل  آسمان] قرار می

شوید و ھیچ چیز  کنند. در آن روز، شما [ھمگی برای حسابرسی، به پیشگاه الله] عرضه می می
 .»ھان نخواھد ماندھای] شما پن از [کار

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
 «: اَل قَ  ج انلَّيِبُّ  نَّ اَ  س َ�ْن أ

َ
ُوِ� ىلَعَ ُموىَس فَإِنَّ انلَّاَس يَْصَعُقوَن يَْوَم ال ِّ�َ  ختُ

ْدرِي 
َ
َعْرِش، فَال أ

ْ
َل َمْن يُِفيُق، فَإَِذا ُموىَس بَاِطٌش َجانَِب ال وَّ

َ
ُ�وُن أ

َ
ْصَعُق َمَعُهْم فَأ

َ
ِقيَاَمِة فَأ

ْ
ال

 ُ ِن اْستَثَْ� ا�َّ ْو اَكَن ِممَّ
َ
فَاَق َ�بِْ�، أ

َ
َ�اَن ِ�يَمْن َصِعَق فَأ

َ
 ١.»أ

مرا بر موسی ترجیح ندھید. «: فرمودنماید که  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره
شوم. و  بیھوش میھا  آن شوند. من نیز ھمراه زیرا ھمه مردم روز قیامت بیھوش می

دست ه بینم که گوشه عرش را ب آیم و موسی را می میھوش ه اولین کسی ھستم که ب
ھوش ه از من ب ه بیھوش شده و قبلدانم که او از کسانی است ک گرفته است. ولی نمی

 .»نموده است او را استثنا اللهآمده است یا از کسانی است که 

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٣٧٣و مسلم حدیث شماره  ٢٤١١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ١٧٣    باب اول: توحید و ایمان

 

 قضاوت و داوری 
خاطر ه بشوند و  که مردم به سوی پروردگارشان حشر می در روز قیامت ھنگامی

رسد به سوی پروردگارشان  شان به اوج می شدت سختی که در آن قرار دارند خواری
 .قضاوت و داوری نمایدھا  آن میل و رغبت دارند تا اینکه بین

شان شدت یافت به سوی  شان به طول انجامید و سختی که ایستادن پس ھنگامی
 ھرچه زودتر بینتا نمایند  نزد پروردگارشان شفاعتھا  آن روند تا برای پیامبران می

  .قضاوت و داوری کندھا  آن

َوۡ�ٞل  ٣٦َوَ� يُۡؤذَُن لَُهۡم َ�َيۡعَتِذُرونَ  ٣٥َ�َٰذا يَۡوُم َ� يَنِطُقونَ ﴿ :فرماید میالله متعال 
 َ�ِ� لِ�َ  ٣٧يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ وَّ

َ
لَُ�ۡم َكيٞۡد فَإِن َ�َن  ٣٨َ�َٰذا يَۡوُم ٱۡلَفۡصِل� َ�َۡعَ�ُٰ�ۡم َوٱۡ�

 ].٣٩-٣٥[المرسالت:  ﴾٣٩فَِكيُدونِ 

شود تا  اجازه داده نمیھا  آن گویند. و به این [ھمان] روزی است که سخن نمی«
کنندگان! این [ھمان] روز جدایی [و داوری] است  عذرخواھی کنند. در آن روز، وای بر تکذیب

نگی دارید، آن را در حق من به کار ایم. پس اگر [حیله و] نیر که شما و گذشتگان را گرد آورده
 .»گیرید

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ «قَاَل:  س َ�ْن أ يِتَ رَُسوُل ا�َّ

ُ
َ�لَُه  ج أ

َ
َراُع، فَأ َوَ�نَْت  -بِلَْحٍم، فَُرفَِع إيَِلِْه اذلِّ

نَا َسيُِّد انلَّاِس يَْوَم الِقيَاَمِة، َهْل تَْدُروَن لَِم َذاَك؟ َ�َْمُع  -ُ�ْعِجبُُه 
َ
َ�نََهَس ِمنَْها َ�ْهَسًة، ُ�مَّ قَاَل: أ

ِلَ� َواآلِخِر�َن يِف َصِعيٍد َواحِ  وَّ
َ
ُ انلَّاَس، األ ، َوتَْدنُو ا�َّ ايِع، َوَ�نُْفُذُهُم ابَلرَصُ ٍد، فَيُْسِمُعُهُم ادلَّ

 َ�ْتَِملُوَن. َ�يَُقوُل انلَّاُس 
َ

 يُِطيُقوَن، َوال
َ

َكْرِب َما ال
ْ
َغمِّ َوال

ْ
ْمُس ِمنُْهْم، َ�بَلََغ انلَّاَس ِمَن ال الشَّ

 َ�نْ 
َ

ال
َ
 تََرْوَن َما قَْد بَلََغُ�ْم؟ أ

َ
ال

َ
 َر�ُِّ�ْم؟ َ�يَُقوُل َ�ْعُضُهْم بِلَْعٍض: أ

َ
ُظُروَن َمْن �َْشَفُع لَُ�ْم إىِل

 ُ ، َخلََقَك ا�َّ بُو البرََشِ
َ
نَْت أ

َ
تُوَن آَدَم، َ�يَُقولُوَن: أ

ْ
انلَّاُس َ�ْعُضُهْم بِلَْعٍض: َعلَيُْ�ْم بِآَدَم، َ�يَأ

َمَر الَمَالئَِ�َة فََسَجُدوا لََك 
َ
 تََرى َما �ِيَِدهِ، َوَ�َفَخ ِ�يَك ِمْن ُروِحِه، َوأ

َ
ال

َ
 َر�َِّك، أ

َ
، اْشَفْع نَلَا إىِل

 تََرى َما قَْد بَلََغنَا؟ َ�يَُقوُل لَُهْم آَدُم: إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايلَْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب 
َ

ال
َ
ُْن ِ�يِه؟ أ

َ
� 

َجَرِة َ�َعَصيْتُُه، َ�ْفيِس، َ�ْفيِس،  َ�بْلَُه ِمثْلَُه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَُه، َو�ِنَُّه قَْد َ�َهاِ� َعِن  الشَّ
ُل الرُُّسلِ  وَّ

َ
نَْت أ

َ
تُوَن نُوًحا، َ�يَُقولُوَن: يَا نُوُح! أ

ْ
 نُوٍح، َ�يَأ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل

َ
 َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

 
َ

ُ َ�بًْدا َشُكوًرا، اْشَفْع نَلَا إىِل اَك ا�َّ رِْض، َوقَْد َسمَّ
َ
ْهِل األ

َ
 أ

َ
ُْن ِ�يِه؟  إىِل

َ
 َما �

َ
 تََرى إىِل

َ
ال

َ
َر�َِّك، أ

 تََرى َما قَْد بَلََغنَا؟ َ�يَُقوُل لَُهْم نُوٌح: إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايلَْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه 
َ

ال
َ
أ
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َها ىلَعَ قَْوِ�، َ�ْفيِس، َ�ْفيِس، ِمثْلَُه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَُه، َو�ِنَُّه قَْد اَكنَْت يِل َدْعَوٌة َدَعْو�ُ 
نْ 
َ
تُوَن إِبَْراِهيَم، َ�يَُقولُوَن: يَا إِبَْراِهيُم! أ

ْ
 إِبَْراِهيَم، َ�يَأ

َ
 َ�ْ�ِي، اذَْهبُوا إىِل

َ
َت َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

 تََرى
َ

ال
َ
 َر�َِّك، أ

َ
رِْض، اْشَفْع نَلَا إىِل

َ
ْهِل األ

َ
ِ وََخِليلُُه ِمْن أ ُْن ِ�يِه؟ َ�يَُقوُل: إِنَّ َر�ِّ  نيَِبُّ ا�َّ

َ
َما �

قَْد َغِضَب ايلَْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَُه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَُه، َو�ِ�ِّ قَْد َكَذبُْت 
بُو َحيَّاَن يِف احلَِديِث  -ثََالَث َكِذبَاٍت 

َ
 َ�ْفيِس، َ�ْفيِس، َ�ْفيِس، ا -فََذَكَرُهنَّ أ

َ
ْذَهبُوا إىِل
 ُ لََك ا�َّ ، فَضَّ ِ نَْت رَُسوُل ا�َّ

َ
تُوَن ُموىَس، َ�يَُقولُوَن: يَا ُموىَس! أ

ْ
 ُموىَس، َ�يَأ

َ
َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل

ُْن ِ�يِه؟ َ�يَُقوُل: إِنَّ 
َ

 تََرى َما �
َ

ال
َ
 َر�َِّك، أ

َ
، اْشَفْع نَلَا إىِل َر�ِّ قَْد بِرَِساتَلِِه َو�َِ�َالِمِه ىلَعَ البرََشِ

َغِضَب ايلَْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَُه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَُه، َو�ِ�ِّ قَْد َ�تَلُْت َ�ْفًسا، 
تُوَن 

ْ
 ِعيىَس، َ�يَأ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل

َ
وَمْر بَِقتِْلَها، َ�ْفيِس، َ�ْفيِس، َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

ُ
لَْم أ

ْمَت ِعيىَس 
َّ
 َمْر�ََم َوُروٌح ِمنُْه، َوَ�

َ
َقاَها إىِل

ْ
ل
َ
ِ َوَ�َِمتُُه أ نَْت رَُسوُل ا�َّ

َ
، َ�يَُقولُوَن: يَا ِعيىَس! أ

ُْن ِ�يِه؟ َ�يَُقوُل ِعيىَس: إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب 
َ

 تََرى َما �
َ

ال
َ
 َر�َِّك، أ

َ
انلَّاَس يِف الَمْهِد، اْشَفْع نَلَا إىِل

بًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثْلَُه، َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثْلَُه، َولَْم يَْذُكْر َذْ�بًا، َ�ْفيِس، َ�ْفيِس، ايلَْوَم َغَض 
دٍ   ُ�َمَّ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل

َ
نَْت ج َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إىِل

َ
ُد! أ ًدا، َ�يَُقولُوَن: يَا ُ�َمَّ تُوَن ُ�َمَّ

ْ
، قَاَل: َ�يَأ

 ِ  َر�َِّك، رَُسوُل ا�َّ
َ

َر، اْشَفْع نَلَا إىِل خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ نِْبيَاِء، َوقَْد ُغِفَر لََك َما َ�َقدَّ

َ
، وََخاَ�ُم األ

 َّ ُ يلَعَ ِخرُّ َساِجًدا لَِر�ِّ ُ�مَّ َ�ْفتَُح ا�َّ
َ
َْت الَعْرِش، فَأ

َ
�َْطِلُق فَآيِت حت

َ
ُْن ِ�يِه؟ فَأ

َ
 تََرى َما �

َ
ال

َ
ِمْن  أ

ُد! اْرَ�ْع َ�َ  َحٍد َ�بِْ�، ُ�مَّ ُ�َقاَل: يَا ُ�َمَّ
َ
َسَك، اِمِدهِ، وَُحْسِن اثلَّنَاِء َعلَيِْه َشيْئًا، لَْم َ�ْفتَْحُه ىلَعَ أ

ْ
َرأ
 
ُ
! أ يِت، يَا رَبِّ مَّ

ُ
! أ يِت، يَا رَبِّ مَّ

ُ
! أ قُوُل: يَا رَبِّ

َ
يِس، فَأ

ْ
ْرَ�ُع َرأ

َ
ْع، فَأ يِت، َسْل ُ�ْعَطْه َواْشَفْع �َُشفَّ مَّ

بَْواِب اجلَنَّةِ 
َ
ْ�َمِن ِمْن أ

َ
 ِحَساَب َعلَيِْه، ِمَن ابَلاِب األ

َ
ِتَك َمْن ال مَّ

ُ
ْدِخْل ِمْن أ

َ
ُد! أ ، َ�يَُقوُل: يَا ُ�َمَّ

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِنَّ َما َ�ْ�َ  ِ
َّ

بَْواِب، ُ�مَّ قَاَل: َواذل
َ
َ�ُء انلَّاِس ِ�يَما ِسوَى َذلَِك ِمَن األ  وَُهْم رُشَ

َة َوُ�رْصَى ، َوَ�َما َ�ْ�َ َمكَّ َة ومَِحَْ�ٍ َنَِّة، َكَما َ�ْ�َ َمكَّ
ْ
اَ�ْ�ِ ِمْن َمَصاِر�ِع اجل  ١».الِْمرْصَ

م که یبود یدر مھمان ج با رسول اللهروایت شده است که گفت:  س از ابوھریره 
زد و  یکه دست گوسفند را دوست داشت، به آن گاز اورا آوردند و  یدست گوسفند

ن ید؟ الله، اولیدان یا علتش را میامت ھستم؛ آیمردم در روز ق یمن سرور و آقا«فرمود: 
ھا  آن ی که صدا به ھمه یا ند؛ به گونهک یدان، جمع میم کیھا را در  ِن انسانیو آخر

                                           
 با لفظ مسلم  ١٩٤و مسلم حدیث شماره  ٤٧١٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ١٧٥    باب اول: توحید و ایمان

 

 یا شود. مردم به اندازه یم کید، نزدیند و خورشیب یرا مھا  آن ی رسد و چشم، ھمه یم
ا یند: آیگو یدھند و م یه تاب و تحمل خود را از دست مکشوند  ین میناراحت و غمگ

ه نزد پروردگارتان کد یابی یرا نم یسکا ید؟ آیا گرفتار شده  یه به چه مشقتکد ینیب ینم
ند: نزد پدرتان آدم یگو یگر مید یبه برخھا  آن از یند؟ آن گاه برخکشما شفاعت  یبرا
را با . الله تو یآدم! تو ابوالبشر ھست یند: ایگو یروند و به او م ید. پس نزد آدم میبرو

د و به فرشتگان دستور داد ید، در تو دمیکه خود آفر یش خلق کرد و از روحیدست خو
ما نزد پروردگارت  یا برایتو سجده کردند؛ آ یز براینھا  آن نند وکه تو را سجده ک

گرفتار  یم و به چه مشقتیدار یروز که چه حال و ینیب یا نمی؟ آینک یشفاعت نم
ن، یش از ایه پکن است ید: امروز، پروردگارم چنان خشمگیگو یم ÷ م؟ آدمیا شده

ن نخواھد شد. ین خشمگین ھم، ھرگز چنین نشده است و پس از این خشمگیھرگز چن
از و از آن خوردم؛  -کردم یداشت؛ اما من نافرمانممنوعه بازی  وهیاو مرا از خوردن م

من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم.  -این رو
 یند: ایگو یروند و م یم ÷ نزد نوحھا  آن د. پسید. نزد نوح برویگر بروید یسکنزد 

 ی و الله تو را بنده  ین ھستینان زمکسا یامبِر مرَسل به سوین پینوح! تو نخست
ما شفاعت  یم؟ نزد پروردگارت برایدار یه چه حالک ینیب یده است. میگزار نام سپاس

ن ھرگز یش از ایه پکن است ید: امروز پروردگارم چنان خشمگیگو یم ÷ نوح ن.ک
ن ین نخواھد شد. من این خشمگین ھم، ھرگز چنین نشده و پس از این خشمگیچن

به حال ک نیش دعا کردم و ایقوم خو ینابود یخود دارم که برا ی دعا را در سابقه
د. نزد یگر بروید یسکخود گرفتارم، به حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم. نزد 

امبِر یم! تو پیابراھ یند: ایگو یروند و م یم ÷ مینزد ابراھھا  آن د. پسیبرو میابراھ
ه چه حال و ک ینیب یم کنیو ا ین ھستیان اھل زمیاش در م دهیالله و دوسِت برگز

د: امروز یگو یم ÷ مین. ابراھکما شفاعت  یپروردگارت برام؛ نزد یدار یروز
ن نشده و پس از ین خشمگین ھرگز چنیش از ایه پکن است یپروردگارم چنان خشمگ

ابوحیان در -ام  ن نخواھد شد. من سه دروغ گفتهین خشمگین ھم، ھرگز چنیا
به حال خود گرفتارم، من به  کنیو ا -کند روایتش آن سه دروغ ابراھیم را بیان می

د. یبرو ید. نزد موسیگر بروید یسک، من به حال خود گرفتارم. نزد حال خود گرفتارم
. یستالله ھ ی ! تو فرستادهیموس یند: ایگو یروند و م یم ÷ ینزد موسھا  آن پس

داده  یر مردم برتریبر سا -شیخو ِی صحبت با ھم یعنی -ِم خودالکالله تو را با رسالت و 
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ما شفاعت  یا نزد پروردگارت برایم؛ آیدار یه چه حال و روزک ینیب یاست. م
ن، یش از ایه پکن است ید: امروز پروردگارم چنان خشمگیگو یم ÷ ی؟ موسینک ینم

ن نخواھد شد. من، ین خشمگین ھم، ھرگز چنین نشده و پس از این خشمگیھرگز چن
ه دستورش را نداشتم. من به حال خود گرفتارم، من به حال خود کشتم کرا  یانسان

ھا  آن د. پسیبرو یسید. نزد عیگر بروید یسکگرفتارم، من به حال خود گرفتارم. نزد 
که  ییاو ی الله و کلمه ی ! تو فرستادهیسیع یند: ایگو یروند و م یم ÷ یسینزد ع
؛ و -دیم دمیدر مر ÷ لیکه جبرئ -یالله ھست یاز سو یز روحیرد و نکم القا یبه مر

ه چه حال و ک ینیب یم .ی، با مردم سخن گفتیه در گھواره بودک، آن گاه یکودکدر 
د: امروز یگو یم یسی؟ عینک یما شفاعت نم یا نزد پروردگارت برایم؛ آیدار یروز

ن نشده و پس از ین خشمگین ھرگز چنیش از ایه پکن است یپروردگارم چنان خشمگ
ند، اما ک یر نمکذ یاگرچه گناھ یسین نخواھد شد. عین خشمگیھرگز چنن ھم، یا
د: من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود یگو یم

 ج د؛ پس مردم نزد محمدیبرو ج د. نزد محمدیگر بروید یسکگرفتارم. نزد 
محمد! تو  یاند: یگو یند و میآ یمردم نزد من م« فرمود: ج پیامبر ».روند یم

ده است؛ یو الله گناھان اول و آخرت را بخش یامبران ھستیالله و خاتم پ ی فرستاده
م؟ آن گاه یدار یه چه حال و روزک ینیب یا نمین. آکما شفاعت  ینزد پروردگارت برا

افتم. سپس الله  یپروردگارم به سجده م یروم و برا یعرش م ریافتم و ز یمن به راه م
چ یھ یتر برا شیکه پ یا د؛ به گونهیگشا یمن م یش را به رویحمد و ثنا یھا دروازه

ن و کمحمد! سرت را بلند  یشود: ا یکس نگشوده است. آن گاه به من گفته م
رفته یه پذکن کشود و شفاعت  یدرخواست خود را مسألت نما که به تو داده م

امتم. پروردگارا! امتم.  م: پروردگارا!یگو ینم و مک یگردد. پس من سرم را بلند م یم
ه حساب کمحمد! آن دسته از امتت را  یشود: ا یگارا! امتم. آن گاه به من گفته مپرورد

ھا  آن نیچنبھشت، به درون بھشت ببر. ھم یراست درھا ی ندارند، از دروازه یتابکو 
ز یھا ن ر دروازهیتوانند از سا یو م -کندیر مردم شریبھشت با سا یھا ر دروازهیدر سا

 ی ه جانم در دست اوست، فاصلهک یسوگند به ذات«سپس افزود: ». -وارد بھشت شوند
ی بین مکه و حمیَر  ی فاصله به اندازه، یبھشت یدرھا یھا ھر دو لنگه از لنگه

 ».ای در قسمت غربی صنعای یمن) یا بین مکه و ُبصری (شھری در شام) است (منطقه
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يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
! َهْل نََرى َر�َّنَا يَْوَم الِقيَاَمِة؟ قَاَل: َهْل  س َ�ْن أ ِ قَاَل: قُلْنَا يَا رَُسوَل ا�َّ

ْمِس َوالَقَمِر، إَِذا اَكنَْت َصْحًوا؟ قُلْنَا: َال، قَاَل: فَإِنَُّ�ْم َال تَُضاُروَن يِف  تَُضاُروَن يِف ُرْؤَ�ِة الشَّ
 َكَما تُ 

َّ
 ُرْؤَ�ِة َر�ُِّ�ْم يَْوَمئٍِذ، إِال

َ
َضاُروَن يِف ُرْؤَ�ِتِهَما، ُ�مَّ قَاَل: ُ�نَاِدي ُمنَاٍد: يِلَْذَهْب لُكُّ قَْوٍم إىِل
ْوثَانِِهْم، 

َ
ْوثَاِن َمَع أ

َ
ْصَحاُب األ

َ
ِليِب َمَع َصِليِبِهْم، َوأ ْصَحاُب الصَّ

َ
َما اَكنُوا َ�ْعبُُدوَن، َ�يَْذَهُب أ

ْصَحاُب لُكِّ آلَِهٍة َمَع آلَِهِتِهْم، َحىتَّ 
َ
َاٌت ِمْن َوأ ْو فَاِجٍر، َوُ�ربَّ

َ
َ ِمْن بَرٍّ أ  َ�بىَْق َمْن اَكَن َ�ْعبُُد ا�َّ

اٌب، َ�يَُقاُل لِلْيَُهوِد: َما ُكنْتُْم َ�ْعبُُدوَن؟ قَا �ََّها رَسَ
َ
ْهِل الِكتَاِب، ُ�مَّ يُْؤَ� جِبََهنََّم ُ�ْعَرُض َك�

َ
لُوا: أ

، َ�يُ  ِ ، َ�َما تُِر�ُدوَن؟ قَالُوا: ُكنَّا َ�ْعبُُد ُعَز�َْر ا�َْن ا�َّ ٌ ِ َصاِحبٌَة َوَال َودلَ َقاُل: َكَذْ�تُْم، لَْم يَُ�ْن ِ�َّ
ُ�وا، َ�يَتََساَ�ُطوَن يِف َجَهنََّم، ُ�مَّ ُ�َقاُل لِلنََّصارَى: َما ُكنْتُْم  ْن �َْسِقيَنَا، َ�يَُقاُل: ارْشَ

َ
نُِر�ُد أ

، َ�ْعبُُدوَن؟ قَالُوا: ُكنَّا َ�ْعبُُد الَمسِ  ٌ ِ َصاِحبٌَة، َوَال َودلَ ، َ�يَُقاُل: َكَذْ�تُْم، لَْم يَُ�ْن ِ�َّ ِ يَح اْ�َن ا�َّ
ُ�وا، َ�يَتََساَ�ُطوَن يِف َجَهنََّم، َحىتَّ َ�بىَْق َمنْ  ْن �َْسِقيَنَا، َ�يَُقاُل: ارْشَ

َ
 َ�َما تُِر�ُدوَن؟ قَالُوا: نُِر�ُد أ

ْو فَا
َ
َ ِمْن بَرٍّ أ ِجٍر، َ�يَُقاُل لَُهْم: َما َ�ِْبُسُ�ْم َوقَْد َذَهَب انلَّاُس؟ َ�يَُقولُوَن: اَكَن َ�ْعبُُد ا�َّ

ْحَوُج ِمنَّا إيَِلِْه ايلَْوَم، َو�ِنَّا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا ُ�نَاِدي: يِلَلَْحْق لُكُّ قَْوٍم بِ 
َ
ُْن أ

َ
َما اَكنُوا فَاَرْ�نَاُهْم َو�

َل َ�ْعبُُدوَن، َو�ِ�ََّما نَنْتَِظُر َر�َّ  وَّ
َ
وُْه ِ�يَها أ

َ
ِ�يِهُم اجلَبَّاُر يِف ُصوَرٍة َ�ْ�ِ ُصوَرتِِه الَّيِت َرأ

ْ
نَا، قَاَل: َ�يَأ

نِْبيَاُء، َ�يَُقوُل: َهْل بَ 
َ
 األ

َّ
نَْت َر�ُّنَا، فََال يَُ�لُِّمُه إِال

َ
نَا َر�ُُّ�ْم، َ�يَُقولُوَن: أ

َ
ٍة، َ�يَُقوُل: أ يْنَُ�ْم َمرَّ
ُ لُكُّ ُمْؤِمٍن، َوَ�بىَْق َمْن َوَ�يْنَُه آيٌَة َ�ْعرِ 

َ
اُق، َ�يَْكِشُف َ�ْن َساقِِه، فَيَْسُجُد هل فُونَُه؟ َ�يَُقولُوَن: السَّ

ِ ِر�َاًء وَُسْمَعًة، َ�يَْذَهُب َكيَْما �َْسُجَد، َ�يَُعوُد َظْهُرُه َطبًَقا َواِحًدا، ُ�مَّ يُْؤَ�  اَكَن �َْسُجُد ِ�َّ
، َ�يُْجَعُل َ�ْ�َ  رَْسِ

ْ
؟ قَاَل: َمْدَحَضٌة َمِزلٌَّة، بِاجل ، َوَما اجلرَْسُ ِ  َظْهَرْي َجَهنََّم، قُلْنَا: يَا رَُسوَل ا�َّ

 :ُ
َ

َعلَيِْه َخَطاِطيُف، َوَ�يَِلُب وََحَسَكٌة ُمَفلَْطَحٌة، لََها َشْوَكٌة ُ�َقيَْفاُء، تَُ�وُن بِنَْجٍد، ُ�َقاُل هل
ْعَداُن، الُمْؤِمُن َعلَيَْها اَكل اَكِب، َ�نَاٍج السَّ َجاِو�ِد اخلَيِْل َوالرِّ

َ
�ِح، َوَ�أ ِق، َوَ�لرِّ رَبْ

ْ
رِْف، َوَ�ل طَّ

�ْتُْم 
َ
ُمَسلٌَّم، َونَاٍج َ�ُْدوٌش َوَمْكُدوٌس يِف نَاِر َجَهنََّم، َحىتَّ َ�ُمرَّ آِخُرُهْم �ُْسَحُب َسْحبًا، َ�َما أ

 َ َشدَّ يِل ُمنَاَشَدًة يِف احلَقِّ قَْد تَبَ�َّ
َ
َْوا  بِأ

َ
�َُّهْم قَْد �

َ
ْوا �

َ
لَُ�ْم ِمَن الُمْؤِمِن يَْوَمئٍِذ لِلَْجبَّاِر، َو�َِذا َرأ

، يِف إِْخَوانِِهْم، َ�ُقولُوَن: َر�َّنَا إِْخَواُ�نَا، اَكنُوا يَُصلُّوَن َمَعنَا، َو�َُصوُموَن َمَعنَا، َو�َْعَملُوَن َمَعنَا
: اْذَهبُوا َ�مَ 

َ
ُ َ�َعاىل ُ َ�يَُقوُل ا�َّ ُم ا�َّ ْخرُِجوُه، َوُ�َرِّ

َ
ْن وََجْدُ�ْم يِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل ِدينَاٍر ِمْن إِيَماٍن فَأ

نَْصاِف َساَ�يِْه، 
َ
 أ

َ
 قََدِمِه، َو�ىِل

َ
تُوَ�ُهْم َوَ�ْعُضُهْم قَْد اَغَب يِف انلَّاِر إىِل

ْ
ُصَورَُهْم ىلَعَ انلَّاِر، َ�يَأ

َ�ُعوُدوَن َ�يَُقوُل: اْذَهبُوا َ�َمْن وََجْدُ�ْم يِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل نِْصِف ِدينَاٍر َ�يُْخرُِجوَن َمْن َعَرفُوا، ُ�مَّ 
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ْخرُِجوُه، َ�يُْخرُِجوَن َمْن َعَرفُوا، ُ�مَّ َ�ُعوُدوَن َ�يَُقوُل: اْذَهبُوا َ�َمْن وََجْدُ�ْم يِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل 
َ
فَأ

ْخرُِجوُه، َ�يُْخرِ 
َ
ٍة ِمْن إِيَماٍن فَأ  ».ُجوَن َمْن َعَرفُواَذرَّ

ٍة َو�ِْن تَُك َحَسنًَة، فَيَشْ   َ�ْظِلُم ِمثَْقاَل َذرَّ
َ

َ ال قُوا فَاقَْرُءوا: ا�َّ بُو َسِعيٍد: فَإِْن لَْم تَُصدِّ
َ
َفُع قَاَل أ

بَْضًة ِمَن انلَّاِر، انلَِّبيُّوَن َوالَمَالئَِ�ُة َوالُمْؤِمنُوَن، َ�يَُقوُل اجلَبَّاُر: بَِقيَْت َشَفاَعيِت، َ�يَْقِبُض �َ 
ُ َماُء احلَيَاِة، َ�يَنْبُ 

َ
فَْواهِ اجلَنَِّة، ُ�َقاُل هل

َ
قَْواًما قَْد اْمتُِحُشوا، َ�يُلَْقْوَن يِف َ�َهٍر بِأ

َ
تُوَن يِف َ�يُْخِرُج أ

يِْل  يِل السَّ  َجانِِب الصَّ  -َحاَ�تَيِْه، َكَما تَنْبُُت احِلبَُّة يِف مَحِ
َ

ْ�تُُموَها إىِل
َ
 َجانِِب قَْد َرأ

َ
ْخَرِة، َو�ىِل

�ْيََض 
َ
لِّ اَكَن أ  الظِّ

َ
، َوَما اَكَن ِمنَْها إىِل ْخرَضَ

َ
ْمِس ِمنَْها اَكَن أ  الشَّ

َ
َجَرِة، َ�َما اَكَن إىِل  -الشَّ

�َُّهُم اللُّْؤلُُؤ، َ�يُْجَعُل يِف ِرقَابِِهُم اخلََواِ�يُم، َ�يَْدُخلُوَن اجلَنََّة، َ�يَُقوُل 
َ
ْهُل اجلَنَِّة:  َ�يَْخرُُجوَن َك�

َ
أ

ُموُه، َ�يَُقاُل لَُهْم: َة بَِغْ�ِ َ�َمٍل َعِملُوُه، َوَال َخْ�ٍ قَدَّ
ْدَخلَُهُم اجلَنَّ

َ
لَُ�ْم  َهُؤالَِء ُ�تََقاُء الرَّمْحَِن، أ

ْ�تُْم َوِمثْلَُه َمَعهُ 
َ
 ١».َما َرأ

عرض کردیم: ای  ج به پیامبرروایت شده است که گفت:  س از ابوسعید خدری
آیا از دیدن : «فرمود ج بینیم؟ پیامبر ! آیا روز قیامت پروردگارمان را میاللهیامبر پ

ابر باشد، شک دارید (ازدحام و مشکلی  خورشید و ماه وقتی که آسمان صاف و بی
: پس شما در آن روز (روز قیامت) بدون شک فرموددارید)؟ جواب دادیم: خیر، 

بینید و در دیدن آن  امروز خورشید و ماه را می طور که بینید، ھمان پروردگارتان را می
دھد: ھر  : در روز قیامت منادی ندا میفرمودازدحام و آزار و شک ندارید؛ سپس 

رود؛ پس یاران صلیب به دنبال  یماست،  هدرک عبادتگروھی به سوی آنچه در دنیا 
روند و  ن میھایشا بتھا و دنمابه دنبال  ھا بتدت کنندگان نمادھا و عباشان و  صلیب

کند، تا اینکه کسانی از  را دنبال می ھماناست،  دهرک عبادترا  دیمعبوھرکسی، ھر 
مانند؛  اند و نیز بقایایی از اھل کتاب باقی می را عبادت کرده اللهن و عاصیان که امتقی

شود  شود) و عرضه می شود (آماده می سپس جھنم که ھمچون سراب است، آورده می
شود: چه کسی را عبادت  گیرد) و سپس به یھود گفته می قرار می(در معرض دید 

شود: دروغ  کردیم، گفته می را عبادت می اللهدھند: عزیر پسر  کردید؟ جواب می می
گفته ھا  آن نه ھمسری دارد و نه فرزندی، [به اللهگفتید (اشتباه کردید)، [زیرا] 

یم ما را آب بنوشانی (آب خواھ دھند: می خواھید؟ جواب می شود:] حال چه می می

                                           
 با لفظ مسلم ١٨٣و مسلم حدیث شماره  ٧٤٣٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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افتند؛ سپس به مسیحیان گفته  شود: بنوشید. پس در جھنم می خواھیم)، گفته می می
را عبادت  اللهدھند: مسیح پسر  کردید؟ جواب می شود: چه کسی را عبادت می می
نه ھمسری دارد و نه  اللهشود: دروغ گفتید (اشتباه کردید)، [زیرا]  کردیم، گفته می می

خواھیم ما  دھند: می خواھید؟ جواب می شود:] حال چه می گفته میھا  آن . [بهفرزندی
افتند. بعد از  شود: بنوشید، پس در جھنم می خواھیم)، گفته می را آب بنوشانی (آب می

گفته ھا  آن کردند و به را عبادت می اللهمانند که  ن و عاصیانی میااین دو گروه، متقی
ی مردم رفتند (منتظر  شما شده است، در حالی که ھمه شود: چه چیزی مانع رفتن می

نیاز داشتیم [در زندگی ھا  آن تر از امروز به گویند: ما در حالی که بیش چه ھستید)؟ می
] از ایشان جدا شدیم و اکنون دیگر نیازی به آنان نداریم، اما ما ندایی اللهدنیا، به خاطر 

است ملحق شود و فقط  ردهک عبادتا گفت: ھر قومی به آن که او ر شنیدیم که می
جبار به صورتی غیر از صورتی  الله: آنگاه، فرمود ج منتظر پروردگارمان ھستیم؛ پیامبر

آید) و  میھا  آن شود (نزد ظاھر میھا  آن اند، بر که بار اول آن را دیده و شناخته
آن روز کسی  گویند: تو پروردگار ما ھستی و در فرماید: پروردگارتان من ھستم، می می

ای بین شما  فرماید: آیا عالمت و نشانه می اللهگوید و  با او سخن نمی † جز پیامبران
را متجلی  ساقش اللهگاه  . آنساقند: یگو میو او وجود دارد که با آن او را بشناسید؟ 

ا به خاطر یه در دنکی یھا ند، و آنیآ مان داران به حال سجده در مییسازد و ھمه ا می
ند ولی پشتشان به کنه سجده کخواھند  می مانند، و ردند باقی میک سجده میا یر

ه کگاه پلی را ( ردن نخواھند بود) آنکسجده ه د (و قادر بیآ پارچه در می کیصورت 
م: ای یدیدھند، پرس ورند، و در وسط دوزخ قرارش میآ معروف به پل صراط است) می

ھا و  لغزان و غیر محکم و بر آن چنگال: راھی است فرمود ست؟ین پل چیا اللهرسول 
گیرند. امثال چنین خارھایی  ھا و خارھای بزرگ پھن و کجی است که افراد را می قالب

شود. حال و وضعیت مؤمنان ھنگام  سعدان گفته میھا  آن در نجد وجود دارند که به
گروھی عبور بر پل صراط مختلف است، گروھی مانند پلک زدن و گروھی چون برق و 

چون باد و گروھی چون اسبان راھوار و گروھی چون شتران تیزرو از روی پل 
یابند و گروھی نیز  یابند و گروھی زخمی نجات می گذرند. گروھی سالم نجات می می

یابد، به  یابد تا اینکه آخرین فردی که نجات می افتند؛ این کار ادامه می در آتش می
یابد و اصرار و درخواست شما از  گونه نجات می اینشود و  نوعی بر روی پل کشیده می

من بر دادن حق خودتان که برایتان روشن و ثابت شده، از اصرار و درخواست مؤمنان 
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بینند خود نجات  تر و شدیدتر نیست، وقتی که می از پروردگار جبار در آن روز، بیش
را ھا  آن نجات اللهانه از اند، [مصر شان در آتش گرفتار شده ی برادران اند و بقیه یافته

خواندند و با ما روزه  با ما نماز میھا  آن مان! ! برادرانپروردگاراگویند:  طلبند و] می می
فرماید: بروید و ھرکس را که در  می اللهدادند،  گرفتند و با ما اعمال خیر انجام می می

شان را بر آتش حرام ھای صورت اللهقلبش به وزن یک سکه ایمان یافتید، بیرون بیاورید. 
تا پاھایشان و برخی دیگر تا ھا  آن روند، در حالی که برخی از میھا  آن کند. پس نزد می

ھایشان در آتش فرو رفته و پنھان شده است، سپس ھرکس را که شناختند،  نصف ساق
فرماید: بروید و ھرکس را که در قلبش به مقدار  می اللهگردند و  برمی و آورند بیرون می

تر از گروه نخست) یافتید، بیرون بیاورید؛ [می روند و] ھرکس  وزن نصف یک سکه (کم
فرماید: بروید و ھرکس را که  می الله .گردند برمی و آورند بیرون می را که شناختند

ای ایمان در قلبش یافتید، بیرون بیاورید، پس [می روند و] ھرکس را که شناختند،  ذره
 ».آورند بیرون می
خواھید مطمئن شوید) این آیه را بخوانید:  گوید: اگر باور ندارید (اگر می د میابوسعی

﴿ �ٖ� َ َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل ذَرَّ گمان، الله  بی « ]٤٠[النساء:  ﴾�ن تَُك َحَسَنٗة يَُ�ٰعِۡفَها إِنَّ ٱ�َّ
 ».کند چندان می کند و اگر کار نیکی باشد، آن را دو ای [به بندگانش] ستم نمی اندازۀ ذره به 

فرماید: شفاعت  جبار می اللهکنند و  سپس پیامبران و فرشتگان و مؤمنان شفاعت می
را [بدون ھیچ شفاعتی و تنھا با فضل و کرم خود] از ھا  آن اللهخودم مانده است؛ آنگاه 

را در رودی ھا  آن اند و آورد که سوخته آورد و گروھی را بیرون می آتش بیرون می
ھا  آن شود و ھای بھشت قرار دارد و به آن آب حیات گفته می د که در دھانهاندازن می

ای که در مسیر سیالب  گیرند، ھمچون آن دانه شان با آب حیات جان می بعد از شستن
ای یا کنار درختی  اید که گاھی اوقات زیر صخره روید؛ شما این دانه را دیده می
از دانه که روبه روی خورشید است، سبز و کند و قسمتی  ایستد و در آنجا رشد می می

باشد. این گروه از آن (آب) بیرون  قسمت دیگر آن که به طرف سایه است، سفید می
شوند و  آیند و ھمچون مرواریدند، پس با گردن بندھایی از [طال و ... ] آراسته می می

ند (با ھست اللهگویند: اینان آزادشدگان  شوند و بھشتیان می اینگونه داخل بھشت می
را بدون اینکه کاری انجام داده ھا  آن اللهاند)  از آتش نجات یافته اللهفضل و رحمت 

ی بھشت رفتن باشد) و بدون کار نیکی که  باشند (بدون انجام کاری که شایسته
 پیش بفرستند، با فضل و رحمت و بخشش خود وارد بھشت کرده است، سپس به
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آن متعلق به شماست  دھماننھایی که دیدید و  شود: تمامی نعمت گفته میھا  آن
 .»(پیشکش شما باد)

 حساب و ترازو
نماید و اعمالی را که مرتکب  بندگان را در پیشگاه خویش احضار می اللهحساب: 

جزای  .جزا خواھد دادھا  آن سازد و بر حسب اعمالشان به شدند برایشان نمایان می
د، ولی یک عمل بد یک باش تر از آن می یک نیکی ده تا ھفتصد برابر و حتی بیش

 .مجازات دارد

 نامه کیفیت گرفتن اعمال
ای مکتوب که شامل عمل  نامه به ھریک از افرادی که در محشر قرار دارند اعمال

ش به دست راستش داده ا نامه اعمال که کسی .باشد، داده خواھد شد نیک و بدش می
اش به دست چپش داده  نامه که اعمال ی خوشبختان خواھد بود و کسی شود از زمره
 ی بدبختان خواھد بود، شود از زمره

�َ�ُٰن إِنََّك َ�دٌِح إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِيهِ ﴿: فرماید میالله متعال  َها ٱۡ�ِ ُّ�
َ
ا  ٦َ�ٰٓ� مَّ

َ
فَأ

وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ �ِيَِمينِهِۦ
ُ
ۡهلِهِۦ َو�َ  ٨فََسوَۡف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� ٧َمۡن أ

َ
نَقلُِب إَِ�ٰٓ أ

وٗر� وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ ٩َمۡ�ُ
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ْ ُ�بُوٗر� ١٠َوأ َوَ�ۡصَ�ٰ  ١١فََسوَۡف يَۡدُعوا

 ].١٢-٦[االنشقاق:  ﴾١٢َسعًِ�ا

کنی؛  گمان، تو در راه [رسیدن به] پروردگارت سخت تالش و کوشش می ای انسان، بی«
که نامۀ [اعمال او] به دست راستش داده شود، به  اھی کرد. و اما کسی پس او را مالقات خو

گردد؛ و اما  اش بازمی شود. و شادمان به سوی خانواده زودی به حسابی آسان، محاسبه می
که نامۀ [اعمال او] از پشت سرش به او داده شود. به زودی نابودِی خود را  کسی 
 .»در خواھد آمدور  طلبید و به [آتش] جھنم شعله خواھد 

 : فرماید میو الله متعال 

وَت كَِ�ٰبَِيهۡ ﴿
ُ
وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ �ِِشَماِ�ِۦ َ�َيُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� لَۡم أ

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ۡدرِ َما  ٢٥َوأ

َ
َولَۡم أ

 ].٢٧-٢٥[الحاقة:  ﴾٢٧َ�ٰلَۡيَتَها َ�نَِت ٱلَۡقاِضَيةَ  ٢٦ِحَسا�َِيهۡ 

ای کاش ھرگز نامه[ی «گوید:  دست چپش دھند، میکه نامۀ [اعمالش] را به  و اما کسی «
دانستم حسابم چیست! ای کاش [با مرگ،] ھمه چیز تمام  دادند، و نمی اعمالم] را به من نمی

 .»شد [و پایان کار بود]! می
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 شوند ھا سوال می آنچه مردم در روز قیامت در مورد آن
ل و از تمامی احوالش سوال اموا ھر انسانی در روز قیامت از اقوال و اعمال و اعضا و

 .د سپس بر حسب آن مجازات خواھد شدشو می

ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد ﴿: فرماید میالله متعال  َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 

ُ
  ].٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ
تردید [در قیامت،] گوش و چشم و  آن نداری پیروی نکن. بی و از آنچه دانشی دربارۀ«

 .»بازخواست خواھد شدھا  این دل، از ھمۀ

ِيَن ُكنُتۡم ﴿: فرماید میو الله متعال  َ�ٓءَِي ٱ�َّ ۡ�َن ُ�َ
َ
َوَ�ۡوَم ُ�َنادِيِهۡم َ�َيُقوُل �

 ].٦٢[القصص:  ﴾٦٢تَزُۡ�ُمونَ 

ه شریکاِن من [در ک: افرادی  فرماید دھد و می میه الله به آنان ندا کو [یاد کن از] روزی «
 .»جا ھستند؟کپنداشتید  ] میعبادت

َجبۡتُُم ٱلُۡمرَۡسلِ�َ ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
 ].٦٥[القصص:  ﴾٦٥َو�َوَۡم ُ�نَادِيهِۡم َ�يَُقوُل َماذَآ أ

چه پاسخی فرماید: به [دعوِت] پیامبران  دھد و می ندا می که [الله] به آنان  و روزی«
 ».دادید؟

ۡ�َعِ�َ  َٔ فََوَرّ�َِك لَنَۡ� ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ْ َ�ۡعَملُونَ  ٩٢لَنَُّهۡم أ ا َ�نُوا  ﴾٩٣َ�مَّ

 ].٩٣-٩٢[الحجر: 

 .»کردند سوگند به پروردگارت، قطعًا [در قیامت] از ھمۀ آنان سؤال خواھیم کرد. از آنچه می«

ٰ َ�ۡبلَُغ َوَ� َ�قۡ ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡحَسُن َح�َّ
َ
ْ َماَل ٱۡ�َتِيِم إِ�َّ بِٱلَِّ� ِ�َ أ َرُ�وا

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهدِ� إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َ�َن َمۡ� 
َ
ۥۚ َوأ هُ ُشدَّ

َ
 ].٣٤[اإلسراء:  ﴾٣٤وٗ�  ُٔ أ

نزدیک نشوید تا آنگاه که به حِد [رشد  -ای که نیکوتر است جز به شیوه - و به مال یتیم«
[از شما] دربارۀ پیمان پرسیده خواھد زیراو] بلوغش برسد و به پیمان [خویش] وفا کنید؛ 

 .»شد

 ].٨[التکاثر:  ﴾٨لُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن ٱ�َّعِيمِ  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿ :فرماید میو الله متعال 

 .»بازخواست خواھید شد ھا نعمتگاه قطعًا در آن روز، از [تمام]  آن«

رِۡسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ�  َٔ فَلَنَۡ� ﴿: فرماید میو الله متعال 
ُ
ِيَن أ  ٦لَنَّ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َٔ لَنَّ ٱ�َّ

نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡل�ٖ� َوَما ُكنَّا َ�ٓ�ِبِ�َ   ].٧-٦[األعراف:  ﴾٧فَلََنُقصَّ
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ستاده شدند، [دربارۀ پذیرش پیام که [پیامبرانمان] به سویشان فر مسّلمًا ما از کسانی «
ھایشان به دعوت آنان]  حق] سؤال خواھیم کرد؛ و قطعًا از پیامبران [نیز دربارۀ پاسخ امت

کنیم؛ و ما ھرگز غایب  خواھیم پرسید. یقینًا [کردار بندگان را] با علم [خود] برایشان بیان می
 .» ایم ] نبوده [و غافل از احوال آنان

يِب 
َ
ْسلَِ�ِّ  َ�ْن أ

َ
ِ  س بَْرَزَة األ ِقيَاَمِة َحىتَّ « :ج قَاَل قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َال تَُزوُل قََدَما َ�بٍْد يَْوَم ال

ْ�َفقَ 
َ
ْ�َن اْكتََسبَُه َوِ�يَما أ

َ
ْ�نَاُه َوَ�ْن ِعلِْمِه ِ�يَما َ�َعَل َوَ�ْن َماهِلِ ِمْن أ

َ
َل َ�ْن ُ�ْمِرهِ ِ�يَما أ

َ
ُه �ُْسأ

بَْالهُ  َوَ�ْن ِجْسِمهِ 
َ
 ١»ِ�يَما أ

روز قیامت ھیچ فردی : «فرماید می ج رسول اللهروایت کرده که  س یه اسلمزابوبر
تواند قدم از قدم بردارد، تا به این سؤاالت پاسخ دھد؛ عمرش را در چه راھی  نمی

دست ه مالش را از چه راھی ب با علم و دانش خود چه نموده است؟ گذرانده است؟
اش در چه راھی استفاده  راھی خرج کرده است؟ از نیرو و توان جسمیآورده و در چه 

 ».کرده است؟

 کیفیت حساب
 حساب شوندگان در روز قیامت دو گروه ھستند:

شود و آن عرضه کردن است. تا  صورت بسیار آسان حسابرسی میه اول: مومن که ب
 .را در عفو و آمرزش بشناسد اللهاینکه فضل و بخشش 

َحٌد ُ�َاَسُب يَْوَم «کند که فرمود:  روایت می ج اللهاز رسول  ل عایشه
َ
لَيَْس أ

لِقيَامَ 
ْ
:  اِة إَالَّ َهلََك. َ�ُقلُْت: يَ ا

َ
لَيَْس قَْد قَاَل اُهللا َ�َعايل

َ
وِ�َ ﴿رَُسْوَل اِهللا، أ

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 فَأ

َ�َقاََل رَُسْوُل اِهللا:  ]٨، ٧[االنشقاق:  ﴾٨فََسوَۡف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� ٧كَِ�َٰبُهۥ �َِيِمينِهِۦ
َب  لِقيَاَمِة إِالَّ ُعذِّ

ْ
حِلَساَب يَْوَم ا

ْ
َحٌد ُ�نَاقَُش ا

َ
لَعْرُض، َولَيَْس أ

ْ
 ٢.»إِ�ََّما َذلَِك ا

از  :گوید می ل ، عایشه»گردد ھر شخصی که روز قیامت محاسبه شود ھالک می«

که نامۀ [اعمال او] به دست  و اما کسی {: فرمودن أل الله! آیا اللهای رسول  : پرسیدم ج پیامبر

فرمود:  ج رسول الله. }شود راستش داده شود، به زودی به حسابی آسان، محاسبه می
 ».گردد یم کد، ھالیق به عمل آیگر حساب دقا یاعمال است ول هن َعرضیا«

                                           
با لفظ ترمذی. السلسلة  ٥٤٣و دارمی حدیث شماره  ٢٤١٧صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١

 ٩٤٦الصحیحة آلبانی: 
 با لفظ بخاری   ٢٨٧٦و مسلم حدیث شماره  ٦٥٣٧یث شماره متفق علیه؛ بخاری حد -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٨٤

 

ِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  َ يُْدِ� الُْمْؤِمَن َ�يََضُع إِنَّ «ُقوُل: �َ  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ا�َّ
 ، ْي رَبِّ

َ
َ�ْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ َ�يَُقوُل: َ�َعْم أ

َ
َ�ْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ أ

َ
َعلَيِْه َكنََفُه َو�َْسرُتُُه، َ�يَُقوُل: أ

ُ�َها َعلَ  نَُّه َهلََك، قَاَل: َسرَتْ
َ
ى يِف َ�ْفِسِه �

َ
رَُه بُِذنُو�ِِه، َوَرأ ْغِفُرَها َحىتَّ إَِذا قَرَّ

َ
نَا أ

َ
�ْيَا َوأ يَْك يِف ادلُّ

ْشَهادُ 
َ
اَكفُِر َوالُْمنَافُِقوَن َ�يَُقوُل األ

ْ
ا ال مَّ

َ
َْوَم، َ�يُْعَطى ِكتَاَب َحَسنَاتِِه، َوأ

ْ
ِيَن َكَذبُواْ ﴿: لََك ايل ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ِ َ�َ ٱل�َّ َ� لَۡعَنُة ٱ�َّ
َ
ٰ َرّ�ِِهۡمۚ �  ١.]١٨[هود:  ﴾َ�َ

روز «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: از رسول الله می ب عمرعبد الله بن 
گیرد و به دور از انظار  خواند و در آغوش می بندۀ مؤمن را نزد خود فرا می اللهقیامت، 

، هگوید: بل فرماید: آیا فالن گناه و فالن گناه را به یاد داری؟ بنده می دیگران، به او می
گیرد و بندۀ مؤمن، خود  از او، به گناھانش اعتراف می اللهگونه  و این ای پروردگار من!

فرماید: در دنیا گناھانت را پوشانیدم. امروز  می الله گاه بیند. آن را در معرض ھالک می
کارنامۀ اعمال صالح به او  دھم. سپس پوشانم و) مورد مغفرت قرار می را (میھا  آن نیز

خواھند گفت:  [= پیامبران و فرشتگان] اھانو منافقین، گو شود. اما دربارۀ کفار داده می
ھان! لعنت الله بر ». بستند ھا ھمان کسانی ھستند که بر پروردگارشان دروغ می این«{

 ».}ستمکاران [مشرک] باد!
از ھر عمل کوچک و بزرگی  شود و از کفار به صورت سخت حساب گرفته می دوم:

شوند  آنچه اقرار کردند محاسبه میپس اگر راست بگویند در مورد  سوال خواھند شد،
اعضای بدنشان  شود و اما اگر دروغ بگویند یا مخفی نمایند بر دھانشان مھر زده می

ۡفَ�ٰهِهِۡم ﴿: فرماید میطوری که الله متعال  ھمان سخن خواھد گفت،
َ
ٰٓ أ ٱۡ�َۡوَم َ�ۡتُِم َ�َ

رُۡجلُُهم بَِما
َ
يِۡديِهۡم َو�َۡشَهُد أ

َ
 ].٦٥[یس:  ﴾٦٥َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ  َوتَُ�ّلُِمَنآ �

ھایشان به  گویند و پا ھایشان با ما سخن می نھیم و دست ھایشان ُمھر می امروز بر دھان«
 .»دھند کردند گواھی می آنچه می

 شوند ھا محاسبه می افرادی که از امت
 ج مگر کسانی را که پیامبر شوند می  ی مردم محاسبه در روز قیامت ھمه  -١

ھفتاد ھزار نفر از این امت ھستند که بدون حساب و عذاب ھا  آن نموده است و استثنا
 شوند. وارد بھشت می

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٧٦٨و مسلم حدیث شماره  ٢٤٤١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ١٨٥    باب اول: توحید و ایمان

 

عرضه ھا  آن اعمالشان بر ،توبیخ یبرا شوند و کفار در روز قیامت محاسبه می  -٢
که اعمال بد زیادی مرتکب شده نسبت به  کسی. و در عذاب متفاوت ھستند ،شود می

 ی نیز ھستند کهبرخو  تر عذاب خواھد دید، ام داده، بیشکه اعمال بد کمی انج کسی
در دنیا از صحت و عافیت، و مال برخوردار بوده و در ناز و نعمت  د وان ھایی داشته نیکی

 شود. ولی در روز قیامت وارد آتش می و آسایش قرار داشته
ھا  آن اولین گروھی است که از ج امت پیامبر ھا، در روز قیامت از بین امت  -٣

پس اگر  خواھد شد در مورد نماز است،ھا  آن شود، و اولین سوالی که از محاسبه می
ی اعمالش نیز به تبع آن خوب خواھد بود ولی اگر  نمازش مشکلی نداشته باشد بقیه

ین ب شوند، و از حقوق ی اعمالش نیز فاسد و باطل می نمازش باطل و فاسد شد بقیه
 د.بوخواھد  ناحق) یھا (قتل شود در مورد خون اولین سوالی که می مردم،

�ٍس  نْ �َ 
َ
ِ  ولِ سُ رَ  نْ �َ  س أ  َ�ْظِلُم ُمْؤِمنًا َحَسنًَة، ُ�ْعَطى بَِها يِف : «اَل قَ  ج ا�َّ

َ
إِنَّ اَهللا ال

اَكفُِر َ�يُْطَعُم حِبََسنَاِت َما َعِمَل بَِها 
ْ
ا ال مَّ

َ
ِخَرِة، َوأ

ْ
ْ�يَا َوُ�َْزى بَِها يِف اآل ْ�يَا، َحىتَّ إَِذا ادلُّ ِ يِف ادلُّ َّ�ِ

ُ َحَسنٌَة ُ�َْزى بَِها
َ

ِخَرِة، لَْم تَُ�ْن هل
ْ

 اآل
َ

فىَْض إىِل
َ
 .١»أ

چون کافر عمل نیکی را انجام «فرمود:  ج رسول الله کند که: روایت می س انس
 الله ،شود، اما برای مؤمن دھد، در برابر آن در دنیا پاداشی مادی به وی داده می

کند و در برابر طاعتش در دنیا به وی روزی  ھایش را در آخرت برایش ذخیره می نیکی
 .»دھد می

در برابر نیکی در  ؛دھد مؤمنی را مورد ستم قرار نمی الله«و در روایتی آمده که: 
دنیا به وی اجر ارزانی شود و در آخرت ھم جزای خیرش را دریابد. و اما کافر: در برابر 

شود، ولی چون به آخرت رسد  انجام داده در دنیا رزق داده می اللهھایی که برای  نیکی
 .»ماند که در برابرش به وی مزد داده شود ای برایش نمی نیکی

 قرار دادن ترازوھا
ھا حساب گرفته شود، و مردم یکی  شوند تا از انسان در روز قیامت ترازوھا نصب می 

گیرد و از اعمالشان  حساب میھا  آن آیند، پروردگارشان از یکی برای حساب پیش می
 زو،ترا نیاد و شو ی ترازو وزن می وسیلهه نماید، بعد از اتمام حساب، اعمال ب سوال می

 است که دو کفه دارد. ی حقیقییترازو

                                           
 ٢٨٠٨مسلم حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٨٦

 

اۖ  ٔٗ َونََضُع ٱلَۡمَ�ٰزِ�َن ٱلۡقِۡسَط ِ�َۡوِم ٱلۡقَِ�َٰمةِ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ� ﴿: فرماید میالله متعال 
تَۡيَنا بَِهاۗ َوَ�َ�ٰ بَِنا َ�ِٰسبِ�َ 

َ
  ].٤٧[األنبیاء:  ﴾٤٧�ن َ�َن مِۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٍل �

نھیم؛ آنگاه به ھیچ کس  روز قیامت، ما ترازوھای عدل را [برای حسابرسی در میان] می«
آن را [به حساب] شود؛ و اگر [کردارشان] ھمسنِگ دانۀ َخرَدلی باشد،  [کمترین] ستمی نمی

 .»آوریم؛ و کافی است که ما حسابرس باشیم می

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿: فرماید میالله متعال  و
ُ
ۚ َ�َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ فَأ َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَم�ٍِذ ٱۡ�َقُّ

نُفَسُهم ٨ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخِ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ فَأ ْ � َوَمۡن َخفَّ َ�ٰتَِنا بَِما َ�نُوا

 ].٩-٨[األعراف:  ﴾٩َ�ۡظلُِمونَ 

کس وزنۀ اعمالش   در آن روز، وزن [و معیار سنجِش اعمال، عدالت و] حق است؛ پس ھر«
کس وزنۀ اعمالشان سبک باشد، آنان کسانی سنگین باشد، چنین کسانی رستگارند. و ھر 

 .»کردند انکار قرآن،] به آیاِت ما ستم می [بازیرااند؛  ھستند که به خویش زیان رسانده

ا َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�نُُهۥ﴿: فرماید میو الله متعال  مَّ
َ
ا َمۡن  ٧َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّاِضيَةٖ  ٦فَأ مَّ

َ
َوأ

ۡت َمَ�ٰزِ�نُُهۥ ُهۥ َهاوِ�َةٞ  ٨َخفَّ مُّ
ُ
ۡدَرٮَٰك َما هَِيهۡ  ٩فَأ

َ
 ].١١-٦[القارعة:  ﴾١١نَاٌر َحامَِي� ١٠َوَمآ أ

و اما ھر کس که [در آن روز،] کّفۀ میزانش سنگین باشد، [در بھشت،] در زندگی «
بخشی خواھد بود. و اما ھر کس که کّفۀ میزانش سبک باشد، [مسکن و] پناھگاھش  رضایت

 .»ور] است. و تو چه دانی که آن [ھاویه] چیست؟ آتشی است سوزان [و شعله »ھاویه«

 کیفیت وزن 
ھایش  که نیکی د، کسیشو ھای بندگان در روز قیامت وزن می ھا و بدی نیکی

شود، فرد و  ھایش برتری یابد ھالک می شود و فردی که بدی د رستگار میباش تر بیش
در بین تمام بندگانش  اللهی عدل  شوند و این نشانه اش وزن می نامه عملش و اعمال
روز قیامت قرار دارد اخالق ترین چیزی که در ترازوی اعمال بندگان در  است و سنگین

 و رفتار نیک است.

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ :فرماید میالله متعال 
ُ
ۚ َ�َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ فَأ َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَم�ٍِذ ٱۡ�َقُّ

ْ  ٨ٱلُۡمۡفلُِحونَ  نُفَسُهم بَِما َ�نُوا
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخِ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ فَأ َ�ٰتَِنا �َوَمۡن َخفَّ

 ].٩-٨[األعراف:  ﴾٩َ�ۡظلُِمونَ 



 ١٨٧    باب اول: توحید و ایمان

 

کس وزنۀ اعمالش   در آن روز، وزن [و معیار سنجِش اعمال، عدالت و] حق است؛ پس ھر«
کس وزنۀ اعمالشان سبک باشد، آنان کسانی سنگین باشد، چنین کسانی رستگارند. و ھر 

 .»کردند آیاِت ما ستم می [با انکار قرآن،] بهزیرااند؛  ھستند که به خویش زیان رسانده

يِب 
َ
ِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ ِقياَمِة ال «قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

ْ
ِمُ� يْوَم ال َعِظيُم السَّ

ْ
ىِت الرَُّجُل ال

ْ
إِنَُّه يَلأ

ِ َجنَاَح َ�ُعوَضةٍ   .١]١٠٥[الکهف:  ﴾َوۡزٗنافََ� نُقِيُم لَُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِ�َٰمةِ ﴿َو قَاَل: اقَْرُءوا ». يِزُن ِعنَْد ا�َّ
روز قیامت، مردی عظیم الجثه و چاق «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

روز «و گفت: این آیه را بخوانید: ». به اندازۀ یک بال پشه ارزش ندارد اللهآید که نزد  می
 .»شویم قیامت، ارزشی برای آنان قائل نمی

 حکم اعمال کفار در آخرت
د، و شو ایمان پذیرفته نمی شرِط  اِن قدف لیلدبه ن ابندگی کفار و منافقعبادت و 

رود، خواھد بود، و در قیامت  اعمالشان مانند خاکستر که در روز طوفانی به ھوا می
کسانی ھستند که بر پروردگارشان ھا  آن دھد: ی مردم ندا می منادی در مقابل ھمه

 دروغ بستند.

ٰ ﴿: فرماید میالله متعال  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�ۡعَرُضوَن َ�َ
ُ
ِ َكِذبًاۚ أ ٰى َ�َ ٱ�َّ ِن ٱۡ�َ�َ ۡظلَُم ِممَّ

َ
َوَمۡن أ

ٰلِِم�َ  ِ َ�َ ٱل�َّ َ� لَۡعَنُة ٱ�َّ
َ
ٰ َرّ�ِِهۡمۚ � َ�َ ْ ِيَن َكَذبُوا ۡشَ�ُٰد َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ ٱ�َّ

َ
 ﴾١٨َرّ�ِِهۡم َوَ�ُقوُل ٱۡ�

 ].١٨[هود: 

که [با نسبت دادن فرزند یا شریک،] بر الله دروغ و کیست ستمکارتر از آن کس «
شوند و گواھان [= پیامبران و  بندد؟ آنان [روز قیامت] بر پروردگارشان عرضه می می

ھان! ». بستند ھا ھمان کسانی ھستند که بر پروردگارشان دروغ می این«گویند:  فرشتگان] می
 .»لعنت الله بر ستمکاران [مشرک] باد!

ۡت بِهِ ﴿: فرماید یمو الله متعال  ۡعَ�ٰلُُهۡم َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ
َ
ْ بَِرّ�ِِهۡمۖ أ ِيَن َ�َفُروا ثَُل ٱ�َّ مَّ

َ�ُٰل ٱۡ�َعِيدُ  � َ�ٰلَِك ُهَو ٱلضَّ ءٖ ۡ�َ ٰ َ�َ ْ ا َكَسُبوا  ﴾١٨ٱلّرِ�ُح ِ� يَۡوٍ� َ�ِصٖف� �َّ َ�ۡقِدُروَن مِمَّ
 ].١٨[إبراهیم: 

اند، [این است که] رفتارشان ھمچون  ورزیده َمثل کسانی که به پروردگارشان کفر«
اند، چیزی در دست  وزد که از آنچه کرده خاکستری است که در روزی طوفانی باد بر آن می

 .» ندارند. این، ھمان گمراھِی دور و دراز است

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٨٥و مسلم حدیث شماره  ٤٧٢٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٨٨

 

ٰى يَۡوَم�ِٖذ ﴿: فرماید میو الله متعال  لِّلُۡمۡجرِمَِ� َو�َُقولُوَن يَۡوَم يََرۡوَن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة َ� �ُۡ�َ
ُۡجوٗر� نثُوًرا ٢٢ِحۡجٗر� �َّ  ]٢٣-٢٢[الفرقان:  ﴾٢٣َوقَِدۡمنَآ إَِ�ٰ َما َعِملُواْ مِۡن َ�َمٖل فََجَعلَۡ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ

بینند، ھیچ بشارتی برای مجرمان نخواھد بود [بلکه  که [کافران] فرشتگان را می روزی «
و ». بھشت] بر شما ممنوع [و حرام] است«[گویند:  [فرشتگان] میروز کیفر و عذاب است]؛ و 
 .»سازیم نده میکپردازیم و ھمه را [ھمچون] غباری پرا به [بررسی] کارھایشان می

 ی اعمال مشاھده
اعمال خویش را  شود، ھر شخصی عرضه میھا  آن در قیامت اعمال بندگان بر

يَۡوَم�ِٖذ ﴿: فرماید میطور که الله متعال  ھمان .بینند بد می نیک یا و ؛کوچک یا بزرگ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ 

َ
ْ أ ۡوا ۡشَتاٗ�ا ّلُِ�َ

َ
� يََرهُۥ ٦يَۡصُدُر ٱ�َّاُس أ ٍ� َخۡ�ٗ َوَمن َ�ۡعَمۡل  ٧َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل ذَرَّ

� يََرهُۥ ّٗ�َ ٖ�  ].٨-٦[الزلزلة:  ﴾٨ِمۡثَقاَل َذرَّ

[نتیجۀ] اعمالشان به آنان نشان داده شود. گردند تا  گروه باز می در آن روز، مردم گروه«
بیند؛ و ھر کس به  ای کار نیک انجام داده باشد، [پاداِش] آن را می اندازۀ ذره  آنگاه ھر کس به

 .»بیند ای کار بد کرده باشد، [کیفِر] آن را می اندازه ذره

 ھای کوچک در روز قیامت حکم بچه
شان شبیه  ی که چھره شان در حالی ھای مومنین مانند بزرگان در روز قیامت بچه

شوند و اطفال مشرکین نیز داخل بھشت  ی پدرشان آدم است وارد بھشت می چھره
 نمایند، و این از بخشش و رحمت الله است. روند، و مانند بزرگان ازدواج می می

ھر شخصی از زنان یا مردان در حالی بمیرد که ازدواج نکرده است در آخرت 
 .، در بھشت شخص مجرد وجود نداردنماید ازدواج می

ۡصَ�َٰب ٱۡ�َنَّةِ ٱۡ�َوَۡم ِ� ُشُغٖل َ�ِٰكُهونَ ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ۡزَ�ُٰجُهۡم  ٥٥إِنَّ أ

َ
ُهۡم َوأ

َرآ�ِِك ُمتَِّ� 
َ
 ].٥٦-٥٥[یس:  ﴾٥٦ونَ  ُٔ ِ� ِظَ�ٍٰل َ�َ ٱۡ�

ھستند. آنان و  ھای الھی] تردید، اھل بھشت امروز با شادمانی سرگرم [نعمت بی«
 .»اند ھا تکیه زده ھا[ی گستردۀ بھشتی] بر تخت ھمسرانشان در سایه

 شفاعت
 شفاعت: طلب کردن کمک و نیکی برای دیگری است.
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 اقسام شفاعت
 دو نوع شفاعت در روز قیامت وجود دارد:

 و انواع گوناگونی دارد:است  ج اول: شفاعتی که مخصوص پیامبر
قضاوت و داوری ھا  آن در میدان محشر تا اینکه بین ج شفاعت بزرگ رسول -١

کند و  قضاوت میھا  آن کنند، و الله متعال بین شفاعت میھا  آن شود پس برای
  .این مقام محمود پیامبر است

وارد بھشت  در مورد گروھی از امتش که بدون حساب ج شفاعت پیامبر -٢
: از فرماید میه متعال به او که الل باشند، ھنگامی شوند که ھفتاد ھزار نفر می می

د از درب سمت راست وارد بھشت کن نامت خویش کسانی را که حساب ندار
 طور که قبال بیان شد.  ھمان

ھایشان برابر است پس  ھا و بدی که نیکی در مورد کسانی ج شفاعت پیامبر -٣
 .نماید تا وارد بھشت شوند برایشان شفاعت می

تر  بیشھا  آن جھت باال بردن درجات و مقام در مورد کسانی ج شفاعت پیامبر -٤
 است. از آن چیزی که پاداش و جزای اعمالشان

 در مورد عمویش ابوطالب جھت تخفیف عذابش. ج شفاعت پیامبر -٥
داده ھا  آن ی دخول بھشت به برای تمام مومنان تا اجازه ج شفاعت پیامبر -٦

 د.شو
فرشتگان و مومنان. و آن و سایر پیامبران و  ج دوم: شفاعت عمومی برای پیامبر

شفاعت برای مسلمانانی است که مستحق ورود به جھنم ھستند تا اینکه وارد آن 
 .که داخل شدند از آن خارج شوند نشوند، و کسانی

َ�َٰ�ِٰت َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� ﴿: فرماید میالله متعال  لَٖك ِ� ٱلسَّ ا إِ�َّ ِمۢن  ًٔ َوَ�م ّمِن مَّ
ن 

َ
ُ لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ َ�ۡعِد أ ذََن ٱ�َّ

ۡ
 ].٢٦[النجم:  ﴾٢٦يَأ

ه شفاعتشان به ھیچ وجه سودمند کھا ھستند  چه بسیار فرشتگانی که در آسمان«
 .»ه الله، برای ھر کس که بخواھد و راضی باشد، اجازه دھدکنخواھد بود؛ مگر پس از آن
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يِب 
َ
ِ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ َل لُكُّ نيَِبٍّ «اَل: قَ  ج َ�ْن رَُسوِل ا�َّ ِللُكِّ نيَِبٍّ َدْعَوٌة ُمْستََجابٌَة َ�تََعجَّ

ُ َمْن مَ  ِقيَاَمِة فَِ�َ نَائِلٌَة إِْن َشاَء ا�َّ
ْ
يِت يَْوَم ال مَّ

ُ
ُت َدْعَوِ� َشَفاَعًة ِأل

ْ
اَت ِمْن َدْعَوتَُه َو�ِ�ِّ اْختَبَأ

ِ َشيْئًا  �رُْشُِك بِا�َّ
َ

يِت ال مَّ
ُ
 .١»أ

برای ھر پیامبری دعای مستجابی «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
اند و من آن را برای درخواست  وجود دارد که ھمه پیامبران درخواست خود را کرده

شاءالله به ھرکس از امت من که چیزی با  ان وام  شفاعت امتم در روز قیامت نگه داشته
 ».ودش شریک قرار نداده باشد عطا می الله

 َ�ْن 
َ
ِ  قَاَل رَُسوُل : قَاَل  س اءدَ رْ ادلَّ  يِب أ ْهِل بَيِْتهِ : «ج ا�َّ

َ
ِهيُد يِف َسبِْعَ� ِمْن أ ُع الشَّ  .٢»�َُشفَّ

شفاعت شھید در مورد ھفتاد «: فرمودنمایند که  روایت می ج از پیامبر س درداءابو
 .»شود اش پذیرفته می نفر از خانواده

 ضروری است دو شرط برای شفاعت الزم و

ِي �َۡشَفُع ﴿ :فرماید میطور که  ھمان .الله متعال اجازه شفاعت دھد  -١ َمن ذَا ٱ�َّ
ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ِعنَدهُ

 .»کیست که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟«
طور که  ھمان .راضی باشد هالله متعال از شفاعت کننده و شفاعت شوند -٢

َ�َٰ�ِٰت َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� ﴿ :فرماید می لَٖك ِ� ٱلسَّ ذََن  ًٔ ۞َوَ�م ّمِن مَّ
ۡ
ن يَأ

َ
ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ

ُ لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ   ].٢٦[النجم:  ﴾٢٦ٱ�َّ

ه شفاعتشان به ھیچ وجه سودمند کھا ھستند  چه بسیار فرشتگانی که در آسمان«
 .»الله، برای ھر کس که بخواھد و راضی باشد، اجازه دھده کنخواھد بود؛ مگر پس از آن

ماند و به بھشت  برای کافر شفاعتی وجود ندارد، برای اینکه او ھمیشه در آتش می
شود و اگر کسی برایش شفاعت نماید به حال او سودی نخواھد داشت،  وارد نمی

ٰفِعِ�َ َ�َما تَنَفعُ ﴿ :فرماید میطور که الله پاک در مورد مجرمان  ھمان  ﴾٤٨ُهۡم َشَ�َٰعُة ٱل�َّ
 ].٤٨[المدثر: 

 .»بخشد پس شفاعت شفاعت کنندگان سودی به آنان نمی«

                                           
 با لفظ مسلم  ١٩٩و مسلم حدیث شماره  ٦٣٠٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٥٢٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
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 ج درخواست نمودن شفاعت پیامبر
خواھد باید آن را از الله متعال درخواست نماید و  را می ج که شفاعت پیامبر کسی

 از دعا، عمل صالح ودگارا شفاعت پیامبر خویش را نصیبم بگردان، و بعد ربگوید پرو
سالم  و درود ج عبادتی که با اخالص ھمراه باشد برای الله انجام دھد و بر پیامبر

 وسیله را درخواست نماید. اللهبفرستد و برایش از 

يِب 
َ
نَُّه قَاَل: قُلُْت:  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

َ
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعتِ  ، َمنْ اهللاِ  وَل سُ رَ  يَا�

َ
ْوَم يَ  َك أ

 ِ ِقياَمِة؟ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َحٌد : «ج ال

َ
َِديِث أ

ْ
لُِ� َ�ْن َهَذا احل

َ
ْن ال �َْسأ

َ
بَا ُهَر�َْرَة أ

َ
لََقْد َظنَنُْت يَا أ

ِقيَاَمِة، َمْن 
ْ
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعيِت يَْوَم ال

َ
َِديِث، أ

ْ
يُْت ِمْن ِحرِْصَك ىلَعَ احل

َ
ُل ِمنَْك، لَِما َرأ وَّ

َ
أ

ْو َ�ْفِسهِ قَاَل: ال إِ 
َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه، أ َ إِالَّ ا�َّ

َ
 ١.»هل

! چه کسانی روز قیامت برای اللهگوید: عرض کردم: ای رسول  می س ابوھریره 
حرص ای ابوھریره! چون «فرمود:  ج تری دارند؟ رسول الله شفاعت شما سعادت بیش

از تو، این سؤال را از من  دانستم که کسی قبل عالقه تو را نسبت به حدیث دیدم، میو 
تری دارند که با  نخواھد پرسید. کسانی روز قیامت برای شفاعت من سعادت بیش

 ».اخالص و از صمیم قلب، ال إله إال الله بگویند

 حوض

  ج صفت حوض پیامبر

ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثَرَ ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
آ أ َشانَِئَك ُهَو  إِنَّ  ٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َرۡ  ١إِ�َّ

 ُ�َ�ۡ
َ
 ].٣-١[الکوثر:  ﴾٣ٱۡ�

نھایت [از جمله رود کوثر در بھشت را] به تو عطا  [ای پیامبر،] به راستی که ما خیِر بی«
تردید، دشمنت [از ھمۀ خیرات و  کردیم؛  پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. بی

 ».بھره و] ُبریده است برکات، بی

ِ بِْن َ�ْمٍرو َ�ْن َ�بْدِ  �ْيَُض ِمَن : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبِّ  ب ا�َّ
َ
َحويِْض َمِسَ�ُة َشْهٍر، َماُؤُه أ

بًَدا
َ
 أ

ُ
َماِء، َمْن رَشَِب ِمنَْها فَال َ�ْظَمأ ْطيَُب ِمَن الِْمْسِك، َوِ�َ�انُُه َكنُُجوِم السَّ

َ
، َوِر�ُُه أ نَبِ

 .٢»اللَّ

                                           
 ٩٩بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٢٩٢و مسلم حدیث شماره  ٦٥٧٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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حوض من به اندازۀ مسافت «فرمود:  ج پیامبرگوید:  می ب عبدالله بن عمرو
ھایش به  یک ماه راه است. آبش، سفیدتر از شیر، و بویش، خوشبوتر از مشک و پارچ

 ».آب بنوشد، ھرگز تشنه نخواھد شد ھا اندازۀ ستارگان آسمان است. ھرکس از آن پارچ

َشدُّ َ�يَاضاً ِمَن ا«در روایت دیگر چنین بیان شده است: 
َ
َعَسلِ َماُؤُه أ

ْ
ْحَ� ِمَن ال

َ
نَبِ َوأ

 ١.»للَّ
 .»تر است آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین«

�َِس بِْن َمالٍِك َ�ْن 
َ
  س أ

َ
ِ  رَُسوَل  نَّ أ يْلََة وََصنَْعاَء ِمْن : «ج ا�َّ

َ
إِنَّ قَْدَر َحويِْض َكَما َ�ْ�َ أ

ُوِم 
ُ

بَاِر�ِق َكَعَدِد �
َ ْ
ََمِن َو�ِنَّ ِ�يِه ِمْن األ

ْ
َماءِ ايل  ٢.»السَّ

بزرگی حوض من به اندازۀ : «فرمود ج روایت است که پیامبر س از انس بن مالک
 ».ھای آن، به اندازۀ ستارگان آسمان است مسافت میان أیله و صنعای یمن، و تعداد پارچ

 شوند؟ چه کسانی از حوض رانده می

يِب 
َ
  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ

َ
ِ  رَُسوَل  نَّ أ ّ يَْوَم الِقيَاَمِة رَْهٌط ِمن أْصَحايِبْ  يَرِدُ : «اَل قَ  ج ا�َّ يلَعَ

 َ�ْعَدَك 
ْ
َوِْض، فأقُْوُل يَا رَبِّ أْصَحايِبْ فيَقْوُل: إنَّك ال ِعلَْم لََك بَِما أْحَدثَُوا

ْ
فيُجلون َعِن احل

َقْهَقَريْ 
ْ
 ٣.»أّ�ُهْم إْرتُّدوا يلَعَ أْدبَارِِهُم ال

در روز قیامت گروھی از : «فرمودنمایند که  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره
گویم که  شوند؛ من می . پس، از حوض برگردانده میشود بر من وارد می اصحاب من

بعد از ھا  این که دانی نمی توید که فرما متعال می اللهیاران من ھستند، ھا  این پروردگارا!
 (یعنی مرتد شدند). »ندھای خود برگشت بر پاشنه توبعد از ھا  آن چه کارھا کردند، تو

 باشد. شامل سه تا ده نفر می الرھط:

 پل صراط
کنند  صراط: پلی است که بر روی جھنم قرار دارد و مسلمانان از روی آن عبور می

 روند. و به سوی بھشت می
 کنند؟ چه کسانی از روی پل صراط عبور می
 نمایند.  مسلمانان از روی پل صراط عبور می

                                           
 ٢٣٠٠مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢٣٠٣مسلم حدیث شماره  و ٦٥٨٠متفق علیه بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری   ٢٢٩١و  ٢٢٩٠و مسلم حدیث شماره  ٦٥٨٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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ھا  از معبودان باطل دنیایی خویش مانند بتھا  آن مشرکین، ھر گروھی ازاما کفار و 
کنند. و در ھمان ابتدا با معبودان خویش  ت مییعو شیاطین و سایر معبودان باطل تب

 .کنند شوند، و از روی پل صراط عبور نمی وارد آتش جھنم می
فرقی ندارد لله را عبادت نمودند، ا د کهشو پل صراط برای کسانی نصب می سپس

 خاطر نفاق.ه عبادتشان از روی صدق و راستی باشد یا ب
نوری که فقط مومنان را فرا  زین سجده و دم توانایی برع ی وسیلهه سپس منافقان ب

به سوی آتش جھنم بر منافقان در نتیجه . شوند گیرد، از مومنین تشخیص داده می می
 .روند به سمت بھشت میگردند، و مومنان از پل صراط عبورمی کنند و  می

يِۡديهِۡم ﴿: فرماید میالله متعال  
َ
يَۡوَم تََرى ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت �َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �

نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوزُ 
َ
ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ٮُٰ�ُم ٱۡ�َۡوَم َج�َّ يَۡ�ٰنِِهم� �ُۡ�َ

َ
 َو�ِ�

ْ ٱنُظُرونَا َ�ۡقَتبِۡس مِن نُّورُِ�ۡم  ١٢َعِظيمُ ٱلۡ  ِيَن َءاَمُنوا يَۡوَم َ�ُقوُل ٱلُۡمَ�ٰفُِقوَن َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت لِ�َّ
ُۥ بَاُبۢ بَاِطُنُهۥ �ِيهِ ٱلرَّۡ�َُة  ْ نُوٗرۖ� فَُ�َِب بَۡيَنُهم �ُِسورٖ �َّ ْ َوَرآَءُ�ۡم فَٱۡ�َِمُسوا �ِيَل ٱرِۡجُعوا

ْ بََ�ٰ َوَ�ِٰكنَُّ�ۡم َ�تَنتُۡم  ١٣ن قَِبلِهِ ٱۡلَعَذاُب َوَ�ِٰهُرهُۥ مِ  َعُ�ۡمۖ قَالُوا لَۡم نَُ�ن مَّ
َ
ُ�َناُدوَ�ُهۡم �

 ِ ِ وََغرَُّ�م بِٱ�َّ ۡمُر ٱ�َّ
َ
ٰ َجآَء أ َماِ�ُّ َح�َّ

َ
تُۡ�ُم ٱۡ� نُفَسُ�ۡم َوتََر�َّۡصُتۡم َوٱۡرتَۡبُتۡم وََغرَّ

َ
أ

ۖ ِ�َ فَٱۡ�َۡوَم َ� يُ  ١٤ٱۡلَغُرورُ  َوٮُٰ�ُم ٱ�َّاُر
ۡ
ْۚ َمأ ِيَن َ�َفُروا ۡؤَخُذ مِنُ�ۡم فِۡديَةٞ َوَ� ِمَن ٱ�َّ

  ].١٥-١٢[الحدید:  ﴾١٥َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِص�ُ 
ه نورشان، پیش کنگری  ه مردان و زنان مؤمن را میک[این پاداش بزرگ، در] روزی است «

امروز بشارِت «شود:]  کند؛ [و به آنان خطاب می میرو و در سمت راستشان به شتاب حرکت 
و جاودانه در آن  جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری استه کھایی [از بھشت] بر شما باد  باغ

ه مردان و زناِن منافق به مؤمنان کروزی ». امیابی بزرگکبه سر خواھید برد؛ این است ھمان 
شود: به عقب  ؛ به آنان گفته می»از نورتان برگیریم نید تا پرتوییکنظری به ما بیف«گویند:  می

ه که دری دارد؛ درون آن [کگیرد  نید؛ آنگاه دیواری میانشان قرار میکسِب نور کبازگردید و 
ه به سمت منافقان است] رو به کبه سوی مؤمنان است،] رو به رحمت است و بیرون آن [

] ھمراه شما عبادتا [در دینداری و مگر م«گویند:  عذاب است. [منافقان] به مؤمنان می
به فتنه انداختید [و خود را بله، ولی شما [با دورویی و تزویر،] «دھند:  آنان پاسخ می» نبودیم؟

ھالک کردید]؛ و در انتظار [شکست مؤمنان و بازگشت به شرک و کفر] بودید و [دربارۀ یاری 
غین] شما را فریب داد تا آنکه فرمان رساندِن الله به مؤمنان] تردید داشتید و آرزوھا[ی درو



 مختصر الفقه االسالمی  ١٩٤

 

ه شیطان شما را در برابِر او تعالی گستاخ کرده ک[مرگتان از جانب] الله در حالی فرارسید 
ه کپذیرند و نه از کافران؛ جایگاھتان آتش است  امروز نه از شما [منافقان] غرامت می». بود

 .»[به راستی] شایستۀ شماست؛ و چه بد سرانجامی است!
صورت ھا  آن عبور از پل صراط بعد از حسابرسی و وزن کردن اعمال و فارغ شدن از

طوری که  ھمان .مردم به ناچار باید از پل صراط عبور نمایند ی گیرد. سپس ھمه می

ا﴿: فرماید میکه الله متعال  ۡقِضّيٗ ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ ۚ َ�َن َ�َ  ُ�مَّ  ٧١�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها
ا ٰلِِمَ� �ِيَها ِجثِّيٗ نََذُر ٱل�َّ ِيَن ٱ�ََّقواْ وَّ  ].٧٢-٧١[مریم:  ﴾٧٢ُ�َنّ�ِ ٱ�َّ

[مؤمنان برای عبور و  گردد؛ و ھیچ یک از شما [مردم] نیست، مگر آنکه وارد آن می«
دیدن، کافران برای ورود و ماندن]. این [امر،] ھمواره بر پروردگارت حکمی حتمی است. 

زانودرآمده در   دھیم و ظالمان را به اند [از آتش] نجات می ردهکه پرھیزگاری کسانی را کسپس 
 .»نیمک آن رھا می

 ھای پل صراط و عبور از آن ویژگی
در حدیثی طوالنی درباره دیدن پروردگار و  س در صحیحین از ابوسعید خدری

رَْسِ «فرماید:  می ج شفاعت آمده که رسول الله
ْ
َ�يُْجَعُل َ�ْ�َ َظْهَرْي َجَهنََّم ُ�مَّ يُْؤَ� بِاجل

يِلُب وََحَسَكٌة  رَْسُ قَاَل َمْدَحَضٌة َمِزلٌَّة َعلَيِْه َخَطاِطيُف َوَ�َ
ْ
ِ َوَما اجل قُلْنَا يَا رَُسوَل ا�َّ

ْعَداُن الُْمْؤِمُن َعلَيْهَ  رِْف ُمَفلَْطَحٌة لََها َشْوَكٌة ُ�َقيَْفاُء تَُ�وُن بِنَْجٍد ُ�َقاُل لََها السَّ ا اَكلطَّ
اَكِب َ�نَاٍج ُمَسلٌَّم َونَاٍج َ�ُْدوٌش َوَمْكُدوٌس يِف نَاِر  َيِْل َوالرِّ

ْ
َجاِو�ِد اخل

َ
�ِح َوَ�أ ِق َوَ�لرِّ رَبْ

ْ
َوَ�ل

 ١»َجَهنََّم َحىتَّ َ�ُمرَّ آِخُرُهْم �ُْسَحُب َسْحبًا
این  اللهای رسول  : . گفتیم»دھند جھنم قرار می یبر روآورند و  سپس پلی را می«

ھای تیز و خارھایی  جایی است خطرناک و لغزنده که بر آن قالب«پل چیست؟ فرمود: 
ھایی دارند که  باشد و این خارھا قالب وجود دارد که دارای نوک تیز و تنه ضخیم می
دار بر  گویند و ایمان السعدان میھا  آن مانند خارھایی است که در نجد وجود دارند و به

ھای تیزرو و یا شتر  ند یک چشم برھم زدن و مانند برق، مانند باد، مانند اسبآن مان
کنند و  به سالمت عبور میھا  آن گذرند بعضی از (بر حسب ایمانشان) از روی پل می

افتند تا اینکه  ای به دوزخ می رسند و عده بعضی دیگر با بدن زخمی به آخر پل می
 ».کشانند آخرین نفر را به روی این خارھا می

                                           
 با لفظ مسلم   ١٨٣مسلم حدیث شماره  ٧٤٣٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١



 ١٩٥    باب اول: توحید و ایمان

 

 کند اولین فردی که از پل صراط عبور می
باشند، و مومنان  و امتش می ج نماید پیامبر که از پل صراط عبور می اولین کسی
شود، و بر  نور داده میھا  آن ی ایمان و عملشان به گذرد و به اندازه فقط از آن می

و در سمت راست و شوند  ی رحم رھا می کنند، و امانت و صله حسب آن از پل عبور می
: سالمت فرماید میگیرند و در آن ھنگام پیامبران چنین دعا  چپ پل صراط قرار می

 بدار و نجات بده.

يِب 
َ
  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

َ
ِ  رَُسوَل  نَّ أ اُط َ�ْ�َ َظْهَرْي َجَهنََّم، «: اَل قَ  ج ا�َّ َ َوُ�رْضَُب الرصِّ
َل َمْن  وَّ

َ
يِت أ مَّ

ُ
نَا َوأ

َ
ُ�وُن أ

َ
! فَأ  الرُُّسُل، وََدْعَوى الرُُّسِل يَْوَمئٍِذ: اللُهمَّ

َّ
 َ�تَلَكَُّم يَْوَمئٍِذ إِال

َ
، َوال ُ�ْ

ُ
�

 ١».َسلِّْم، َسلِّمْ 
:] و آن وقت، من و امتم فرمود ج شود؛ [پیامبر جھنم زده می یبر روو ُپل صراط «

آن روز  کنیم و کسی جز پیامبران در نخستین کسانی ھستیم که [از ُپل] عبور می
! [ما را] سالمت اللها ی(سخن آن ھا) در آن روز این است: ھا  آن گوید و دعای سخن نمی

 .»بدار، [ما را] سالمت بدار

 کنند؟ مومنان بعد از عبور از پل صراط چکار می
 فرمود: ج کند که رسول الله نقل می س ابو سعید خدری

َ�يُْحبَُسوَن ىلَعَ َ�نَْطَرٍة َ�ْ�َ اجلَنَِّة َوانلَّاِر، َ�يَُقصُّ بِلَْعِضِهْم َ�ْلُُص الُمْؤِمنُوَن ِمَن انلَّاِر، «
ِذَن لَُهْم يِف ُدُخوِل اجلَنَّةِ 

ُ
وا أ بُوا َوُ�قُّ ْ�يَا، َحىتَّ إَِذا ُهذِّ ، ِمْن َ�ْعٍض َمَظالُِم اَكنَْت بَيْنَُهْم يِف ادلُّ

َحدُ 
َ َ
ٍد �ِيَِدهِ، أل ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
ْ�يَافََواذل هِلِ اَكَن يِف ادلُّ هِلِ يِف اجلَنَِّة ِمنُْه بَِمْ�ِ ْهَدى بَِمْ�ِ

َ
 .٢»ُهْم أ

شوند. اگر  گذرند و نرسیده به بھشت روی پلی متوقف می مؤمنان از دوزخ می«
پردازند تا اینکه از گناھان پاک و صاف شوند.  حقی بر گردن ھمدیگر دارند آن را می

در ھا  آن ک ازیھر سوگند  اللهبه  .شود به بھشت داده میآنگاه به آنان اجازه ورود 
 ».دشناس بھشت منزل و مسکن خود را بھتر از منزل دنیا می

                                           
 با لفظ مسلم   ١٨٢مسلم حدیث شماره  ٨٠٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٦٥٣٥بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٩٦

 

 ی سکونت خانه
 مراحل زندگی انسان:

نماید و از مکانی به مکان دیگر انتقال  انسان یک مرحله را بعد از دیگری عبور می
، سپس او را از اصل از خاک شروع کرد فرینش انسان رایابد، الله متعال ابتدای آ می

شده و پس از آن به تکه  خاک به اصل نطفه انتقال دادند، و بعد به تکه خون بسته
ی  ھا را به وسیله گوشتی و بعد به استخوان تبدیل شدند سپس الله متعال استخوان

گوشت پوشانید، و به او آفرینش دیگری بخشید و به این دنیا وارد نمود، سپس به 
، و به سوی وباره الله متعال وی را زنده کردی مرگ به قبر انتقال یافت و د وسیله

محشر سوق داد، و بعد از آن مسیرش به محل سکونتش که بھشت یا جھنم است 
 .باشد می

�َ�َٰن ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن ِط�ٖ ﴿: فرماید میالله متعال  ُ�مَّ َجَعۡلَ�ُٰه  ١٢َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ
ِك�ٖ  ُ�مَّ َخلَۡقَنا ٱ�ُّۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة  ١٣ُ�ۡطَفٗة ِ� قََرارٖ مَّ

ۡحَسُن ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ 
َ
ُ أ َ�ُٰه َخۡلًقا َءاَخَرۚ َ�َتَباَرَك ٱ�َّ

ۡ
�َشأ

َ
ٗما ُ�مَّ أ ُ�مَّ  ١٤ِعَ�ٰٗما فََكَسۡونَا ٱۡلعَِ�َٰم َ�ۡ

 ].١٦-١٢[المؤمنون:  ﴾١٦ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُ�ۡبَعُثونَ  ١٥ُ�م َ�ۡعَد َ�ٰلَِك لََمّيُِتونَ إِنَّ 

ای در  ای از ِگل آفریدیم. سپس او را به شکل نطفه و در حقیقت، انسان را از چکیده«
آنگاه خوِن  قرارگاھی استوار [= رِحم] نھادیم. سپس نطفه را [به شکل] خوِن بسته ساختیم و

گوشت را [به شکل] استخوان درآوردیم و  گوشتی ساختیم؛ سپس پاره بسته را [به صورت] پاره
ھا گوشت پوشاندیم؛ سپس آن [جنین] را آفرینشی دیگر بخشیدیم. [پربرکت  آنگاه بر استخوان

ًا و] بزرگوار است الله که نیکوترین آفریننده است. سپس شما [پس از طی مراحل زندگی] قطع
 .»شوید تردید، در روز قیامت برانگیخته می خواھید ُمرد. آنگاه بی

َكُ�َّ َطَبًقا َعن َطَبقٖ ﴿: فرماید میالله متعال    ].١٩[االنشقاق:  ﴾١٩لََ�ۡ
که قطعًا مراتب و حاالت مختلفی را یکی پس از دیگری [در مسیر زندگی دنیوی] طی «

 .»خواھید کرد

 خانه سکونت:
باشد، عمل کردن و سوال نمودن  آخرت مکان پاداش و جزا می دنیا محل عمل، و

یا جھنم است وارد و شود که انسان به محل سکونت خویش که بھشت  زمانی تمام می
ھای قیامت سوال منکر و نکیر در قبر، و فراخوان  شود، اما در عالم برزخ و صحنه

دیوانگان و  ی مردم در روز قیامت جھت سجده کردن برای الله و امتحان ھمه



 ١٩٧    باب اول: توحید و ایمان

 

پذیرد، سپس الله متعال بر حسب ایمان و  صورت می دفوت کردن تکه بر فطر کسانی
دھد  شان سوق می ی محل سکونت را به خانهھا  آن د ونمای عمل بین بندگان قضاوت می
 .شود ای نیز وارد جھنم می گیرند و عده و گروھی در بھشت قرار می

مَّ ٱۡلُقَرٰى َوَمۡن َوَ�َ�ٰلَِك ﴿: فرماید میالله متعال 
ُ
ُنِذَر أ ا ّ�ِ ٓ إَِ�َۡك قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ وَۡحۡيَنا

َ
أ

عِ�ِ   ].٧[الشوری:  ﴾٧َحۡولََها َوتُنِذَر يَۡوَم ٱۡ�َۡمِع َ� َرۡ�َب �ِيهِ� فَرِ�ٞق ِ� ٱۡ�َنَّةِ َوفَرِ�ٞق ِ� ٱلسَّ

نان اطرافش را بیم کو سا ردیم تا اھل مکهکما قرآن را این گونه به زبان عربی بر تو وحی «
به آنان ھشدار دھی. [آن روز،]  - که تردیدی در وقوعش نیست - دھی و در مورد روز محشر

 .»اند و گروھی در آتش سوزان گروھی بھشتی

ْ وََعِملُواْ ﴿: فرماید میو الله متعال  ِيَن َءاَمُنوا ِ َ�ُۡ�ُم بَۡينَُهۡمۚ فَٱ�َّ َّ ٱلُۡمۡلُك يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ
ِٰت ٱ�َّعِيمِ  ٰلَِ�ِٰت ِ� َج�َّ ْ � ٥٦ٱل�َّ بُوا ْ َوَ�ذَّ ِيَن َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٞب َوٱ�َّ

ُ
َ�ٰتَِنا فَأ

ِه�ٞ   ].٥٧-٥٦[الحج:  ﴾٥٧مُّ

که ایمان   کند. کسانی در آن روز، فرمانروایی از آِن الله است [و] میان آنان داوری می«
که   ھای پرنعمت [بھشت] ھستند. و کسانی اند، در باغ انجام دادهاند و کارھای شایسته  آورده

 .»ای [در پیش] دارند کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند، عذاب خوارکننده

اَعُة يَۡوَم�ِٖذ َ�َتَفرَّقُونَ ﴿: فرماید میو الله متعال  ِيَن َءاَمُنواْ  ١٤َو�َۡوَم َ�ُقوُم ٱلسَّ ا ٱ�َّ مَّ
َ
فَأ

ونَ  ٰلَِ�ِٰت َ�ُهۡم ِ� َرۡوَضةٖ ُ�َۡ�ُ بُواْ � ١٥وََعِملُواْ ٱل�َّ ِيَن َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ ا ٱ�َّ مَّ
َ
َ�ٰتَِنا َولَِقآيِٕ َوأ

ونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� ٱۡلَعَذاِب ُ�َۡ�ُ
ُ
  ].١٦-١٤[الروم:  ﴾١٦ٱ�ِخَرةِ فَأ

اند، در بوستانی [از بھشت]  دادهھای شایسته انجام  اند و کار اما کسانی که ایمان آورده«
که کفر ورزیدند و آیات ما و دیدارمان در آخرت را دروغ  گردند. و اما کسانی  شادمان می

 .»انگاشتند، احضارشدگان در عذابند

 بھشت ھای ویژگی -١
ی سالمتی و آرامش است که الله متعال آن را برای مردان و زنان  بھشت: خانه

شاءالله به زودی در مورد بھشت در این کتاب  نموده است. و انمومن در آخرت آماده 
ھایش و اھل آن را آفریده است، و بیان  بھشت و نعمت أل سخن خواھیم گفت که الله

بر زمین بھشت  ج رھای پیامب شوند و اینکه قدم نمود که چه کسانی به آن داخل می
 قرار خواھند گرفت.



 مختصر الفقه االسالمی  ١٩٨

 

 ھای بھشت ترین نام معروف

َ َورَُسوَ�ُۥ يُۡدِخلُۡه ﴿: فرماید میمتعال جنت: الله  -١ ِۚ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
ۚ َوَ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ  نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ٱۡ� [النساء:  ﴾١٣َج�َّ

کند، وی را به کس از الله و پیامبرش اطاعت  حدود الھی است و ھر  ھا این« ].١٣
اند و  آورد که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است؛ در آن جاودانه ھایی درمی باغ

 .»این ھمان کامیابی بزرگ است

ٰلَِ�ِٰت ﴿: فرماید میجنات الفردوس: الله متعال  -٢ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱ�َّ
ُٰت ٱۡلفِۡرَدۡوِس نُُزً�    ].١٠٧[الکهف:  ﴾١٠٧َ�نَۡت لَُهۡم َج�َّ

ھای  ھای شایسته انجام دادند، باغ اند و کار که ایمان آورده  تردید، کسانی بی«
 .»[فردوس] برین منزلگاھشان خواھد بود

ۚ �نَّ لِۡلُمتَّقَِ� َ�ُۡسَن َ� ﴿: فرماید میجنات عدن: الله متعال  -٣  ٤٩اٖب  َٔ َ�َٰذا ذِۡكٞر
َفتََّحٗة  ِٰت َعۡدٖن مُّ بَۡ�ُٰب َج�َّ

َ
َُّهُم ٱۡ�   ].٥٠-٤٩[ص:  ﴾٥٠ل

این [قرآن] پندی است و یقینًا پرھیزگاران [در آخرت] بازگشتی نیکو دارند. «
 .»ھا[یش] برای آنان گشوده است ھایی جاودان که در باغ

ۡم َجنَُّة ٱۡ�ُۡ�ِ ٱلَِّ� وُِعَد ﴿: فرماید میجنت الخلد: الله متعال  -٤
َ
َ�ٰلَِك َخۡ�ٌ أ

َ
قُۡل أ

 ۡ  ]. ١٥[الفرقان:  ﴾١٥ُمتَُّقوَنۚ َ�نَۡت لَُهۡم َجَزاٗٓء َوَمِصٗ��ٱل
ه کاین [عذاب دردناک] بھتر است یا بھشت جاودانی «[ای پیامبر، به کافران] بگو: «

 .»به پرھیزکاران وعده داده شده و پاداش و سرانجام آنان است؟

ِيَن ﴿: فرماید میجنات النعیم: الله متعال  -٥ ٰلَِ�ِٰت لَُهۡم إِنَّ ٱ�َّ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ
ُٰت ٱ�َّعِيمِ    ].٨[لقمان:  ﴾٨َج�َّ

ھای  اند، باغ ھای شایسته انجام داده اند و کار که ایمان آورده تردید، کسانی  بی«
 .»پرنعمت [بھشت] برایشان است

َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�نَ ﴿: فرماید میجنات الماوی: الله متعال  -٦
َ
ۚ �َّ  أ فَاِسٗقا

َوٰى نُُزَ�ۢ بَِما  ١٨�َۡسَتوُۥنَ 
ۡ
ُٰت ٱلَۡمأ ٰلَِ�ِٰت فَلَُهۡم َج�َّ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ا ٱ�َّ مَّ

َ
أ

  ].١٩-١٨[السجدة:  ﴾١٩َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 



 ١٩٩    باب اول: توحید و ایمان

 

آیا [پاداش] کسی که مؤمن است ھمچون کسی است که نافرمان است؟ ھرگز برابر «
اند، جایگاھشان  اند و کارھای شایسته انجام داده کسانی که ایمان آوردهنیستند. اما 

 .»کردند ھا[ی بھشتی] است؛ پاداشی است به [پاس] آنچه می باغ

َ�ِٰم ِعنَد َرّ�ِِهۡمۖ َوُهَو َوِ�ُُّهم بَِما ﴿: فرماید می دار سالم: الله متعال -٧ لَُهۡم َداُر ٱلسَّ
  ].١٢٧ [األنعام: ﴾١٢٧َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

] کارھایی  برای آنان نزد پروردگارشان سرای سالمت و امنیت است و او به [پاداش«
  .»کردند، [دوست و] کارسازشان است که می

 مکان بھشت

َمآءِ رِۡزقُُ�ۡم َوَما تُوَعُدونَ ﴿: فرماید میالله متعال    ].٢٢[الذاریات:  ﴾٢٢َوِ� ٱلسَّ
شود،  و پاداش و خیر و شر که] به شما وعده داده میتان و آنچه [از کیفر  و ِرزق و روزی«

 .»در آسمان است

ۡخَرىٰ ﴿: فرماید میتعال مو الله 
ُ
ِعنَدَها  ١٤ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَ�ٰ  ١٣َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

َوىٰٓ 
ۡ
  ].١٥-١٣[النجم:  ﴾١٥َجنَُّة ٱلَۡمأ

رده بود. در کامل] مشاھده کورت در حقیقت، پیامبر یک بار دیگر نیز آن فرشته را [به ص«
 .»جاست [در آسمان ھفتم] که آرامشگاه بھشت، ھمان» ِسدرُة الُمنَتھی«ناِر [درخت بزرگ] ک

يِب  َ�نْ 
َ
ِ  س َرةَ ُهَر�ْ  أ الَة، وََصاَم : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ قَاَم الصَّ

َ
، َوأ ِ َو رَُسوهِلِ َمْن آَمَن بِا�َّ

رِْضِه الَّيِت َرَمَضاَن، اَكَن 
َ
ْو َجلََس يِف أ

َ
، أ ِ َنََّة، َجاَهَد يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
ْن يُْدِخلَُه اجل

َ
ِ أ ا ىلَعَ ا�َّ َحقًّ

ُ انلَّاَس؟ قَاَل: ». ُودِلَ ِ�يَها فَال نُبرَشِّ
َ
، أ ِ ُ «َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ َها ا�َّ َعدَّ

َ
َنَِّة ِمائََة َدرََجٍة أ

ْ
إِنَّ يِف اجل

َ لِلْمُ  ُُم ا�َّ تلْ
َ
رِْض، فَإَِذا َسأ

َ
َماِء َواأل رََجتَْ�ِ َكَما َ�ْ�َ السَّ ، َما َ�ْ�َ ادلَّ ِ َجاِهِديَن يِف َسِبيِل ا�َّ

َراُه فَْوقَُه َعْرُش الرَّمْحَِن، َوِمنْهُ 
ُ
َنَِّة، أ

ْ
ىلْعَ اجل

َ
َنَِّة، َوأ

ْ
وَْسُط اجل

َ
ِفرَْدوَْس، فَإِنَُّه أ

ْ
لُوُه ال

َ
ُر  َ�َفجَّ فَاْسأ

َنَّةِ 
ْ
ْ�َهاُر اجل

َ
  ١.»أ

و رسولش،  اللهکه به  کسی«فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره
تعھد نموده است که او را  اللهایمان بیاورد، نماز بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد، 

جھاد کند و یا در سرزمینی که متولد شده است،  اللهوارد بھشت سازد چه در راه 
در «! آیا به مردم، مژده ندھیم؟ فرمود: ای رسول اللهصحابه عرض کردند: ». بنشیند

                                           
 ٧٤٢٣بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٠٠

 

را برای مجاھدین راه خود، مھیا ساخته ھا  آن اللهبھشت، صد درجه وجود دارد که 
باشد.  سمان میاست و فاصلۀ ھر درجه با درجۀ دیگر، به اندازۀ فاصلۀ بین زمین و آ

زیرا که آن، بھترین  ؛خواستید، بھشت فردوس را طلب کنید اللهپس ھر گاه، چیزی از 
فرمود:  ج اللهکنم که رسول  گوید: فکر می یکی از راویان می». و باالترین بھشت است

 ».گیرند بر روی آن قرار دارد و نھرھای بھشت، از آن سر چشمه می اللهعرش «

يِب 
َ
اَها َملَاَكِن يُْصِعَدانَِها«قَاَل:  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ قَاَل  -» إَِذا َخرََجْت ُروُح الُْمْؤِمِن تَلَقَّ

َماِء: ُروٌح َطيِّبٌَة َجاَءْت قَاَل: " -ا وََذَكَر الِْمْسَك مَحَّاٌد: فََذَكَر ِمْن ِطيِب ِرِ�هَ  ْهُل السَّ
َ
َوَ�ُقوُل أ

رِْض، َص�َّ اهللا َعلَيْ 
َ ْ
 َر�ِّهِ ِمْن قِبَِل األ

َ
، ُ�مَّ أل ِك وىلََعَ َجَسٍد ُكنِْت َ�ْعُمِر�نَُه، َ�يُنَْطلَُق بِِه إىِل

َجلِ َ�ُقوُل: اْ�َطلِ 
َ ْ
 آِخِر األ

َ
 ١.»"ُقوا بِِه إىِل

ی  که روح از تن بنده ھنگامی«کند که فرمود:  نقل می ج اللهاز رسول  س ابوھریره
ی از راویان به نام یک برند. میآید، دو فرشته آن را به سوی آسمان  مومن بیرون می

گینی منتشر میگوید:  یم دحما  س ابوھریرهشود.  از آن روح، بوی خوش و عطرآ
گویند: این روح پاکی است که از زمین آمده  اھل آسمان با دیدن آن میافزاید: " یم

بر تو و بر جسدی که تو در آن قرار داشتی. سپس فرشتگان او را به الله  است. درودِ 
فرماید: او را نزد دیگر ارواح طیبه ببرید، تا روز موعود  برند. حق تعالی می می اللهاه بارگ

 .»"(قیامت) فرا رسد

 اسامی درھای بھشت

يِب 
َ
ِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ نُوِدَي ِمْن «قَاَل:  ج أ ْ�َفَق َزوَْجْ�ِ يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
َمْن أ

َنَِّة: 
ْ
بَْواِب اجل

َ
الِة، َوَمْن أ الِة ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ ْهِل الصَّ

َ
، َ�َمْن اَكَن ِمْن أ ، َهَذا َخْ�ٌ ِ يَا َ�بَْد ا�َّ

�َّاِن، يَاِم ُديِعَ ِمْن بَاِب الرَّ ْهِل الصِّ
َ
َهاِد، َوَمْن اَكَن ِمْن أ ِ

ْ
َهاِد ُديِعَ ِمْن بَاِب اجل ِ

ْ
ْهِل اجل

َ
 اَكَن ِمْن أ

ْهِل 
َ
َدقَةِ َوَمْن اَكَن ِمْن أ َدقَِة ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ بُو بَْ�رٍ » الصَّ

َ
�ِّ يَا  س َ�َقاَل أ

ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
: بِأ

بَْواِب 
َ
َحٌد ِمْن تِلَْك األ

َ
وَرٍة َ�َهْل يُْدىَع أ بَْواِب ِمْن رَضُ

َ
، َما ىلَعَ َمْن ُديِعَ ِمْن تِلَْك األ ِ رَُسوَل ا�َّ

 «لُكَِّها؟ قَاَل: 
َ
رُْجو أ

َ
 ٢.»ْن تَُ�وَن ِمنُْهمْ َ�َعْم َوأ

                                           
 ٢٨٧٢مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٠٢٧مسلم حدیث شماره  ١٨٩٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 ٢٠١    باب اول: توحید و ایمان

 

ز یچ کیجفت از  کیھرکس «فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از ابوھریره
ھای  ، از دروازهانفاق کند اللهدر راه ا دو شتر و امثاِل آن) یا دو اسب ی(مانند دو درھم 

که اھل  ! این است نتیجه کار خیر. پس ھرکسیاللهشود: ای بنده  بھشت ندا داده می
که  نماز بوده، او را از دروازۀ نماز، و ھرکس اھل جھاد بوده او را از دروازۀ جھاد، و کسی

که اھل صدقه بوده، او را از دروازۀ صدقه،  ان و کسیاھل روزه بوده، او را از دروازۀ َریّ 
که  (اگر چه) کسی ! پدر و مادرم فدایت باداللهگفت: ای رسول  س زنند. ابوبکر صدا می
ھای دیگر او را صدا بزنند) ولی  دروازه، صدا زده شود، نیازی ندارد (که از دروازهاز یک 

آری، امیدوارم که «آیا چنین فردی وجود دارد که او را از ھمۀ درھا صدا بزنند؟ فرمود: 
 .»باشیھا  آن تو نیز یکی از

يِب 
َ
يِتَ : قَاَل  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

ُ
ِ  أ ي َ�ْفيِس قَاَل  هِ رِ آخِ  يِف  ... وَ بِلَْحمٍ ا ومً يَ  ج رَُسوَل ا�َّ ِ

َّ
: َواذل

ْو َكَما َ�ْ�َ َمكَّ 
َ
َة ومَِحَْ�َ أ َنَِّة َكَما َ�ْ�َ َمكَّ

ْ
اَ�ْ�ِ ِمْن َمَصاِر�ِع اجل َة �ِيَِدهِ إِنَّ َما َ�ْ�َ الِْمرْصَ

 ١.َوُ�رْصَى
 آخرو در  ...ورده شدآگوشتی  ج نماید که: روزی نزد پیامبر روایت می ج ابوھریره

که نفس من در دست اوست ما بین دو قسمت یک در از درھای  قسم به کسی« :دوفرم
 .»صری استر یا مکه و بُ میَ که و حِ بھشت به مانند فاصله بین م

ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ 
َ
، قَاَل: َخَطبَنَا ُ�تْبَُة ْ�ُن َغْزَواَن، فََحِمَد اَهللا َوأ َعَدوِيِّ

ْ
 َ�ْن َخادِلِ بِْن ُ�َمْ�ٍ ال

ا َ�ْعُد،  مَّ
َ
 ُصبَابٌَة َكُصبَابَِة «قَاَل: أ

َّ
اَء، َولَْم َ�بَْق ِمنَْها إِال ٍم َوَولَّْت َحذَّ ْ�يَا قَْد آَذنَْت برَِصْ فَإِنَّ ادلُّ

 َزَواَل لََها، فَاْ�تَِقلُوا خِبَ 
َ

 َداٍر ال
َ

نَاِء، َ�تََصا�َُّها َصاِحبَُها، َو�ِنَُّ�ْم ُمنْتَِقلُوَن ِمنَْها إىِل ِ
ْ

ْ�ِ َما اإل
ََجَر يُلىَْق ِمْن َشَفِة َجَهنََّم، َ�يَْهوِي ِ�يَها َسبِْعَ� اَعًما،

ْ
نَّ احل

َ
إِنَُّه قَْد ُذِكَر نَلَا أ

تُِ�ْم، فَ   حِبرَْضَ
َ

ال
اَ�ْ�ِ  نَّ َما َ�ْ�َ ِمرْصَ

َ
َ�َعِجبْتُْم؟ َولََقْد ُذِكَر نَلَا أ

َ
، أ نَّ

َ
ِمْن َمَصاِر�ِع  يُْدرُِك لََها َ�ْعًرا، َوَواِهللا تَلُْمَأل

يْتُِ� 
َ
ِ�َ�َّ َعلَيَْها يَْوٌم وَُهَو َكِظيٌظ ِمَن الزَِّحاِم، َولََقْد َرأ

ْ
ْرَ�ِعَ� َسنًَة، َويَلَأ

َ
َنَِّة َمِسَ�ُة أ

ْ
 َسابَِع اجل

َجِر،  َوَرُق الشَّ
َّ

َحىتَّ قَرَِحْت  َسبَْعٍة َمَع رَُسوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َما نَلَا َطَعاٌم إِال
ََقْطُت بُرَْدًة فََشَقْقتَُها بَيِْ� َوَ�ْ�َ َسْعِد بِْن َمالٍِك، فَاتََّزرُْت بِِنْصِفَها َواتََّزَر  ْشَداُ�نَا، فَاتلْ

َ
َسْعٌد أ

                                           
 با لفظ مسلم ١٩٤و مسلم حدیث شماره  ٤٧١٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٠٢

 

ْمَصارِ 
َ ْ
ِمً�ا ىلَعَ ِمرْصٍ ِمَن األ

َ
ْصبََح أ

َ
 أ

َّ
َحٌد إِال

َ
َْوَم ِمنَّا أ

ْ
ْصبََح ايل

َ
ُعوُذ بِاِهللا بِِنْصِفَها، َ�َما أ

َ
، َو�ِ�ِّ أ

ُ�وَن يِف َ�ْفيِس َعِظيًما، وَِعنَْد اِهللا َصِغً�ا
َ
ْن أ

َ
  ١.»أ

که در آن  »عتبه بن غزوان«روایت شده است که گفت: » خالد بن عمرو عدوی«از 
ی را به جای ھالوقت امیر بصره بود برای ما سخنرانی و موعظه کرد و سپاس و ستایش 

ھمانا دنیا، جدایی و فناپذیری و زودگذری خود را به ما ھشدار داد آورد و سپس گفت: 
ی ته ظرف که صاحبش آن را  و به سرعت گذشت، از آن جز اندکی مانند پس مانده

خورد، چیزی باقی نمانده است و شما از این دنیای فانی به سرایی  کند و می جمع می
د که) با بھترین اعمالی که حاضر یابید که نابودی و فنا ندارد، پس (بکوشی انتقال می

ی دوزخ به  زیرا برای ما گفته شده که: سنگی از لبه ؛ن سرا کوچ کنیدآه اید، ب کرده
رسد و (با  رود و به قعر آن نمی شود و ھفتاد سال در آن پایین می داخل آن انداخته می

رای ما گفته شود! آیا تعجب کردید؟! و ب سوگند، (از عاصیان) پر می اللهاین وصف) به 
ی در، از درھای بھشت، مسیر چھل سال راه است و حتمًا  ی دو لنگه شده که: فاصله

ھفت نفر  د دارم کهایبه آید که بھشت از جمعیت (بھشتیان) پر است؛ و  روزی می
م که جز برگ درخت، خوراکی نداشتیم و از خوردن برگ یبود ج ھمراه پیامبر

ای یافتم و آن را پاره و میان  برداشته بود و من، جامهھای دھان ما زخم  درختان، کناره
تقسیم کردم، من با نصف آن (عورت) خود را پوشیدم و سعد با » سعدبن مالک«خود و 

ست و من از اینکه ا از شھرھاکی ینصف دیگر آن، در حالی که امروز، ھریک از ما امیر 
 اللهارزش باشم، به  چک و بیکو اللهتکبر کنم و خود را بزرگ بشمارم در حالی که نزد 

 .»برم پناه می

 ھای بھشت تعداد دروازه

ۚ �نَّ لِۡلُمتَّقَِ� َ�ُۡسَن َ� ﴿: فرماید میالله متعال  ِٰت َعۡدٖن  ٤٩اٖب  َٔ َ�َٰذا ذِۡكٞر َج�َّ
بَۡ�ُٰب 

َ
َُّهُم ٱۡ� َفتََّحٗة ل  ].٥٠-٤٩[ص:  ﴾٥٠مُّ

ھایی  آخرت] بازگشتی نیکو دارند. باغاین [قرآن] پندی است و یقینًا پرھیزگاران [در «
 .»ھا[یش] برای آنان گشوده است جاودان که در

                                           
 ٢٩٦٧مسلم حدیث شماره  -١



 ٢٠٣    باب اول: توحید و ایمان

 

ٰٓ إِذَا َجآُءوَها ﴿: فرماید میو الله متعال  ْ َر�َُّهۡم إَِ� ٱۡ�َنَّةِ ُزَمًر�ۖ َح�َّ ِيَن ٱ�ََّقۡوا وَِسيَق ٱ�َّ
بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�تَُها َسَ�ٌٰم َعلَ 

َ
  ].٧٣[الزمر:  ﴾٧٣ۡيُ�ۡم ِطبۡتُۡم فَٱۡدُخلُوَها َ�ِٰ�ِينَ َوفُتَِحۡت �

شوند؛  گروه به سوی بھشت ھدایت می ه از پروردگارشان پروا داشتند، گروهکسانی کو «
[با عزت و  - ه درھای بھشت گشوده شده استکدر حالی  - رسند ه به آنجا میکھمین 

سالم بر شما. خوش آمدید. جاودانه به «گویند:  شوند] و نگھبانان آنجا می احترام وارد می
 .»بھشت درآیید

ِ  قَاَل رَُسوُل : قَاَل  س دٍ عْ سَ  ِن بْ  لِ هْ سَ  نْ �َ  بَْواٍب ِ�يَها بَاٌب �َس�َّ «: ج ا�َّ
َ
َنَِّة َ�َماِ�يُة أ

ْ
يِف اجل

ائُِمونَ   الصَّ
َّ

 يْدُخلُُه إِال
َ

�اَن ال  ١.»الرَّ
بھشت ھشت دروازه دارد. «: فرمودنماید که  روایت می ج سھل بن سعد از پیامبر

 ».گردند داران از آن داخل نمی شود و جز روزه ان نامیده میدر آن دری وجود دارد که ریّ 

 شوند ھای بھشت در دنیا باز می زمانی که دروازه

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َنَِّة يَْوَم «قَاَل:  ج أ

ْ
بَْواُب اجل

َ
، َو�َْوَم ُ�ْفتَُح أ ثْنَْ�ِ ِ

ْ
اإل

ِخيِه َشْحنَاءُ 
َ
 رَُجًال اَكنَْت بَيْنَُه َوَ�ْ�َ أ

َّ
 �رُْشُِك بِاِهللا َشيْئًا، إِال

َ
َِميِس، َ�يُْغَفُر ِللُكِّ َ�بٍْد ال

ْ
، اخل

نِْظُروا هَ 
َ
نِْظُروا َهَذيِْن َحىتَّ يَْصَطِلَحا، أ

َ
نِْظُروا َهَذيِْن َحىتَّ يَْصَطِلَحا، أ

َ
َذيِْن َحىتَّ َ�يَُقاُل: أ
  ٢.»يَْصَطِلَحا

درھای بھشت، روزھای : «فرمود ج روایت شده است که پیامبر س از ابوھریره
قرار  اللهای که چیزی و کسی را شریک  شود و ھر بنده دوشنبه و پنجشنبه باز می

که بین او و بین  نداده باشد (مرتکب شرک نشده باشد) بخشیده خواھد شد، مگر کسی
به فرشتگان مأمور] ھا  آن ی یا نسبی] عداوت و دشمنی باشد که [درباره برادرش [دینی

کنند،  ھم صلح می شود: [مغفرت] این دو را به تأخیر اندازید، تا وقتی که با گفته می
کنند، [مغفرت] این دو  [مغفرت] این دو را به تأخیر اندازید، تا وقتی که با ھم صلح می

 .»کنند ه با ھم صلح میرا به تأخیر اندازید، تا وقتی ک

                                           
 با لفظ بخاری  ١١٥٢و مسلم حدیث شماره  ٣٢٥٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٥٦٥مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٠٤

 

اِب  ْن ُ�َمرَ �َ   َ�يُبِْلُغ «قَاَل:  ج ِن انلَّيِبِّ عَ  س بِْن اخلَطَّ
ُ
أ َحٍد َ�تَوَضَّ

َ
ْو  -َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

َ
أ

ُ  -فَيُْسِبُغ 
ُ

ًدا َ�بُْد اِهللا َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
 اُهللا َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 فُِتَحْت الْوَُضوَء ُ�مَّ َ�ُقوُل: أ

َّ
إِال

َها َشاءَ  ِّ�
َ
َنَِّة اثلََّماِ�يَُة يَْدُخُل ِمْن �

ْ
بَْواُب اجل

َ
ُ أ

َ
 ١.»هل

ھر کدام از شما وضو : «فرمود ج روایت شده است که پیامبر س از عمر بن خطاب

 اُهللا «بگیرد و آن را به صورت کامل (و شرعی) بگیرد و سپس بگوید: 
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ُ وَحْ 
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
دھم که جز الله معبودی  : گواھی می»َدُه ال

ی  بنده و فرستاده ج دھم که محمد شریک است و گواھی می به حق نیست و تنھا و بی
شود که از ھر دری که  ی بھشت برای او گشوده می گانه ست، درھای ھشتا الله

 ».آن گردد دواربخواھد، 

 شود نخستین فردی که وارد بھشت می

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ِ  س َ�ْن أ ْستَْفِتُح : «ج قَاَل قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِقيَاَمِة فَأ

ْ
َنَِّة يَْوَم ال

ْ
آيِت بَاَب اجل

 
َ
ْ�تَُح ِأل

َ
 أ

َ
ِمْرُت ال

ُ
ٌد َ�يَُقوُل بَِك أ قُوُل: ُ�َمَّ

َ
نَْت فَأ

َ
َاِزُن َمْن أ

ْ
 .٢»َحٍد َ�بْلََك َ�يَُقوُل اخل

آیم و  به در بھشت می«فرمود:  ج روایت است که پیامبر س نس بن مالکا از
گوید: به من  گویم: محمد، می گوید: کیستی؟ می نگھبان می .گیرم ی ورود می اجازه

 .»دستور داده شده قبل از تو در را بر روی ھیچ کسی نگشایم

 شود نخستین امتی که وارد بھشت می
 فرمود: ج به این شرح نقل شده که رسول الله س ابوھریرهاز 

َنَّةَ «
ْ
ُل انلَّاِس ُدُخوًال اجل وَّ

َ
ُْن أ

َ
ِقيَاَمِة، �

ْ
لُوَن يَْوَم ال وَّ

َ
ُْن اآلِخُروَن األ

َ
�«٣. 

ما آخرین امت ھستیم اما روز قیامت اولین خواھیم بود و ما از ھمه مردم جلوتر «
 ».وارد بھشت خواھیم شد

 شوند: ایی که وارد بھشت میھ ستین گروهویژگی نخ

                                           
 ٢٣٤مسلم حدیث شماره  -١
 .١٩٧مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٨٥٥و مسلم حدیث شماره  ٨٧٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٢٠٥    باب اول: توحید و ایمان

 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
َنََّة ىلَعَ ُصوَرةِ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

ْ
َل ُزْمَرٍة يَْدُخلُوَن اجل وَّ

َ
إِنَّ أ

َشدِّ َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ يِف 
َ
يَن يَلُوَ�ُهْم، ىلَعَ أ ِ

َّ
َْدِر، ُ�مَّ اذل َقَمِر يَلْلََة ابلْ

ْ
َماِء إَِضاَءًة؛ َال َ�بُولُوَن، ال السَّ

َهُب، َورَْشُحُهُم الِْمْسُك، َوَ�َاِمُرُهمُ  ْمَشاُطُهُم اذلَّ
َ
 َوَال َ�تََغوَُّطوَن، َوَال َ�تِْفلُوَن، َوَال َ�ْمتَِخُطوَن أ

 ِ�
َ
ِعُ� ىلَعَ َخلِْق رَُجٍل َواِحٍد ىلَعَ ُصوَرِة أ

ْ
ُوُر ال

ْ
ْزَواُجُهُم احل

َ
ُة، َوأ لُوَّ

َ
يِهْم آَدَم ِستُّوَن ِذَرااًع يِف األ

َماءِ   ١.»السَّ
شوند،  یکه وارد بھشت م ین گروھینخست«: دفرمو ج پیامبرگوید:  یم س ابوھریره

شان وارد بھشت یباشد و آنان که پس از ا یشان مانند ماِه شب چھارده میھا چھره
ادرار، مدفوع، و آِب  ھستند. یآسمان، نوران ی ن ستارهیتر گردند، ھمانند روشن یم

دھد و  یمشک م یشان از طالست و عرقشان، بویھا ندارند. شانه ینیدھان و ب
باچشم ین و زنان زیشان از عوِد خوشبوست و ھمسرانشان، حورالعیھا دان آتش
انشان وجود یدر م یا نهیچ کیست (و ھا یکیھا  آن ی ھمه یاند. ُخلق و خو  یبھشت

، شصت ذراع ÷ پدرشان، آدم ی آنان ھمانند قامت و اندازه ی ندارد) و قامت و اندازه
 .»است

نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َسْهِل بِْن َسْعدٍ َ�ْن 
َ
ْو «، قَاَل: ج أ

َ
ًفا، أ

ْ
ل
َ
يِت َسبُْعوَن أ مَّ

ُ
َنََّة ِمْن أ

ْ
يَلَْدُخلَنَّ اجل
ٍف ُمتََماِسكوَن آِخٌذ َ�ْعُضُهْم بعًضا، َال يَْدُخُل 

ْ
ل
َ
لُُهْم َحىتَّ يَْدُخَل آِخُرُهْم، َسبُْعِمائَِة أ وَّ

َ
أ

َْدرِ  َقَمِر يَلْلََة ابلْ
ْ
ْو َسبُْعِمائَِة  وُُجوُهُهْم ىلَعَ ُصوَرِة ال

َ
ًفا، أ

ْ
ل
َ
يِت َسبُْعوَن أ مَّ

ُ
َنََّة ِمْن أ

ْ
يَلَْدُخلَنَّ اجل

ٍف 
ْ
ل
َ
ُهَما قَاَل  -أ َّ�

َ
بُو َحاِزٍم �

َ
 يَْدرِي أ

َ
لُُهْم  ُمتََماِسُكوَن آِخٌذ َ�ْعُضُهمْ  -ال وَّ

َ
 يَْدُخُل أ

َ
َ�ْعًضا، ال

َْدرِ  َقَمِر يَلْلََة ابلْ
ْ
 ٢.»َحىتَّ يَْدُخَل آِخُرُهْم، وُُجوُهُهْم ىلَعَ ُصوَرِة ال

- ھفتاد ھزار یا ھفتصد ھزار نفر«فرمود:  ج پیامبرگوید:  یم س سھل بن سعد
از اّمت من  -کدام را فرمود ج که پیامبر شک دارد که فردی به نام ابوحازم است یراو

گیرند و اّول و آخر آنان با ھم داخل  اند و در کنار ھم قرار می دست به دست ھم داده
 ».شوند و چھره و صورت آنان مانند ماه شب چھارده (نورانی) است بھشت می

 فرمود: ج کند که پیامبر روایت می س عبدالله بن عمرو

                                           
 با لفظ بخاری ٢٨٣٤ث شماره و مسلم حدی ٣٣٢٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم  ٢١٩و مسلم حدیث شماره  ٦٥٤٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢ 



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٠٦

 

» 
َ ْ
ْرَ�ِعَ� َخِر�ًفاإِنَّ ُ�َقَراَء الُْمَهاِجِر�َن �َْسِبُقوَن األ

َ
َنَِّة بِأ

ْ
 اجل

َ
ِقيَاَمِة إىِل

ْ
 ١».ْغِنيَاَء يَْوَم ال

 ».شوند مھاجرین چھل سال جلوتر از ثروتمندانشان وارد بھشت می یفقرا«

 سن بھشتیان
 فرمود: ج روایت شده که پیامبر س از معاذ بن جبل

ْهُل اجلَنَِّة اجلَنََّة ُجرًْدا ُمرًْدا «
َ
ْو ثََالٍث َوثََالِ�َ� َسنَةً يَْدُخُل أ

َ
ْ�نَاَء ثََالِ�َ� أ

َ
ِلَ� أ  ٢».ُمَكحَّ

ی انچشم باشوند که مجرد و بدون ریش  اھل بھشت در حالی وارد بھشت می«
 .»سال عمر دارند ٣٣ ای ٣٠ وھستند کشیده  سرمه

 ھای بھشتیان ویژگی چھره

بَۡراَر لَِ� ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
َرآ�ِِك يَنُظُرونَ  ٢٢نَعِي�ٍ إِنَّ ٱۡ�

َ
َ�ۡعرُِف ِ�  ٢٣َ�َ ٱۡ�

ةَ ٱ�َّعِيمِ    ].٢٤-٢٢[المطففین:  ﴾٢٤وُُجوهِِهۡم نَۡ�َ
نگرند.  [تکیه زده و] می ھا تختھمانا نیکوکاران در نعمت[ھای بھشت] ھستند. بر «

 .»شناسی ھایشان [می بینی و] می خرمی و نشاِط نعمت را در چھره

ةٌ ﴿: فرماید میو الله متعال  ٞ  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ   ].٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
ھایی تازه [و شاداب] ھستند. به سوی پروردگارشان  آن روز، [اھل ایمان دارای] چھره«

  .»نگرند می

 ﴾١٠ِ� َجنٍَّة َ�ِ�َةٖ  ٩ۡعيَِها َراِضَيةٞ ّلِسَ  ٨وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِعَمةٞ ﴿: فرماید میو الله متعال 
  ].١٠-٨[الغاشیة: 

و از سعی [و تالش] خود راضیند؛ در بھشت ھایی شاداب و تازه ھستند  چھرهدر آن روز، «
 .»برین ھستند

ٞ ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡسفَِرة ٞ  ٣٨وُُجوهٞ يَوَۡم�ِٖذ مُّ ۡسَتبِۡ�َة   ].٣٩-٣٨[عبس:  ﴾٣٩َضاِحَكةٞ مُّ
ھایی در آن روز، گشاده و روشن است. [به خاطر نعمت و رحمِت الله] خندان و  چھره«

 .»شاد است

ِۖ ُهۡم �ِيَها ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡت وُُجوُهُهۡم فَِ� رَۡ�َةِ ٱ�َّ ِيَن ٱۡ�َيضَّ ا ٱ�َّ مَّ
َ
َوأ

ونَ    ].١٠٧[آل عمران:  ﴾١٠٧َ�ِٰ�ُ

                                           
 ٢٩٧٩مسلم حدیث شماره  - ١
 با لفظ ترمذی ٢٥٤٥و ترمذی حدیث شماره  ٢٢١٠٦حسن؛ مسند احمد حدیث شماره  - ٢



 ٢٠٧    باب اول: توحید و ایمان

 

شته است، در رحمِت الله [در بھشِت برین] جای ھایشان سپید گ و اما کسانی که چھره«
 .»گیرند و در آن جاودانند می

وٗر�﴿: فرماید میو الله متعال  ٗة َوُ�ُ ٮُٰهۡم نَۡ�َ ُ َ�َّ َ�ٰلَِك ٱۡ�َۡوِم َولَقَّ  ﴾١١فََوقَٮُٰهُم ٱ�َّ
  ].١١[اإلنسان: 

 .»شادمانی به آنان بخشیدپس الله آنان را از [سختی و] شِر آن روز نگه داشت و خّرمی و «

ُل ُزْمَرٍة تَْدُخُل اجلَنََّة ىلَعَ ُصوَرِة الَقَمِر «فرمود:  ج اللهگوید: رسول  می س بوھریرها وَّ
َ
أ

َماِء إَِضاَءًة، قُلُوُ�ُهْم ىلَعَ قَلْ  ْحَسِن َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ يِف السَّ
َ
يَن ىلَعَ آثَارِِهْم َكأ ِ

َّ
ِب يَلْلََة ابَلْدِر، َواذل

َاُسَد، ِللُكِّ اْمِرٍئ َزوَْجتَاِن ِمَن احلُوِر الِعِ�، يَُرى ُمخُّ 
َ

رَُجٍل َواِحٍد، َال َ�بَاُغَض بَيْنَُهْم َوَال حت
 ١.»ُسوقِِهنَّ ِمْن َوَراِء الَعْظِم َواللَّْحمِ 

شوند، سیمایی ھمانند ماه شب چھارده دارند  نخستین گروھی که وارد بھشت می«
ای ھستند  ترین ستاره شوند، ھمانند نورانی به بھشت وارد میھا  نآ که پس از و کسانی

ھا  آن ی ھای بھشتیان ھمانند قلب یک نفر است (و ھمه درخشد؛ قلب که در آسمان می
کینه و حسادتی نسبت به یکدیگر ھا  آن ای که) در میان باشند؛ به گونه یک دل می

ی بھشتی دارد؛ زنانی که مغز ساق وجود ندارد. ھریک از بھشتیان دو زن از زنان زیبا
 ». شود پایشان از پشت گوشت و استخوان دیده می

 کیفیت استقبال نمودن از بھشتیان

ٰٓ إِذَا َجآُءوَها ﴿: فرماید میالله متعال  ْ َر�َُّهۡم إَِ� ٱۡ�َنَّةِ ُزَمًر�ۖ َح�َّ ِيَن ٱ�ََّقۡوا وَِسيَق ٱ�َّ
بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل 

َ
  ].٧٣[الزمر:  ﴾٧٣لَُهۡم َخَزَ�تَُها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطبۡتُۡم فَٱۡدُخلُوَها َ�ِٰ�ِينَ َوفُتَِحۡت �

شوند؛  گروه به سوی بھشت ھدایت می ه از پروردگارشان پروا داشتند، گروهکسانی کو «
[با عزت و  - ه درھای بھشت گشوده شده استکدر حالی  - رسند ه به آنجا میکھمین 

گویند: سالم بر شما. خوش آمدید. جاودانه به  وند] و نگھبانان آنجا میش احترام وارد می
 ».بھشت درآیید

ۡزَ�ِٰجهِۡم ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ َج�َّ

 ِ
ٰتِِهۡمۖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُ�ّ ُ�ۡمۚ فَنِۡعَم  ٢٣بَاٖب َوُذّرِ�َّ َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�م بَِما َصَ�ۡ

ارِ    ].٢٤-٢٣[الرعد:  ﴾٢٤ُ�ۡقَ� ٱ�َّ

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٨٣٤و مسلم حدیث شماره  ٣٢٥٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٠٨

 

ھای جاودان [بھشت است] که آنان و ھر یک از پدران و ھمسران و  [پاداششان] باغ«
آیند.  شوند و فرشتگان از ھر دری بر آنان درمی اند، به آن وارد می فرزندانشان که نیکوکار بوده

اید. پس چه  گویند:] سالم بر شما به [پاداِش] آنچه [بر ایمانتان] شکیبایی کرده به آنان می [و
 .»نیکوست فرجاِم آن سرای!

ٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َ�َٰذا ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡ�َ�ُ َوَ�َتلَقَّ
َ
َ� َ�ُۡزُ�ُهُم ٱلَۡفَزُع ٱۡ�

ِي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ    ].١٠٣[األنبیاء:  ﴾١٠٣يَۡوُمُ�ُم ٱ�َّ
آیند [و  سازد و فرشتگان به استقبالشان می وحشت بزرگ [قیامت] آنان را اندوھگین نمی«

 .»شد گویند:] این ھمان روزی است که به شما وعده داده می می

 شوند که بدون حساب و عذاب وارد بھشت می کسانی

َخَذ «فرماید:  می ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عباس
َ
َمُم، فَأ

ُ
َّ األ ُعرَِضْت يلَعَ
ُة، َوانلَّيِبُّ  ُة، َوانلَّيِبُّ َ�ُمرُّ َمَعُه انلََّفُر، َوانلَّيِبُّ َ�ُمرُّ َمَعُه الَعرَشَ مَّ

ُ
 َ�ُمرُّ َمَعُه انلَّيِبُّ َ�ُمرُّ َمَعُه األ

يِت؟ قَاَل: َال، اخلَْمَسُة، َوانلَّيِبُّ َ�ُمرُّ وَْحَدُه، َ�نََظْرُت فَإَِذا َسَواٌد َكِث�ٌ  مَّ
ُ
�ُل، َهُؤالَِء أ ، قُلُْت: يَا ِجرْبِ

فً 
ْ
ل
َ
تَُك، وََهُؤالَِء َسبُْعوَن أ مَّ

ُ
فُِق، َ�نََظرُْت فَإَِذا َسَواٌد َكِثٌ�، قَاَل: َهُؤالَِء أ

ُ
 األ

َ
ا َولَِ�ِن اْ�ُظْر إىِل

اَمُهْم َال ِحَساَب َعلَيِْهْم َوَال َعَذاَب، قُلُْت: َولَِم؟ قَاَل  رَتْقُوَن، : اَكنُوا َال يَْ�تَُووَن، َوَال �َسْ قُدَّ
ُونَ  ونَ َوَال َ�تََط�َّ

ُ  ١.»، وىلََعَ َر�ِِّهْم َ�تََو�َّ
پیروان پیامبران گذشته «فرماید:  می ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عباس

، پیامبری بود که جماعتی با او بودند، پیامبری چند نفر با او دنبه من نشان داده شد
بودند، پیامبری ده نفر با او بود، پیامبری پنج نفر، پیامبری تنھا بود، بعدًا نگاه کردم 

 ،خیر :ای جبریل آیا این امت من است؟ جبریل گفت : سیاھی زیادی را دیدم، گفتم
فرماید: نگاه کردم و سیاھی خیلی زیادی را دیدم،  می ج پیامبر .ولی به افق نگاه کن

ند، که نه حساب ھست نفرھفتاد ھزار ھا  آن شیپشایپست، و و ات: این امت فتگجبرئیل 
گفتم:  .شوند شوند یعنی بدون حساب وارد بھشت می و کتاب دارند و نه دچار عذاب می

از دیگران طلب  اللهبه خاطر تسلیم شدن در مقابل قضا و قدر ھا  آن چرا؟ گفت: چون
رھایی از بیماری درخواست رقیه تعویذ را داغ کنند، و یا برای شفا و ھا  آن کردند که نمی
 .»نمودند کردند، بلکه بر پروردگار خود توکل می کردند، و بدشومی و بد فالی نمی نمی

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٢٠و مسلم حدیث شماره  ٦٥٤١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٢٠٩    باب اول: توحید و ایمان

 

شوند  صفات کسانی را که بدون حساب و بدون عذاب وارد بھشت می ج رسول 
کل کنند، تو توکل می اللهدھد، و بر  گیری قرار می بدشوم قرار ندادن چیزھا و عدم فال

 شوند. اصل جامعی است که تمام چیزھا از آن منشعب می اللهبر 
ھای دیگر از  ی کالم این است که بدشوم قرار دادن ماه صفر و یا سایر زمان خالصه

دوری کرد، چون در مورد این ھا  آن باشند، که واجب است از ھای شرک آمیز می بدعت
 اعلم.ھای زیادی آمده است و الله  ترغیب و ترھیب مسایل
 فرمود: ج با سند صحیح ثابت است که رسول الله س امامهواب از

» 
َ

 ِحَساَب َعلَيِْهْم، َوال
َ

ًفا، ال
ْ
ل
َ
يِت َسبِْعَ� أ مَّ

ُ
َنََّة ِمْن أ

ْ
ْن يُْدِخَل اجل

َ
وََعَدِ� َر�ِّ ُسبَْحانَُه أ

ًفا، َوثََالُث َحثَيَاٍت ِمْن َحثَ 
ْ
ل
َ
ٍف َسبُْعوَن أ

ْ
ل
َ
 ١».يَاِت َر�ِّ َعَذاَب، َمَع لُكِّ أ

پروردگار به من وعده داده که ھفتاد ھزار نفر از امتم را بدون محاسبه و عذاب به «
ھای  ھفتاد ھزار نفر و سه مشت پر از مشت ،ار نفرزھ ھمراه ھربه بھشت وارد کند که 

 ».پروردگار ھستند

 ھای آن ھای زمین بھشت و ساختمان ویژگی
سمان باال رفت آ یبه سو در شب معراج ج پیامبری ه وقتک روایت است س از انس

ْدِخلُْت ...« د:فرمو
ُ
ْدرِي َما ِ�َ ُ�مَّ أ

َ
 أ

َ
لَْواٌن ال

َ
ْدَرَة الُْمنْتََ� َ�َغِشيََها أ ىَت يِب السِّ

َ
ُ�مَّ اْ�َطلََق َحىتَّ أ

ابُِذ اللُّْؤلُِؤ َو�َِذا تَُراُ�َها الِْمْسُك 
َنََّة فَإَِذا ِ�يَها َجنَ

ْ
  ٢».اجل

ی  م، آن را طوری دیدم که به وسیلهیبا ھم رفت "سدرة المنتھی"سپس تا « 
ھای گوناگونی پوشیده شده بود که تا به حال آن را ندیده بودم، سپس وارد بھشت  رنگ

 ».ک بودشز مروارید را دیدم و خاک آن از مشدم، گنبدھایی ا

يِب 
َ
َنَِّة َما بِنَاُؤَها قَاَل يَا رَُسوَل قَاَل قُلْنَا:  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

ْ
نَا َ�ْن اجل ْخرِبْ

َ
ِ أ بَلِنٌَة ِمْن « :ا�َّ

ْ�فَ  َاقُوُت َواللُّْؤلُُؤ َوتُْرَ�تَُها الزَّ
ْ

ْذفَُر َحْصبَاُؤَها ايل
َ ْ
ٍة ِمَالُطَها الِْمْسُك األ َراُن َذَهٍب َوبَلِنٌَة ِمْن فِضَّ

 
َ

 َ�ُموُت َو�َنَْعُم ال
َ

ُق ِ�يَاُ�ُهمْ َمْن يَْدُخلَُها َ�ُْ�ُ ال َرَّ  ختُ
َ

 َ�بَْ� َشبَاُ�ُهْم َوال
َ

ُس ال
َ
از ابوھریره  ٣» َ�بْأ

به ما خبر بده که بھشت چگونه بنا شده  !اللهای رسول  روایت است که گفت: گفتیم

                                           
 با لفظ ابن ماجه  ٤٢٨٦و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٤٣٧صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١

 با لفظ بخاری ١٦٣مسلم حدیث شماره و  ٣٣٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره   ٢-
 با لفظ ترمذی ٢٧١٧و دارمی حدیث شماره  ٢٥٢٦صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  - ٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٢١٠

 

ک خوشبویی مخلوط شده شز طال و نقره و گل دیوار آن با مبنای آن ا«است؟ فرمود: 
باشد. ھرکس داخل  ارید و خاک آن از زعفران میفرش آن از یاقوت و مرو است و سنگ

شود و  حتی نمیاگردد و ھرگز دچار نار میرد و منعم می ماند و نمی آن شود جاودان می
 ».گردد رود و اسباب و وسایل آن کھنه و پاره پاره نمی از بین نمی شا جوانی

از  بھشتخاک  پرسید:ست که گفت: ابن صیاد ت ایارو س ابوسعید خدریز ا
 فرمود: ج رسول اللهچیست؟ 

 ١.»َدْرَمَكٌة َ�يَْضاُء ِمْسٌك َخالٌِص «
 ».از آرد سبوس گرفته شدۀ سفید و مشک خالص ساخته شده است«

 ھای بھشتیان همیویژگی خ

ۡقُصوَ�ٰٞت ِ� ٱۡ�َِيامِ ﴿: فرماید میالله متعال  حوریانی که در « ].٧٢[الرحمن:  ﴾٧٢ُحورٞ مَّ
 .»اند بھشتی نشستهھای  سراپردۀ خیمه

نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن قَيٍْس 
َ
َيَْمًة ِمْن لُْؤلَُؤةٍ : «اَل قَ  ج أ

َ
َنَِّة خل

ْ
إِنَّ لِلُْمْؤِمِن يِف اجل

ْهلُوَن، َ�ُطوُف َعلَيِْهِم الُْمْؤِمُن فََال 
َ
فٍَة، ُطولَُها ِستُّوَن ِميًال، لِلُْمْؤِمِن ِ�يَها أ  يََرى َواِحَدٍة ُ�َوَّ

 ٢.»َ�ْعُضُهْم َ�ْعًضا
به راستی که برای : «فرمود ج کند که پیامبر روایت می س عبدالله بن قیس

ھا  آن از مروارید تو خالی است، طولھا  آن مؤمنان در بھشت چادرھایی است که جنس
باشد که  خانه او می یلاو اھ د، این چادرھای بزرگ مخصوص مؤمنباش شصت میل می

 .»بینند یکدیگر را نمیھا  آن بعضی از یولد، کن آن رفت و آمد میبه راحتی در 

 بازار بھشت

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
تُوَ�َها لُكَّ مُجَُعٍة، : «اَل قَ  ج أ

ْ
َنَِّة لَُسوقًا، يَأ

ْ
إِنَّ يِف اجل

َماِل َ�تَْحثُو يِف وُُجوِهِهْم َوِ�يَابِِهْم،   َ�تَُهبُّ ِر�ُح الشَّ
َ

، َ�َ�ِْجُعوَن إىِل
ً

َ�َ�َْداُدوَن ُحْسنًا ومََجَاال
ْهلُوُهْم: َواِهللا لََقِد ازَْدْدُ�ْم َ�ْعَدنَا ُحْسنًا 

َ
، َ�يَُقوُل لَُهْم أ

ً
ْهِليِهْم َوقَِد ازَْداُدوا ُحْسنًا ومََجَاال

َ
أ

ْ�تُْم، َواِهللا لََقِد ازَْدْدُ�ْم َ�ْعَدنَا 
َ
، َ�يَُقولُوَن: َوأ

ً
 ومََجَاال

ً
 ٣.»ُحْسنًا ومََجَاال

                                           
 ٢٩٢٨مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم  ٢٨٣٨و مسلم حدیث شماره  ٤٨٧٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٨٣٣مسلم حدیث شماره  -٣



 ٢١١    باب اول: توحید و ایمان

 

در بھشت بازاری است که : «فرمود ج کند که پیامبر روایت می س انس بن مالک 
کند و  شروع به وزیدن می د شمالباروند؛ پس از آن  بھشتیان ھر جمعه به این بازار می

گردند  وزد؛ از این رو در حالی نزد ھمسرانشان باز می ھایشان می ھا و لباس بر صورت
 اللهگویند: به  جمال و زیبایشان افزوده شده است. لذا ھمسرانشان به آنان میکه بر 

از رفتن از نزد ما بر جمال و زیبایی شما افزوده شده است؛ مردان  سسوگند! که پ
 ».سوگند که جمال و زیبایی شما نیز افزایش یافته است اللهگویند: به  بھشتی نیز می

 ھای بھشت کاخ
ھا از آن  ھای بھشت ھرچه را که دل انسان بخواھد و چشم الله متعال داخل کاخ

 .ده استرکلذت ببرند خلق 

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿: فرماید میالله متعال  ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َج�َّ وََعَد ٱ�َّ
ِٰت َعۡدٖن�  نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ

َ
ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ� ُ�َ�ۡ

َ
ِ أ َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ

ھایی [از بھشت] وعده داده  الله به مردان و زنان مؤمن، باغ« ].٧٢[التوبة:  ﴾٧٢ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 
است که جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خواھند ماند؛ و [نیز] 

]؛ و رضایت الله [از ھمۀ  اودان [به آنان وعده داده استھای ج ای در بھشت ھای پاکیزه خانه
  .»اینھا] برتر است. این ھمان [رستگاری و] کامیابِی بزرگ است

 ھا برتری بھشتیان نسبت به ھمدیگر در کاخ

يَۡت نَعِيٗما َوُمۡلٗ� َكبًِ�ا﴿: فرماید میالله متعال 
َ
يَۡت َ�مَّ َر�

َ
  ].٢٠[اإلنسان:  ﴾٢٠�ذَا َر�

 .»بینی چون [به ھر َسمتی] بنگری، نعمت بسیار و فرمانروایِی عظیمی آنجا میو «
ْدرِيِّ َ�ْن 

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ُغَرِف ِمْن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س أ

ْ
ْهَل ال

َ
اَءيُوَن أ َنَِّة َ�رَتَ

ْ
ْهَل اجل

َ
إِنَّ أ

َغابِرَ 
ْ
رِّيَّ ال َكْوَكَب ادلُّ

ْ
ِو الَْمْغرِِب، تِلََفاُضِل َما  فَْوقِِهم َكَما َ�رَتَاَءيُوَن ال

َ
ِق أ فُِق ِمَن الَْمرْشِ

ُ
يِف األ

ي َ�فْ  ِ
َّ

نِْبيَاِء، َال َ�بْلُُغَها َ�ْ�ُُهْم قَاَل: بََ�، َواذل
َ
يِس بَيْنَُهْم قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا تِلَْك َمنَاِزُل األ
قُوا الُْمرَْسِل�َ   ١.»�ِيَِدهِ رَِجاٌل آََمنوا بِاِهللا، وََصدَّ

اھل بھشت به «: دفرموکند که  یت میروا ج پیامبراز  س ابوسعید خدری
طور که به ستارگان  کنند ھمان اند نگاه می قصرنشینانی که در باالی سر آنان نشسته

نمایند، چون این  تابناکی که در حال غروب در ُافق مشرق و مغرب ھستند نگاه می

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٨٣١و مسلم حدیث شماره  ٣٢٥٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢١٢

 

. اصحاب گفتند: ای »افراد عادی ھستندقصرنشینان دارای مقام و درجات باالتر از 
ان به چنین پیامبرغیر  زیرا باشند، ان میپیامبراین قصرھا منزل  ا! حتماللهرسول 

که جان من در دست اوست  قسم به کسی هکبلگفت:  ج پیامبررسند،  جاھایی نمی
را تأیید  اللهایمان دارند و فرستادگان  اللهصاحبان این منازل کسانی ھستند که به 

 ».اند کرده

 ھای بھشتیان ویژگی اتاق

ٰلَِ�ِٰت َ�َُبّوَِ�نَُّهم ّمَِن ٱۡ�َنَّةِ ُغَرٗفا ﴿: فرماید میالله متعال  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ َوٱ�َّ
ۡجُر ٱۡلَ�ِٰملِ�َ 

َ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ نِۡعَم أ

َ
 ].٥٨[العنکبوت:  ﴾٥٨َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

ھایی  اند، قطعًا آنان را در غرفه ھای شایسته انجام داده اند و کار و کسانی که ایمان آورده«
دھیم که جویبارھا از زیر آن جاری است. جاودانه در آن خواھند ماند. چه  از بھشت جای می

 .»کنندگان! نیکوست پاداش عمل

ْ ﴿: فرماید میو الله متعال  َقۡوا ِيَن ٱ�َّ ۡبنِيَّةٞ  َ�ِٰ�ِن ٱ�َّ َر�َُّهۡم لَُهۡم ُغَرٞف ّمِن فَۡوقَِها ُغَرٞف مَّ
ُ ٱلِۡميَعادَ  ِ َ� ُ�ۡلُِف ٱ�َّ نَۡ�ُٰرۖ وَۡعَد ٱ�َّ

َ
 ].٢٠[الزمر:  ﴾٢٠َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

، قصرھایی [مرتفع در بھشت] دارند که کردند ه از [عذاب] پروردگارشان پروا کسانی کاما «
جاری است. این وعده را الله داده ھا  آن اند [و] جویبارھا از زیر ساخته شدهبر روی یکدیگر 

 .»کند است و الله در وعده خالف نمی
 نقل شده است: س علی در مسند احمد و صحیح ابن حبان از

َنَِّة لَُغَرفًا يَُرى ُ�ُطوُ�َها ِمْن ُظُهورَِها «: ج اهللاِ  قَاَل رَُسوُل 
ْ
َوُظُهورَُها ِمْن ُ�ُطونَِها إِنَّ يِف اجل

ِ بِ  َعاَم وََص�َّ ِ�َّ ْطَعَم الطَّ
َ
َم َوأ الَكَ

ْ
َطاَب ال

َ
ِ لَِمْن ِ�َ قَاَل لَِمْن أ ْعَرايِبٌّ يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
اللَّيِْل َ�َقاَل أ

 ١.»َوانلَّاُس ِ�يَامٌ 
 از بیرون وھا  آن ھایی ھست که داخل ھمانا در بھشت غرفه«فرمود:  ج پیامبر

ھا از  نشینی پرسید: ای رسول الله! این غرفه دیهبا .»شود از داخل دیده میھا  آن بیرون
را برای کسانی مھیا کرده که به ھا  آن الله«فرمود:  ج پیامبر آِن چه کسانی است؟

دھند و در حالی که مردم در خواب  می دم را طعاممرگویند و  نرمی با مردم سخن می
 ».خوانند نماز میھا  شببرند،  سر میه ب

                                           
 ١٩٨٤و ترمذی حدیث شماره  ١٣٣٨حسن؛ مسند احمد حدیث شماره  -١



 ٢١٣    باب اول: توحید و ایمان

 

 ھای اھل بھشت ویژگی فرش

ٖق� وََجَ� ٱۡ�َنَّتَۡ�ِ  ُِٔمتَِّ� ﴿: فرماید میالله متعال  ٰ فُُر� َ�َطآ�ُِنَها ِمۡن إِۡستَۡ�َ َ�َ �َ
  ].٥٤[الرحمن:  ﴾٥٤َدانٖ 

ھای آن  زنند و میوه یه میکه آسترش از دیبای ضخیم است تک[بھشتیان] بر بسترھایی «
 .»زده] در دسترسشان است [ایستاده و نشسته و تکیهھا  باغ

ۡرفُوَعةٍ ﴿: فرماید میو الله متعال    ].٣٤[الواقعة:  ﴾٣٤َوفُرُٖش مَّ
 .»[و ارزشمند] و بسترھای برافراشته«

 ھای بھشت ھا و بالش ھای تشک ویژگی

  ].١٦-١٥[الغاشیة:  ﴾١٦َوَزَراِ�ُّ َمۡبثُوثَةٌ  ١٥َوَ�َمارُِق َمۡصُفوفَةٞ ﴿: فرماید میالله متعال 
الله  و .»ھای گرانبھا گسترده شده است شده، و [نیز] فرش ھای [منظم] چیده و بالش«

ٰ َرۡفَرٍف ُخۡ�ٖ وََ�ۡبَقرِّيٍ ِحَسانٖ  ُِٔمتَِّ� ﴿: فرماید میمتعال    ].٧٦[الرحمن:  ﴾٧٦َ� َ�َ
ھا،  بالش :»نمارق« .»اند ھای سبز و بسترھایی نفیس و زیبا آرمیده [بھشتیان] بر بالش«

 ھا.  تشک :»زرابی«

 ھای اھل بھشت تخت
بالش قرار ھا  آن ستند که بر رویھای  ھای که دارای پوشش یا صندلی و آن تخت

بَۡرارَ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  الله متعال می .دارد
َ
َرآ�ِِك ٱَ�َ  ٢٢لَِ� نَعِي�ٍ  ۡ�

َ
 ﴾٢٣يَنُظُرونَ  ۡ�

  .]٢٣-٢٢[المطففین: 
 .»نگرند [تکیه زده و] می ھا تختھمانا نیکوکاران در نعمت[ھای بھشت] ھستند. بر «

تَِّ� ﴿: فرماید میو الله متعال  َرآ�ِِك� ٱَ� �ِيَها َ�َ  ِٔمُّ
َ
َ� يََرۡوَن �ِيَها َشۡمٗسا َوَ�  ۡ�

 .]١٣[اإلنسان:  ﴾١٣َزۡمَهرِ�ٗر�
بینند و نه  [حرارِت] آفتابی در آنجا میاند؛ نه  ھا[ی زیبا] تکیه کرده در آنجا بر تخت«

 .»[سوِز] سرمایی

ۡصَ�َٰب ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ۡزَ�ُٰجُهۡم  ٥٥ِ� ُشُغٖل َ�ِٰكُهونَ  ۡ�َۡومَ ٱ ۡ�َنَّةِ ٱإِنَّ أ

َ
ُهۡم َوأ

َرآ�ِكِ ٱِ� ِظَ�ٍٰل َ�َ 
َ
  .]٥٦-٥٥[یس:  ﴾٥٦ونَ  ُٔ ُمتَِّ�  ۡ�

ھای الھی] ھستند. آنان و  شادمانی سرگرم [نعمتتردید، اھل بھشت امروز با  بی«
 .»اند ھا تکیه زده ھا[ی گستردۀ بھشتی] بر تخت ھمسرانشان در سایه



 مختصر الفقه االسالمی  ٢١٤

 

 ھای اھل بھشت  ویژگی تخت 

رٖ ﴿: فرماید میالله متعال  ُ�ُ ٰ َونَزَۡ�َنا َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ
َتَ�ٰبِلِ�َ    .]٤٧[الحجر:  ﴾٤٧مُّ

 .»ھا مقابل یکدیگرند کنیم؛ برادرانه بر تخت ھایشان از کینه [و حسد] است برمی آنچه در دل«

ۡصُفوفَةٖ� َوَزوَّۡجَ�ُٰهم ِ�ُوٍر ِ��ٖ  ُِٔمتَِّ� ﴿: فرماید میو الله متعال  رٖ مَّ ُ�ُ ٰ َ�َ �َ٢٠﴾ 
  .]٢٠[الطور: 

چشم [بھشتی با  درشتاند و حوریاِن  یه زدهکشده ت ھایی ردیف ه بر تختکدر حالی «
شدت سفیدی در سفیدی چشم و شدت سیاھی در سیاھی آن] را به ھمسرِی آنان 

 .»آوریم درمی

وُۡضونَةٖ ﴿: فرماید میو الله متعال  رٖ مَّ ُ�ُ ٰ تَِّ�  ١٥َ�َ  ]١٦-١٥[الواقعة:  ﴾َ� َعلَيَۡها ُمتََ�ٰبِلِ�َ  ِٔمُّ
 .»دان یه زدهکھای گوھرنشان، روبروی ھم ت ه بر تختک«

ۡرفُوَعةٞ ﴿: فرماید میو الله متعال  رٞ مَّ  .]١٣[الغاشیة:  ﴾١٣�ِيَها ُ�ُ
  .»ھای [زیبای] بلند [پایه] در آن است تخت«

 ویژگی ظروف بھشتیان 

ونَ ﴿: فرماید میالله متعال  ُ َّ�َ ٖس  ١٧َ�ُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَ�ٰٞن �ُّ
ۡ
بَارِ�َق َوَ�أ

َ
ۡ�َواٖب َو�

َ
بِأ

عِ�ٖ   .]١٨-١٧[الواقعة:  ﴾١٨ّمِن مَّ
ھایی  ھا و قدح ھا و ُتنگ گردند. با جام نوجوانانی ھمواره شاداب، گرِد آنان [به خدمت] می«

 ».از شراب جاری

ۡ�َواٖب� َو�ِيَها َما ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ُ�َطاُف َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف ّمِن َذَهٖب َوأ

نُفُس ٱ�َۡشَتِهيهِ 
َ
ۖ ٱَوتََ�ُّ  ۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
ونَ  ۡ� نُتۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

َ
 .]٧١[الزخرف:  ﴾٧١َوأ

ھا از آن  ھا بخواھد و دیده گردانند؛ و ھر چه دل ھای زرین پیرامونشان می ھا و جام ظرف«
 .»اید لذت َبَرد، در آنجا ھست؛ و شما در بھشت جاودانه

ةٖ َوُ�َطاُف َعلَۡيِهم �﴿: فرماید میو الله متعال  ۠ �َِيةٖ ّمِن فِضَّ ۡ�َواٖب َ�نَۡت قََوارِ�َرا
َ
 ١٥َوأ

ُروَها َ�ۡقِديٗر� ةٖ قَدَّ ْ ِمن فِضَّ ٗسا َ�َن ِمَزاُجَها َز�َبِيً�  ١٦قََوارِ�َرا
ۡ
 ﴾١٧َو�ُۡسَقۡوَن �ِيَها َكأ

  .]١٧-١٥[اإلنسان: 



 ٢١٥    باب اول: توحید و ایمان

 

ھای بلورین [نوشیدنی]، در ِگرداگرد آنان، گردانده  ] و کاسه ھای سیمین [غذا و ظرف«
اند؛ و  اندازۀ مناسب، [لبریز و] آماده کرده را به ھا  آن ھای] بلورینی از نقره که شود. [کاسه می

 . »اش َزنجبیل است شوند که آمیزه ھایی سیراب می در آنجا از جام

نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن قَيٍْس 
َ
ةٍ  ِمنْ  َجنَّتَانِ : «اَل قَ  ج أ  ِ�يِهَما، َوَما آنِيَتُُهَما فِضَّ

َقْومِ  َ�ْ�َ  َوَما ِ�يِهَما، َوَما آنِيَتُُهَما َذَهٍب  ِمنْ  وََجنَّتَانِ 
ْ
نْ  َوَ�ْ�َ  ال

َ
  َ�نُْظُروا أ

َ
 رَِداءُ  إِالَّ  َر�ِِّهمْ  إىِل

ِكرْبِ 
ْ
 ١.»َعْدنٍ  َجنَّةِ  يِف  وَْجِههِ  ىلَعَ  ال

 دارد وجود باغ دو: «فرمودکند که  روایت می ج الله رسول از س قیس بن عبدالله
 دارد وجود دیگر باغ دو و. است شده ساخته نقره از استھا  آن درھرچه  و ظروف که
 مردم بین عدن بھشت در و. است شده ساخته طال از استھا  آن درھرچه  و ظروف که

 .»دارد وجود کبریایی حجاب فقط پروردگار، چھرۀ به نگاھشان و

 ھای بھشتیان ویژگی زیورآالت و لباس

َ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  ِينَ ٱيُۡدِخُل  �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ٰٖت  ل�َّ َج�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها 

َ
َساوَِر ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها  ۡ�

َ
ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ

 .]٢٣[الحج:  ﴾٢٣َحرِ�رٞ 
ھایی  اند، به باغ اند و کارھای شایسته انجام داده دهتردید، الله کسانی را که ایمان آور بی«

ھایی  کند که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است. در آنجا به دستبند [از بھشت] وارد می
 .»شوند و لباسشان در آنجا ابریشم است از طال و مروارید آراسته می

 : فرماید میو الله متعال 

ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َج�َّ
ُ
نَۡ�ٰرُ ٱأ

َ
َساوَِر مِن  ۡ�

َ
ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ

تَِّ�  ٖق مُّ � ّمِن ُسنُدٖس �ۡستَۡ�َ َرآ�ِِك� ٱَ� �ِيَها َ�َ  َِٔذَهٖب َوَ�ۡلبَُسوَن �َِيابًا ُخۡ�ٗ
َ
نِۡعَم  ۡ�

 .]٣١[الکهف:  ﴾٣١ٗقاوََحُسَنۡت ُمۡرَ�فَ  �ََّواُب ٱ
جویبارھا ھا  آن ھای جاودانی دارند که [از زیر درختان] آنان کسانی ھستند که بھشت«

ھای [فاخر] سبزرنگ از  شوند و جامه جاری است. در آنجا با دستبندھای زرین آراسته می
پاداش اند. چه  ھا تکیه زده کنند، در حالی که بر تخت حریر نازک و حریر ضخیم بر تن می

 .»شایسته و چه نیکو جایگاھی است!

                                           
 ١٨٠و مسلم حدیث شماره  ٧٤٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢١٦

 

َساوَِر ِمن ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ْ أ ٞقۖ وَُحلُّٓوا َ�ٰلَِيُهۡم �َِياُب ُسنُدٍس ُخۡ�ٞ �ۡستَۡ�َ

اٗبا َطُهوًرا ةٖ وََسَقٮُٰهۡم َر�ُُّهۡم َ�َ إِنَّ َ�َٰذا َ�َن لَُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ�َن َسۡعيُُ�م  ٢١فِضَّ
ۡشُكوًرا  .]٢٢-٢١[اإلنسان:  ﴾٢٢مَّ

ھایی سبزرنگ از دیبای نازک و دیبای ضخیم [پوشانده شده]  بر آنان [= بھشتیان] لباس«
نوشاَند.  اند، و پروردگارشان شراب پاک به آنان می ھایی از نقره آراسته شده است، و با دستبند

] از سعی و کوشش ھا،] پاداش شماست، و [بدانید که این [نعمت«شود:]  گفته میھا  آن [و به
 .»شما قدردانی شده است

 شود ده میاننخستین کسی که در بھشت لباس پوش

  ُ�مَّ . ُغْرال ُعَراةً  ُحَفاةً  َ�ُْشوُرونَ  إِنَُّ�مْ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
َ
 قََرأ

َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ ﴿ وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
ٓۚ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ  ۥۚ َكَما بََد� ُل  ﴾وَۡعًدا َعلَۡيَنا وَّ

َ
 يَْومَ  يُْ�ىَس  َمنْ  َوأ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 ١.»إِبَْراِهيمُ  ال

 ختنه و عریان برھنه، پا شما: «فرمودکند که  روایت می ج نبی از ب عباس ابن

َل ﴿: فرمود تالوت را آیه این سپس،. »شد خواھید حشر نشده، وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
َخلٖۡق َكَما بََد�

گونه که نخستین [بار] آفرینش را آغاز کردیم،  ھمان « ﴾وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ  ۥۚ نُّعِيُدهُ 
ای است بر عھدۀ ما که قطعًا انجامش خواھیم  گردانیم. [این] وعده [بار دیگر] آن را بازمی

 .»است ÷ ابراھیم شود، می پوشانیده لباس قیامت، روز که کسی اولین و .»داد

 کاران اھل بھشت  صفات خدمت

ونَ ﴿: فرماید میالله متعال  ُ َّ�َ ٖس  ١٧َ�ُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَ�ٰٞن �ُّ
ۡ
بَارِ�َق َوَ�أ

َ
ۡ�َواٖب َو�

َ
بِأ

عِ�ٖ   .]١٨-١٧[الواقعة:  ﴾١٨ّمِن مَّ
ھایی  قدحھا و  ھا و ُتنگ گردند. با جام نوجوانانی ھمواره شاداب، گرِد آنان [به خدمت] می«

 .»از شراب جاری

ۡ�َتُهۡم َحِسۡبَتُهۡم ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
وَن إَِذا َر� ُ َّ�َ ۞َوَ�ُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡ�ٰٞن �ُّ

نُثوٗر�   .]١٩[اإلنسان:  ﴾١٩لُۡؤلُٗؤ� مَّ

                                           
 ٦٥٢٦بخاری حدیث شماره  - ١



 ٢١٧    باب اول: توحید و ایمان

 

را ببینی، گمان ھا  آن چرخند که ھر گاه و ھمواره نوجوانانی جاودانه بر ِگردشان می«
 . »مرواریِد پراکنده ھستندکنی  می

ۡكُنونٞ ﴿: فرماید میالله متعال  ُهۡم لُۡؤلُٞؤ مَّ َّ�
َ
َُّهۡم َك�  ﴾٢٤۞َو�َُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغۡلَماٞن ل

  .]٢٤[الطور: 
و نوجوانانی [که برای خدمت] پیرامونشان در رفت و آمدند، گویی [از زیبایی و «

 . »سپیدرویی] ھمچون مرواریدی در صدف ھستند

 خورند ین غذای که بھشتیان مینخست
 مدینه به ورودش نخستین در س سالم بن عبدالله که است آمده بخاری صحیح در

َنَّةِ «: جمله از پرسید، ج الله رسول از سوال چند
ْ
ْهُل اجل

َ
ُ�لُُه أ

ْ
ُل َطَعاٍم يَأ وَّ

َ
 نخستین »؟َما أ

 تکه یک«. »َكِبِد احلُوِت ِز�َاَدُة : «فرمود چیست؟ خورند می آن از بھشت اھل که ییغذا
 ١.»است ماھی کبد به آویزان و جداگانه

 سوال ج الله رسول از یھودی مردی که شده روایت س ثوبان از مسلم صحیح در

َنَّةَ «: کرد
ْ
َْفتُُهْم ِحَ� يَْدُخلُوَن اجل

ُ
 بھشت به شدن وارد موقع بھشت اھل ھدیه »؟َ�َما حت

 .»استماھی  کبد به آویزان و جداگانه تکه یک« »احلُوِت ِزَ�اَدُة َكِبِد «: فرمود چیست؟

 إِثْرَِها«: گفت
ُ�نَْحُر لَُهْم «: فرمود چیست؟ھا  آن خوراک آن از بعد »؟َ�َما ِغَذاُؤُهْم ىلَعَ

ْطَرافَِها
َ
ُ�ُل ِمْن أ

ْ
ي اَكَن يَأ ِ

َّ
َنَِّة اذل

ْ
 برایچرد  می بھشت اطراف در که ینر گاو« »ثَْوُر اجل

 .»شود می ذبحھا  آن

اُ�ُهْم َعلَيْهِ «: پرسید یھودی مرد آن  داده آنان به نوشیدنی چه این پی در »؟َ�َما رَشَ

 سلسبیل کهدر بھشت ای  چشمهاز  »ِمْن َ�ْ�ٍ ِ�يَها �َُس�َّ َسلَْسِبيًال «: فرمود شد؟ خواھد
 ٢.فرمودی یدرست و حساب حرف: گفت مرد آن. دارد نام

                                           
 ٣٣٢٩بخاری حدیث شماره  - ١
  ٣١٥مسلم حدیث شماره  - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٢١٨

 

 ھای اھل بھشت  صفات خوراکی

ْ ٱ﴿: فرماید میالله متعال  ونَ  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا ۡزَ�ُٰجُ�ۡم ُ�َۡ�ُ
َ
نُتۡم َوأ

َ
ُ�َطاُف َعلَۡيِهم  ٧٠أ

ۡ�َواٖب� َو�ِيَها َما �َۡشَتِهيهِ 
َ
نُفُس ٱبِِصَحاٖف ّمِن َذَهٖب َوأ

َ
ۖ ٱَوتََ�ُّ  ۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
نُتۡم �ِيَها  ۡ�

َ
َوأ

ونَ   .]٧١-٧٠[الزخرف:  ﴾٧١َ�ِٰ�ُ
ھای  مؤمنانی که ھمچون شما ھستند، به بھشت درآیید تا [از نعمتشما و دیگر «

گردانند؛  ھای زرین پیرامونشان می ھا و جام مند گردید و] شادمان شوید. ظرف جاودانش بھره
  .»اید ھا از آن لذت َبَرد، در آنجا ھست؛ و شما در بھشت جاودانه ھا بخواھد و دیده و ھر چه دل

َثُل ﴿ :فرماید میو الله متعال  ۖ ٱَ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  لُۡمتَُّقوَنۖ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱ۞مَّ نَۡ�ُٰر
َ
�ۡ 

ُ�لَُها َدآ�ِٞم َوِظلَُّهاۚ تِۡلَك ُ�ۡقَ� 
ُ
ِينَ ٱأ ْۚ ٱ �َّ َقوا   .]٣٥[الرعد:  ﴾٣٥�َّارُ ٱ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱوَُّ�ۡقَ�  �َّ

است که:] جویبارھا از زیر ویژگی بھشتی که به پرھیزگاران وعده داده شده [چنین «
اش [نیز دائمی است]. این، سرانجاِم  ھایش ھمیشگی و سایه [درختان] آن جاری است، میوه

  .»اند؛ و سرانجاِم کافران، آتش [دوزخ] است که پرھیزگاری کرده کسانی است 

ْدرِيِّ َ�ْن 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
رُْض  تَُ�ونُ «: ج انلَّيِبِّ  قَاَل: قَاَل  س أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  األ

ْ
ةً  ال  ُخزْبَ

ؤَُها َواِحَدًة، َبَّارُ  َ�تََكفَّ
ْ
  َكَما �ِيَِدهِ  اجل

ُ
َحُدُ�مْ  يَْ�َفأ

َ
تَهُ  أ َفِر، يِف  ُخزْبَ ْهلِ  نُُزالً  السَّ

َ
َنَّةِ  أل

ْ
ىَت . اجل

َ
 فَأ

َُهودِ  ِمنَ  رَُجٌل 
ْ

بَا يَا َعلَيَْك  الرَّمْحَنُ  بَارَكَ : َ�َقاَل  ايل
َ
َقاِسِم، أ

ْ
ال ال

َ
ْخرِبُكَ  أ

ُ
لِ  أ ْهلِ  بُِ�ُ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 يَْومَ  اجل

ِقيَاَمِة؟
ْ
رُْض  تَُ�ونُ : قَاَل . بََ� : قَاَل  ال

َ
ةً  األ  ج انلَّيِبُّ  َ�نََظرَ . ج انلَّيِبُّ  قَاَل  َكَما َواِحَدًة، ُخزْبَ

ال: قَاَل  ُ�مَّ  نََواِجُذُه، بََدْت  َحىتَّ  َضِحَك  ُ�مَّ  إيَِلْنَا،
َ
ْخرِبُكَ  أ

ُ
 َونُوٌن، بَاالمٌ  إَِداُمُهمْ : قَاَل  ْم؟بِإَِداِمهِ  أ

ُ�ُل  َونُونٌ  ثَْورٌ : قَاَل  َهَذا؟ َوَما: قَالُوا
ْ
ًفا َسبُْعونَ  َكِبِدِهَما َزائَِدةِ  ِمنْ  يَأ

ْ
ل
َ
 ١.»أ

ک قرص یامت به ین در روز قیزم: فرمود ج پیامبر: گوید می س خدری ابوسعید
به اھل  یعنوان مھمانه گرداند و ب یرا با دستش م جبار آن اللهشود و  یل مینان تبد

ن یپزد، از ا یرا که در سفر م یاز شما نان ییککه  طور د ھمانینما یم میبھشت تقد
ان آمد و یھودیاز  یپس از آن، مرد». دینما یکند و جمع و جور م یدست به آن دست م

امت، یاھل بھشت در روز ق یا از مھمانیگرداند. آ کتو را مبار اللهابوالقاسم!  یگفت: ا
فرموده بود، گفت:  ج پیامبرگونه که  آن مرد ھمان». هبل«تو را مطلع نسازم؟ فرمود: 

 یید تا جایما نگاه کرد و خند یسوه ب ج پیامبرشود.  یل میک قرص نان تبدین به یزم

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٩٢و مسلم حدیث شماره  ٦٥٢٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١



 ٢١٩    باب اول: توحید و ایمان

 

 ان تو رایا از خورش بھشتیگفت: آ یھودیگاه مرد  مبارکش آشکار شد. آن یھا که دندان
ست؟ مرد یدند: آن چیاست. صحابه پرس یباالم و ماھھا  آن باخبر نسازم؟ خورش

 ».خورند یھفتاد ھزار نفر مھا  آن گوشه کبد ھستند که از یگاو و یگفت: ماھ

ِ  رُسوُل  قَاَل : قَاَل  س َجابِرٍ  نْ �َ  ُ�ُل «: ج ا�َّ
ْ
ْهُل  يَأ

َ
ُ�ون، ِ�يَها اجلنَّةِ  أ  َ�تََغوَُّطون، وال و�رْشَ

 التَّسِبيح يُلَهُمونَ  الِمْسِك  َكرْشِح  ُجَشاء ذلَك  َطعاُمُهمْ  ولِ�نْ  يبُولُون، وال يْمتَِخُطون، وال
 ١.»انلََّفَس  يُلَْهُمونَ  َكما َواتلْكِب�،

خورند و  یان در بھشت میبھشت«: فرمود ج الله رسول که شده روایت س جابر از
زنند  یندارند؛ البته پس از غذا خوردن آروغ م ینینوشند؛ اما ادرار و مدفوع و آِب ب یم

ح و یکشند، تسب یَنَفس م -اریاخت یب -مشک دارد و ھم چنان که یمانند بو ییکه بو
 .»ست)ا یشود (و سبحان الله و الحمدلله بر زبانشان جار یز به آنان الھام مید نیتحم

 ھای اھل بھشت  صفات نوشیدنی

بَۡرارَ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ٖس َ�َن ِمَزاُجَها َ�فُوًرا ۡ�

ۡ
�ُوَن ِمن َكأ َ�َۡ�٥﴾ 

  .]٥[اإلنسان: 
  .»نوشند که آمیخته به کافور است گمان، نیکوکاران [در بھشت] از جامی می بی«

ٗسا َ�َن مَِزاُجَها َز�َبِيً� ﴿: فرماید میو الله متعال 
ۡ
 .]١٧[اإلنسان:  ﴾١٧َو�ُۡسَقۡوَن �ِيَها َكأ

  .»اش َزنجبیل است شوند که آمیزه ھایی سیراب می در آنجا از جامو «

ُۡتو�ٍ ﴿: فرماید میو الله متعال  ِمۡسٞكۚ َوِ� َ�ٰلَِك  ۥِخَ�ُٰمهُ  ٢٥�ُۡسَقۡوَن ِمن رَِّحيٖق �َّ
ُ�ونَ ٱَ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها  ٢٧ِمن �َۡسنِي�ٍ  ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦لُۡمَتَ�ٰفُِسونَ ٱفَۡلَيتََنافَِس   ﴾٢٨لُۡمَقرَّ

 .]٢٨-٢٥[المطففین: 
شوند. ُمھری که بر آن نھاده شده،  ھا از شراب ناِب ُمھرشده، [نوشانیده و] سیراب می آن«

بھشتی] باید بر یکدیگر  ھای نعمتاز ُمشک است، و مشتاقان [رحمت]، در این [شراب و دیگر 
 .»اش از تسنیم است پیشی گیرند. و آمیزه

ُ وَ 
َ

َكْوثَرُ «: ج  هل
ْ
َنَّةِ  ىِف  َ�ْهرٌ  ال

ْ
تَاهُ  اجل َشدُّ  َوَماُؤهُ  اللُّْؤلُؤِ  ىلَعَ  َ�ِْري َوالَْماءُ  َذَهٍب  ِمنْ  َحا�َّ

َ
 أ

ْحَ�  اللَّنَبِ  ِمنَ  َ�يَاضاً 
َ
َعَسلِ  ِمنَ  َوأ

ْ
 بھشت در است نھری کوثر«: فرمود ج پیامبر .»ال

                                           
  ٢٨٣٥مسلم حدیث شماره  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٢٠

 

 از و سفیدتر شیر از آبش و شود می روان مروارید روی بر آبش و طال از آنھای  کناره
  ١.»استتر  شیرین عسل

 صفات درختان و گیاھان بھشت

 ﴾١٤َوَدا�ِيًَة َعلَۡيِهۡم ِظَ�ٰلَُها َوُذلِّلَۡت ُ�ُطوُ�َها تَۡذِ�ٗ� ﴿: فرماید میالله متعال 
 .]١٤[اإلنسان:

 .»ھایش [برای چیدن] در دسترس است ھایش بر آنان فروافتاده و میوه و سایه«

ا �َۡشَتُهونَ  ٤١ِ� ِظَ�ٰٖل وَُ�ُيونٖ  لُۡمتَّقِ�َ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میو الله متعال   ﴾٤٢َوفََ�ٰكَِه ِممَّ
 .]٤٢-٤١[المرسالت: 

ھا قرار دارند، و  ھا و [کنار] چشمه به راستی که [در آن روز،] پرھیزگاران در سایه«
 . »ھایی که میل داشته باشند میوه

نَّ : س َصْعَصَعةَ  بِْن  َمالِِك  َ�نْ 
َ
ِ  نيَِبَّ  أ َ�ُهمْ  ج ا�َّ رْسِيَ  يَلْلَةِ  َ�نْ  َحدَّ

ُ
نَا بَيْنََما«: بِهِ  أ

َ
 يِف  أ

َِطيِم،
ْ
ِْجرِ  يِف  قَاَل  َوُر�ََّما احل

ْ
تَاِ�  إِذْ  ُمْضَطِجًعا، احل

َ
، آٍت  أ  َ�ْ�َ  َما فََشقَّ : َ�ُقوُل  وََسِمْعتُهُ : قَاَل  َ�َقدَّ

  َهِذهِ 
َ

اوِي قَاَل  َهِذهِ، إىِل ِْرهِ  ُ�ْغَرةِ  ِمنْ : الرَّ
َ

�  
َ

ِ�يُت  ُ�مَّ  قَليِْب، فَاْستَْخَرجَ  ِشْعَرتِِه، إىِل
ُ
 ِمنْ  بَِطْسٍت  أ

، ُ�مَّ  قَليِْب، َ�ُغِسَل  إِيَمانًا، َمْملُوَءةٍ  َذَهٍب  ِ�يَد، ُ�مَّ  ُحيِشَ
ُ
ِ�يُت  ُ�مَّ  أ

ُ
َْغلِ  ُدونَ  بَِدابَّةٍ  أ  َوفَْوَق  ابلْ

َِمارِ 
ْ
ْ�يََض، احل

َ
اوِي قَاَل  أ قىَْص  ِعنْدَ  َخْطَوهُ  يََضعُ  - ُهوَ : الرَّ

َ
 يِب  فَاْ�َطلََق  َعلَيْهِ  فَُحِملُْت  َطْرفِِه، أ

�ُل  ىَت  َحىتَّ  ِجرْبِ
َ
َماءَ  أ �ْيَا، السَّ �ُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنْ : فَِقيَل  فَاْستَْفتَحَ  ادلُّ  َمَعَك؟ َوَمنْ : ِ�يَل  ِجرْبِ

ٌد،: قَاَل  رِْسَل  َوقَدْ : ِ�يَل  ُ�َمَّ
ُ
ا َ�َفتََح، َجاَء، الَْميِجءُ  فَِنْعمَ  بِهِ  َمرَْحبًا: ِ�يَل  َ�َعْم،: قَاَل  إيَِلِْه؟ أ  فَلَمَّ

بُوكَ  َهَذا: َ�َقاَل  آَدُم، ِ�يَها فَإَِذا َخلَْصُت 
َ
الَم، فََردَّ  َعلَيِْه، فََسلَّْمُت  َعلَيِْه، فََسلِّمْ  آَدمُ  أ  ُ�مَّ  السَّ

اِلِح  بِاِإلبِن  َمرَْحبًا: قَاَل  اِلِح، َوانلَّيِبِّ  الصَّ ىَت  َحىتَّ  يِب  َصِعدَ  ُ�مَّ  الصَّ
َ
َماءَ  أ  فَاْستَْفتََح، اثلَّاِ�يَةَ  السَّ

�ُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنْ : ِ�يَل  ٌد،: قَاَل  َمَعَك؟ َوَمنْ : ِ�يَل  ِجرْبِ رِْسَل  َوقَدْ : ِ�يَل  ُ�َمَّ
ُ
 َ�َعْم،: قَاَل  إيَِلِْه؟ أ

ا َ�َفتََح، َجاَء، الَْميِجءُ  فَِنْعمَ  بِهِ  َمرَْحبًا: ِ�يَل  َالَِة، ا�ْنَا وَُهَما وَِعيىَس  َ�َْ�  إَِذا َخلَْصُت  فَلَمَّ
ْ
 اخل

ا، فََسلَّْمُت  َعلَيِْهَما، فََسلِّمْ  وَِعيىَس، َ�َْ�  َهَذا: قَاَل  ِخ  َمرَْحبًا: قَاالَ  ُ�مَّ  فََردَّ
َ
اِلِح، بِاأل  الصَّ

اِلِح، َوانلَّيِبِّ    َصِعدَ  ُ�مَّ  الصَّ
َ

َماءِ  يِب إىِل �ُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنْ : ِ�يَل  فَاْستَْفتََح، اثلَّاثِلَِة، السَّ : ِ�يَل  ِجرْبِ
ٌد،: قَاَل  َمَعَك؟ َوَمنْ  رِْسَل  َوقَدْ : ِ�يَل  ُ�َمَّ

ُ
 َجاَء، الَْميِجءُ  فَِنْعمَ  بِِه، َمرَْحبًا: ِ�يَل  َ�َعْم،: قَاَل  إيَِلِْه؟ أ

                                           
 با لفظ ترمذی ٤٣٣٤و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٣٦١صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  - ١



 ٢٢١    باب اول: توحید و ایمان

 

ا َ�ُفِتَح، ، َعلَيِْه، فََسلَّْمُت  َعلَيِْه، فََسلِّمْ  يُوُسُف، َهَذا: قَاَل  يُوُسُف، إَِذا ْصُت،َخلَ  فَلَمَّ  ُ�مَّ  فََردَّ
ِخ  َمرَْحبًا: قَاَل 

َ
اِلِح، بِاأل اِلِح، َوانلَّيِبِّ  الصَّ ىَت  َحىتَّ  يِب، َصِعدَ  ُ�مَّ  الصَّ

َ
َماءَ  أ ابَِعَة، السَّ  فَاْستَْفتََح، الرَّ

�ُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنْ : ِ�يَل  ٌد،: قَاَل  َمَعَك؟ َوَمنْ : ِ�يَل  ِجرْبِ َوقَدْ : ِ�يَل  ُ�َمَّ
َ
رِْسَل  أ

ُ
 َ�َعْم،: قَاَل  إيَِلِْه؟ أ

ا َ�ُفِتَح، َجاَء، الَْميِجءُ  فَِنْعمَ  بِهِ  َمرَْحبًا: ِ�يَل    َخلَْصُت  فَلَمَّ
َ

 إِْدِر�ُس، َهَذا: قَاَل  إِْدِر�َس، إىِل
، َعلَيِْه، فََسلَّْمُت  َعلَيِْه، فََسلِّمْ  ِخ  َمرَْحبًا: قَاَل  ُ�مَّ  فََردَّ

َ
اِلِح، بِاأل اِلِح، َوانلَّيِبِّ  الصَّ  َصِعدَ  ُ�مَّ  الصَّ

ىَت  َحىتَّ  يِب،
َ
َماءَ  أ َاِمَسَة، السَّ

ْ
�ُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنْ : ِ�يَل  فَاْستَْفتََح، اخل : قَاَل  َمَعَك؟ َوَمنْ : ِ�يَل  ِجرْبِ

ٌد، رِْسَل  قَدْ وَ : ِ�يَل  ُ�َمَّ
ُ
ا َجاَء، الَْميِجءُ  فَِنْعمَ  بِهِ  َمرَْحبًا: ِ�يَل  َ�َعْم،: قَاَل  إيَِلِْه؟ أ  َخلَْصُت، فَلَمَّ

، َعلَيِْه، فََسلَّْمُت  َعلَيِْه، فََسلِّمْ  َهاُروُن، َهَذا: قَاَل  َهاُروُن، فَإَِذا ِخ  َمرَْحبًا: قَاَل  ُ�مَّ  فََردَّ
َ
 بِاأل

اِلِح، اِلِح، َوانلَّيِبِّ  الصَّ ىَت  َحىتَّ  يِب، َصِعدَ  ُ�مَّ  الصَّ
َ
َماءَ  أ اِدَسَة، السَّ  َهَذا؟ َمنْ : ِ�يَل  فَاْستَْفتََح، السَّ

�ُل،: قَاَل  ٌد،: قَاَل  َمَعَك؟ َمنْ : ِ�يَل  ِجرْبِ رِْسَل  َوقَدْ : ِ�يَل  ُ�َمَّ
ُ
 بِهِ  َمرَْحبًا: قَاَل  َ�َعْم،: قَاَل  إيَِلِْه؟ أ

ا َجاَء، الَْميِجءُ  فَِنْعمَ  فََسلَّْمُت  َعلَيِْه، فََسلِّمْ  ُموىَس، َهَذا: قَاَل  ُموىَس، فَإَِذا َخلَْصُت، فَلَمَّ
، َعلَيِْه، ِخ  َمرَْحبًا: قَاَل  ُ�مَّ  فََردَّ

َ
اِلِح، بِاأل اِلِح  َوانلَّيِبِّ  الصَّ ا الصَّ َاَوزُْت، فَلَمَّ

َ
ُ  ِ�يَل  بََ�ى، جت

َ
 َما: هل

بِْ�ي: قَاَل  ُ�بِْكيَك؟
َ
نَّ  أ

َ
َنَّةَ  يَْدُخُل  َ�ْعِدي، بُِعَث  ُغالًما أل

ْ
ِتهِ  ِمنْ  اجل مَّ

ُ
ْ�رَثُ  أ

َ
نْ  أ  ِمنْ  يَْدُخلَُها ِممَّ

يِت، مَّ
ُ
  يِب  َصِعدَ  ُ�مَّ  أ

َ
َماءِ  إىِل ابَِعِة، السَّ �ُل، فَاْستَْفتَحَ  السَّ �ُل،: قَاَل  َهَذا؟ َمنْ : ِ�يَل  ِجرْبِ : ِ�يَل  ِجرْبِ

ٌد،: قَاَل  َمَعَك؟ َوَمنْ   َجاَء، الَْميِجءُ  فَِنْعمَ  بِِه، َمرَْحبًا: قَاَل  َ�َعْم،: قَاَل  إيَِلِْه؟ بُِعَث  َوقَدْ : ِ�يَل  ُ�َمَّ
ا بُوَك، َهَذا: قَاَل  إِبَْراِهيُم، فَإَِذا َخلَْصُت، فَلَمَّ

َ
الَم، فََردَّ  َعلَيِْه، فََسلَّْمُت : قَاَل  َعلَيِْه، فََسلِّمْ  أ  السَّ

اِلِح،ا بِاِإلبِْن  َمرَْحبًا: قَاَل  اِلِح، َوانلَّيِبِّ  لصَّ َّ  ُرفَِعْت  ُ�مَّ  الصَّ
َ

 ِمثُْل  َ�بُْقَها فَإَِذا الُْمنْتََ�، ِسْدَرةُ  إيِل
ِفيَلَِة، آَذانِ  ِمثُْل  َوَرُ�َها َو�َِذا َهَجَر، قِاللِ 

ْ
ْرَ�َعةُ  َو�َِذا الُْمنْتََ�، ِسْدَرةُ  َهِذهِ : قَاَل  ال

َ
ْ�َهارٍ  أ

َ
 َ�ْهَرانِ : أ

�ُل؟ يَا َهَذانِ  َما: َ�ُقلُْت  َظاِهَراِن، َوَ�ْهَرانِ  بَاِطنَاِن، ا: قَاَل  ِجرْبِ مَّ
َ
َاِطنَانِ  أ

ْ
َنَِّة، يِف  َ�نَْهَرانِ  ابل

ْ
 اجل

ا مَّ
َ
اِهَرانِ  َوأ ُفَراُت، فَانلِّيُل  الظَّ

ْ
َيُْت  يِلَ  ُرفِعَ  ُ�مَّ  َوال

ْ
ِ�يُت  ُ�مَّ  الَْمْعُموُر، ابل

ُ
 َو�ِنَاءٍ  مَخٍْر، ِمنْ  بِإِنَاءٍ  أ

، ِمنْ  َخْذُت  َعَسٍل، ِمنْ  َو�ِنَاءٍ  لنََبٍ
َ
، فَأ ِفْطَرةُ  ِ�َ : َ�َقاَل  اللَّنَبَ

ْ
نَْت  الَّيِت  ال

َ
تَُك، َعلَيَْها أ مَّ

ُ
 ُ�مَّ  َوأ

َّ  فُرَِضْت  لََواُت  يلَعَ  بَِما: َ�َقاَل  ُموىَس، ىلَعَ  َ�َمَررُْت  فَرََجْعُت، يَْوٍم، لُكَّ  َصالةً  مَخِْس�َ  الصَّ
ِمْرَت؟

ُ
ِمرُْت : قَاَل  أ

ُ
تََك  إِنَّ : قَاَل  يَْوٍم، لُكَّ  َصالةً  خِبَْمِس�َ  أ مَّ

ُ
 لُكَّ  َصالةً  مَخِْس�َ  �َْستَِطيعُ  ال أ

ِ  َو�ِ�ِّ  يَْوٍم، �ُْت  قَدْ  َوا�َّ ُْت  انلَّاَس َ�بْلََك، َجرَّ
َ
اِ�يَل  بَِ�  واََعجل َشدَّ  إرِْسَ

َ
َِة، أ

َ
  فَارِْجعْ  الُْمَعاجل

َ
 إىِل

ُ  َر�َِّك 
ْ

هل
َ
ِتَك، اتلَّْخِفيَف  فَاْسأ مَّ

ُ
ا، َ��ِّ  فَوََضعَ  فَرََجْعُت  أل   فَرََجْعُت  َعرْشً

َ
 ِمثْلَهُ : َ�َقاَل  ُموىَس، إىِل
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ا، َ��ِّ  فَوََضعَ  فَرََجْعُت    فَرََجْعُت  َعرْشً
َ

ا، َ��ِّ  فَوََضعَ  فَرََجْعُت  ِمثْلَُه، َ�َق�َاَل  ُموىَس، إىِل  َعرْشً
  فَرََجْعُت 

َ
ِمْرُت  فَرََجْعُت، ثْلَُه،مِ  َ�َقاَل  ُموىَس، إىِل

ُ
 َ�َقاَل  فَرََجْعُت، يَْوٍم، لُكَّ  َصلََواٍت  بَِعرْشِ  فَأ

ِمْرُت  فَرََجْعُت، ِمثْلَُه،
ُ
  فَرََجْعُت  يَْوٍم، لُكَّ  َصلََواٍت  خِبَْمِس  فَأ

َ
ِمرَْت؟ بِمَ : َ�َقاَل  ُموىَس، إىِل

ُ
 قُلُْت  أ

ِمْرُت 
ُ
تََك  إِنَّ : قَاَل  يَْوٍم، لُكَّ  َصلََواٍت  خِبَْمِس  أ مَّ

ُ
 قَدْ  َو�ِ�ِّ  يَْوٍم، لُكَّ  َصلََواٍت  مَخَْس  �َْستَِطيعُ  ال أ

�ُْت  ُْت  َ�بْلََك، انلَّاَس  َجرَّ
َ
اِ�يَل  بَِ�  واََعجل َشدَّ  إِرْسَ

َ
َِة، أ

َ
  فَارِْجعْ  الُْمَعاجل

َ
ُ  َر�َِّك  إىِل

ْ
هل

َ
 فَاْسأ

ِتَك، اتلَّْخِفيَف  مَّ
ُ
ُت : قَاَل  أل

ْ
ل
َ
رىَْض  َولَِك�ِّ  اْستَْحيَيُْت، َحىتَّ  َر�ِّ  َسأ

َ
َسلُِّم، أ

ُ
ا: قَاَل  َوأ  فَلَمَّ

ْمَضيُْت : ُمنَادٍ  نَاَدى َجاَوزُْت،
َ
ْفُت  فَِر�َضيِت، أ   ١.»ِعبَاِدي َ�نْ  وََخفَّ

 و گفت سخن ما برای اسراء شب از ج الله رسول: گوید می س صعصعه بن مالک
 شخصی ناگھان بودم، خوابیده پھلو به اسماعیل حجر یا حطیم در که ھنگامی: «فرمود

 مملو که را شتیت سپس. آورد بیرون را قلبم. شکافت ناف زیر تا راام  سینه و آمد
 و کردند انایم  از پر را آن و دادند شستشو آن در را قلبم و آوردند بود، انایم  از

 بزرگتر االغ، از و کوچکتر قاطر، از که آوردند سفیدی چارپای آنگاه. گذاشتند سرجایش
 برد مرا جبریل. کردند سوار آن بر مرا. داشت می بر دیدش اندازۀ به را گامش ھر و. بود

. جبریل: گفت کیستی؟ تو: گفتند. کنید باز را در: گفت و رسید دنیا آسمان به تا
 شده دعوت آیا: گفتند. است من ھمراه محمد،: گفت توست؟ ھمراه کسی: گفتند
. است آمده خوبی تقو چه. کنیم می عرض مقدم خیر او به: گفتند. بله: گفت است؟
 جبریل. دیدم را ÷ آدم شدم، اول آسمان وارد که ھنگامی. کردند باز را در آنگاه
 سالم جواب او و دادم سالم او به ھم من. بده سالم او به است آدم پدرت، این،: گفت

 باال مرا جبریل سپس. نیکوکار پیامبر و صالح فرزند ای آمدی خوش: گفت و داد مرا
. جبریل: گفت کیستی؟ تو: گفتند. کنید باز را در: گفت و رسید دوم آسمان به تا برد

 شده دعوت آیا: پرسیدند. است من ھمراه محمد،: گفت توست؟ ھمراه کسی: گفتند
. است آمده خوبی وقت چه کنیم می عرض مقدم خیر او به: گفتند. هبل: گفت است؟

 جبریل. دیدم را عیسی و یحیی یعنی خاله پسر دو شدم، دوم آسمان وارد که ھنگامی
ھا  آن .دادم سالم نیز آنان به. بده سالمھا  آن به ھستند عیسی و یحیی ھا، این: گفت

 مرا جبریل سپس. نیکوکار پیامبر و صالح برادر ای آمدی خوش: گفتند و دادند جواب

                                           
 فظ بخاریبا ل ١٦٢و مسلم حدیث شماره  ٣٢٠٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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. جبریل: گفت کیستی؟ تو: پرسیدند. کنند باز را در تا خواست و برد سوم آسمان به
 شده دعوت او آیا: پرسیدند. است من هھمرا محمد: گفت توست؟ ھمراه کسی: گفتند
 در آنگاه. است آمده خوبی وقت چه گوییم می آمد خوش او به: گفتند .بله: گفت است؟

 به است یوسف این: گفت جبریل. دیدم را یوسف شدم، وارد که ھنگامی. کردند باز را
 ای آمدی خوش: گفت و داد مرا سالم جواب نیز او دادم سالم ھم او به. بده سالم او

 را در تا خواست و برد چھارم آسمان به مرا جبریل سپس. نیکوکار پیامبر و صالح برادر
 محمد،: گفت توست؟ ھمراه کسی: گفتند. جبریل: گفت کیستی؟ تو: گفتند. کنند باز

 آمد خوش او به: گفتند. هبل: گفت است؟ شده دعوت آیا: پرسیدند. است من ھمراه
 به و شدم وارد که ھنگامی. کردند باز را در آنگاه. است آمده خوبی وقت چه گوییم می

 او. دادم سالم نیز او به. بده سالم او به است ادریس این: گفت جبریل رسیدم، ادریس
 سپس. نیکوکار پیامبر و صالح برادر ای آمدی خوش: گفت و داد مرا سالم جواب ھم

: گفت کیستی؟ تو: گفتند. کنند باز را در تا خواست و برد پنجم آسمان به مرا جبریل
 او آیا: پرسیدند. است من ھمراه محمد: گفت توست؟ ھمراه کسی: پرسیدند. جبریل
 آمده خوبی وقت چه گوییم می آمد خوش او به: گفتند. بله: گفت است؟ شده دعوت
 او به. است ھارون این: گفت جبریل. دیدم را ھارون شدم، وارد که ھنگامی. است
 ای آمدی خوش: گفت و داد مرا سالم جواب نیز او. دادم سالم ھم او به پس. بده سالم
 را در تا خواست و برد ششم آسمان به مرا جبریل سپس .نیکوکار پیامبر و صالح برادر

: گفت توست؟ ھمراه کسی: پرسیدند. جبریل: گفت کیستی؟ تو: گفتند. کنند باز
 خوش او به: گفتند. هبل: گفت است؟ شده دعوت او آیا: گفتند. است من ھمراه محمد

. دیدم را موسی شدم، وارد که ھنگامی. است آمده خوبی وقت چه گوییم می آمد
 جواب نیز او. دادم سالم ھم او به پس. بده سالم او به. است موسی این: گفت جبریل

 او از که ھنگامی اما. نیکوکار پیامبر و صالح برادر ای آمدی خوش: گفت و داد مرا سالم
 بعد اینکه خاطره ب: گفت کنی؟ می گریه چرا: پرسیدند. کرد گریستن به شروع گذشتم،

 .روند می بھشت به من امت از بیشتر امتیانش که است شده مبعوث نوجوانی من، از
 تو: پرسیدند. کنند باز را در تا خواست و برد ھفتم آسمان به مرا جبریل سپس
. است من ھمراه محمد،: گفت توست؟ ھمراه کسی آیا: گفتند. جبریل: گفت کیستی؟
 آمد خوش او به: گفت آسمان نگھبان. بله: گفت است؟ شده دعوت او آیا: پرسیدند

 جبریل. دیدم را ابراھیم شدم، وارد که ھنگامی. است آمده خوبی وقت چه. گوییم می
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 و داد مرا سالم جواب ھم او. دادم سالم نیز او به. بده سالم او به. توست پدر این: گفت
 سدرة« به تا شدم برده باال سپس. نیکوکار پیامبر و صالح فرزند ای آمدی خوش: گفت

 و »ھجر« قومھای  کوزه اندازۀ بهھایش  میوه که دیدم ناگھان. رسیدم »المنتھی
 در و. است »تھینمال سدرة« این: گفت جبریل. است فیل گوش اندازۀ به آن ھای برگ
 ای: پرسیدم. بودند آشکار دیگر، تای دو و پنھان تا دو که افتاد نھر چھار به نگاھم آنجا،

 و نیل آشکار، نھر دو واند.  بھشت نھرھای پنھان، نھر دو: گفت چیست؟ھا  این !جبریل
 شراب، ظرف یک برایم آنگاه. دادند نشان من به را المعمور بیت سپس. باشند می فرات

 این: گفت جبریل. برداشتم را شیر من. آوردند عسل ظرف یک و شیر ظرف یک
 قرار فرض برایم نماز پنجاه روزانه، آنگاه .ھستید آن برت امت و تو که است فطرتی
: گفتم دادند؟ تو به دستوری چه: گفت رسیدم، موسی به که ھمین. برگشتم پس. دادند

 پنجاه روزانه، تواند نمی تو امت: گفت موسی. بخوانم نماز پنجاه روزانه، تا دادند دستور
 اسراییل، بنی از و کردم آزمایش تو از قبل را مردم من که الله به سوگند. بخواند نماز

 امتت برای تا بخواه او از و برگرد پروردگارت نزد پس. شدم متحمل را زیادی مشکالت
 موسی. آمدم موسی نزد دوباره. کرد کم برایم نماز، ده الله پس. برگشتم. دھد تخفیف

. کرد کم را دیگر نماز ده الله و برگشتم دوباره. کرد تکرار را اش گذشته سخنان ھمان
 ،الله و برگشتم پس. کرد تکرار را اش قبلی سخنان ھمان او. آمدم موسی نزد دیگر بار
. کرد تکرار را سخنان ھمان دوباره. آمدم موسی سویه ب. کرد کم نیز دیگر نماز ده

 ھمان او و آمدم موسی نزد پس. بخوانم نماز ده روزانه، تا داد دستور الله و برگشتم پس
 تا شد داده دستور من به بار این و برگشتم الله نزد دوباره. کرد تکرار را سخنانش

 .بخوانم نماز پنج روزانه،
 من به: گفتم دادند؟ تو به دستوری چه: پرسید. آمدم موسی نزد بار، آخرین برای

 پنج روزانه، تواند نمی تو امت: گفت موسی. بخوانم نماز پنج روزانه، که دادند دستور
ھای  سختی اسراییل، بنی از وام  کرده آزمایش را مردم تو، از قبل من و. بخواند نماز

. بدھد تخفیفت امت برای تا بخواه او از و برگرد پروردگارت نزدام.  شده متحمل زیادی
 تسلیم و خشنود اکنون، ھم. شدم شرمنده که خواستم پروردگارم از آنقدر: گفتم

 .ھستم
 بندگانم به و نمودم قطعی راام  فریضه: داد ندا منادی گذشتم، آنجا از که ھنگامی

 .»دادم تخفیف



 ٢٢٥    باب اول: توحید و ایمان

 

 بیان »الصالة کتاب« آغاز در س انس روایت به اسراء حدیث که است یادآوری قابل
  .»باشد می آن فاقد دیگری که است مطالبی حاوی حدیث، دو این ازھریک  و گردید

يِب  َ�نْ 
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
اِكُب « :قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س اخل إِنَّ يِف اجلَنَِّة لََشَجَرًة، �َِسُ� الرَّ

�َع ِمائََة اَعٍم َما  ِ
َر الرسَّ  ١.»َ�ْقَطُعَهااجلََواَد الُمَضمَّ

يِب  َوَ�نْ 
َ
اِكُب  �َِس�ُ « :قَاَل  س ُهر�َْرةَ  أ  ٢.»َ�ْقَطُعَها َمااَعٍم  ماِئَةَ  ِظلَِّها يف الرَّ

 درختی بھشت در ھمانا«: فرمود ج که پیامبر است روایت س خدری ابوسعید از
 تمام را آن و رود می سال صد شده تربیتِو تیزر اسب بر سوار شخص آن در که است
 ».کند نمی
 را آن و رود می سال صد آن سایه در سوارکار«: است گردیده روایت س ابوھریره از و
 .»کند نمی تمام

 ھای بھشت صفات رودخانه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٰٞت َ�ۡرِي مِن  ل�َّ لَُهۡم َج�َّ
ۚ ٱَ�ۡتَِها  نَۡ�ُٰر

َ
 .]١١[البروج:  ﴾١١ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك  ۡ�

[از بھشت] است  ھایی باغھای شایسته کردند،  که ایمان آوردند و کار ھمانا برای کسانی «
  .»که جویبارھا زیر [درختان] آن جاری است؛ و این است کامیابی بزرگ

َثُل ﴿: فرماید میالله متعال  آٍء َ�ۡ�ِ َءاِسٖن  لُۡمتَُّقوَنۖ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱمَّ نَۡ�ٰرٞ ّمِن مَّ
َ
�ِيَهآ �

ۡ َطۡعُمهُ  َ�ٖ لَّۡم َ�َتَغ�َّ
نَۡ�ٰٞر ّمِن لَّ

َ
�  ۥَو� َصّ�ٗ نَۡ�ٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ

َ
ٰرِ�َِ� َو� ٖ ّلِل�َّ ة َّ نَۡ�ٰرٞ ّمِۡن َ�ۡرٖ �َّ

َ
َو�

ّ�ِِهۡمۖ كَ  �ََّمَ�ٰتِ ٱ َولَُهۡم �ِيَها ِمن ُ�ِّ  ْ َمآًء َ�ِيٗما  �َّارِ ٱَمۡن ُهَو َ�ِٰ�ٞ ِ� َوَمۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ وَُسُقوا
ۡمَعآَءُهمۡ 

َ
َع أ  .]١٥[محمد:  ﴾١٥َ�َقطَّ

ه:] در آن جویبارھایی که به پرھیزگاران وعده داده شده، [چنین است کتوصیف بھشتی «
ه طعمش کاش تغییر نکرده؛ و جویبارھایی از شیری  از آبی [خالص و زالل] که بو و مزه

ه مایۀ لذِت نوشندگان است؛ و جویبارھایی از عسل کدگرگون نگشته؛ و جویبارھایی از شرابی 
ھا، در آنجا در دسترسشان است و [از ھمه برتر، از] آمرزِش  ناب است؛ و ھمۀ [انواع] میوه

شود]. [آیا بھشتیان] ھمانند  پروردگارشان [برخوردارند و گناھانشان توسط الله پاک می

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٨٢٨و مسلم حدیث شماره  ٦٥٥٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١

 با لفظ بخاری ٢٨٢٦و مسلم حدیث شماره  ٤٨٨١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٢٦

 

ھایشان را متالشی  ه رودهکنوشانند  ه آبی چنان جوشان به آنان میکنان جاودان دوزخند کسا
 .»ند؟ک می

ٰٖت َوَ�َهرٖ  لُۡمتَّقِ�َ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میو الله متعال  ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك  ٥٤ِ� َج�َّ
 ِۢ ۡقَتِدر   .]٥٥-٥٤[القمر:  ﴾٥٥مُّ

جویبارھای [بھشتی] جای دارند؛ در مجلسی سرشار از  ھا و [کنار] پرھیزگاران در باغ«
 . »راستی [و شایستگی] و نزد فرمانروایی مقتدر

نَا بَيْنََما«: فرمود ج الله رسول که است کرده روایت س مالک بن انس
َ
ِس�ُ  أ

َ
 ىِف  أ

َنَّةِ 
ْ
نَا إَِذا اجل

َ
رِّ  قِبَاُب  َحاَ�تَاهُ  بِنََهرٍ  أ �ُل؟ يَا َهَذا َما: قُلُْت  الُْمَجوَِّف  ادلُّ َكْوثَرُ  َهَذا: قَاَل  ِجرْبِ

ْ
 ال

ى ِ
َّ

ْ�َطاكَ  اذل
َ
وْ  - ِطينُهُ  فَإَِذا. َر�َُّك  أ

َ
ْذفَرُ  ِمْسٌك  - ِطيبُهُ  أ

َ
  ١.»أ

 نھری ساحل به ناگھان زدم، می قدم جنت در) معراج شب در( من که حالی در«
: پرسیدم یلیجبر از: داشت قرار خالی تو مروارید از یھای لیوان آن کنار در که رسیدم

 شدم متوجه آنگاه .است بخشیده تو به را آن الله که است کوثر این: گفت چیست؟ این
 .»است معطر و خوشبو مشک مانند آن خاک که

ُفَراُت «: فرمود ج پیامبر که است شده روایت س ابوھریره از
ْ
َسيَْحاُن وََجيَْحاُن، َوال

�َْهاِر 
َ
َنَّةِ َوانلِّيُل لُكٌّ ِمْن أ

ْ
  ٢.»اجل

 .»ھستند بھشت رودھای از ھمه نیل، و فرات و جیحان و سیحان«

 صفات زنان اھل بھشت

ُؤنَّبُِئُ�م ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ْ ۞قُۡل أ َقۡوا ِيَن ٱ�َّ ِعنَد َرّ�ِِهۡم  ِ�َۡ�ٖ ّمِن َ�ٰلُِ�ۡمۖ لِ�َّ

ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
ٞ َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن  ۡ� َرة َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ

َ
ِۗ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوأ ُ ٱوَ  �َّ َّ� 

 ِ  .]١٥[آل عمران:  ﴾١٥ۡلعَِبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب
گاه کنم که از این  آیا [می«[ای پیامبر، به آنان] بگو: « خواھید] شما را از چیزی آ

اند، نزد پروردگارشان  ه کردهکسانی که تقوا پیش» ھای مادی] بھتر باشد؟ ھا و لذت [دارایی
ھایی دارند که از زیر [درختان] آن جویبارھا روان است؛ جاودانه در آن خواھند بود و  باغ

                                           
 ٦٥٨١بخاری حدیث شماره  -١
  ٢٨٣٩مسلم حدیث شماره  -٢



 ٢٢٧    باب اول: توحید و ایمان

 

از خشنودی الله [برخوردارند]؛ و الله به  [ھمچنین]عیب دارند] و  ھمسرانی پاکیزه [و بی
 ».[احواِل] بندگان بیناست

ۡرفُوَعةٍ ﴿: فرماید میالله متعال  َ�ُٰهنَّ إِ�َشآءٗ  ٣٤َوفُُرٖش مَّ
ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ ا فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ  ٣٥إِ�َّ

بَۡ�اًرا
َ
تَۡراٗبا ٣٦�

َ
ۡصَ�ِٰب  ٣٧ُعُرً�ا �

َ
لِ�َ ٱثُلَّةٞ ّمَِن  ٣٨ۡ�َِم�ِ ٱّ�ِ وَّ

َ
َوثُلَّةٞ ّمَِن  ٣٩ۡ�

 .]٤٠-٣٤[الواقعة:  ﴾٤٠�ِخرِ�نَ ٱ
ھمسرانی که با آفرینشی ویژه پدید آوردیم [که [و ارزشمند] و  و بسترھای برافراشته«

وسال ھستند.  سن اند و شوھردوستانی ھم زیبایی و جوانِی جاودان دارند]؛ ھمواره دوشیزه
ه برخی از آنان در زمرۀ پیشینیان و برخی کھا،] برای سعادتمندان است  [ھمۀ این نعمت

  .»دیگر در زمرۀ متأخران ھستند

ۡرِف ٱ�ِيِهنَّ َ�ِٰصَ�ُٰت ﴿: فرماید میالله متعال   ٥٦لَۡم َ�ۡطِمۡثُهنَّ إِ�ٞس َ�ۡبلَُهۡم َوَ� َجآنّٞ  لطَّ
بَانِ  ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

َ
�َُّهنَّ  ٥٧فَبِأ

َ
ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما  ٥٨لَۡمرَۡجانُ ٱوَ  ۡ�َاقُوُت ٱَك�

َ
فَبِأ

بَانِ   .]٥٩-٥٦[الرحمن:  ﴾٥٩تَُ�ّذِ
ه دسِت احدی از انس و جن قبًال به آنان کنگاه ھستند  ھا، حوریانی افتاده در آن باغ«

نید؟ ک ار میکھای پروردگارتان را ان دام یک از نعمتکنرسیده است؛ پس [ای جن و انس] 
ھای پروردگارتان  دام یک از نعمتکگویی آن حوریان، یاقوت و مرجانند؛ پس [ای جن و انس] 

  .»نید؟ک ار میکرا ان
يِب  َ�نْ 

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ُل «: ج ا�َّ وَّ

َ
َنَّةَ  تَِلجُ  ُزْمَرةٍ  أ

ْ
 ُصوَرةِ  ىلَعَ  ُصوَرُ�ُهمْ  اجل

َقَمرِ 
ْ
َْدِر، يَلْلَةَ  ال َهُب، ِ�يَها آنِيَتُُهمْ  َ�تََغوَُّطوَن، َوالَ  َ�ْمتَِخُطونَ  َوالَ  ِ�يَها َ�بُْصُقونَ  الَ  ابلْ  اذلَّ

ْمَشاُطُهمْ 
َ
َهِب  ِمنَ  أ ِة، اذلَّ ِفضَّ

ْ
ُة، َوَ�َاِمُرُهمُ  َوال لُوَّ

َ
 ِمنُْهمْ  َواِحدٍ  َوِللُكِّ  الِْمْسُك، َورَْشُحُهمُ  األ

ُْسِن، ِمنَ  اللَّْحِم، َوَراءِ  ِمنْ  ُسوقِِهَما ُمخُّ  يَُرى َزوَْجتَاِن،
ْ
 َ�بَاُغَض، َوالَ  بَيْنَُهمْ  اْخِتَالَف  الَ  احل

َ  بُِّحونَ �ُسَ  َواِحٌد، قَلٌْب  قُلُوُ�ُهمْ   ١.»وََعِشيًّا بُْ�َرةً  ا�َّ
 وارد که گروھی اولین«: فرمود که شنیدم ج الله رسول از گوید می س ابوھریره

 و دھان آب ازھا  آن درخشد، می چھارده شب ماه سان هب ھایشان چھره شوند، می بھشت
 و طالشان از یھا شانه و طالست ازھا  آن ظروف و. ھستند پاک ،و مدفوع ادرار و بینی
. دھد می مشک بوی ھایشان عرق و شان از عوِد خوشبوستیھا دان آتشو  است نقره

                                           
 با لفظ مسلم ٢٨٣٤ره و مسلم حدیث شما ٣٢٤٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٢٨

 

 و پوست ورای از شانساق پای مغز زیبایی، شدت از که دارد وجود زن دو مرد، ھر برای
 ھایشان دل ندارد، وجود یا و کینه اختالف بھشتیان آنجا بین .شود می دیده گوشت

 به را الله شب و صبح و) ھستند دل یک ھمه معروف قول به( است انسان یک دل مانند
 .»کنند می یاد پاکی

 ی بھشتھا عطرھا و رایحه
اختالف اشخاص و تفاوت جایگاه و درجاتشان با  ھای بھشت بر اساس عطر و رایحه

 ھم متفاوت است: 
يِب  َ�نْ 

َ
َل  إِنَّ «: ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ وَّ

َ
َنَّةَ  يَْدُخلُونَ  ُزْمَرةٍ  أ

ْ
 ُصوَرةِ  ىلَعَ  اجل

َقَمرِ 
ْ
َْدِر، يَلْلَةَ  ال ينَ  ُ�مَّ  ابلْ ِ

َّ
َشدِّ  ىلَعَ  يَلُوَ�ُهْم، اذل

َ
َماءِ  يِف  ُدرِّيٍّ  َكْوَكٍب  أ  َ�بُولُوَن، الَ  إَِضاَءًة؛ السَّ

ْمَشاُطُهمُ  َ�ْمتَِخُطونَ  َوالَ  َ�تِْفلُوَن، َوالَ  َ�تََغوَُّطوَن، َوالَ 
َ
َهُب، أ  َوَ�َاِمُرُهمُ  الِْمْسُك، َورَْشُحُهمُ  اذلَّ

ةُ  لُوَّ
َ
�ُوجُ  األ

َ
يِب  ُعودُ  األ ْزَواُجُهمُ  الطِّ

َ
ُورُ  َوأ

ْ
ِع�ُ  احل

ْ
�ِيِهمْ  ُصوَرةِ  ىلَعَ  َواِحدٍ  رَُجلٍ  َخلِْق  ىلَعَ  ال

َ
 أ

َماءِ  يِف  ِذَرااًع  ِستُّونَ  آَدمَ   ١.»السَّ
شوند،  یکه وارد بھشت م ین گروھینخست«: فرمود ج پیامبر: گوید می س ابوھریره

شان وارد بھشت یباشد و آنان که پس از ا یشان مانند ماِه شب چھارده میھا چھره
ھستند. ادرار، مدفوع، و آِب  یآسمان، نوران ی ن ستارهیتر گردند، ھمانند روشن یم

دھد و  یمشک م یشان از طالست و عرقشان، بویھا ندارند. شانه ینیدھان و ب
باچشم ین و زنان زیشان از عوِد خوشبوست و ھمسرانشان، حورالعیھا دان آتش
انشان وجود یدر م یا نهیچ کیست (و ھا یکیھا  آن ی ھمه یاند. ُخلق و خو  یبھشت

، شصت ذراع ÷ پدرشان، آدم ی آنان ھمانند قامت و اندازه ی ندارد) و قامت و اندازه
 .»است

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  َنَّةِ  َراحِئَةَ  يََرحْ  لَمْ  ُمَعاَهًدا َ�تََل  َمنْ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َ�نْ  ب ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ
ْ
 اجل

ْرَ�ِع�َ  َمِسَ�ةِ  ِمنْ  يَلُوَجدُ  ِر�ََها َو�ِنَّ 
َ
 ٢.»اَعًما أ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٨٣٤و مسلم حدیث شماره  ٣٣٢٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
  ٣١٦٦بخاری حدیث شماره  - ٢



 ٢٢٩    باب اول: توحید و ایمان

 

 دیعاھِ مُ  که کسی: «فرمود ج پیامبر که است روایت ب عمر بن عبدالله از
 فاصله از آن بوی چند ھر رسد، نمی مشامش به بھشت بوی بکشد، را) ای پناھنده(

 .»رسد می مشام به) راه( سال چھل

 آواز اھل بھشت 
 و زیبا بسیار لحنی با بھشت درھا  حوری که است داده خبر ما به ج الله رسول

 ب عمر بن عبدالله از معتبر سند با طبرانی معجم در. خوانند می ترانه شیرین
ْحَسِن إِنَّ « :فرمود ج الله رسول که شده روایت

َ
ْزَواَجُهنَّ بِأ

َ
َنَِّة يَلَُغنَِّ� أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْزَواَج أ

َ
أ

ْزَواُج قَْوٍم ِكَراْم. َ�نْ 
َ
َِساْن. أ

ْ
َْ�َاُت احل

ْ
ُْن اخل

َ
ا ُ�َغنَِّ� بِِه: � . إِنَّ ِممَّ َحٌد َ�طُّ

َ
ْصَواٍت َسِمَعَها أ

َ
ُظْرَن أ

 ْ
َ

ا ُ�َغنَِّ� بِِه: � ْ�يَاْن. َو�ِنَّ ِممَّ
َ
ِة أ ُْن بُِقرَّ

َ
ِمنَاُت فََال َ�َْفنَْه. �

ْ
ُْن اآل

َ
اُت فََال َ�ُمتْنَْه. � َادِلَ

ْ
ُن اخل

 ١.»الُْمِقيَماُت فََال َ�ْظَعنَّهْ 
 ھنوز که یصدای و لحن بھترین با شوھرانشان برای بھشت اھل ھمسران ھمانا«

 نیکو زنان ما است: چنینھا  آن ھای ترانه از بخشی. خوانند می ترانه است، نشده شنیده
. کنند می نگاه طراوت و شادی با - ھستیم شریف شوھرانی ھمسران - ھستیم زیبا و
 در ما آید، نمی ما سراغ به ھرگز مرگ ھستیم، جاودان ما -: گویند می دیگری ترانه در و

 و ھستیم ماندگار و مقیم ما - شویم نمی بیم و ترس دچار ھرگز ھستیم، امنیت و امان
  .»کنیم نمی کوچ ھرگز

 جماع اھل بھشت 

ۡصَ�َٰب ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ۡزَ�ُٰجُهۡم  ٥٥ِ� ُشُغٖل َ�ِٰكُهونَ  ۡ�َوۡمَ ٱ ۡ�َنَّةِ ٱإِنَّ أ

َ
ُهۡم َوأ

َرآ�ِكِ ٱِ� ِظَ�ٍٰل َ�َ 
َ
 .]٥٦-٥٥[یس:  ﴾٥٦ونَ  ُٔ ُمتَِّ�  ۡ�

آنان و ھای الھی] ھستند.  تردید، اھل بھشت امروز با شادمانی سرگرم [نعمت بی«
 .»اند ھا تکیه زده ھا[ی گستردۀ بھشتی] بر تخت ھمسرانشان در سایه

ْرَ�مَ 
َ
َة ِمائَِة «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َ�نْ  س َ�ْن َز�ِْد بِْن أ َنَِّة يَلُْعَطى قُوَّ

ْ
ْهِل اجل

َ
إِنَّ الرَُّجَل ِمْن أ

َماِع  ِ
ْ
ْهَوِة َواجل ِْب َوالشَّ ْ�ِل َوالرشُّ

َ ْ
ُ�ُل َو�رَْشَُب ، »رَُجٍل يِف األ

ْ
ي يَأ ِ

َّ
َُهوِد: فَإِنَّ اذل َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ايلْ

                                           
  ١٥٦١و صحیح الجامع حدیث شماره  ٤٩١٧صحیح؛ طبرانی در المعجم االوسط حدیث شماره  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٣٠

 

َاَجُة، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
ْ
ُ احل

َ
هِ فَإَِذا َ�ْطنُُه : «ج تَُ�وُن هل ِ

ْ
َحِدِهْم َعَرٌق يُِفيُض ِمْن ِج�

َ
َحاَجُة أ

 .١»قَْد َضُمرَ 
 بھشت اھل از ھریک به«: فرمود ج الله رسول که است روایت س ارقم بن زید از
مردی یھودی  .»شود می داده جماع و شھوت و آشامیدن و خوردن در مرد صد قدرت

 :فرمود ج الله رسول نوشد باید قضای حاجت کند؟ خورد و می پرسید: کسی که می
 کوچک شکمش و گردد می خارج پوستش از که است عرقی ایشان از ھریک حاجت«

 .»گردد می

 بھشتیانھای  ی بودن نعمتدایم
 نمایند و مالقات میھا  آن شوند، فرشتگان با ھنگامی که بھشتیان وارد بھشت می

دھند در حالیکه  ھا و جاودانگی که در بھشت وجود دارد بشارت می را به نعمتھا  آن
 اند. ھرگز مثل آن نشنیده

ثَُل ﴿: فرماید میالله متعال  ۖ ٱَ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  لُۡمتَُّقوَنۖ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱ۞مَّ نَۡ�ُٰر
َ
�ۡ 

ُ�لَُها َدآ�ِٞم َوِظلَُّهاۚ تِۡلَك ُ�ۡقَ� 
ُ
ِينَ ٱأ ْۚ ٱ �َّ َقوا   ]٣٥[الرعد:  ﴾٣٥�َّارُ ٱ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱوَُّ�ۡقَ�  �َّ

ویژگی بھشتی که به پرھیزگاران وعده داده شده [چنین است که:] جویبارھا از زیر «
اش [نیز دائمی است]. این، سرانجاِم  ھایش ھمیشگی و سایه [درختان] آن جاری است، میوه

 .»اند؛ و سرانجاِم کافران، آتش [دوزخ] است که پرھیزگاری کرده کسانی است 

يِب  نْ �َ 
َ
َنَّةَ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َ�نْ  س ةَ �ْرَ ُهرَ  أ

ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
 لَُ�مْ  إِنَّ  ُمنَادٍ  ُ�نَاِدي إَِذا َدَخَل أ

نْ 
َ
وا أ بًَدا �َْسَقُموا فََال  تَِصحُّ

َ
نْ  لَُ�مْ  َو�ِنَّ  أ

َ
ْيَْوا أ

َ
بًَدا َ�ُموتُوا فََال  حت

َ
نْ  لَُ�مْ  َو�ِنَّ  أ

َ
 فََال  �َِشبُّوا أ

بًَدا َ�ْهَرُموا
َ
نْ  لَُ�مْ  َو�ِنَّ  أ

َ
ُسوا فََال  َ�نَْعُموا أ

َ
بًَدا َ�بْأ

َ
ُ  فََذلَِك  أ

ُ
ن ﴿ وََجلَّ  َعزَّ  قَْوهل

َ
 تِۡلُ�مُ َونُوُدٓواْ أ

ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�َنَّةُ ٱ
ُ
  ٢.»]٤٣[األعراف:  ﴾أ

 آن وارد بھشت اھل که ھنگامی«: فرمود ج پیامبر که است روایت س ھریرهابو از
 بعد و بود نخواھد مریضی دیگر سالمتی از بعد شما برای: دھد می ندا منادی گردند، می

 از پس و گردید نمی پیر وقت ھیچ شدن جوان از بعد و میرید نمی ھرگز شدن زنده از

                                           
با لفظ طبرانی.  ٢٧٢١شماره ) و دارمی حدیث ٥/١٧٨صحیح؛ طبرانی در المعجم الکبیر ( - ١

 ١٦٢٧صحیح الجامع حدیث شماره 
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 ٢٣١    باب اول: توحید و ایمان

 

 تعالی الله سخن پس. بینید نمی را حتیانار و سختی ھرگز شد داده نعمت شما به اینکه
کردید به  این بھشت، به پاداش آنچه می«شود که:  [آنگاه] به آنان ِندا داده می: نمود قرائت را

 .»شما رسیده است

َنَّةِ  ْل هَ  :اهللاِ  وَل سُ رَ  يَا يَل : �ِ اَل قَ  س رٍ ابِ جَ  نْ �َ 
ْ
ْهُل اجل

َ
 «: اَل ؟ قَ َ�نَاُم أ

َ
ُخو الَْموِْت، َوال

َ
انلَّْوُم أ

َنَّةِ 
ْ
ْهُل اجل

َ
  ١.»َ�نَاُم أ

 بھشتیا اھل شد: ای رسول الله آسوال  ج از رسول اللهگوید:  می س جابر
 .»خوابند نمی بھشت اھل و است مرگ مانند خواب: «فرمودخوابند؟  می

 ھای بھشت درجه

ۡ�َ�ُ  نُظرۡ ٱ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ٰ َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرةُ أ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َكۡيَف فَضَّ

ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� 
َ
  ]٢١[اإلسراء:  ﴾٢١َدَرَ�ٰٖت َوأ

ایم؛ و  بنگر که چگونه برخی از آنان را [از لحاظ مال و مقام] بر برخی دیگر برتری داده«
تر و از لحاظ فضیلت، برتر است [پس  قطعًا آخرت [در مقایسه با دنیا] از نظِر درجات، بزرگ

  .»مومن باید به آن اشتیاق ورزد]

۞مِۡنَها َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُعِيُدُ�ۡم َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرةً ﴿: فرماید میو الله متعال 
ۡخَرىٰ 

ُ
َرۡ�َ�ُٰه َءاَ�ٰتِ  ٥٥أ

َ
َ�ٰ َولََقۡد أ

َ
َب َو�   ]٥٦-٥٥[طه:  ﴾٥٦َنا ُ�ََّها فََكذَّ

گردانیم و بار دیگر [در قیامت] از آن بیرون  شما را از آن [خاک] آفریدیم و به آن بازمی«
ھای [قدرت] خود را به او نشان دادیم؛ ولی [ھمه را]  آوریم. و به راستی [ما] ھمۀ نشانه می

  .»دروغ پنداشت و [دعوت حق را] نپذیرفت

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿: فرماید میالله متعال  و ٰبُِقونَ ٱ ل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠ل�َّ
ُ
�ُونَ ٱأ ِٰت  ١١لُۡمَقرَّ ِ� َج�َّ

لِ�َ ٱثُلَّةٞ ّمَِن  ١٢�َّعِيمِ ٱ وَّ
َ
  ]١٤-١٠[الواقعة:  ﴾١٤�ِخرِ�نَ ٱَوقَلِيٞل ّمَِن  ١٣ۡ�

مقّربان [درگاه الھی] ھا] سبقت گرفتند. آنان  و [سومین گروه:] پیشگامان که [در نیکی«
ھای پرنعمت [بھشت جای دارند]. گروه بسیاری از آنان، در زمرۀ پیشینیان  ھستند. در باغ

 .»ھای گذشته]؛ و اندکی از آیندگان [و متأخران] ھستند ھستند [خواه از امت اسالم یا از امت

يِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ِ  آَمنَ  َمنْ «: ج ا�َّ ، بِا�َّ قَامَ  َو�ِرَُسوهِلِ

َ
الَة، َوأ  الصَّ

ا اَكنَ  َرَمَضاَن، وََصامَ  ِ  ىلَعَ  َحقًّ نْ  ا�َّ
َ
َنََّة، يُْدِخلَهُ  أ

ْ
، َسِبيلِ  يِف  َجاَهدَ  اجل ِ وْ  ا�َّ

َ
رِْضهِ  يِف  َجلََس  أ

َ
 أ

                                           
 ١٠٨٧) و السلسلة الصحیحة آلبانی: ٣٥١٧حدیث شماره (  -کشف االستار -صحیح؛ بزار  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٣٢

 

، رَُسوَل  يَا: َ�َقالُوا. ِ�يَها ُودِلَ  الَّيِت  ِ فَال ا�َّ
َ
ُ  أ َنَّةِ  يِف  إِنَّ : قَاَل  انلَّاَس؟ نُبرَشِّ

ْ
َها َدرََجةٍ  ِمائَةَ  اجل َعدَّ

َ
 أ

 ُ ، َسِبيلِ  يِف  لِلُْمَجاِهِدينَ  ا�َّ ِ رََجتَْ�ِ  َ�ْ�َ  َما ا�َّ َماءِ  َ�ْ�َ  َكَما ادلَّ رِْض، السَّ
َ
ُمُ  فَإَِذا َواأل تلْ

َ
َ  َسأ  ا�َّ

لُوهُ 
َ
ِفرَْدوَْس، فَاْسأ

ْ
وَْسُط  فَإِنَّهُ  ال

َ
َنَِّة، أ

ْ
ىلْعَ  اجل

َ
َنَِّة، َوأ

ْ
َراهُ  اجل

ُ
رُ  َوِمنْهُ  الرَّمْحَِن، َعْرُش  فَْوقَهُ  أ  َ�َفجَّ

ْ�َهارُ 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
  ١»اجل

 و الله به که کسی: «فرمود ج الله رسول که کند می روایت س ابوھریره
 است نموده تعھد الله بگیرد، روزه را رمضان ماه و بخواند نماز بیاورد، انایم رسولش 

 شده متولد که سرزمینی در یا و کند جھاد الله راه در چه سازد بھشت وارد را او که
: فرمود ندھیم؟ مژده مردم، به آیا! ای رسول الله: کردند عرض صحابه. »بنشیند است،

 ساخته مھیا خود، راه مجاھدین برای راھا  آن الله که دارد وجود درجه صد بھشت، در«
. باشد می آسمان و زمین بین فاصلۀ اندازۀ به دیگر، درجۀ با درجه ھر فاصلۀ و است
 بھترین آن، که زیرا ؛کنید طلب را فردوس بھشت خواستید، الله از چیزی گاه، ھر پس

: فرمود ج الله رسول که کنم می فکر: گوید می راویان از یکی. »است بھشت باالترین و
 .»گیرند می چشمه سر آن از بھشت، نھرھای و دارد قرار آن روی بر الله عرش«

 تر باشند ی فرزندان مومن اگر چه در عمل پایین باال بردن درجه

ِينَ ٱوَ ﴿: فرماید میالله متعال  ْ وَ  �َّ َبَعۡتُهمۡ ٱَءاَمُنوا ۡ�َۡقَنا بِِهۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم  �َّ
َ
ُذّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن �

 ُّ�ُ � ءٖ َ�َۡ�ُٰهم ّمِۡن َ�َملِِهم ّمِن َ�ۡ
َ
  ]٢١[الطور:  ﴾٢١بَِما َكَسَب رَهِ�ٞ  ۡمرِ�ٱَوَمآ �
ه فرزندانشان در ایمان پیرو آنان بودند، فرزندانشان را [نیز در بھشت] به آنان کمؤمنانی «

س در گرو ک[سرنوشِت] ھر زیرااھیم؛ ک ای نمی رد و از [پاداش] عملشان ذرهکملحق خواھیم 
 .»دستاورد خوِد اوست

 ویژگی سایه بھشت

ِينَ ٱوَ ﴿: فرماید میالله متعال  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٰٖت َ�ۡرِي  ل�َّ َسُنۡدِخلُُهۡم َج�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱِمن َ�ۡتَِها 

َ
ۖٞ َونُۡدِخلُُهۡم ِظّ�ٗ َظلِيً�  ۡ� َرة َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ

َ
ٓ أ َُّهۡم �ِيَها بَٗد�ۖ ل

َ
� ٓ  ﴾٥٧َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

  ]٥٧[النساء: 

                                           
 ٢٧٩٠بخاری حدیث شماره  - ١



 ٢٣٣    باب اول: توحید و ایمان

 

[از بھشت]  ھایی اند، به باغ اند و کارھای شایسته انجام داده ن آوردهرا که ایما  و کسانی«
وارد خواھیم نمود که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است؛ ھمواره در آن خواھند ماند و 

 .»دھیم ھایی گسترده [و انبوه] جای می در آنجا ھمسران پاکیزه دارند و آنان را زیر سایه

ۡصَ�ُٰب ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ۡصَ�ُٰب  ۡ�َِم�ِ ٱَوأ

َ
ٓ أ ِ� ِسۡدرٖ  ٢٧ۡ�َِم�ِ ٱَما

ُۡضو�ٖ  نُضو�ٖ  ٢٨�َّ ۡمُدو�ٖ  ٢٩َوَطۡلٖح مَّ  .]٣٠-٢٧[الواقعة:  ﴾٣٠َوِظّلٖ مَّ
خاِر سدر [ھستند]؛ و  و [اما] سعادتمندان؛ چه سعادتمندانی! در کنار درختان بی«

 .»ای گسترده سایهنشسته با  ھای برھم درختان موز با خوشه

تَِّ� ﴿: فرماید میو الله متعال  َرآ�ِِك� ٱَ� �ِيَها َ�َ  ِٔمُّ
َ
َ� يََرۡوَن �ِيَها َشۡمٗسا َوَ�  ۡ�

  ]١٤-١٣[اإلنسان:  ﴾١٤َوَدا�َِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَ�ٰلَُها َوُذّلِلَۡت ُ�ُطوُ�َها تَۡذِ�ٗ�  ١٣َزۡمَهرِ�ٗر�
بینند و نه  اند؛ نه [حرارِت] آفتابی در آنجا می کردهھا[ی زیبا] تکیه  در آنجا بر تخت«

  .»ھایش [برای چیدن] در دسترس است ھایش بر آنان فروافتاده و میوه [سوِز] سرمایی، و سایه

َثُل ﴿: فرماید میو الله متعال  ۖ ٱَ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  لُۡمتَُّقوَنۖ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱ۞مَّ نَۡ�ُٰر
َ
�ۡ 

ُ�لَُها
ُ
ِينَ ٱَدآ�ِٞم َوِظلَُّهاۚ تِۡلَك ُ�ۡقَ�  أ ْۚ ٱ �َّ َقوا   ]٣٥[الرعد:  ﴾٣٥�َّارُ ٱ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱوَُّ�ۡقَ�  �َّ

ویژگی بھشتی که به پرھیزگاران وعده داده شده [چنین است که:] جویبارھا از زیر «
سرانجاِم می است]. این، اش [نیز دای ھایش ھمیشگی و سایه ه[درختان] آن جاری است، میو

 ».اند؛ و سرانجاِم کافران، آتش [دوزخ] است که پرھیزگاری کرده کسانی است 

 باال بردن بھشت و وسعت آن

�َّ  ١٠ِ� َجنٍَّة َ�ِ�َةٖ  ٩لَِّسۡعيَِها َراِضَيةٞ  ٨وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِعَمةٞ ﴿: فرماید میالله متعال 
  ]١١-٨[الغاشیة:  ﴾١١�َۡسَمُع �ِيَها َ�ٰغَِيةٗ 

و از سعی [و تالش] خود راضیند؛ در بھشت  ھایی شاداب و تازه ھستند چھرهدر آن روز، «
  .»شنوند ای نمی برین ھستند. در آنجا ھیچ سخن بیھوده

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿ :فرماید می متعال و الله َ�َٰ�ُٰت ٱ۞وََسارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ  لسَّ
�ُض ٱوَ 

َ
ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ۡ� ِعدَّ

ُ
  ]١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٣أ

ھا و  و به سوی آمرزش پروردگارتان و بھشتی بشتابید که گسترۀ آن [به اندازۀ] آسمان«
  .»است  زمین است [و] برای پرھیزگاران مھیا شده



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٣٤

 

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها َكَعۡرِض ﴿ :فرماید می متعال و الله ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َسابُِقٓوا
َمآءِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ِ  ب

ْ ِيَن َءاَمُنوا ۡت لِ�َّ ِعدَّ
ُ
ِ ٱأ ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل  ۦۚ َورُُسلِهِ  �َّ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ  �َّ

ُ ٱوَ    ]٢١[الحدید:  ﴾٢١ۡلَعِظيمِ ٱ لَۡفۡضلِ ٱُذو  �َّ
ه پھنۀ آن، ھمچون پھنۀ کی مردم،] برای رسیدن به آمرزِش پروردگارتان و بھشتی [ا«

ه کسانی آماده شده است کآسمان و زمین است، از یکدیگر پیشی بگیرید. [این بھشت،] برای 
اند. این [پاداش، ناشی از] فضل الھی است؛ آن را به ھر کس  به الله و پیامبرانش ایمان آورده

 .»حد دارد ند که الله فضل و بخشش بیک یسته بداند] عطا میکه بخواھد [و شا

 باال ترین جایگاه در بھشت

ِ  عبْدِ  َ�نْ  نه ب العاِص  بِْن  َعمِرو بِْن  ا�َّ
َ
ِ  ُسوَل رَ  َسِمعَ  أ إَِذا َسِمْعتُُم «: ُقوُل �َ  ج ا�َّ

 ، َّ َّ َصَالًة َص�َّ اهللا َعلَيِْه بَِها الُْمؤَذَِّن، َ�ُقولُوا ِمثَْل َما َ�ُقوُل ُ�مَّ َصلُّوا يلَعَ فَإِنَُّه َمْن َص�َّ يلَعَ
 ِلَعبٍْد ِمْن ِعبَا

َّ
 تَنْبيَِغ إِال

َ
َنَِّة، ال

ْ
لٌَة يِف اجل ا، ُ�مَّ َسلُوا اَهللا يِلَ الْوَِسيلََة، فَإِ�ََّها َمْ�ِ ِد اِهللا، َعرْشً

 ْ َل يِل ال
َ
نَا ُهَو، َ�َمْن َسأ

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
َفاَعةُ َوأ ُ الشَّ

َ
 ١.»وَِسيلََة َحلَّْت هل

 که شنید ج الله رسول که از شده روایت ب العاص بن عمرو بن الله عبد از
 من بر سپس. دیبگوی گوید، می مؤذن که آنچه مثل دیشنید را اذان چون«: فرمود می

 ده وی بر آن برابر در الله بفرستد، درود بار یک من بر که کس ھر زیرا بفرستید؛ درود
 در است مرتبتی و مقام آن بخواھید را وسیله برایم الله از سپس. فرستد می درود بار

. باشم - بنده - آن من که امیدوارم و زیبد نمی الله بندگان از یکی برای جز که بھشت
 ».شود می واجب وی بر شفاعتم کند، درخواست را وسیله برایم تعالی الله از آنکه پس

ْ  َعن ِ  ُسولِ رَ  نْ �َ  س ُشْعبَةَ  بْن ُمِغَ�ةِ ال َنَِّة «: قَاَل  ج ا�َّ
ْ
ْهِل اجل

َ
ْدَ� أ

َ
َل ُموىَس َر�َُّه، َما أ

َ
َسأ

َنََّة، 
ْ
ُ: اْدُخِل اجل

َ
َنََّة، َ�يَُقاُل هل

ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
ْدِخَل أ

ُ
لًَة، قَاَل: ُهَو رَُجٌل ييَِجُء َ�ْعَد َما أ َ�يَُقوُل: َمْ�ِ

، َكيَْف وَ  ْي رَبِّ
َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
تَْرىَض أ

َ
ُ: أ

َ
َخَذاتِِهْم، َ�يَُقاُل هل

َ
َخُذوا أ

َ
قَْد نََزَل انلَّاُس َمنَاِزلَُهْم، َوأ

، َ�يَُقوُل: لََك َذلَِك، َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه  ْ�يَا؟ َ�يَُقوُل: رَِضيُت رَبِّ لََك ِمثُْل ُملِْك َمِلٍك ِمْن ُملُوِك ادلُّ
ْمثَاهِلِ، َولََك َما َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه، َ�َقاَل يِف 

َ
ُة أ ، َ�يَُقوُل: َهَذا لََك وََعرَشَ َاِمَسِة: رَِضيُت رَبِّ

ْ
 اخل

وئَلَِك 
ُ
لًَة؟ قَاَل: أ ْعَالُهْم َمْ�ِ

َ
، فَأ ، قَاَل: رَبِّ ْت َ�يْنَُك، َ�يَُقوُل: رَِضيُت رَبِّ َّ اْشتََهْت َ�ْفُسَك، َوذلَ

رَْدُت َغَرْسُت َكَراَمتَُهْم �ِ 
َ
يَن أ ِ

َّ
ُذٌن، َولَْم اذل

ُ
، َولَْم �َْسَمْع أ يَِدي، وََختَْمُت َعلَيَْها، فَلَْم تََر َ�ْ�ٌ

                                           
 ٣٨٤مسلم حدیث شماره  -١ 
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ۡخِ�َ لَُهم ّمِن ﴿ :َ�ُْطْر ىلَعَ قَلِْب �رََشٍ "، قَاَل: َوِمْصَداقُُه يِف ِكتَاِب اهللاِ 
ُ
آ أ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 ٖ�ُ�ۡ
َ
ةِ أ  ١.»]١٧[السجدة:  ﴾١٧َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  قُرَّ
 الله از ÷ موسی: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س شعبه بن مغیره از

 از بعد که است مردی: فرمود کیست؟ مرتبه لحاظ از بھشت اھل ترین پایین: کرد والس
 شو، بھشت داخل: شود می گفته او به و آید می شدند، آن داخل بھشت اھل که آن
 فرود خود منازل به مردم که حالی در شوم داخل چگونه! من پروردگار ای: گوید می

 راضی آیا: شود می خطاب او به اند؟ گرفته تو از را خودھای  نعمت و عطاھا و آمده
: گوید می باشد؟ دنیا پادشاھان از یکی ملکی  اندازه به ملکی تو برای که شوی می

 و آن مثل و آن مثل و آن مثل و آن: فرماید می الله بعد! من پروردگار ای شدم، راضی
 الله و شدم راضی! من پروردگار: گوید می او پنجم، بار در و باشد تو برای آن مثل
 آن از تو چشم و کند آرزو تو نفس ھرچه و باشد تو برای آن برابر ده و آن: فرماید می

: پرسید موسی بعد شدم؛ راضی! پروردگارم ای: گوید می باشد، تو آن از ببرد، لذت
 کسانی آنان: دوفرم  جواب در کیست؟ مرتبه و مقام درھا  آن ترین بزرگ! پروردگارا

 دست با را آنان بزرگواری و کرامت درخت ام، برگزیده و خواھم می را آنان که ھستند
 چنین چشمی ھیچ و) داشت نخواھد فنا و تغییر دیگرام ( زده مھر آن بر و کاشته خود

 و. »است نکرده خطور بشری ھیچ دل بر و نشنیده گوشی ھیچ و ندیده کرامتی
داند به  ھیچ کس نمی: «فرماید می که است موجود الله کتاب در روایت این مصداق

ھا برایشان  دھند، چه [بسیار مایۀ] روشنی چشم [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام می
 .»نھفته است

فَإِنَّ لََك ِمثَْل «ی اھل بھشت چنین بیان شده:  ترین درجه و در لفظ دیگری پایین
ْمثَالَِها

َ
َة أ ْ�يَا وََعرَشَ   ٢.»ادلُّ

 .»ی دنیا و ده برابر آن است پس برای تو به اندازه«

                                           
 ١٨٩مسلم حدیث شماره  - ١
 و راوی ابن مسعود است. ١٨٦و مسلم حدیث شماره  ٦٥٧١حدیث شماره متفق علیه؛ بخاری  - ٢
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 ترین نعمت بھشتیان بزرگ

ُ ٱوََعَد ﴿: فرماید میالله متعال  ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ �َّ َج�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱ

َ
ِٰت َعۡدٖن� َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن  ۡ� ِ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ ۚ َ�ٰلَِك ُهَو  �َّ ُ�َ�ۡ

َ
أ

  ]٧٢[التوبة:  ﴾٧٢ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ
جویبارھا از زیر  ھایی [از بھشت] وعده داده است که الله به مردان و زنان مؤمن، باغ«

ای در  ھای پاکیزه [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خواھند ماند؛ و [نیز] خانه
]؛ و رضایت الله [از ھمۀ اینھا] برتر است. این  ھای جاودان [به آنان وعده داده است بھشت

 .»ھمان [رستگاری و] کامیابِی بزرگ است

ةٌ وُُجوهٞ يَۡومَ ﴿: فرماید میو الله متعال  ٞ  ٢٢�ِٖذ نَّاِ�َ   ]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
ھایی تازه [و شاداب] ھستند. به سوی پروردگارشان  آن روز، [اھل ایمان دارای] چھره«

 .»نگرند می

يِب  َ�نْ 
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 يَْومَ  َر�َّنَا نََرى َهْل ! اهللاِ  رَُسوَل  يَا: ج اهللاِ  لِرَُسولِ  قَالُوا نَاًسا أ

ِقيَاَمِة؟
ْ
وْ  تَُضارُّونَ  َهْل «: ج اهللاِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ال

َ
ونَ  َهْل  أ َقَمرِ  يِف  تَُضامُّ

ْ
َْدِر؟ يَلْلَةَ  ال ،: قَالُوا ابلْ

َ
 ال

ْمِس  يِف  تَُضارُّونَ  َهْل : قَاَل  اِهللا، رَُسوَل  يَا ،: قَالُوا َسَحاٌب؟ ُدوَ�َها لَيَْس  الشَّ
َ

 فَإِنَُّ�مْ : قَاَل  ال
 ١.»َكَذلَِك  تََرْونَهُ 

ا رسول الله! یگفتند:  ج از مردم به رسول الله یکند که جمع یت میروا س رهیابوھر
دن ماه شب یا در دیآ«فرمود:  ج م؟ رسول اللهینیب یامت ما پرودگارمان را میا روز قیآ

صحابه رضوان الله  »شود؟ یجاد میا ید و مزاحمتیآ یش میپ یشما مشکل یچھارده برا
د در یدن خورشیا در دیآ«فرمود:  ج رسول اللها رسول الله. یھم جواب دادند: نه یعل

ا رسول الله. یگفتند: نه  »شود؟ یجاد میا یشما مزاحمت یبرا یک روز آفتابی
 .»دید دیخواھ یچ مزاحمتیگونه بدون ھ نیدگارتان را ارشما پرو«فرمود:  ج الله رسول

ْهُل  َدَخَل  إَِذا«: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س ُصَهيٍْب  َ�نْ 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
َنََّة، اجل

ْ
 َ�بَارَكَ  - اهللاُ  َ�ُقوُل : قَاَل  اجل

 
َ

ِز�ُدُ�ْم؟ َشيْئًا تُِر�ُدونَ : - َوَ�َعاىل
َ
لَمْ : َ�يَُقولُونَ  أ

َ
لَمْ  وُُجوَهنَا؟ تُبَيِّْض  أ

َ
َنََّة، تُْدِخلْنَا أ

ْ
نَا اجل  َوُ�نَجِّ

َِجاَب، َ�يَْكِشُف : قَاَل  انلَّاِر؟ ِمنَ 
ْ
ْ�ُطوا َ�َما احل

ُ
َحبَّ  َشيْئًا أ

َ
  انلََّظرِ  ِمنَ  إيَِلِْهمْ  أ

َ
  ٢.»َر�ِِّهمْ  إىِل

                                           
 با لفظ مسلم ١٨٢و مسلم حدیث شماره  ٨٠٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 ١٨١مسلم حدیث شماره  - ٢



 ٢٣٧    باب اول: توحید و ایمان

 

ان وارد یگاه که بھشت آن«: فرمود که است شده روایت ج پیامبر از س صھیب از
د که به یخواھ ین میافزون بر ا یزیا چید: آیفرما یم یتعال شوند، الله تبارک و یبھشت م

؟ یا ؟ مگر ما را وارد بھشت نگرداندهیا د نکردهیند: مگر ما را روسفیگو یشما بدھم؟ م
ب ین ترتیزند و بد یگاه حجاب را کنار م ؟ آنای مگر ما را از آتش دوزخ نجات نداده

 ».باشد یستن به پروردگارشان میشود، نگر یان داده میکه به بھشت یزین چیتر محبوب

 ھای بھشت ھای نعمت ویژگی

ِينَ ٱ﴿: فرماید میالله متعال  َّ� � ْ ْ ُمۡسلِِم�َ َءاَمُنوا ْ ٱ ٦٩َ�ٰتَِنا َوَ�نُوا نُتۡم  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا
َ
أ

ونَ  ۡزَ�ُٰجُ�ۡم ُ�َۡ�ُ
َ
ۡ�َواٖب� َو�ِيَها َما �َۡشَتِهيهِ  ٧٠َوأ

َ
ُ�َطاُف َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف ّمِن َذَهٖب َوأ

نُفُس ٱ
َ
ۖ ٱَوتََ�ُّ  ۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
ونَ  ۡ� نُتۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

َ
ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنتُۡم  لَِّ�ٓ ٱ ۡ�َنَّةُ ٱَوتِۡلَك  ٧١َوأ

ُ
أ

ُ�لُونَ  ٧٢َ�ۡعَملُونَ 
ۡ
  ]٧٣-٦٩[الزخرف:  ﴾٧٣لَُ�ۡم �ِيَها َ�ِٰكَهةٞ َكثَِ�ةٞ ّمِۡنَها تَأ

ر ه به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم [فرماِن ما] بودند. شما و دیگکھمان بندگانی «
مند گردید  ھای جاودانش بھره مؤمنانی که ھمچون شما ھستند، به بھشت درآیید تا [از نعمت

ھا بخواھد و  گردانند؛ و ھر چه دل ھای زرین پیرامونشان می ھا و جام و] شادمان شوید. ظرف
اید. این ھمان بھشتی است  ھا از آن لذت َبَرد، در آنجا ھست؛ و شما در بھشت جاودانه دیده

ھا  آن ه ازکھای فراوانی در آنجا در اختیار دارید  اند. میوه ر برابر رفتارتان به شما دادهه دک
  .»خورید می

مِ�ٖ  لُۡمتَّقِ�َ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید می متعال و الله
َ
ٰٖت وَُ�ُيونٖ  ٥١ِ� َمَقاٍ� أ يَۡلبَُسوَن  ٥٢ِ� َج�َّ

َتَ�ٰبِلِ�َ  ٖق مُّ يَۡدُعوَن �ِيَها بُِ�ّلِ  ٥٤َكَ�ٰلَِك َوَزوَّۡجَ�ُٰهم ِ�ُوٍر ِ��ٖ  ٥٣ِمن ُسنُدٖس �ۡستَۡ�َ
� ٱ لَۡمۡوتَةَ ٱإِ�َّ  لَۡموَۡت ٱَ� يَُذوقُوَن �ِيَها  ٥٥َ�ِٰكَهٍة َءاِمنِ�َ  وَ�ٰ

ُ
 ﴾٥٦ۡ�َِحيمِ ٱَوَوقَٮُٰهۡم َعَذاَب  ۡ�

  ]٥٦-٥١[الدخان: 
ھای  سار ھا و [کنار] چشمه یقینًا پرھیزگاران در جایگاه امنی ھستند؛ در [میان] باغ«

دیگر [به که رویاروی یکپوشند، در حالی  ھایی از دیبای نازک و دیبای ضخیم می بھشت. لباس
چشم [بھشتی با شدت  اند. چنین است [وضع آنان]؛ و حوریاِن درشت صحبت] نشسته

آوریم. در  سفیدی در سفیدی چشم و شدت سیاھی در سیاھی آن] را به ھمسری آنان درمی
ه اراده کنند، بی دغدغه در اختیارشان است. در بھشت طعم مرگ را کای  آنجا ھر میوه

رگ نخستین؛ و [پروردگار مھربان] آنان را از مجازات دوزخ نخواھند چشید؛ جز ھمان م
  .»دارد محفوظ می



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٣٨

 

ْ َجنَّٗة وََحرِ�ٗر�﴿ :فرماید می متعال و الله وا تَِّ�  ١٢وََجَزٮُٰهم بَِما َصَ�ُ َ� �ِيَها َ�َ  ِٔمُّ
َرآ�ِِك� ٱ

َ
َوَدا�ِيًَة َعلَۡيِهۡم ِظَ�ٰلَُها َوذُّلِلَۡت ُ�ُطوُ�َها  ١٣َ� يََرۡوَن �ِيَها َشۡمٗسا َوَ� َزۡمَهرِ�ٗر� ۡ�

۠ َوُ�َطاُف َعلَۡيِهم � ١٤تَۡذِ�ٗ�  ۡ�َواٖب َ�نَۡت قََوارِ�َرا
َ
ةٖ َوأ ةٖ  ١٥�َِيةٖ ّمِن فِضَّ ْ ِمن فِضَّ قََوارِ�َرا

ُروَها َ�ۡقِديٗر� ٗسا َ�َن مَِزاُجَها َز�َبِيً� َو�ُسۡ  ١٦قَدَّ
ۡ
ٰ  ١٧َقۡوَن �ِيَها َكأ َ�ۡيٗنا �ِيَها �َُس�َّ

نُثوٗر� ١٨َسۡلَسبِيٗ�  ۡ�َتُهۡم َحِسۡبَتُهۡم لُۡؤلُٗؤ� مَّ
َ
وَن إَِذا َر� ُ َّ�َ �ذَا  ١٩۞َو�َُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَ�ٰٞن �ُّ

يَۡت نَعِيٗما َوُملٗۡ� َكبًِ�ا
َ
يَۡت َ�مَّ َر�

َ
ٞقۖ وَُحلُّوٓاْ  ٢٠َر� َ�ٰلَِيُهۡم �َِياُب ُسنُدٍس ُخۡ�ٞ �ۡستَۡ�َ

اٗبا َطُهوًرا ةٖ وََسَقٮُٰهۡم َر�ُُّهۡم َ�َ َساوَِر ِمن فِضَّ
َ
إِنَّ َ�َٰذا َ�َن لَُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ�َن َسۡعُيُ�م  ٢١أ

ۡشُكوًرا   ]٢٢-١٢[اإلنسان:  ﴾٢٢مَّ
ھای] حریر [بھشتی] به آنان پاداش داد.  سو به [شکرانۀ] صبری که کردند، بھشت و [لبا«

بینند و نه [سوِز]  اند؛ نه [حرارِت] آفتابی در آنجا می ھا[ی زیبا] تکیه کرده در آنجا بر تخت
ھایش [برای چیدن] در دسترس است. و  ھایش بر آنان فروافتاده و میوه سرمایی، و سایه

شود.  در ِگرداگرد آنان، گردانده میھای بلورین [نوشیدنی]،  ] و کاسه ھای سیمین [غذا ظرف
اند؛ و در آنجا از  اندازۀ مناسب، [لبریز و] آماده کرده را به ھا  آن ھای] بلورینی از نقره که [کاسه

ای در آنجا که  ھا، از] چشمه اش َزنجبیل است. [این جام شوند که آمیزه ھایی سیراب می جام
چرخند که  ه نوجوانانی جاودانه بر ِگردشان میشوند؛ و ھموار شود پر می َسلَسبیل نامیده می

کنی مرواریِد پراکنده ھستند. و چون [به ھر َسمتی] بنگری،  را ببینی، گمان میھا  آن ھر گاه
ھایی سبزرنگ از  بینی. بر آنان [= بھشتیان] لباس نعمت بسیار و فرمانروایِی عظیمی آنجا می

اند، و  ھایی از نقره آراسته شده و با دستبند دیبای نازک و دیبای ضخیم [پوشانده شده] است،
ھا،] پاداش  شود:] این [نعمت گفته میھا  آن نوشاَند. [و به پروردگارشان شراب پاک به آنان می

  .»شماست، و [بدانید که] از سعی و کوشش شما قدردانی شده است

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿: فرماید می متعال و الله ٰبُِقونَ ٱ ل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠ل�َّ
ُ
�ُونَ ٱأ ِٰت  ١١لُۡمَقرَّ ِ� َج�َّ

لِ�َ ٱثُلَّةٞ ّمَِن  ١٢�َّعِيمِ ٱ وَّ
َ
وُۡضونَةٖ  ١٤�ِخرِ�نَ ٱَوقَلِيٞل ّمَِن  ١٣ۡ� رٖ مَّ ُ�ُ ٰ تَِّ�  ١٥َ�َ َ�  ِٔمُّ

ونَ  ١٦َعلَۡيَها ُمَتَ�ٰبِلِ�َ  ُ َّ�َ بَا ١٧َ�ُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَ�ٰٞن �ُّ
َ
ۡ�َواٖب َو�

َ
ٖس ّمِن بِأ

ۡ
رِ�َق َوَ�أ

عِ�ٖ  ُعوَن َ�ۡنَها َوَ� يُ�ِفُونَ  ١٨مَّ ونَ  ١٩�َّ يَُصدَّ ُ ا َ�َتَخ�َّ ا  ٢٠َوَ�ِٰكَهةٖ ّمِمَّ َوَ�ِۡم َطۡ�ٖ ّمِمَّ
ۡمَ�ِٰل  ٢٢وَُحوٌر ِ��ٞ  ٢١�َۡشَتُهونَ 

َ
ْ َ�ۡعَملُونَ  ٢٣لَۡمۡكُنونِ ٱ للُّۡؤلُوِٕ ٱَكأ ۢ بَِما َ�نُوا َ�  ٢٤َجَزآَء

�ِيًما�َۡسمَ 
ۡ
ۡصَ�ُٰب  ٢٦إِ�َّ �ِيٗ� َسَ�ٰٗما َسَ�ٰٗما ٢٥ُعوَن �ِيَها لَۡغٗو� َوَ� تَأ

َ
ۡصَ�ُٰب  ۡ�َِم�ِ ٱَوأ

َ
َمآ أ



 ٢٣٩    باب اول: توحید و ایمان

 

ُۡضو�ٖ  ٢٧ۡ�َِم�ِ ٱ نُضو�ٖ  ٢٨ِ� ِسۡدرٖ �َّ ۡمُدو�ٖ  ٢٩َوَطۡلٖح مَّ ۡسُكوٖب  ٣٠َوِظّلٖ مَّ  ٣١َوَمآءٖ مَّ
ۡرفُوَعةٍ  ٣٣َ� َمۡمُنوَعةٖ �َّ َمۡقُطوَعةٖ وَ  ٣٢َوَ�ِٰكَهةٖ َكثَِ��ٖ  َ�ُٰهنَّ إِ�َشآءٗ  ٣٤َوفُُرٖش مَّ

ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ ا  ٣٥إِ�َّ

بَۡ�اًرا
َ
تَۡراٗبا ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

َ
ۡصَ�ِٰب  ٣٧ُعُرً�ا �

َ
لِ�َ ٱثُلَّةٞ ّمَِن  ٣٨ۡ�َِم�ِ ٱّ�ِ وَّ

َ
َوثُلَّةٞ ّمَِن  ٣٩ۡ�

  ]٤٠-١٠[الواقعة:  ﴾٤٠�ِخرِ�نَ ٱ
ھا] سبقت گرفتند. آنان مقّربان [درگاه الھی]  پیشگامان که [در نیکیو [سومین گروه:] «

ھای پرنعمت [بھشت جای دارند]. گروه بسیاری از آنان، در زمرۀ پیشینیان  ھستند. در باغ
ھای گذشته]؛ و اندکی از آیندگان [و متأخران] ھستند.  ھستند [خواه از امت اسالم یا از امت

اند. نوجوانانی ھمواره شاداب، گرِد آنان [به  یه زدهکبروی ھم تھای گوھرنشان، رو ه بر تختک
ه از نوشیدنش کھایی از شراب جاری؛ [شرابی]  ھا و قدح ھا و ُتنگ گردند. با جام خدمت] می
ه بخواھند [در کشوند. و از ھر میوه و گوشِت پرنده  گیرند و دستخوِش مستی نمی سردرد نمی

چشم [با شدت سفیدی در سفیدی چشم و شدت سیاھی در  اختیار دارند]؛ و حوریانی درشت
سیاھی آن] ھمچون مروارید پنھان در صدف؛ [تمام این موارد،] پاداش اعمالشان است. در 

آلودی نخواھند شنید؛ مگر سالم و درود [فرشتگان و بھشتیان]. و  آنجا [سخن] یاوه و گناه
خاِر سدر [ھستند]؛ و درختان موز با  بی[اما] سعادتمندان؛ چه سعادتمندانی! در کنار درختان 

ه نه تمام کھای فراوان  ای گسترده و آِب ھمواره روان؛ و میوه نشسته با سایه ھای برھم خوشه
[و ارزشمند] و ھمسرانی که با آفرینشی  گردد، و بسترھای برافراشته شود و نه ممنوع می می

اند و شوھردوستانی  ؛ ھمواره دوشیزهویژه پدید آوردیم [که زیبایی و جوانِی جاودان دارند]
ه برخی از آنان در زمرۀ کھا،] برای سعادتمندان است  وسال ھستند. [ھمۀ این نعمت سن ھم

  .»پیشینیان و برخی دیگر در زمرۀ متأخران ھستند
يب وَ�نْ 

َ
ِ  رُسوُل  قَال: قَال س ُهر�ْرةَ  أ   ا�َّ  قَال«: ج ا�َّ

َ
ْعدْدُت : تَعاىل

َ
احِل�َ  لِعباِديَ  أ  الصَّ

ْت، عْ�ٌ  الَ  َما
َ
ُذنٌ  والَ  َرأ

ُ
، قَلِْب  ىلَع  َخَطرَ  والَ  َسِمعْت  أ فََ� َ�ۡعلَُم ﴿ :ِشئتُمْ  إِنْ  واقْرُؤوا �رََشٍ

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ   ١»]١٧[السجدة:  ﴾١٧َ�ۡفٞس مَّ

: است فرموده متعال الله: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س ابوھریره از
 بر و نشنیده گوش و ندیده چشم کهام  کرده آماده را چیزی خودم صالح بندگان برای
ھیچ کس «: بخوانید را آیه این خواستید اگر و است نکرده خطور آن خیال بشری قلب

                                           
 با لفظ مسلم ٢٨٢٤و مسلم حدیث شماره  ٣٢٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٤٠

 

چه [بسیار مایۀ] روشنی دھند،  داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام می نمی
 .»ھا برایشان نھفته است چشم

 ذکر و سخن بھشتیان

ِينَ ٱوَِسيَق ﴿: فرماید میالله متعال  ْ ٱ �َّ َقۡوا ٰٓ إِذَا َجآُءوَها  ۡ�َنَّةِ ٱَر�َُّهۡم إَِ�  �َّ ُزَمًر�ۖ َح�َّ
بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم فَ 

َ
َوقَالُواْ  ٧٣َ�ِٰ�ِينَ  ۡدُخلُوَهاٱَوفُتَِحۡت �

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ ِيٱِ�َّ ۡوَرَ�َنا  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  �َّ
َ
�َض ٱَوأ

َ
 ِمَن  ۡ�

ُ
أ ۡجُر  َحۡيُث  ۡ�َنَّةِ ٱنَتََبوَّ

َ
ۖ فَنِۡعَم أ �ََشآُء

  ]٧٤-٧٣[الزمر:  ﴾٧٤ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱ
شوند؛  گروه به سوی بھشت ھدایت می ه از پروردگارشان پروا داشتند، گروهکسانی کو «

[با عزت و  - ه درھای بھشت گشوده شده استکدر حالی  - رسند ه به آنجا میکھمین 
سالم بر شما. خوش آمدید. جاودانه به «گویند:  میشوند] و نگھبانان آنجا  احترام وارد می

ه وعدۀ خویش کستایش و سپاس مخصوص  الله است «گویند:  بھشتیان می ».بھشت درآیید
ه در ھر جای آن کرا در مورد ما تحقق بخشید و سرزمین [بھشت] را به ما میراث داد 

  .»ست!وکگیریم؛ و [به راستی] پاداش اھل عمل، چه نی بخواھیم، منزل می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید می متعال و الله َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا َ�ۡهِديِهۡم َر�ُُّهم  ل�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱ�ِإِيَ�ٰنِِهۡمۖ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم 

َ
ِٰت  ۡ�  للَُّهمَّ ٱَدۡعَوٮُٰهۡم �ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك  ٩�َّعِيمِ ٱِ� َج�َّ

ِن 
َ
ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوَ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰٞمۚ وََءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ   ]١٠-٩[یونس:  ﴾١٠لَۡ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

اند، پروردگارشان آنان را به  اند و کارھای شایسته کرده که ایمان آورده تردید، کسانی  بی«
که جویبارھا از زیر [درختان] آن  کند ھای [بھشِت ُپر]نعمت ھدایت می پاِس ایمانشان، به باغ

و  درودشان [در آنجا] » الھی، تو پاک و منّزھی«جاری است. دعایشان در آنجا [این است:] 
پروردگار  - است و پایان دعایشان این است که: حمد و سپاس، مخصوص الله» سالم«

  .»است - جھانیان

�ِيًماَ� �َۡسَمُعوَن �ِيَها ﴿ :فرماید می متعال و الله
ۡ
إِ�َّ �ِيٗ� َسَ�ٰٗما  ٢٥لَۡغٗو� َوَ� تَأ

  ]٢٦-٢٥[الواقعة:  ﴾٢٦َسَ�ٰٗما
آلودی نخواھند شنید؛ مگر سالم و درود [فرشتگان و  در آنجا [سخن] یاوه و گناه«

 .»بھشتیان]



 ٢٤١    باب اول: توحید و ایمان

 

ْهَل  إِنَّ «: اَل قَ  ج يِبَّ انلَّ  أنَّ  س رٍ ابِ جَ  َ�نْ 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
ُ�لُونَ  اجل

ْ
ُ�ونَ  ِ�يَها يَأ   َو�رَْشَ

َ
  َ�تُْفلُونَ  َوال

َ
 َوال

  َ�بُولُونَ 
َ

  َ�تََغوَُّطونَ  َوال
َ

َعاِم؟ بَاُل  َ�َما قَالُوا َ�ْمتَِخُطونَ  َوال  الِْمْسِك  َكرَْشِح  َورَْشحٌ  ُجَشاءٌ  قَاَل  الطَّ
  ١.»انلََّفَس  تُلَْهُمونَ  َكَما َواتلَّْحِميدَ  التَّْسِبيحَ  يُلَْهُمونَ 

خورند و  یان در بھشت میبھشت«: فرمود ج الله رسول که است روایت س جابر از
ندارند؛  ینیو آِب ب کنند نمی ادرار و مدفوعاندازند و  آب دھان نمینوشند؛ اما  یم

 ییزنند که بو یپس از غذا خوردن آروغ مشود؟ فرمود:  پرسیدند: پس غذاھا چه می
ز ید نیح و تحمیکشند، تسب یَنَفس م -اریاخت یب -مشک دارد و ھم چنان که یمانند بو

 ».ست)ا یشود (و سبحان الله و الحمدلله بر زبانشان جار یبه آنان الھام م

 سالم گفتن پروردگار به اھل بھشت

ِيٱُهَو ﴿: فرماید میالله متعال  ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  �َّ
لَُ�ِٰت ٱ � ٱإَِ�  لظُّ ِ  �ُّورِ ۡجٗر�  ۥَ�ِيَُّتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَهُ  ٤٣رَِحيٗما لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َن ب

َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
َسَ�ٰٞمۚ َوأ

  ]٤٤-٤٣[األحزاب:  ﴾٤٤َكرِ�ٗما
کنند] تا شما  فرستد و فرشتگانش [نیز دعایتان می اوست که بر شما درود [و رحمت] می«

الله] ھمواره نسبت به مؤمنان مھربان است. ھا به سوی نور بیرون آورد و [ را از تاریکی
است و [الله] پاداشی ارجمند برایشان فراھم » سالم«کنند، درودشان  که با او دیدار می روزی 

  .»ساخته است

ُعونَ ﴿ :فرماید می متعال و الله ا يَدَّ َسَ�ٰٞم قَۡوٗ� ّمِن رَّّبٖ  ٥٧لَُهۡم �ِيَها َ�ِٰكَهةٞ َولَُهم مَّ
  ]٥٨-٥٧[یس:  ﴾٥٨رَِّحي�ٖ 
ھا]  در آنجا [ھر گونه] میوه و ھر چه بخواھند برایشان [فراھم] است. [برتر از این نعمت«

 .»سالمی است که سخن پروردگار مھربان است

 بھترین بخشش پروردگار در بھشت

يِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س اخلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ َ  إِنَّ «: ج ا�َّ ْهلِ  َ�ُقوُل  ا�َّ

َ
ْهَل  يَا: اجلَنَّةِ  ِأل

َ
 أ

 َوقَدْ  نَْرىَض  الَ  نَلَا َوَما: َ�يَُقولُونَ  رَِضيتُْم؟ َهْل : َ�يَُقوُل ! وََسْعَديَْك  َر�َّنَا بَلَّيَْك : َ�يَُقولُونَ ! اجلَنَّةِ 
ْ�َطيْتَنَا

َ
َحًدا ُ�ْعِط  لَمْ  َما أ

َ
نَا: َ�يَُقوُل  َخلِْقَك؟ ِمنْ  أ

َ
ْعِطيُ�مْ  أ

ُ
فَْضَل  أ

َ
! رَبِّ  يَا: قَالُوا َذلَِك، ِمنْ  أ

                                           
 ٢٨٣٥مسلم حدیث شماره  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٤٢

 

يُّ 
َ
ءٍ  َوأ فَْضُل  يَشْ

َ
ِحلُّ : َ�يَُقوُل  َذلَِك؟ ِمنْ  أ

ُ
ْسَخُط  فَالَ  رِْضَواِ�، َعلَيُْ�مْ  أ

َ
 َ�ْعَدهُ  َعلَيُْ�مْ  أ

بًَدا
َ
  ١»أ

 ای: فرماید می بھشتیان به الله«: فرمود ج پیامبر: گوید می س خدری ابوسعید از
! خدمتیمی  آماده و فرمانبردار ما! پروردگار ای لبیک: دھند می جوابھا  آن !بھشتیان

 که آن حال و نباشیم راضی چرا: گویند می اید؟ شده خشنود و راضی آیا: فرماید می الله
 الله ای، نبخشیده مخلوقاتت از یک ھیچ به کهای  داشته ارزانیھایی  نعمت ما به تو

 از بھتر چیزی چه! دگارارپرو: گویند می بخشم، می شما به را این از بھتر من: فرماید می
 از ھرگز آن از بعد و کنم می نازل شما بر را خشنودیم و رضایت: فرماید می است؟ این

 .»شوم نمی ناراضی شما

 در بھشت ج پیامبر تعداد امت
بلند مرتبه این امت را گرامی داشته و نصف اھل بھشت قرار داده سپس تا دو  الله

 سوم افزایش داده است.

تَرَْضْونَ : َ�َقاَل  قبٍَّة، يِف  ج انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  س َمْسُعودٍ  بِْن  اهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ 
َ
نْ  أ

َ
 تَُ�ونُوا أ

ْهلِ  ُرُ�عَ 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
تَرَْضْونَ : قَاَل  َ�َعْم،: قُلْنَا اجل

َ
نْ  أ

َ
ْهلِ  ثُلَُث  تَُ�ونُوا أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
: قَاَل  َ�َعْم،: قُلْنَا اجل

تَرَْضْونَ 
َ
نْ  أ

َ
ْهلِ  َشْطرَ  تَُ�ونُوا أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
ي: قَاَل  َ�َعمْ : قُلْنَا اجل ِ

َّ
دٍ  َ�ْفُس  َواذل رُْجو إِ�ِّ  �ِيَِدهِ  ُ�َمَّ

َ
نْ  أل

َ
 أ

ْهلِ  نِْصَف  تَُ�ونُوا
َ
َنَِّة، أ

ْ
نَّ  وََذلَِك  اجل

َ
َنَّةَ  أ

ْ
ْ�تُمْ  َوَما ُمْسِلَمٌة، َ�ْفٌس  إِالَّ  يَْدُخلُها الَ  اجل

َ
ْهلِ  يِف  أ

َ
 أ

ْكِ  َعَرةِ  إِالَّ  الرشِّ َيَْضاءِ  اَكلشَّ
ْ

ِ  يِف  ابل
ْ

ْسوَِد، اثلَّْورِ  ِج�
َ
وْ  األ

َ
َعَرةِ  أ وَْداءِ  اَكلشَّ ِ  يِف  السَّ

ْ
 اثلَّْورِ  ِج�

مْحَرِ 
َ
  ٢.»األ

 آیا«: فرمود بودیم، نشسته ای خانه در ج پیامبر با: گوید می س مسعود بن عبدالله
 ه.بل: گفتیم »باشد؟) اسالم اّمت( شما از بھشت اھل چھارم یک که ھستید راضی
: گفتیم »باشید؟ شما بھشت اھل سوم یک ھستید راضی آیا«: فرمود ج پیامبر سپس

 قسم«: فرمود ،بله: گفتیم »باشد؟ شما از بھشت اھل نصف ھستید راضی«: فرمود ،بله
 شما از بھشت اھل نصف که امیدوارم من است او دست در محّمد جان که کسی به
 شما و شود، نمی بھشت وارد کسی دارند انایم که افرادی جز چون باشد،) مسلمانان(

                                           
 با لفظ مسلم ٢٨٢٩و مسلم حدیث شماره  ٦٥٤٩تفق علیه؛ بخاری حدیث شماره م - ١
 با لفظ بخاری ٢٢١و مسلم حدیث شماره  ٦٥٢٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢



 ٢٤٣    باب اول: توحید و ایمان

 

 مانند یا. باشد سیاه گاو یک پوست در که ھستید سفیدی موی مانند مشرکان بین در
 .»باشد قرمز گاو یک پوست در که ھستید سیاه موی یک

 .»است عربی مناطق مخصوص که است ای دایره ای خانه: قبة«

ِ  س بَُر�َْدةَ َ�ْن  وَن َوِمائَُة َصفٍّ َ�َمانُوَن ِمنَْها : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْهُل اجلَنَِّة ِعرْشُ
َ
أ

َممِ 
ُ
ْرَ�ُعوَن ِمْن َسائِِر األ

َ
ِة َوأ مَّ

ُ
 ١.»ِمْن َهِذهِ األ

 از صف چھل و اسالم امت از صف ھشتاد. ھستند صف بیست و صد بھشت اھل«
 ». استھا  امت سایر

 اھل بھشت  صفات

ِينَ ٱوَ ﴿: فرماید میالله متعال  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ۡصَ�ُٰب  ل�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ۡ�َنَّةِ� ٱأ

ونَ   .]٨٢[البقرة:  ﴾٨٢ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
و کسانی که ایمان آورند و کارھای شایسته انجام دھند، آنان اھل بھشتند و جاودانه در «

 . »آن خواھند ماند

ِ  رَُسوَل  سِمْعُت قَاَل:  س ارٍ مِحَ  ِن بْ  ِ�يَاِض  َ�نْ  َنَِّة ثََالثَةٌ «: وُل قُ �َ  ج ا�َّ
ْ
ْهُل اجل

َ
ُذو  :أ

َقلِْب ِللُكِّ ِذي قُْرَ� َوُمْسِلٍم، وََعِفيٌف 
ْ
ٌق، َورَُجٌل رَِحيٌم َرِ�يُق ال ٌق ُمَو�َّ ُسلَْطاٍن ُمْقِسٌط ُمتََصدِّ

ٌف ُذو ِ�يَالٍ   ٢.»ُمتََعفِّ
: فرمود می که شنیدم ج الله رسول از :گفت که شده روایت س حمار بن عیاض از

رش موفق یکه صدقه دھد و در مس یسلطان عادل -١ان، سه گروه ھستند: یبھشت«
برخورد کند.  یشاوند و ھر مسلمان، با مھربانیکه با ھر خو یق القلبیمرد رق -٢باشد. 

 ». کند یدرخواست نم یزیکه از مردم، چ یالیصاحب ع فرد پاکدامن و -٣

َُزايِعِّ  وَْهٍب  بِْن  اِرثَةَ حَ 
ْ
الَ «: َ�ُقوُل  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  اخل

َ
ُ�مْ  أ ْخرِبُ

ُ
ْهلِ  أ

َ
َنَّةِ  بِأ

ْ
 لُكُّ  اجل

قَْسمَ  لَوْ  َمتََضعٍِّف، َضِعيٍف 
َ
بَرَّهُ  اهللاِ  ىلَعَ  أ

َ
الَ  أل

َ
ْخرِبُُ�مْ  أ

ُ
ْهلِ  أ

َ
 َجوَّاٍظ  ُ�تُلٍّ  لُكُّ  انلَّارِ  بِأ

 ٣.»ُمْستَْكرِبٍ 

                                           
 با لفظ ترمذی  ٤٢٨٩و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٥٤٦صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  - ١
 ٢٨٦٥مسلم حدیث شماره  - ٢
 با لفظ بخاری  ٢٨٥٣و مسلم حدیث شماره  ٤٩١٨ی حدیث شماره متفق علیه؛ بخار - ٣
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ان را به یا بھتشیآ«: فرمود می ج پیامبر شنیدم: گوید می س خزاعی وھب بن حارث
اد کند، الله یکه اگر به الله سوگند  یف و مستضعفینکنم؟ ھر ضع یشما معرف

نکنم؟ ھر انسان تندخو و  یان را به شما معرفیا دوزخیبخشد؛ آ یسوگندش را تحقق م
 .»طلب و متکبر است یکند و برتر یکه بذل و بخشش نم یاندوزدل و ثروت  سنگ

 ھای بھشتیان  سالمتی سینه

ۖ ٱَونَزَۡ�نَا َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٖ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم ﴿: فرماید میالله متعال  نَۡ�ُٰر
َ
�ۡ 

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُواْ  ِيٱِ�َّ ۡن َهَدٮٰنَا  �َّ
َ
ۖ ٱَهَدٮٰنَا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ لََقۡد َجآَءۡت رُُسُل  �َّ

 ِ � ٱَرّ�ِنَا ب ن  ۡ�َّقِ
َ
ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَمُلونَ  ۡ�َنَّةُ ٱ تِۡلُ�مُ َونُوُدٓواْ أ

ُ
  .]٤٣[األعراف:  ﴾٤٣أ

زداییم؛ از زیر [قصرھای] آنان جویبارھا جاری است و  میھایشان  ای را از سینه ینهکو ھر «
سپاس مخصوص الله است که ما را [توفیِق عبادت داد و] به این [بھشت] ھدایت «گویند:  می

تردید، رسوالن پروردگارمان،  یافتیم. بی کرد، ھرگز راه نمی نمود؛ و اگر الله ما را ھدایت نمی
کردید به  شود که: این بھشت، به پاداش آنچه می ا داده می[آنگاه] به آنان ِند». حق را آوردند

  .»شما رسیده است

يِب  َ�نْ 
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  س اخل  انلَّاِر، ِمنَ  الُْمْؤِمنُونَ  َخلََص  إَِذا«: قَاَل  ج ا�َّ

َنَّةِ  َ�ْ�َ  بَِقنَْطَرةٍ  ُحِبُسوا
ْ
ونَ  َوانلَّارِ  اجل ْ�يَا يِف  بَيْنَُهمْ  اَكنَْت  َمَظالِمَ  َ�يَتََقاصُّ وا إَِذا َحىتَّ  ادلُّ  ُ�قُّ

بُوا ِذنَ  وَُهذِّ
ُ
َنَّةِ  بُِدُخولِ  لَُهمْ  أ

ْ
ي اجل ِ

َّ
دٍ  َ�ْفُس  فََواذل َحُدُهمْ  �ِيَِدهِ  ُ�َمَّ

َ
َنَّةِ  يِف  بَِمْسَكِنهِ  أل

ْ
َدلُّ  اجل

َ
 أ

هِلِ  ْ�يَا يِف  اَكنَ  بَِمْ�ِ  ١.»ادلُّ
 از مؤمنان که زمانی: «فرمود ج الله رسول که است روایت س خدری ابوسعید از
 و ظلم تقاص و شوند می متوقف دوزخ و بھشت بین پلی روی کنند، می پیدا نجات آتش
 و پاک اینکه تا دھند می پساند،  داشته روا یکدیگر به نسبت دنیا در که را ھایی ستم
 جان که ذاتی به سوگند. دھند می را بھشت به ورود اجازۀ ایشان به آنگاه. شوند صاف

 بھتر دنیا، در منزلش از بھشت در را َمسکنشھا،  آن ازھریک  اوست، دست در محمد
 .»شناسد می

                                           
  ٦٥٣٥بخاری حدیث شماره  - ١
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 بیشترین بھشتیان

لَْعُت «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ  َنَّةِ  يِف  اطَّ
ْ
يُْت  اجل

َ
ْ�رَثَ  فََرأ

َ
ْهِلَها أ

َ
 أ

ُفَقَراءَ 
ْ
لَْعُت  ال يُْت  انلَّارِ  يِف  َواطَّ

َ
ْ�رَثَ  فََرأ

َ
ْهِلَها أ

َ
 ١.»النَِّساءَ  أ

 که دیدم و زدم سر بھشت به: «فرمود ج پیامبر: گوید می س حصین بن عمران
 را دوزخیان اکثریت که دیدم و انداختم نظر دوزخ به و. ھستند فقرا از بھشتیان اکثر
 .»دھند می تشکیل زنان

 شود آخرین کسی که داخل بھشت می

ِ  ُسوُل رَ  قَاَل : اَل قَ  س ْسُعودٍ مَ  ابِْن  نْ �َ  ْهِل انلَّاِر ُخُروًجا ِمنَْها، «: ج ا�َّ
َ
ْعلَُم آِخَر أ

َ َ
إِ�ِّ أل

: اْذَهْب فَاْدُخِل اجلَنََّة،  ُ ، رَُجٌل َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َكبًْوا، َ�يَُقوُل ا�َّ
ً

ْهِل اجلَنَِّة ُدُخوال
َ
َوآِخَر أ

ِ�يَها، َ�يَُخيَُّل 
ْ
ى، َ�يَُقوُل: اذَْهْب  َ�يَأ

َ ْ
ى، َ�َ�ِْجُع َ�يَُقوُل: يَا رَبِّ وََجْدُ�َها َمأل

َ ْ
�ََّها َمأل

َ
إيَِلِْه �

ى،
َ ْ
ى، َ�َ�ِْجُع َ�يَُقوُل: يَا رَبِّ وََجْدُ�َها َمأل

َ ْ
�ََّها َمأل

َ
ِ�يَها َ�يَُخيَُّل إيَِلِْه �

ْ
 فَاْدُخِل اجلَنََّة، َ�يَأ

ْمثَالَِها َ�يَُقوُل: اْذَهْب فَاْدُخِل ا
َ
َة أ ْ�يَا وََعرَشَ ةِ  -جلَنََّة، فَإِنَّ لََك ِمثَْل ادلُّ ْو: إِنَّ لََك ِمثَْل َعرَشَ

َ
أ

ْ�يَا  ْمثَاِل ادلُّ
َ
ْو: تَْضَحُك ِم�ِّ  -َ�يَُقوُل: �َْسَخُر ِم�ِّ  -أ

َ
يُْت رَُسوَل  -أ

َ
نَْت الَمِلُك " فَلََقْد َرأ

َ
َوأ

 ِ لَةً «اِجُذُه، َوَ�َن َ�ُقوُل: َضِحَك َحىتَّ بََدْت نَوَ  ج ا�َّ ْهِل اجلَنَِّة َمْ�ِ
َ
ْدَ� أ

َ
 ٢.»»َذاَك أ

 دوزخ اھل نفر آخرین من: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س مسعود ابن از
 و دانم می گردد، می بھشت داخل که را کسی آخرین و شود می خارج آن از که را

 شود، می خارج رفتن پا و دست چھار حالت در آتش از که است مردی آن و شناسم می
 کند می خیال و رود می بھشت نزدیک او و شو بھشت و واردِ  برو: گوید می او به أل الله
 و واردِ  برو: فرماید می الله است، پر دیدم، را بھشت! پروردگارا: گوید می است، پر که

 و گردد برمی ندارد، جا و است پر که کند می تصور و رود آنجا می باز او شو، بھشت
 شو، بھشت و واردِ  برو: فرماید می باز الله! است پر دیدم، را بھشت! پروردگارا: گوید می
 داری سھم بھشت از دنیا برابر ده تو: یا - ا و ده برابِر آن از آِن توستیکه مثل دن زیرا

 تو که صورتی در - خندی می من به آیا - کنی می مسخره مرا آیا د: پروردگارا!یگو یم -
 دیدم را ج پیامبر ھنگام این در: گوید می س مسعود ابن »اختیاری؟ صاحب و پادشاه

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٣٧و مسلم حدیث شماره  ٣٢٤١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 با لفظ بخاری ١٨٦و مسلم حدیث شماره  ٧٥١١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
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 بھشت اھل ترین پایین این: فرمود می و شد ظاھرھایش  دندان که طوری به خندید که
  .»است مقام و درجه لحاظ از

پروردگارا! از ما و پدران و مادران و ھمه ما راضی باش، و ما را به وسیله رحمت 
ھای پر نعمت بھشت داخل فرما. ای کسی که از ھمه بزرگواران،  خویش در باغ

 بزرگوارتر ھستی و ای پروردگار جھانیان. 

 ھای آتش جھنم ویژگی
ای است که الله متعال آن را برای کافران و منافقان و نافرمانان در  آتش: خانه

 آخرت آماده نموده است. 
بھشت، و نجات از آتش با ایمان و اعمال صالح و به درستی که رستگاری با ورود به 

شود، از الله متعال رستگاری را با ورود به  و دوری کردن از شرک و نافرمانی حاصل می
 . میخواھانبھشت و نجات از آتش 

 سخن خواھیم گفت. ج درمورد آتش با استناد به آیات قرآن و سنت صحیح پیامبر

 ھای آتش  ترین نام معروف
باشد و  ھای متفاوت و متعددی می خویش یکی است ولی دارای ویژگیآتش در ذات 

 ھای آن عبارتند از:  معروفترین نام

َ ٱَوَمن َ�ۡعِص ﴿: فرماید میالنار: الله متعال  -١ يُۡدِخلُۡه  ۥَو�َتََعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ا �ِيَها َوَ�ُ  ِه�ٞ  ۥنَاًرا َ�ِٰ�ٗ   ]١٤[النساء:  ﴾١٤َعَذاٞب مُّ

کس از الله و پیامبرش نافرمانی نماید و از حدود او تجاوز کند، وی را در  و ھر «
بار [در پیش]  کند که جاودانه در آن خواھد ماند و برایش عذابی خفت آتشی وارد می

 .»است

َل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿: فرماید میجھنم: الله متعال  -٢ ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم  لِۡكَ�ٰبِ ٱَوقَۡد نَزَّ
َ
أ

ِ ٱَءاَ�ِٰت  ٰ َ�ُوُضواْ ِ� َحِديٍث  �َّ  بَِها فََ� َ�ۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َح�َّ
ُ
يُۡ�َفُر بَِها َو�ُۡستَۡهَزأ

 ِ َ ٱإِنَُّ�ۡم إِٗذا ّمِۡثلُُهۡمۗ إِنَّ  ۦٓ َ�ۡ�ِه ۡلَ�ٰفِرِ�َن ِ� َجَهنََّم ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَجاِمُع  �َّ
  ]١٤٠النساء: [ ﴾١٤٠َ�ِيًعا

و [ای مؤمنان،] مسلمًا [الله این ُحکم را] در این کتاب [= قرآن] بر شما نازل کرده «
کنند و آن را به تمسخر  چون شنیدید [افرادی] آیات الله را انکار می«است که: 

گیرند، با آنان ننشینید تا به سخنی دیگر بپردازند. [اگر با آنان بنشینید،] در این  می
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تردید، الله ھمۀ منافقان و  بی». طعًا شما [نیز] ھمانند آنان خواھید بودصورت، ق
  .»آورد کافران را در دوزخ ِگرِد ھم می

ِينَ ٱوَ ﴿: فرماید میجحیم: الله متعال  -٣ َّ� � ْ بُوا ْ َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َفُروا
ُ
ٓ أ َ�ٰتَِنا

ۡصَ�ُٰب 
َ
  ]١٠[المائدة:  ﴾١٠ۡ�َِحيمِ ٱأ
  .»ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان اھل دوزخندکه کفر  و کسانی «

َ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالسعیر: الله متعال  -٤ َعدَّ لَُهۡم َسعًِ�ا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱلََعَن  �َّ
َ
 ﴾٦٤َوأ

  ]٦٤[األحزاب: 
تردید، الله کافران را از رحمت خویش دور کرده و آتشی افروخته برایشان مھّیا  بی«

 .»کرده است

ْ َمسَّ  �َّارِ ٱيَۡوَم �ُۡسَحُبوَن ِ� ﴿: فرماید میسقر: الله متعال  -٥ ٰ وُُجوهِِهۡم ذُوقُوا َ�َ
  ]٤٨[القمر:  ﴾٤٨َسَقرَ 

آتش «گویند:]  شوند [و به آنان می ھایشان در آتش کشیده می که با چھره روزی«
 . »دوزخ را بچشید

ۖ َ�ُ�َبَذنَّ ِ� ﴿: فرماید میالحطمه: الله متعال  -٦ ۡدَرٮَٰك َما  ٤ۡ�َُطَمةِ ٱَ�َّ
َ
ٓ أ َوَما

ِ ٱنَاُر  ٥ۡ�َُطَمةُ ٱ   ]٦-٤[الهمزة:  ﴾٦لُۡموقََدةُ ٱ �َّ
انداخته کوبنده  آتِش درھمکند]؛ قطعًا در  ھرگز چنین نیست [که او گمان می«

ش چیست؟ آتکوبنده  آتِش درھمدانی که  خواھد شد. و [ای پیامبر،] تو چه می
  .»برافروختۀ الھی است

َها لََظيٰ ﴿: فرماید میلظی: الله متعال  -٧ ۖ إِ�َّ ٓ َوىٰ  ١٥َ�َّ اَعٗة لِّلشَّ ْ َمۡن  ١٦نَزَّ تَۡدُعوا
 ٰ ۡدبََر َوتََو�َّ

َ
  ]١٧-١٥[المعارج:  ﴾١٧أ
ھای [آتِش] سوزان است [که] پوست از  گمان، آن شعله [اما] ھرگز چنین نیست! بی«

را که [به فرمان الله] پشت کردند و [از حق] روی گرداندند، َکند. کسانی  سر برمی
  .»خواَند [به سوی خود] فرامی

لَۡم تََر إَِ� ﴿: فرماید میدار البوار: الله متعال  -٨
َ
ِينَ ٱ۞� لُواْ نِۡعَمَت  �َّ ِ ٱبَدَّ ُ�ۡفٗر�  �َّ

َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر 
َ
  ]٢٩-٢٨[إبراهیم:  ﴾٢٩لَۡقَرارُ ٱَجَهنََّم يَۡصلَۡوَ�َهاۖ َو�ِۡئَس  ٢٨ۡ�ََوارِ ٱَوأ
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] نعمِت الله [= حرم امن و وجود  آیا ندیدی آن کسانی [از قریش] را که [سپاس«
پیامبر] را به [ناسپاسی و] کفر تبدیل کردند و قومشان را به سرای ھالک درآوردند؟ 

 .»شوند و چه بد جایگاھی است! وارد می ] دوزخ است [که] در آن [آن سرای ھالکت،

 مکان آتش 

ِيٱ﴿: فرماید میالله متعال  ٮَٰك َ�َعَدلََك  �َّ   ]٧[االنفطار:  ﴾٧َخلََقَك فََسوَّ
آن [پروردگاری] که تو را آفرید، سپس به تو سر و سامان داد و آنگاه تو را متعادل و «

  .»متناسب کرد

 جاویدان بودن جھنمیان 
و منافقان برای ھمیشه در جھنم خواھند بود، اما مومنانی که  کفار و مشرکین

آمرزد  را میھا  آن ده الله متعال بستگی دارد، اگر بخواھدانافرمانی کردند به مشیت و ار
 کند.  سپس خارج می و دھد و اگر بخواھد به اندازه گناھانشان در آتش عذاب می

ُ ٱوََعَد ﴿: فرماید میالله متعال  ارَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ �َّ نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن  لُۡكفَّ
ۖ ٱ�ِيَهاۚ ِ�َ َحۡسُبُهۡمۚ َولََعَنُهُم  ُ قِيمٞ  �َّ   .]٦٨[التوبة:  ﴾٦٨َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ

الله به مردان و زنان منافق و [ھمچنین به] کافران، آتش دوزخ را وعده داده است؛ «
رده است و کافی است و الله لعنتشان ک] برایشان  جاودانه در آن خواھند ماند. ھمان [آتش

  .»عذابی پایدار [در پیش] دارند

 عدد درھای بھشت

ۡ�َعِ�َ �نَّ َجَهنََّم لََموِۡعُدهُ ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ِ بَاٖب  ٤٣ۡم أ

بَۡ�ٰٖب ّلُِ�ّ
َ
لََها َسۡبَعُة �

ۡقُسومٌ    ]٤٤-٤٣[الحجر:  ﴾٤٤ّمِۡنُهۡم ُجزۡءٞ مَّ
گاه ھمۀ آنان است. [دوزخ] ھفت در دارد [و] برای ھر دری،  تردید، دوزخ وعده و بی«

  .»اند گروھی از آنان تقسیم [و مشخص] شده

 شده استھای آتش بر روی اھل آن بسته  دروازه

ۖ َ�ُ�َبَذنَّ ِ� ﴿: فرماید میالله متعال  ۡدَرٮَٰك َما  ٤ۡ�َُطَمةِ ٱَ�َّ
َ
ِ ٱنَاُر  ٥ۡ�َُطَمةُ ٱَوَمآ أ َّ� 

لُِع َ�َ  لَِّ� ٱ ٦لُۡموقََدةُ ٱ ۡ� ٱَ�طَّ
َ
�ِۡٔ  ِ ٞ  ٧َدة ۡؤَصَدة َها َعلَۡيِهم مُّ ِۢ  ٨إِ�َّ َدة َمدَّ  ﴾٩ِ� َ�َمٖد مُّ

  .]٩-٤[الهمزة: 
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انداخته خواھد شد. کوبنده  آتِش درھمکند]؛ قطعًا در  ھرگز چنین نیست [که او گمان می«
چیست؟ آتش برافروختۀ الھی است؛ کوبنده  آتِش درھمدانی که  و [ای پیامبر،] تو چه می

گمان، آن [آتش] بر آنان بسته شده [و  سوزاَند]. بی گردد [و می چیره می ھا دل[آتشی] که بر 
  .»ھای بلند است شان کرده] است. [افروخته] در ستون اصرهاز ھر سو مح

 ھای قیامت آمدن آتش در عرصه

  ]٩١[الشعراء:  ﴾٩١لِۡلَغاوِ�نَ  ۡ�َِحيمُ ٱَوُ�ّرِزَِت ﴿: فرماید میالله متعال 
 .»گردد می آشکار گمراھان برای دوزخ و«

ِت ﴿: فرماید میو الله متعال  ۖ إَِذا ُدكَّ ٓ �ُض ٱَ�َّ
َ
ا ۡ� ا َدّ�ٗ  لَۡملَُك ٱوََجآَء َر�َُّك وَ  ٢١َدّ�ٗ

ا ا َصّفٗ ُر  ٢٢َصّفٗ �َ�ٰنُ ٱوَِجآْيَء يَۡوَم�ِذِۢ ِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�َتَذكَّ ِ�ۡ  ُ�َ ٰ َّ�
َ
 ﴾٢٣ّ�ِۡكَرىٰ ٱَو�

 .]٢٣-٢١[الفجر:
که ای. تو بر آنان مسلط [و چیره] نیستی [ [ای پیامبر،] پند بده، که تو فقط پنددھنده«

 .»که روی بگرداَند و کافر شود  آوردن وادار کنی]. اما کسی آنان را بر ایمان

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  س ودٍ عُ سْ مَ  ِن بْ  ا�َّ  َسبُْعونَ  لََها يَْوَمئِذٍ  جِبََهنَّمَ  يُْؤَ� «: ج ا�َّ
َف 

ْ
ل
َ
َف  َسبُْعونَ  ِزَمامٍ  لُكِّ  َمعَ  ِزَمامٍ  أ

ْ
ل
َ
وَ�َها َملٍَك  أ  ١.»َ�ُرُّ

 و آورند می را دوزخ«: فرمود ج پیامبر که است روایت س مسعود بن عبدالله از
 که دارد قرار فرشته ھزار ھفتاد زمام ھر بر و است زمام و دستگیره ھزار ھفتاد آن برای

  .»کشند می را آن
 چھار دارند عھده بر را جھنم آوردن مأموریت که فرشتگانی تعداد حساب این با

 را فرشتگان حیوانات از بعضی )٤.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠. (باشد می میلیون نھصد و میلیارد
 بینند. می

 ورود به آتش 

ا﴿: فرماید میالله متعال  ۡقِضّيٗ ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ ۚ َ�َن َ�َ ُ�مَّ  ٧١�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها
ِينَ ٱُ�َنّ�ِ  ْ ٱ �َّ نََذُر  �ََّقوا ٰلِِم�َ ٱوَّ ا ل�َّ  .]٧٢-٧١[مریم:  ﴾٧٢�ِيَها ِجثِّيٗ
[مؤمنان برای عبور و  گردد؛ و ھیچ یک از شما [مردم] نیست، مگر آنکه وارد آن می«

دیدن، کافران برای ورود و ماندن]. این [امر،] ھمواره بر پروردگارت حکمی حتمی است. 

                                           
  ٢٨٤٢مسلم حدیث شماره  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٥٠

 

زانودرآمده در   را بهدھیم و ظالمان  اند [از آتش] نجات می ردهکه پرھیزگاری کسانی را کسپس 
 .»نیمک آن رھا می

يِبْ  َ�نْ 
َ
نَّ : س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا انلَّاَس  أ ِقيَاَمِة؟ يَْومَ  َر�َّنَا نََرى َهْل  ا�َّ

ْ
 َهْل : قَاَل  ال

َقَمرِ  يِف  ُ�َماُرونَ 
ْ
َْدرِ  يَلْلَةَ  ال ِ  رَُسوَل  يَا ال: قَالُوا َسَحاٌب؟ ُدونَهُ  لَيَْس  ابلْ  ُ�َماُرونَ  َ�َهْل : قَاَل . ا�َّ

ْمِس  يِف   يَْومَ  انلَّاُس  ُ�رَْشُ  َكَذلَِك، تََرْونَهُ  فَإِنَُّ�مْ : قَاَل . ال: قَالُوا َسَحاٌب؟ ُدوَ�َها لَيَْس  الشَّ
ِقيَاَمِة،

ْ
ْمَس، يَتَِّبعُ  َمنْ  فَِمنُْهمْ  فَلْيَتَِّبْع، َشيْئًا َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ : َ�يَُقوُل  ال  يَتَّبِعُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  الشَّ

َقَمَر،
ْ
َواِ�يَت، يَتَِّبعُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  ال ةُ  َهِذهِ  َوَ�بىَْق  الطَّ مَّ

ُ
ِ�يِهمُ  ُمنَافُِقوَها، ِ�يَها األ

ْ
ُ  َ�يَأ : َ�يَُقوُل  ا�َّ

نَا
َ
تِيَنَا َحىتَّ  َماَكُ�نَا َهَذا: َ�يَُقولُونَ  َر�ُُّ�ْم، أ

ْ
ِ�يِهمُ  َعَرْ�نَاهُ  نَاَر�ُّ  َجاءَ  فَإَِذا َر�ُّنَا، يَأ

ْ
ُ  َ�يَأ  ا�َّ

نَا: َ�يَُقوُل 
َ
نَْت : َ�يَُقولُونَ  َر�ُُّ�ْم، أ

َ
اُط  َ�يرُْضَُب  َ�يَْدُعوُهْم، َر�ُّنَا، أ َ  َجَهنََّم، َظْهَراَ�ْ  َ�ْ�َ  الرصِّ

ُ�ونُ 
َ
َل  فَأ وَّ

َ
ِتِه، الرُُّسلِ  ِمنَ  َ�ُوزُ  َمنْ  أ مَّ

ُ
َحدٌ  يَْوَمئِذٍ  َ�تَلَكَّمُ  َوال بِأ

َ
 الرُُّسلِ  َوَ�مُ  الرُُّسُل، إِال أ

ْعَداِن، َشوْكِ  ِمثُْل  الَكيِلُب  َجَهنَّمَ  َوِ�  َسلِّْم، َسلِّْم، اللَُّهمَّ : يَْوَمئِذٍ  ْ�تُمْ  َهْل  السَّ
َ
ْعَداِن؟ َشوْكَ  َرأ  السَّ

ْعَدانِ  َشوْكِ  ِمثُْل  فَإِ�ََّها: قَاَل  .َ�َعمْ : قَالُوا نَّهُ  َ�ْ�َ  السَّ
َ
ُ  إِال ِعَظِمَها قَْدرَ  َ�ْعلَمُ  ال � َْطُف  ا�َّ

َ
 خت

ْ�َمالِِهْم، انلَّاَس 
َ
َرادَ  إَِذا َحىتَّ  َ�نُْجو، ُ�مَّ  ُ�َرَْدُل  َمنْ  َوِمنُْهمْ  بَِعَمِلِه، يُوَ�ُق  َمنْ  فَِمنُْهمْ  بِأ

َ
ُ  أ  ا�َّ

َرادَ  َمنْ  رمَْحَةَ 
َ
ْهلِ  ِمنْ  أ

َ
َمرَ  انلَّاِر، أ

َ
ُ  أ   الَْمالئَِ�ةَ  ا�َّ

َ
، َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ  ُ�ْرُِجوا نْ أ َ  ا�َّ

ُجوِد، بِآثَارِ  َوَ�ْعِرفُوَ�ُهمْ  َ�يُْخرُِجوَ�ُهمْ  مَ  السُّ ُ  وََحرَّ نْ  انلَّارِ  ىلَعَ  ا�َّ
َ
ُ�َل  أ

ْ
ثَرَ  تَأ

َ
ُجوِد، أ  السُّ

ُ�لُهُ  آَدمَ  ابِْن  فلَُكُّ  انلَّاِر، ِمنَ  َ�يَْخرُُجونَ 
ْ
ثَرَ  إِال انلَّارُ  تَأ

َ
ُجوِد، أ  قَدِ  انلَّارِ  ِمنَ  َ�يَْخرُُجونَ  السُّ

َيَاِة، َماءُ  َعلَيِْهمْ  َ�يَُصبُّ  اْمتََحُشوا،
ْ
ِبَّةُ  تَنْبُُت  َكَما َ�يَنْبُتُونَ  احل

ْ
يلِ  يِف  احل يِْل، مَحِ   ُ�مَّ  السَّ

ُ
 َ�ْفُرغ

 ُ َقَضاءِ  ِمنَ  ا�َّ
ْ
ِعبَاِد، َ�ْ�َ  ال

ْ
َنَّةِ  َ�ْ�َ  رَُجٌل  َو�َبىَْق  ال

ْ
ْهلِ  آِخرُ  وَُهوَ  نلَّاِر،َوا اجل

َ
َنََّة، ُدُخوال انلَّارِ  أ

ْ
 اجل

ْحَرقَِ�  ِر�َُها قََشبَِ�  قَدْ  انلَّارِ  َعِن  وَْجِ�  ارْصِْف  رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل  انلَّارِ  قِبََل  بِوَْجِههِ  ُمْقِبٌل 
َ
 َوأ

نْ  بَِك  َذلَِك  فُِعَل  إِنْ  َعَسيَْت  َهْل : َ�يَُقوُل  َذاَكُؤَها،
َ
َل  أ

َ
تَِك، ال: َ�يَُقوُل  َذلَِك؟ َ�ْ�َ  �َْسأ  وَِعزَّ

َ  َ�يُْعِطي ُ  َ�يرَْصُِف  َوِميثَاٍق، َ�ْهدٍ  ِمنْ  �ََشاءُ  َما ا�َّ ْ�بََل  فَإَِذا انلَّاِر، َعِن  وَْجَههُ  ا�َّ
َ
 ىلَعَ  بِهِ  أ

َنَّةِ 
ْ
ى اجل

َ
ُ  َشاءَ  َما َسَكَت  َ�ْهَجتََها، َرأ نْ  ا�َّ

َ
ْمِ�  رَبِّ  يَا: قَاَل  ُ�مَّ  �َْسُكَت، أ َنَِّة، بَاِب  ِعنْدَ  قَدِّ

ْ
 اجل

ُ  َ�يَُقوُل  ُ  ا�َّ
َ

لَيَْس : هل
َ
ْ�َطيَْت  قَدْ  أ

َ
ُعُهودَ  أ

ْ
نْ  َوالِْميثَاَق  ال

َ
َل  ال أ

َ
ي َ�ْ�َ  �َْسأ ِ

َّ
َت؟ ُكنَْت  اذل

ْ
ل
َ
 َسأ

ُ�ونُ  ال رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل 
َ
ْشىَق  أ

َ
ْعِطيَت  إِنْ  َعَسيَْت  َ�َما: َ�يَُقوُل  َخلِْقَك، أ

ُ
نْ  أ

َ
َل  ال َذلَِك أ

َ
 �َْسأ

تَِك  ال: َ�يَُقوُل  َ�ْ�َُه؟ ُل  ال وَِعزَّ
َ
ْسأ

َ
ُمهُ  َوِميثَاٍق، َ�ْهدٍ  ِمنْ  َشاءَ  َما َر�َّهُ  َ�يُْعِطي َذلَِك، َ�ْ�َ  أ  َ�يَُقدِّ
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َ

َنَِّة، بَاِب  إىِل
ْ
ى بَاَ�َها بَلَغَ  فَإَِذا اجل

َ
وِر، ةِ انلَّرْضَ  ِمنَ  ِ�يَها َوَما زَْهَرَ�َها فََرأ ُ  َشاءَ  َما فَيَْسُكُت  َوالرسُّ

 ُ نْ  ا�َّ
َ
ْدِخلِْ�  رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل  �َْسُكَت، أ

َ
َنََّة، أ

ْ
ُ  َ�يَُقوُل  اجل ْغَدرََك، َما آَدمَ  ا�ْنَ  يَا َوْ�ََك : ا�َّ

َ
 أ

لَيَْس 
َ
ْ�َطيَْت  قَدْ  أ

َ
ُعُهودَ  أ

ْ
نْ  َوالِْميثَاَق  ال

َ
َل  ال أ

َ
ي َ�ْ�َ  �َْسأ ِ

َّ
ْعِطيَت، اذل

ُ
 ال رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل  أ

َْعلِْ� 
َ

ْشىَق  جت
َ
ُ  َ�يَْضَحُك  َخلِْقَك، أ َذنُ  ُ�مَّ  ِمنُْه، وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

ْ
ُ  يَأ

َ
َنَِّة، ُدُخولِ  يِف  هل

ْ
: َ�يَُقوُل  اجل

، ْمِنيَّتُُه، اْ�َقَطعَ  إَِذا َحىتَّ  َ�يَتََم�َّ  َ�َمنَّ
ُ
ُ  قَاَل  أ ْ�بََل  َوَ�َذا َكَذا ِمنْ : وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
ُرهُ  أ  َر�ُُّه، يَُذكِّ

َماِ�ُّ  بِهِ  اْ�تََهْت  إَِذا َحىتَّ 
َ
ُ  قَاَل  األ   ا�َّ

َ
 ١.»َمَعهُ  َوِمثْلُهُ  َذلَِك  لََك : َ�َعاىل

 قیامت، روز ما آیا: پرسیدند ج الله رسول از مردم: گوید می س ابوھریره
 غیر ھوای در چھارده شب ماه رؤیت در شما مگر: «فرمود دید؟ خواھیم را پروردگارمان

 خورشید رؤیت در شما آیا: «فرمود باز! الله رسول ای خیر،: گفتند ؟»دارید شک ابری،
 روز در را پروردگارتان شما: «فرمود. خیر: گفتند ؟»دارید شک ابری، غیر ھوای در

 الله و شد خواھند محشور روز، آن در مردم ھمه. دید خواھید صورت ھمین به قیامت
 دنبال است، کرده عبادت را) کسی یا( چیزی دنیا، در ھرکس: فرماید می آنان به خطاب

 گروھی و افتند می راه ماه بدنبالای  عده روند، می خورشید دنباله بای  عده. برود آن
 که حالی در ماند می باقی امت این سرانجام و. کنند می حرکتھا  طاغوت سر پشت

 آنان. ھستم شما پروردگار من: گوید می و آید می الله. دارند قرارھا  آن کنار در منافقین
 بیاید، پروردگارمان ھرگاه. خوریم نمی تکان خود جای از نیاید، ما پروردگار تا: گویند می

 و آید می است، شده شناخته آنان برای که صورتی به الله آنگاه. شناخت خواھیم را او
 ،الله سپس. ھستی ما پروردگار تو آری،: گویند می. ھستم شما پروردگار من: گوید می

 نخستین من. گردد می نصب دوزخ روی بر پلی و خواند می فرا خود سویه ب را آنان
 جز کسی روز، آن در. کرد خواھم عبور آن روی از خود امت با که بود خواھم پیامبری
 سلِّم، اللّهم«: بود خواھد این ھم پیامبران سخن و. بگوید سخن تواند نمی پیامبران

 درخت خارھای مانندھایی  ) قالبدوزخ در. (نجات نجات، پروردگارا،: یعنی »سلِّم
. هبل: کردند عرض صحابه ؟»اید دیده را سعدان درخت خار شما آیا. دارد وجود َسعدان
ھا  آن بزرگی البته. است سعدان درخت خار مانند مذکورھای  قالب: «فرمود ج پیامبر

 از بعضی .ربایند می اعمالشان طبق را مردم قالبھا، این. داند نمی دیگر کسی الله، جز را
 و شوند می ھالک و افتند می دوزخ بهھا  قالب آن توسط بدشان اعمال اثر در مردم

                                           
 با لفظ مسلم  ١٨٢و مسلم حدیث شماره  ٨٠٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
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 الله رحمت سپس. یابند می نجات سھمگین،ھای  زخم برداشتن با سرانجام دیگر برخی
 تا دھد می دستور فرشتگان به گاه آن. بخواھد الله که شود می دوزخیانی حال شامل
 کسانی که فرشتگان،. بیاورند بیرون دوزخ ازاند،  هکرد عبادت را او که را کسانی کلیه
 اعضای الله زیرا. شناسند شان می سجده آثار از کردند به یگانگی عبادت می را الله

 آتش. آورند می بیرون آتش از راھا  آن .است گردانیده حرام دوزخ، آتش بر را سجده
 از حالی در آنان. باشد سجده اثر که جایی مگر سوزاند می را انسان بدن اعضای ھمه

. است گداخته را ھایشان گوشت و سوخته را بدنشان آتش، که آیند می بیرون دوزخ
 آب، نھر کنار در کهای  دانه ھمانند و. شود می پاشیده بدنشان بر حیات آب سپس
 حالی در بندگان بین قضاوت از الله آن، از پس. زنند می جوانه نیز آنان زند، می جوانه
 او و. است مانده بالتکلیف دوزخ و بھشت بین بندگانش از یکی فقط که شود می فارغ

 است، دوزخ سوی به اش چھره که او. شود می بھشت وارد که است دوزخی فرد آخرین
 به را حالم آن، آتشین ھوای وزش زیرا. برگردان دوزخ از راام  چھره! پرودگارا: گوید می
 راات  خواسته این اگر: فرماید می الله. سوزاند می مرا آتشینش،ھای  شعله و زند می ھم
 و. خواھم نمی که عزتت، به سوگند: گوید می خواھی؟ نمی دیگری چیز سازم، آورده بر

 وقتی. گرداند برمی دوزخ جانب از را اش چھره الله. بندد می دیگر پیمان و عھد چندین
 کند می سکوت اندکی ابتدا بیند، می آنرا شادابی و شود می بھشت سوی به اش چھره
 آن تو مگر: گوید می او به الله. ببر بھشت دروازۀ نزدیک مرا! پروردگارا: گوید می سپس

 ترین شقی مرا پروردگارا: گوید ؟! مینخواھی دیگری چیز که نبستی پیمان و عھد ھمه
 دیگری چیز سازم، برآورده نیز راات  خواسته این اگر: فرماید می الله. مگردانات  بنده
 نزدیک را او الله .خواھم نمی دیگری چیز که عزتت به سوگند: گوید می خواھی؟ نمی

 افتد، می بھشت ھای شادابی و ھا یزیبای به چشمش وقتی. برد می بھشت دروازه
: فرماید می الله. گردان بھشت وارد مرا! الله یا :گوید می سپس. کند می سکوتای  لحظه

 پیمان و عھد ھمه آن من، با تو مگر! ھستی عھدشکن چقدر! آدم فرزند ای تو بر وای
. مگردانات  بنده ترین شقی مرا! پروردگارا: گوید . مینخواھی دیگری چیز که نبستی

 و دھد می بھشت به ورود اجازۀ او به سپس. خندد می اش بنده رفتار این به الله
 پایان به آرزوھایش که طلبد می آنقدر او پس. بخواه داری، آرزوھرچه  اکنون: فرماید می
 به نیز آرزوھا این اینکه تا. بخواه چنان و چنین که اندازد می یادش به أل الله. رسد می

 ».فرمودم عنایت تو به خواستی که آنچه برابر دو: فرماید می تعالی حق. رسد می پایان
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 عمق آتش

يِبْ  َ�نْ وَ 
َ
تَْدُروَن : «ج ، إِْذ َسِمَع وَْجبًَة، َ�َقاَل انلَّيِبُّ ج ُكنَّا َمَع رَُسوِل اهللاِ : اَل قَ  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْعلَُم، قَاَل: » َما َهَذا؟
َ
ُ أ

ُ
ِر�ًفا، َهَذا َحَجٌر ُرِ�َ بِِه يِف انلَّاِر ُمنُْذ َسبِْعَ� خَ «قَاَل: قُلْنَا: اُهللا َورَُسوهل

 َ�ْعرَِها
َ

َن، َحىتَّ اْ�تََ� إىِل
ْ

 ١.»وْجبَتََها فََسِمْعتُمْ  ،َ�ُهَو َ�ْهوِي يِف انلَّاِر اآل
 ناگھان که بودیم ج پیامبر حضور در ما: گفت که است شده روایت س ابوھریره از

 عرض »چیست؟ صدا این دانید می آیا: «فرمود و شنید را چیزی افتادن فرو صدای
 به قبل) سال( پاییز ھفتاد که است سنگی این: «فرمود داناترند، او رسول و الله: کردیم
 دوزخ قعر به که اکنون تا رفت می پایین آتش داخل به ھمچنان آن و شد پرتاب دوزخ
 ».شنیدید را آن افتادن صدای شما رسید و دوزخ قعر به که ھنگامی و افتاد

نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنَْدٍب 
َ
 َكْعبَيِْه، َوِمنُْهْم «قَاَل:  ج أ

َ
ُخُذُه انلَّاُر إىِل

ْ
ِمنُْهْم َمْن تَأ

ُخُذهُ 
ْ
 ُحْجَزتِِه، َوِمنُْهْم َمْن تَأ

َ
ُخُذُه انلَّاُر إىِل

ْ
 ُرْكبَتَيِْه، َوِمنُْهْم َمْن تَأ

َ
ُخُذُه انلَّاُر إىِل

ْ
  َمْن تَأ

َ
انلَّاُر إىِل

 ٢.»تَْرقَُوتِهِ 
ان یاز دوزخ یآتش، برخ« :فرمود ج که پیامبر است روایت س جندب بن سمره از

را تا  یشان و گروھیرا تا زانوھا یا رد و عدهیگ یشان فرا میرا تا دو قوزک پاھا
 ». شانیھاگلورا تا  یشان و برخیکمرھا

 ھای جھنمیان صفت بدن

ْو نَاُب رِضُْس «: فرماید می است کرده نقل مسلم امام که دیگر روایتی در
َ
اَكفِِر، أ

ْ
ال

هِ َمِسَ�ُة ثََالٍث  ِ
ْ

ُحٍد وَِغلَُظ ِج�
ُ
اَكفِِر، ِمثُْل أ

ْ
 ٣.»ال

 روز سه مسافت اندازه به پوستشان کلفتی و احد، کوه بزرگی به دوزخیان دندان«
 ». بود خواھد

يِب  َ�نْ 
َ
اَكفِرِ  َمنِْكيَبِ  َ�ْ�َ  َما«: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
يَّامٍ  ثَالثَةِ  َمِسَ�ةُ  ال

َ
اِكِب  �  للرَّ

ِع   .٤»الُْمرْسِ

                                           
 ٢٨٤٤مسلم حدیث شماره  - ١
  ٢٨٤٥مسلم حدیث شماره  - ٢
  ٢٨٥١مسلم حدیث شماره  - ٣
 با لفظ بخاری  ٥٢و مسلم حدیث شماره  ٦٥٥١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٤
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 اندازۀ به کافر شانۀ دو میان فاصلۀ: «فرمود ج نبی که است روایت س ابوھریره از
 .»کند می طی روز سه در شتاب، با سوارِ  یک که است مسافتی

 شدت حرارت آتش 

ُ ٱَوَمن َ�ۡهِد ﴿: فرماید میالله متعال  ۡوِ�َآَء  لُۡمۡهَتدِ� ٱَ�ُهَو  �َّ
َ
َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد لَُهۡم أ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ ُ�ََّما  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ُۡ�ُُهۡم يَۡوَم  ۦۖ ِمن ُدونِهِ 
ۡ
أ اۖ مَّ ٰ وُُجوهِِهۡم ُ�ۡمٗيا َو�ُۡ�ٗما َوُصّمٗ َ�َ

ْ � ٩٧َخَبۡت زِۡدَ�ُٰهۡم َسعِٗ�� �َُّهۡم َ�َفُروا
َ
ءَِذا ُكنَّا ِعَ�ٰٗما َ�ٰلَِك َجَزآؤُُهم بِ�

َ
ْ أ َ�ٰتَِنا َوقَالُٓوا

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن َخلۡٗقا َجِديًدا
َ
 .]٩٨-٩٧[اإلسراء:  ﴾٩٨َوُرَ�ًٰتا أ

یافته[ی واقعی] است و ھر کس را که گمراه  و ھر کس که الله او را ھدایت کند، ھدایت«
سازد، ھرگز جز او [= الله] دوستانی برایشان نخواھی یافت؛ و آنان را در قیامت، نابینا و گنگ 

د]؛ جایگاھشان شون ھایشان [کشیده می گردانیم [در حالی که] بر صورت و ناشنوا محشور می
. این جزای آنان  افزاییم ای بر آنان می اش فرونشیند، شراره دوزخ است [که] ھر گاه شعله

ھایی [پوسیده و]  که استخوان  ردند و گفتند: آیا ھنگامیکار که آیات ما را انکاست؛ چرا 
  .»شویم؟ برانگیخته می  پراکنده شدیم، دوباره با آفرینشی جدید

 َهِذهِ  نَاُرُ�مْ « :فرمود ج الله رسول که است روایت س ابوھریره از صحیحین در
ِ  قَالُوا َجَهنَّمَ  َحرِّ  ِمنْ  ُجزًْءا َسبِْع�َ  ِمنْ  ُجزْءٌ  آَدمَ  ا�ْنُ  يُوقِدُ  الَّيِت   رَُسوَل  يَا لاََكِ�يَةً  اَكنَْت  إِنْ  َوا�َّ
 ِ لَْت  فَإِ�ََّها قَاَل  ا�َّ  ١.»َحرَِّها ِمثُْل  لُكَُّها ُجزًْءا وَِستِّ�َ  بِتِْسَعةٍ  َعلَيَْها فُضِّ

 جھنم آتش از جزء ھفتاد از جزئی شود می افروخته آدم ابن شما برای که آتشی«
 شصت ھمانا: فرمود. بود کافی بود ھمین اگر الله رسول ای الله به قسم: گفتند. است

 .»باشند می گرم آن مثل ھمه که است یافته فزونی آن بر درجه نه و

يِب َوَ�ْن 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل: س ُهَر�َْرةَ  أ   انلَّارُ  اْشتََكِت «: ج ا�َّ

َ
 رَبِّ  يَا: َ�َقالَْت  َر�َِّها، إىِل

َ�َل 
َ
ِذنَ  َ�ْعًضا؛ َ�ْعيِض  أ

َ
، لََها فَأ تَاءِ  يِف  َ�َفٍس  بِنََفَسْ�ِ يِْف، يِف  َوَ�َفٍس  الشِّ َشدُّ  َ�ُهوَ  الصَّ

َ
 َما أ

ُدونَ  ِ
َ

، ِمنَ  جت َرِّ
ْ
َشدُّ  احل

َ
ُدونَ  َما َوأ ِ

َ
ْمَهِر�رِ  ِمنَ  جت  ٢.»الزَّ

 پیشگاه در دوزخ آتش«: فرمودروایت کرده که  ج پیامبر از س ابوھریره
 الله بلعد، می را دیگر بعضی اجزایم از بعضی! پروردگارا: گفت و کرد شکایت پروردگارش

                                           
 ٢٨٤٣مسلم حدیث شمارهو  ٣٢٦٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
  ٦١٧و مسلم حدیث شماره  ٣٢٦٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
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 در را گرما بیشترین که است، تابستان در نفسی بکشد نفس دوبار تا داد اجازه آن به
 آن در را سرما شدیدترین که است، زمستان در دیگری و نمایید می احساس وقت آن

 .»کنید می احساس وقت

 سوخت آتش 

َها ﴿: فرماید میالله متعال  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها  �َّ

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُٓوا َءاَمُنوا

َ ٱَعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ �َّ َ�ۡعُصوَن  ۡ�َِجاَرةُ ٱوَ  �َّاُس ٱ َمرَُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما  �َّ
َ
ٓ أ َما

 .]٦[التحریم:  ﴾٦يُۡؤَمُرونَ 
تان را از آتشی که ھیزِم آن مردم و  اید، خود و خانواده که ایمان آورده ای کسانی «
اند] که  بر آن، [گمارده شدهھاست نگه دارید؛ [آتشی که] فرشتگاِن خشن و سختگیر  سنگ

یابند  کنند، و ھر چه فرمان می ھرگز از الله در [مورد] آنچه به آنان فرمان داده، نافرمانی نمی
 .»دھند انجام می

ِ ٱإِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ﴿: فرماید میالله متعال و  نُتۡم لََها  �َّ
َ
َحَصُب َجَهنََّم أ

  .]٩٨[األنبیاء:  ﴾٩٨َ�ٰرُِدونَ 
کنید، ھیزِم دوزخید  شود:] قطعًا شما و آنچه که به جای الله عبادت می [به آنان گفته می«

  .»[و ھمگی] در آن وارد خواھید شد

 ھای جھنم طبقه
 تر قرار دارند، و منافقان در دارد که برخی از برخی دیگر پایین یھای جھنم طبقه

خاطر کفر بزرگ و شدیدشان و آزار و اذیتی که به ه بجھنم قرار دارند، ترین طبقه  پایین
 مومنان رسانیدند. 

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
َولَن َ�َِد لَُهۡم  �َّارِ ٱِمَن  ۡ�

  .]١٤٥[النساء:  ﴾١٤٥نَِصً�ا
 .»برایشان نخواھی یافتترین درجاِت دوزخند و ھرگز یاوری  ھمانا منافقان در پایین«

 صفت سایه جھنم

ۡصَ�ُٰب ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
َمالِ ٱَوأ ۡصَ�ُٰب  لّشِ

َ
ٓ أ َمالِ ٱَما ِ� َسُمو�ٖ  ٤١لّشِ

  .]٤٤-٤١[الواقعة:  ﴾٤٤�َّ بَارِٖ� َوَ� َكرِ��ٍ  ٤٣َوِظّلٖ ّمِن َ�ُۡمو�ٖ  ٤٢وََ�ِي�ٖ 
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گین و آب جوشان قرار دارند و  بختان؛ چه تیره و [اما] تیره« بختانی! در میان باد زھرآ
  .»ه نه خنک است و نه خوشکھایی از دود سیاه  سایه

 نگھبان جھنم

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿: فرماید میالله متعال  ْ ٱِ�ََزنَةِ َجَهنََّم  �َّارِ ٱِ�  �َّ َر�َُّ�ۡم ُ�َّفِۡف َ�نَّا  ۡدُعوا
ِ  ٤٩ۡلَعَذاِب ٱيَۡوٗما ّمَِن  �ِيُ�ۡم رُُسلُُ�م ب

ۡ
َو لَۡم تَُك تَأ

َ
ْ أ ْ فَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت� ٱقَالُٓوا � قَالُوا ْ بََ�ٰ ْۗ ٱقَالُوا  ۡدُعوا

  .]٥٠-٤٩[غافر:  ﴾٥٠إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٍ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَما ُدَ�ُٰٓؤاْ 
ه برای کاز پروردگارتان بخواھید «گویند:  ه در آتشند، به نگھبانان دوزخ میکسانی کو «

ھای روشن  مگر پیامبرانتان نشانه«دھند:  آنان پاسخ می». یک روز، این عذاب را از ما بردارد
نتیجه]  گویند: پس [بی ؛ و مأموران می»بله«گویند:  ردند؟ دوزخیان میکبر شما ارائه ن

  .»واست کافران، [مردود و] تباه استنید که درخکدرخواست 

ۡصلِيهِ َسَقرَ ﴿: فرماید میو الله متعال 
ُ
ۡدَرٮَٰك َما َسَقرُ  ٢٦َسأ

َ
ٓ أ َ� ُ�ۡبِ� َوَ�  ٢٧َوَما

اَحةٞ ّلِۡلبََ�ِ  ٢٨تََذرُ  ۡصَ�َٰب  ٣٠َعلَۡيَها �ِۡسَعَة َعَ�َ  ٢٩لَوَّ
َ
إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗةۖ َوَما  �َّارِ ٱَوَما َجَعۡلَنآ أ

ْ لِيَۡستَۡيقَِن جَ  ِيَن َ�َفُروا َ�ُهۡم إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِ�َّ ِينَ ٱَعۡلَنا ِعدَّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِينَ ٱَوَ�ۡزَداَد  لِۡكَ�َٰب ٱأ َّ� 

ِينَ ٱَءاَمُنوٓاْ إِيَ�ٰٗنا َوَ� يَۡرتَاَب  وتُواْ  �َّ
ُ
ِينَ ٱَوِ�َُقوَل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱأ َرٞض  �َّ ِ� قُلُو�ِهِم مَّ

َراَد  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱوَ 
َ
ٓ أ ُ ٱَماَذا ُ ٱبَِ�َٰذا َمَثٗ�ۚ َكَ�ٰلَِك يُِضلُّ  �َّ ۚ َوَما  �َّ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدي َمن �ََشآُء

 .]٣١-٢٦[المدثر:  ﴾٣١َ�ۡعلَُم ُجُنوَد َرّ�َِك إِ�َّ ُهَوۚ َوَما ِ�َ إِ�َّ ذِۡكَرٰى لِۡلبََ�ِ 
دانی که دوزخ چگونه است؟ [آتش  او را به دوزخ درخواھم آورد. و تو چه به زودی «

کند. پوست را  گذارد و نه [چیزی را] رھا می سوزانی است که] نه [چیزی را] باقی می
سوزاَند. بر آن [آتش،] نوزده [فرشته] گمارده شده است. ما مأموران  [دگرگون کرده و] می

ندارند، و در حقیقت ھا  آن ھا توانی در برابر یم [که انساندوزخ را فقط از فرشتگان قرار داد
حمله َبَرند، و از جھنم ھا  آن توانند بر گاه که ادعا کرد او و قومش می ابوجھل دروغ گفت آن
ایم تا اھل کتاب یقین  را تنھا برای آزمایش کافران معّین کردهھا  آن خارج شوند،] و شمار

اند بر ایمان خود بیفزایند و اھل کتاب و مؤمنان، گرفتار شک و  که ایمان آورده کنند و کسانی 
ھدف الله از «ھایشان مرض است و [نیز] کافران بگویند:  که در دل  تردید نشوند؛ و تا کسانی

سازد و ھر کس را  کس را بخواھد، گمراه می گونه، الله ھر  این» این َمثل [و توصیف] چیست؟
داند؛ و این جز  ِر] لشکریان پروردگارت را [کسی] جز او نمیکند؛ و [شما بخواھد، ھدایت می

  .»ھا نیست پند و اندرزی برای انسان
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ِٰكُثونَ ﴿: فرماید میو الله متعال  ْ َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡقِض َعلَۡيَنا َر�َُّكۖ قَاَل إِنَُّ�م �َّ  ٧٧َونَاَدۡوا
 ِ ُ�ۡم لِۡلَحّقِ َ�ٰرُِهونَ  ۡ�َقِّ ٱلََقۡد ِجۡئَ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ

َ
  .]٧٨-٧٧[الزخرف:  ﴾٧٨َوَ�ِٰ�نَّ أ

اش] کای مالک [«آرند:  زنند و] فریاد برمی [دوزخیان، نگھبان آتش را صدا می«
نه، شما [در این عذاب] «گوید:  او می». ند [و ما را بمیراند]کسره کار ما را یکپروردگارت 

 .»برای شما آوردیم؛ ولی بیشتر شما از آن کراھت داشتیدبه راستی ما حق را ». ماندگارید

 سھم آتش 

يِب  َ�نْ 
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ُ  َ�ُقوُل «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س اخل   ا�َّ

َ
 بَلَّيَْك : َ�يَُقوُل  آَدُم، يَا: َ�َعاىل

َْ�ُ  وََسْعَديَْك،
ْ
ْخِرجْ : َ�يَُقوُل  يََديَْك، يِف  َواخل

َ
 لُكِّ  ِمنْ : قَاَل  انلَّاِر؟ َ�ْعُث  َوَما: قَاَل  انلَّاِر، َ�ْعَث  أ

ٍف 
ْ
ل
َ
ِغ�ُ  �َِشيُب  فَِعنَْدهُ  َو�ِْسِعَ�، َو�ِْسَعةً  ِمائةٍ  �ِْسعَ  أ يَۡوَم تََرۡوَ�َها تَۡذَهُل ُ�ُّ ُمۡرِضَعٍة ﴿ الصَّ

�َضَعۡت َوتََضُع ُ�ُّ َذاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى 
َ
ٓ أ ا ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم �ُِسَ�َٰرٰى  �َّاَس ٱَ�مَّ

ِ ٱَوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب  ِ : قَالُوا ]٢[الحج:  ﴾٢َشِديدٞ  �َّ نَا ،رَُسوَل ا�َّ ُّ�
َ
: قَاَل  الَْواِحُد؟ َذلَِك  َو�

وا، �رِْشُ
َ
ُجوجَ  َوِمنْ  رَُجال، ِمنُْ�مْ  فَإِنَّ  أ

ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
ًفا َوَمأ

ْ
ل
َ
ي: «قَاَل  ُ�مَّ . أ ِ

َّ
 إِ�ِّ  هِ،�ِيَدِ  َ�ْفيِس  َواذل

رُْجو
َ
نْ  أ

َ
ْهلِ  ُرُ�عَ  تَُ�ونُوا أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
نَا،. »اجل ْ رُْجو: َ�َقاَل  فََكربَّ

َ
نْ  أ

َ
ْهلِ  ثُلَُث  تَُ�ونُوا أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
. اجل

نَا، ْ رُْجو: َ�َقاَل  فََكربَّ
َ
نْ  أ

َ
ْهلِ  نِْصَف  تَُ�ونُوا أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
نَا،. اجل ْ ْ�تُمْ  َما: َ�َقاَل  فََكربَّ

َ
 إِال انلَّاِس  يِف  أ

َعَرةِ  وَْداءِ  اَكلشَّ ِ  يِف  السَّ
ْ

ْ�يََض، ثَْوٍر، ِج�
َ
وْ  أ

َ
ِ  يِف  َ�يَْضاءَ  َكَشَعَرةٍ  أ

ْ
ْسوَدَ  ثَْورٍ  ِج�

َ
 ١.»أ

 در آدم. آدم ای: فرماید می متعال الله: «فرمود ج نبی: گوید می س خدری ابوسعید
 به خطاب الله. توست دست در فقط خیر و توام فرمان به گوش و آماده: گوید می جواب

 ھر از: فرماید می ھستند؟ چقدر جھنمیان: گوید . میکن جدا را جھنمیان: فرماید می او
روزی که آن { شود می پیر کودک، سخن، این شنیدن با. نفر نه و نود و صد نه نفر، ھزار

ای [فرزنِد] شیرخوارش را فراموش  بینید، [آنچنان وحشتناک است که] ھر مادِر شیرده می را 
بینی، در  نھد و مردم را مست می کند و ھر [موجوِد] بارداری جنین خود را [بر زمین] می می

 از نفر، یک آن: پرسیدند صحابه}» حالی که مست نیستند؛ بلکه عذاب الله شدید است
 از نفر ھزار و شما از نفر یک زیرا. باشید خوشحال: «فرمود است؟ کسی چه ما میان

 دست در جانم که ذاتی به سوگند: افزود سپس. »رود می دوزخ به مأجوج و یأجوج
: فرمود سپس. گفتیم تکبیر ما. »باشید شما بھشتیان، چھارم یک که امیدوارم اوست،

                                           
 ٢٢٢و مسلم حدیث شماره  ٣٣٤٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٥٨

 

 امیدوارم: «فرمود سپس. گفتیم تکبیر ما. »باشید شما بھشتیان، سوم یک امیدوارم«
 در شما: «فرمود آن، از بعد. گفتیم تکبیر ما ھم باز. »باشید شما بھشت، اھل نصف
 موی مانند یا و باشد سفیدی گاو پوست بر که ھستید سیاھی موی مانند مردم، میان

 ».باشد سیاھی گاو پوست بر که ھستید سفیدی

 کیفیت داخل شدن جھنمیان به جھنم

ِينَ ٱوَِسيَق ﴿: فرماید میالله متعال  ٰٓ إَِذا َجآُءوَها  �َّ ْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُزَمًر�ۖ َح�َّ َ�َفُرٓوا
تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوَن َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰت 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها

َ
فُتَِحۡت �

 ُ ْ َرّ�ُِ�ۡم َوُ�نِذُرونَُ�ۡم لَِقآَء يَۡوِمُ�ۡم َ�َٰذ�ۚ قَال ۡت َ�َِمُة بََ�ٰ َوَ�ٰ�ِ  وا َ�َ  لَۡعَذاِب ٱۡن َحقَّ
ْ ٱ�ِيَل  ٧١ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى  ۡدُخلُٓوا بَۡ�َٰب َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ِ�نَ ٱ�  ﴾٧٢لُۡمتََكّ�ِ

  .]٧٢-٧١[الزمر: 
آفرینم.  من بشری از ِگل می«[یاد کن از] ھنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: «
سامان دادم و از روح خویش در او دمیدم، [به نشانۀ بزرگداشِت الله] برایش[= ه او را کآنگاه 

 .»برای آدم] به سجده درافتید

ِ  لُۡمۡجرُِمونَ ٱُ�ۡعَرُف ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡقَدامِ ٱوَ  �ََّ�ِٰ� ٱ�ِِسيَ�ُٰهۡم َ�ُيۡؤَخُذ ب
َ
�ۡ٤١﴾ 

  ]٤١[الرحمن: 
وند؛ آنگاه [آنان را] از موی پیشانی و پاھایشان ش ھایشان شناخته می گناھکاران از چھره«

 .»اندازند] گیرند [و به دوزخ می می

ِ ﴿: فرماید میو الله متعال  بُواْ ب اَعةِ� ٱبَۡل َكذَّ ِ  لسَّ َب ب ۡ�َتۡدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعةِ ٱَوأ  ١١َسعًِ�ا لسَّ

ْ لََها َ�َغيُّٗظا َوزَ�ِٗ�� َ�نِۢ بَعِيٖد َسِمُعوا ۡ�ُهم ّمِن مَّ
َ
ْ ِمۡنَها َمَ�ٗ�ا َضّيِٗقا  ١٢إَِذا َر� لُۡقوا

ُ
� ٓ �َذا

ْ ُهَنالَِك ُ�ُبوٗر� �َِ� َدَعۡوا َقرَّ ْ  ١٣مُّ ْ ٱُ�ُبوٗر� َ�ِٰحٗدا وَ  ۡ�َۡومَ ٱ�َّ تَۡدُعوا  ﴾١٤ُ�ُبوٗر� َكثِٗ�� ۡدُعوا
  .]١٤-١١الفرقان: [

[مشرکان با این سخنان در پِی حق نرفتند؛] بلکه  قیامت را دروغ انگاشتند و [ما] برای «
ھنگامی که [دوزخ] ایم.  ھر کس که قیامت را دروغ انگارد، آتش سوزان [دوزخ را] مھّیا کرده

چون شنوند. و  بیند آوای خشم و خروشی [وحشتناک] از آن می آنان را از دوردست می
شوند، در آنجا مرگشان را به فریاد  وپابسته [با ُغل و زنجیر] در تنگنایی از آن انداخته  دست

 .»نیدکه بارھا درخواست مرگ کامروز نه یک بار، بل«شود:]  خواھند. [به آنان گفته می می
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ُْرُج ُ�نٌُق ِمَن انلَّاِر « :فرمود ج الله رسول که کند می روایت س ھریره واب
َ

يَْوَم خت
ُت بِثََالثٍَة، بِ 

ْ ُذنَاِن �َْسَمَعاِن َولَِساٌن َ�نِْطُق، َ�ُقوُل: إِ�ِّ ُولكِّ
ُ
اِن َوأ ُ�لِّ الِقيَاَمِة لََها َ�يْنَاِن ُ�برِْصَ

ِ إِلًَها آَخَر، َو�ِالُمَصوِِّر�نَ   ١.»َجبَّاٍر َعِنيٍد، َو�ُِ�لِّ َمْن َداَع َمَع ا�َّ
 و شنوا گوش دو بینا، چشم دو دارای که آید می بیرون آتش از گردنی قیامت روز«
 گمارده گروه سه به من: گوید می و آید می در سخن به زبانش باشد، می گویا زبانی
 خوانده را دیگری معبود ،الله ھمراه که کسی ھر سرکشان، و ستمگرانی  ھمه: ام شده

 .»اند کشیده تصویر که کسانی تمام و

 شود ھا بر افروخته می آن اولین گروھی که آتش به وسیله

يِب  َ�نْ وَ 
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ وَل  إنَّ «: َ�ُقوُل  ج ا�َّ

َ
 يَومَ  ُ�ْقىَض  انلَّاِس  أ

يِتَ  اْستُْشِهَد، رَُجٌل  َعلَيْهِ  الِقيَاَمةِ 
ُ
فَهُ  بِِه، فَأ : قَاَل  ِ�يَها؟ َعِملَْت  َ�َما: قَاَل  َ�َعَرَ�َها، نِْعَمتَُه، َ�َعرَّ

نْ  قَاتَلَْت  َولَِكنََّك  َكَذبَْت،: قَاَل . اْستُْشِهْدُت  َحىتَّ  ِ�يَك  قَاتَلُْت 
َ
 ِ�يَل، َ�َقدْ ! َجرِيءٌ : ُ�َقاَل  أل

ِمرَ  ُ�مَّ 
ُ
يِقَ  َحىتَّ  وَْجِههِ  ىلَعَ  فَُسِحَب  بِهِ  أ

ْ
ل
ُ
  وََعلََّمُه، الِعلْمَ  َ�َعلَّمَ  َورَُجٌل . انلَّارِ  يف أ

َ
 الُقرآَن، َوقََرأ

يِتَ 
ُ
فَهُ  بِهِ  فَأ  َوقََرأُت  وََعلَّْمتُُه، الِعلْمَ  َ�َعلَّْمُت : قَاَل  ِ�يَها؟ َعِملَْت  َ�َما: قَاَل . َ�َعَرَ�َها نَِعَمهُ  َ�َعرَّ

 قَاِرئٌ؛ ُهوَ : يِلَُقاَل  الُقْرآنَ  َوقََرأَت ! اَعلِمٌ : يِلَُقاَل  َ�َعلَّْمَت  َولِكنََّك  َكَذبَْت،: قَاَل  الُقرآَن، ِ�يَك 
ِمرَ  ُ�مَّ  ِ�يَل، َ�َقدْ 

ُ
يِقَ  َحىتَّ  وَْجِههِ  ىلَعَ  فَُسِحَب  بِهِ  أ

ْ
ل
ُ
عَ  َورَُجٌل . انلَّارِ  يف أ  َوأْعطاهُ  َعلَيِْه، اهللاُ  وَسَّ

يِتَ  الَماِل، أْصنَاِف  ِمنْ 
ُ
فَهُ  بِهِ  فَأ ُت  َما: قَاَل  ِ�يَها؟ َعِملَْت  َ�َما: قَاَل . َ�َعَرَ�َها نَِعَمُه، َ�َعرَّ

ْ
 ِمنْ  تََر�

ِبُّ  بيلٍ سَ 
ُ

! َجَوادٌ : يِلَُقاَل  َ�َعلَْت  ولِكنََّك  َكَذبَْت،: قَاَل . لََك  ِ�يَها أْ�َفْقُت  إِالَّ  ِ�يَها ُ�نَْفَق  أنْ  حت
ِمرَ  ُ�مَّ  ِ�يَل، َ�َقدْ 

ُ
يِقَ  َحىتَّ  وَْجِههِ  ىلَعَ  فَُسِحَب  بِهِ  أ

ْ
ل
ُ
 ٢.»انلَّارِ  يف أ

 انسانی اولین«: فرمود که می شنیدم ج الله رسول از که است روایت س ابوھریره از
 او است شده شھید که است مردی گردد می صادر حکم او علیه بر قیامت روز در که

 اعتراف آن ھمه به او و دھد می تذکر او به را خویشھای  نعمت الله شود، می آورده
 تا جنگیدم تو راه در: گوید می کردی؟چه ، آن برابر در فرماید، می الله گاه آن کند، می

 و دلیر شخصی شود، گفته تا جنگیدی بلکه ؛یگوی می دروغ: فرماید می الله شدم، شھید
 کشانده رویش بر شود می داده دستور سپس .شد گفته چنین و ھستی تجرا با

                                           
 با لفظ ترمذی  ٢٥٧٤و ترمذی حدیث شماره  ٨٤١١صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  - ١
  ١٩٠٥مسلم حدیث شماره  - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٦٠

 

 و آموخته علم که شود می آورده) دیگر( مردی .شود می انداخته دوزخ در و شود می
 تذکر او به را خویشھای  نعمت الله است خوانده قرآن و است داده تعلیم را دیگران

 آن کردی؟چه ، آن برابر در: فرماید می الله کند، می اعتراف آن ھمه به او و دھد می
 الله دادم، آموزش را دیگران و خواندم قرآن و آموختم علم تو خاطره ب: گوید می شخص

 تو تا خواندی قرآن و بگویند عالم را تو تا آموختی علم بلکه ؛ییگو می دروغ: فرماید می
 کشانده رویش بر شود، می داده دستور سپس .شد گفته چنین و بگویند قاری را

شود که الله به او  یُحکم م یسپس درباره شخص .شود می انداخته دوزخ در و شود می
ش را به او یھا آورند و پروردگار، نعمت یفراوان داده است. او را م ِی ثروت و روز

کند. الله)  یاعتراف مھا  آن شناسد (و به یرا مھا  آن و او ھم دینما یم یادآوری
که انفاق  یچ موردیدھد: ھ ی؟ پاسخ مین ھمه نعمت، چه کردید: در برابر ایفرما یم

تو انفاق کردم.  ِی خشنود ی، فرو نگذاشتم، مگر آن که برایدر راه آن را دوست داشت
بخشنده است! و  یند: فالنیتا بگو یدادن کار را انجام ی؛ بلکه اید: دروغ گفتیفرما یم

اش بکشانند و در آتش  رسد که او را بر چھره یاش فرمان م گاه درباره گفته شد. آن
 ».ندازندیدوزخ ب

 صفات اھل آتش

ِينَ ٱوَ ﴿: فرماید میالله متعال  َّ� � ْ بُوا ْ َوَ�ذَّ ۡصَ�ُٰب َ�َفُروا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ ُهۡم  �َّارِ� ٱَ�ٰتَِنا

ونَ   .]٣٩[البقرة:  ﴾٣٩�ِيَها َ�ِٰ�ُ
ھای [قدرت و یگانگِی] ما را دروغ پنداشتند، آنان اھل  و کسانی که کافر شدند و نشانه«

 .»دوزخند و ھمیشه در آن خواھند بود

ُ ٱوََعَد ﴿: فرماید میالله متعال  ارَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ �َّ نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن  لُۡكفَّ
ۖ ٱ�ِيَهاۚ ِ�َ َحۡسُبُهۡمۚ َولََعَنُهُم  ُ قِيمٞ  �َّ  .]٦٨[التوبة:  ﴾٦٨َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ

الله به مردان و زنان منافق و [ھمچنین به] کافران، آتش دوزخ را وعده داده است؛ «
رده است و که لعنتشان افی است و اللک] برایشان  جاودانه در آن خواھند ماند. ھمان [آتش

  .»عذابی پایدار [در پیش] دارند

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  ۡهِل  �َّ
َ
ِ� نَارِ َجَهنََّم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َفُرواْ ِمۡن أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ 
ُ
 .]٦[البینة:  ﴾٦ۡلَ�ِ�َّةِ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أ



 ٢٦١    باب اول: توحید و ایمان

 

که کافر شدند، جاودانه در آتش جھنم خواھند   مشرکانگمان، کسانی از اھل کتاب و  بی«
 . »ماند. آنان بدتریِن آفریدگان ھستند

نَّ  س الُْمَجاِشيِعِّ  مِحَارٍ  بِْن  ِ�يَاِض  َ�نْ 
َ
 : ُخْطبَِتهِ  يِف  يَْومٍ  َذاَت  قَاَل  ج اهللاِ  رَُسوَل  أ

َ
ال

َ
 إِنَّ  أ

َمَرِ�  َر�ِّ 
َ
نْ  أ

َ
َعلَِّمُ�مْ  أ

ُ
ا َجِهلْتُمْ  َما أ َلْتُهُ  َمالٍ  لُكُّ : َهَذا يَْوِ�  َعلََّمِ�  ِممَّ

َ
 َو�ِ�ِّ  َحَالٌل، َ�بًْدا �

َ�تُْهمُ  َو�ِ�َُّهمْ  لُكَُّهْم، ُحنََفاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقُت 
َ
يَاِطُ�، أ َمْت  ِديِنِهْم، َ�نْ  فَاْجتَاتَلُْهمْ  الشَّ  وََحرَّ

ْحلَلُْت  َما َعلَيِْهمْ 
َ
َمَرْ�ُهمْ  لَُهْم، أ

َ
نْ  َوأ

َ
ُ�وا أ نِْزْل  لَمْ  َما يِب  �رُْشِ

ُ
  َ�َظرَ  اهللاَ  َو�ِنَّ  ُسلَْطانًا، بِهِ  أ

َ
ْهلِ  إىِل

َ
 أ

رِْض،
َ ْ
  وََعَجَمُهْم، َعَرَ�ُهمْ : َ�َمَقتَُهمْ  األ

َّ
ْهلِ  ِمنْ  َ�َقايَا إِال

َ
ِكتَاِب، أ

ْ
ْ�تَِليََك  َ�َعثْتَُك  إِ�ََّما: َوقَاَل  ال

َ
 ِأل

�ْتَِ�َ 
َ
ُت  بَِك، َوأ

ْ
نَْزل

َ
  ِكتَابًا َعلَيَْك  َوأ

َ
َمَرِ�  اهللاَ  َو�ِنَّ  َوَ�ْقَظاَن، نَائًِما َ�ْقَرُؤهُ  الَْماُء، َ�ْغِسلُهُ  ال

َ
نْ  أ

َ
 أ

َق  َحرِّ
ُ
يِس  َ�ثْلَُغوا إًِذا رَبِّ : َ�ُقلُْت  قَُر�ًْشا، أ

ْ
ًة، َ�يََدُعوهُ  رَأ  َكَما اْستَْخرِْجُهمْ : قَاَل  ُخزْبَ

نِْفقْ  ُ�ْغِزَك، َواْغُزُهمْ  اْستَْخرَُجوَك،
َ
 ِمثْلَُه، مَخَْسةً  َ�بَْعْث  َجيًْشا َواْ�َعْث  َعلَيَْك، فََسنُنِْفَق  َوأ

َطاَعَك  بَِمنْ  َوقَاتِْل 
َ
ْهُل : قَاَل  َعَصاَك، َمنْ  أ

َ
َنَّةِ  َوأ

ْ
ٌق، ُمْقِسٌط، ُسلَْطانٍ  ُذو: ثََالثَةٌ  اجل  ُمتََصدِّ

ٌق، َقلِْب  َرِ�يُق  ِحيٌم،رَ  َورَُجٌل  ُمَو�َّ
ْ
ٌف  وََعِفيٌف  َوُمْسِلٍم، قُْرَ�  ِذي ِللُكِّ  ال : قَاَل  ِ�يَاٍل، ُذو ُمتََعفِّ

ْهُل 
َ
ِعيُف : مَخَْسةٌ  انلَّارِ  َوأ ي الضَّ ِ

َّ
  اذل

َ
ُ، َز�ْرَ  ال

َ
ينَ  هل ِ

َّ
 يَبْتَُغونَ  َ�بًَعا، ِ�يُ�مْ  ُهمْ  اذل

َ
ْهًال  ال

َ
  أ

َ
 َوال

،
ً

َائِنُ  َماال
ْ
ي َواخل ِ

َّ
  اذل

َ
ُ  َ�ىَْف  ال

َ
  َدقَّ  َو�ِنْ  َطَمعٌ  هل

َّ
  َورَُجٌل  َخانَُه، إِال

َ
  يُْصِبحُ  ال

َ
  ُ�ْميِس، َوال

َّ
 وَُهوَ  إِال

ْهِلَك  َ�نْ  ُ�َاِدُعَك 
َ
ُْخَل، وََذَكرَ  َوَمالَِك  أ وِ  ابلْ

َ
َكِذَب، أ

ْ
نِْظ�ُ  ال اُش  َوالشِّ َفحَّ

ْ
بُو يَْذُكرْ  َولَمْ  .»ال

َ
 أ

انَ  نِْفقْ « :َحِديِثهِ  يِف  َغسَّ
َ
 ١.»َعلَيَْك  فََسنُنِْفَق  َوأ

 کهھایش [ خطبه از یکی در ج پیامبر روزی: گوید می س ُمجاشعی ارحم بن عیاض
گاه! [ھان: فرمود] کرد می ایراد  است داده دستور مرا پروردگارم] که بدانید و باشید آ

 ھر:] فرمود الله[ دھم؛ یاد شما به دانید، نمی شما و داده یاد من به امروز او آنچه از که
 را بندگانمی  ھمه من. است حالل] او بر[ ام، بخشیده] بندگانم ازای [ بنده به که مالی

شان  دین از راھا  آن و آمدندھا  آن سوی به شیاطین و آفریدم پاک فطرتی و سرشت بر
 که کردند امر راھا  آن و کردند حرام ام، کرده حالل را آنچه آنان بر و کردند منحرف
 سوی به الله وام  نکرده نازل دلیلی ھیچ آن بر که دھند قرار من شریک را چیزی

 ازای  مانده باقیھای  گروه جز - عرب غیر و عرب از آنانی  ھمه بر و نگریست زمینیان
] من به خطاب[ و گرفت خشم -] اند مانده خود آسمانی آیین بر که[ کتاب اھل

                                           
  ٢٨٦٥ه مسلم حدیث شمار - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٦٢

 

 به نیز را دیگران و کنم آزمایش را تو تا کردم مبعوث را تو من!] محمد ای: [فرماید می
 و خواب در را آن تو و رود نمی بین از که کردم نازل کتابی تو بر و بیازمایم توی  وسیله

 رد مرا دعوت که چون( بسوزانم را قریش که داد دستور من به الله و خوانی می بیداری
 نانی تکه ھمچون را آن و شکنند می را سرم بکنم، را کار این اگر! الله یا: گفتم). کردند

 کن، بیرون راھا  آن ھم تو] پس: [فرمود الله ،)کنند می مبارزه من با یعنی( کنند می رھا
 تقویت و آماده آنان برای را تو کن، جنگ آنان با و کردند بیرون را تو آنان چنانکه

 تو به و کنیم می خرج تو برای زودی به ھم کن، خرج] مالت از راه این در[ و کنیم می
 ما آن، برابر در بفرست، و کن آماده] آنان با جنگ برای[ را لشکری و بخشید، خواھیم

 دشمنانت با پیروانتی  وسیله به و فرستاد خواھیم تو یاری به را آن ھمچون لشکر پنج
 اھل که دادگری قدرتمند: گروھند سه بھشت اھل: فرمود ج پیامبر سپس. کن جنگ
 که است مھربانی فرد دیگری و است آرامش و صلحی  ایجادکننده و خیرات و صدقه
پاکدامن  فرد سومی و است القلب رقیق مسلمانی ھر و خود خویش و قوم ھر به نسبت

 ھیچ که ضعیفی انسان: گروھند پنج آتش اھل: فرمود نیز و است وار عیال دارِ  خویشتن
] غیرتی بی و تنبلی سبب به[ و است دیگران سربار و ندارد خود برایای  اندیشه و عقل
 که است خائنی فرد دیگری و کند نمی خانواده تشکیل و مال کسب در تالشی ھیچ
 باشد، ھم ریز و کم خیلی ھرچند شود، نمی آشکار برایش حرصی و انگیزه و سبب ھیچ
 در تو با شام و صبح که است فردی سومی و دارد می روا خیانت آن دراینکه  مگر

 ج پیامبر و) است دیگران به زدن ضربه فکر در( کند می حیله و مکر تو مال و خانواده
: فرمود] نیز[ و کرد ذکر] آتش اھل صفت چھارمین) [راوی شک( را دروغ یا بخل

 .»است دھن بد بداخالِق  انسان ،]است آتش اھل که فردی پنجمین[

 بیشترین جھنمیان

ِر�ُت «: ج انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
ُ
ْ�رَثُ  فَإَِذا انلَّارَ  أ

َ
ْهِلَها أ

َ
 النَِّساءُ  أ

يَْ�ُفْرنَ : ِ�يَل . يَْ�ُفْرنَ 
َ
؟ أ ِ َعِشَ�، يَْ�ُفْرنَ : قَاَل  بِا�َّ

ْ
ْحَسنَْت  لَوْ  اإلِْحَساَن، َو�َْ�ُفْرنَ  ال

َ
 أ

 
َ

ْهرَ  إِْحَداُهنَّ  إىِل ْت  ُ�مَّ  ادلَّ
َ
يُْت  َما: قَالَْت  َشيْئًا، ِمنَْك  َرأ

َ
ا ِمنَْك  َرأ  ١.»َ�طُّ  َخْ�ً

 نشان من به دوزخ: «فرمود ج نبی که است روایت ب عباس ابن الله عبد از
: شد سؤال. »کنند می ناسپاسی زیرا. ھستند زنان دوزخ، اھل بیشتر که دیدم شد، داده

                                           
 با لفظ بخاری ٩٠٧و مسلم حدیث شماره  ٢٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١



 ٢٦٣    باب اول: توحید و ایمان

 

 ناسپاسی شوھرانشان از. خیر: «فرمود ج الله رسول کنند؟ می ناسپاسی الله از آیا
 به عمر تمام اگر). گیرند می نادیده را خود شوھران محبت و خدمت یعنی. (کنند می

: گوید می کند، مشاھده) میلش خالف( چیزی ،تو از بار یک ولی کنی، خدمت ھمسرت
 ».ام ندیده خیری تو از ھرگز من

 شدیدترین عذاب برای جھنمیان

اٍر َعنِيدٖ ﴿: فرماید میالله متعال  لۡقِيَا ِ� َجَهنََّم ُ�َّ َكفَّ
َ
نَّاٖع لِّلَۡخۡ�ِ ُمۡعَتٖد  ٢٤� مَّ

رِ�ٍب  ِيٱ ٢٥مُّ ِ ٱَجَعَل َمَع  �َّ لۡقَِياهُ ِ�  �َّ
َ
ِديدِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر فَ�   .]٢٦-٢٤[ق:  ﴾٢٦لشَّ

نید؛ کدوزخ بیف ستیزی را در جوی حق ھر ستیزه«کند:]  [الله به آن دو فرشته خطاب می«
داد.  نار الله، معبود دیگری قرار میکه در کسی ک[ھر] مانع خیر و متجاوز و بدگمان را؛ ھمان 

 .»نیدکاو را در عذابی سخت بیف

ُ ٱفََوقَٮُٰه ﴿: فرماید میو الله متعال  ْۖ وََحاَق � َٔ َسّ�ِ  �َّ ِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء اِت َما َمَكُروا
ۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �َّارُ ٱ ٤٥ۡلَعَذاِب ٱ ا � وََعِشّيٗ اَعةُ ٱُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن  لسَّ ۡدِخلُٓوا

َ
أ

َشدَّ 
َ
  .]٤٦-٤٥[غافر:  ﴾٤٦ۡلَعَذاِب ٱأ

الله او را از آسیب دسیسۀ آنان حفظ نمود و عذاب سخت، دامنگیر فرعونیان شد. ھمان «
شوند؛ و روزی که قیامت برپا  شامگاه بر آن عرضه می ه [در قبرھایشان] بامداد وکآتشی 

 .»ترین عذاب درآورید رسد:] فرعونیان را در سخت گردد، [فرمان می

ِينَ ٱ﴿: فرماید میو الله متعال  واْ َعن َسبِيِل  �َّ ِ ٱَ�َفُرواْ َوَصدُّ زِۡدَ�ُٰهۡم َعَذاٗبا فَۡوَق  �َّ
  .]٨٨[النحل:  ﴾٨٨بَِما َ�نُواْ ُ�ۡفِسُدونَ  ۡلَعَذاِب ٱ

کردند،  که کفر ورزیدند و [مردم را] از راِه الله بازداشتند، به [کیفر] آنکه فساد می  کسانی«
  ».افزاییم عذابی بر عذابشان می

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میو الله متعال  ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
َولَن َ�َِد لَُهۡم  �َّارِ ٱِمَن  ۡ�

ِينَ ٱ إِ�َّ  ١٤٥نَِصً�ا ْ وَ  �َّ ۡصلَُحوا
َ
ْ َوأ ْ ٱتَابُوا ِ  ۡ�َتَصُموا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  �َّ

ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
َوأ

ُ ٱوََسوَۡف يُۡؤِت  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱ ۡجًرا َعِظيٗما لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ �َّ
َ
ا َ�ۡفَعُل  ١٤٦أ ُ ٱمَّ بَِعَذابُِ�ۡم إِن  �َّ

ُ ٱَشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن    .]١٤٧-١٤٥[النساء:  ﴾١٤٧َشاكًِرا َعلِيٗما �َّ
ترین درجاِت دوزخند و ھرگز یاوری برایشان نخواھی یافت. مگر  ھمانا منافقان در پایین«

جستند و  کسانی که توبه کردند و [باطِن خویش را] اصالح نمودند و به [کتاِب] الله تمسک



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٦٤

 

دین خود را برای الله خالص گرداندند؛ که اینان با مؤمنانند و الله به مؤمنان پاداش بزرگی 
خواھد داد. اگر شکر کنید و ایمان آورید، الله چه نیازی به مجازات شما دارد؟ و الله ھمواره 

  .»شکرگزاِر داناست

ُْرجُ « :فرمود ج الله رسول که شده نقل س ابوھریره زا
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  انلَّارِ  ِمنْ  ُ�نٌُق  خت
ْ
 ال

انِ  َ�يْنَانِ  لََها ُذنَانِ  ُ�برِْصَ
ُ
ُت  إِ�ِّ  َ�ُقوُل  َ�نِْطُق  َولَِسانٌ  �َْسَمَعانِ  َوأ

ْ  َعنِيدٍ  َجبَّارٍ  بُِ�لِّ  بِثََالثَةٍ  ُولكِّ
ِ  َمعَ  َداَع  َمنْ  َو�ُِ�لِّ   ١.»َو�ِالُْمَصوِِّر�نَ  آَخرَ  إِلًَها ا�َّ

 دو و بیند می آن با که دارد چشم دو شود؛ می خارج قیامت روز در آتش از گردنی«
 من به دسته سه: گوید . میگوید می سخن آن با که زبانی و شنود می آن با که گوش

 دیگری معبود از الله ھمراه که کسانی زورگو، ستمگر: از عبارتند که ندا شده سپرده
 .»کشند می تصویر که کسانی و کند درخواست

 ن عذاب فرد جھنمییتر ساده

ْهَونَ  إِنَّ «: ج انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  س �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن 
َ
ْهلِ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َعَذابًا انلَّارِ  أ

ْ
 َمنْ  ال

 ُ
َ

نَّ  يََرى َما الِْمرَْجُل، َ�ْغِ�  َكَما ِدَماُغهُ  ِمنُْهَما َ�ْغِ�  نَارٍ  ِمنْ  َ�ْعالنِ  هل
َ
َحًدا أ

َ
َشدَّ  أ

َ
 ِمنْهُ  َعَذابًا أ

ْهَوُ�ُهمْ  َو�ِنَّهُ 
َ
 ٢.»َعَذابًا أل

ان ین عذاب جھنمیتر آسان«: فرمود ج پیامبر که کند می روایت س بشیر بن نعمان
ه بر اثر آن، مغز ک پایش است به آتشین کفش دوه کاست  یامت از آِن شخصیدر روز ق
 ترین سخت که کند می گمان او. جوشد یگ میگونه که د د ھمانیآ یجوش مه سرش ب

 .»است دوزخی  شکنجه ترین ساده این که حالی در بیند، می را عذاب

يِب  َ�نْ 
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
نَّهُ : س اخل

َ
هُ  ِعنَْدهُ  وَُذِكرَ  ج انلَّيِبَّ  َسِمعَ  �  َ�نَْفُعهُ  لََعلَّهُ «: َ�َقاَل  َ�مُّ

ِقيَاَمِة، يَْومَ  َشَفاَعيِت 
ْ
 .٣»ِدَماُغهُ  ِمنْهُ  َ�ْغِ�  َكْعبَيِْه، َ�بْلُغُ  انلَّاِر، ِمنَ  َضْحَضاٍح  يِف  َ�يُْجَعُل  ال

 میان به ذکری ج الله رسول عموی از که ھنگامی: گوید می س خدری ابوسعید
 در و باشد مفید برایش قیامت، روز من شفاعت که امیدوارم: «فرمود که شنیدم آمد،

 از مغزش) ھم باز( ولی. برسد پایش قوزک تا آتش که طوری گیرد قرار جھنم، کِم  عمِق 
 .»آید می جوشه ب آن،

                                           
 با لفظ ترمذی ٢٥٧٤و ترمذی حدیث شماره  ٨٤١١صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  - ١
 با لفظ بخاری ٢١٣و مسلم حدیث شماره  ٦٥٦٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
 با لفظ بخاری ٢١٠و مسلم حدیث شماره  ٦٥٦٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٣
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 توبیخ جھنمیان

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  ا ِ�  �َّ نَّ لَُهم مَّ
َ
�ِض ٱَ�َفُرواْ لَۡو أ

َ
 ۥَمَعهُ  ۥَ�ِيٗعا َوِمۡثلَهُ  ۡ�

ِ�مٞ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱِمۡن َعَذاِب يَۡوِم  ۦِ�َۡفَتُدواْ بِهِ 
َ
  .]٣٦[المائدة:  ﴾٣٦َما ُ�ُقّبَِل ِمۡنُهۡمۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

فر ورزیدند، اگر تمام آنچه در زمین است برای آنان باشد و که کسانی کدر حقیقت، «
ھمانندش [نیز] با آن [در اختیار داشته باشند و بخواھند] به وسیله آن خود را از عذاب روز 

 . »شود و عذابی دردناک [در پیش] دارند پذیرفته نمیقیامت بازخرند، از آنان 

�َِس  َ�نْ 
َ
  َ�بَارَكَ  اهللاُ  َ�ُقوُل «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ْهَونِ  َوَ�َعاىل

َ
ْهلِ  ِأل

َ
 انلَّارِ  أ

ْ�يَا لََك  اَكنَْت  لَوْ : َعَذابًا ُ�نَْت  ِ�يَها، َوَما ادلُّ
َ
رَْدُت  قَدْ : َ�يَُقوُل  َ�َعْم،: َ�يَُقوُل  بَِها؟ ُمْفتَِديًا أ

َ
 ِمنَْك  أ

ْهَونَ 
َ
نَْت  َهَذا، ِمنْ  أ

َ
نْ : آَدمَ  ُصلِْب  يِف  َوأ

َ
  أ

َ
ْحِسبُهُ  - �رُْشِكَ  ال

َ
 : قَاَل  أ

َ
ْدِخلََك  َوال

ُ
َ�يَْت  - انلَّارَ  أ

َ
 فَأ

 
َّ

ْكَ  إِال  ١.»الرشِّ
 صاحب به متعال الله: فرمود که است شده روایت ج پیامبر از س مالک بن انس از

 بود، می تو مال است، آن در آنچه و دنیا اگر: «گوید می دوزخیان میان از عذاب ترین کم
 ُصلب در وقتی: فرماید می الله بله،: گوید می دادی؟ می دوزخ از نجاتت برای را آن آیا

 به نسبت که بود این آن و خواستم تو از را این ازتر  کم) خلقت آغاز ھمان از( بودی آدم
 اگر[ کنم نمی آتش داخل را تو و): راوی شک( فرمود نظرم به - نشوی شرک دچار من

 .»شدی شرک دچار تو اما -] نشوی شرک دچار

ْ�يَا ِمْن «: فرمود ج پیامبر که کند می روایت س مالک بن انس ْهِل ادلُّ
َ
ْ�َعِم أ

َ
يُْؤَ� بِأ

ِقيَاَمِة، َ�يُْصبَُغ يِف انلَّاِر 
ْ
ْهِل انلَّاِر يَْوَم ال

َ
؟ أ يَْت َخْ�ًا َ�طُّ

َ
َصبَْغًة، ُ�مَّ ُ�َقاُل: يَا اْ�َن آَدَم َهْل َرأ

 
َ
�ْيَا، ِمْن أ َشدِّ انلَّاِس بُؤًْسا يِف ادلُّ

َ
، َواِهللا يَا رَبِّ َوُ�ْؤَ� بِأ

َ
؟ َ�يَُقوُل: ال ْهِل َهْل َمرَّ بَِك نَِعيٌم َ�طُّ

َنَِّة، َ�يَُقاُل 
ْ
َنَِّة، َ�يُْصبَُغ َصبَْغًة يِف اجل

ْ
ةٌ  اجل ؟ َهْل َمرَّ بَِك ِشدَّ يَْت بُؤًْسا َ�طُّ

َ
ُ: يَا اْ�َن آَدَم َهْل َرأ

َ
هل

ًة َ�طُّ  يُْت ِشدَّ
َ
 َرأ

َ
، َوال ، َواِهللا يَا رَبِّ َما َمرَّ يِب بُؤٌْس َ�طُّ

َ
؟ َ�يَُقوُل: ال  ٢.»َ�طُّ

 آورند می بیرون داده، غوطه آتش، در را دنیا نافرمان انسان ترین مرفه قیامت، روز«
 مند بھره نعمتی از وای؟  دیده آسایشی تاکنون آیا! آدم فرزند ای: پرسند می او از آنگاه
 فقیرترین او از پسام.  ندیده آسایشی و رفاه ھیچ که الله به سوگند: گوید ای؟ می شده

                                           
 با لفظ بخاری ٢٨٠٥و مسلم حدیث  ٦٥٥٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
  ٢٨٠٧مسلم حدیث شماره  - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٦٦

 

 قرار بھشتھای  نعمت میان در لحظه چند برای است بوده مومن که را دنیا انسان
 مصیبتی و فقر دچار ھیچگاه آیا آدم؟ فرزند ای: پرسند می او از سپس دھند می

 .»ام ندیده فقری و مصیبت و رنج گونه ھیچ که الله به سوگند: گوید ای؟ می بوده

 لعنت نمودن جھنمیان به یکدیگر

ْ ٱقَاَل ﴿: فرماید میالله متعال  َمٖ� قَۡد َخلَۡت مِن َ�ۡبلُِ�م ّمَِن  ۡدُخلُوا
ُ
نِّ ٱِ�ٓ أ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ ِ�ۡ 

ٰٓ إَِذا  �َّارِ� ٱِ�  ۖ َح�َّ ۡخَتَها
ُ
ةٞ لََّعَنۡت أ مَّ

ُ
ْ ٱُ�ََّما َدَخلَۡت أ اَرُ�وا ۡخَرٮُٰهۡم  دَّ

ُ
�ِيَها َ�ِيٗعا قَالَۡت أ

َضلُّونَا 
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ولَٮُٰهۡم َر�ََّنا َ�ٰٓ

ُ
ٖ ِضۡعٞف َوَ�ِٰ�ن �َّ  �َّارِ� ٱَعَذاٗبا ِضۡعٗفا ّمَِن  اتِِهمۡ  َٔ َ� ِ�

قَاَل لُِ�ّ
ۡخَرٮُٰهۡم َ�َما َ�َن لَُ�ۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضٖل فَُذوقُواْ  ٣٨َ�ۡعلَُمونَ 

ُ
ولَٮُٰهۡم ِ�

ُ
بَِما  ۡلَعَذاَب ٱَوقَالَۡت أ

 .]٣٩-٣٨[األعراف:  ﴾٣٩ُكنُتۡم تَۡ�ِسُبونَ 
که پیش از شما [کافر و ھایی از جن و انس  در بین گروه«گویند:  میھا  آن [فرشتگان] به«

شوند، گروه دیگر را  ھر گاه گروھی وارد می». اند، در آتش [دوزخ] وارد شوید گمراه] بوده
 خوردۀ] رسند. پیروان [فریب که [سرانجام] ھمگی در آنجا به ھم می  کنند تا ھنگامی لعنت می

گمراه کردند؛ پس عذابی پروردگارا، اینان بودند که ما را «گویند:  دربارۀ رھبرانشان میھا  آن
برای ھر کدام [از شما عذاِب] دوچندان «فرماید:  [الله] می». دوچندان از آتش به آنان بده

گویند: شما ھیچ امتیازی بر ما ندارید؛  به پیروانشان میھا  آن رھبران». دانید است؛ ولی نمی
  .»کردید، عذاب را بچشید پس به [کیفر] آنچه می

َما ﴿: فرماید میو الله متعال  َۡذتُمٱَوقَاَل إِ�َّ ِ ٱّمِن ُدوِن  �َّ ةَ بَۡينُِ�ۡم ِ�  �َّ َودَّ ۡوَ�ٰٗنا مَّ
َ
أ

ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ ۡ�َيا يَۡ�ُفُر َ�ۡعُضُ�م بَِبۡعٖض َوَ�ۡلَعُن َ�ۡعُضُ�م َ�ۡعٗضا  لۡقَِ�َٰمةِ ٱُ�مَّ يَۡوَم  �ُّ
َوٮُٰ�ُم 

ۡ
ِٰ�ِ�نَ  �َّارُ ٱَوَمأ   .]٢٥[العنکبوت:  ﴾٢٥َوَما لَُ�م ّمِن �َّ

اید که [مایۀ دوستی و]  و [ابراھیم] گفت: شما به جای الله نمادھایی برای خود برگزیده«
شوید و ھمدیگر را  محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. آنگاه روز قیامت، منِکر یکدیگر می

  .»کنید و جایگاھتان آتش است و ھیچ یاریگری نخواھید داشت لعنت می

ِ ﴿: فرماید میمتعال  و الله بُواْ ب اَعةِ� ٱبَۡل َكذَّ ِ  لسَّ َب ب ۡ�َتۡدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعةِ ٱَوأ  ١١َسعًِ�ا لسَّ

ْ لََها َ�َغيُّٗظا َوزَ�ِٗ�� َ�نِۢ بَعِيٖد َسِمُعوا ۡ�ُهم ّمِن مَّ
َ
ْ ِمۡنَها َمَ�ٗ�ا َضّيِٗقا  ١٢إَِذا َر� لُۡقوا

ُ
� ٓ �َذا

ْ ُهَنالَِك ُ�ُبوٗر� �َِ� َدَعۡوا َقرَّ ْ  ١٣مُّ ْ ٱُ�ُبوٗر� َ�ِٰحٗدا وَ  ۡ�َۡومَ ٱ�َّ تَۡدُعوا  ﴾١٤ُ�ُبوٗر� َكثِٗ�� ۡدُعوا
  .]١٤-١١الفرقان: [
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[مشرکان با این سخنان در پِی حق نرفتند؛] بلکه  قیامت را دروغ انگاشتند و [ما] برای «
ھنگامی که [دوزخ] ایم.  ھر کس که قیامت را دروغ انگارد، آتش سوزان [دوزخ را] مھّیا کرده

چون و  شنوند. بیند آوای خشم و خروشی [وحشتناک] از آن می آنان را از دوردست می
شوند، در آنجا مرگشان را به فریاد  وپابسته [با ُغل و زنجیر] در تنگنایی از آن انداخته  دست

  .»نیدکه بارھا درخواست مرگ کامروز نه یک بار، بل«شود:]  خواھند. [به آنان گفته می می

 بینند ھا که در آتش عذاب می برخی از گروه

 کفار و منافقین

ُ ٱوََعَد ﴿ :فرماید میالله متعال  ارَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ �َّ نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن  لُۡكفَّ
ۖ ٱ�ِيَهاۚ ِ�َ َحۡسُبُهۡمۚ َولََعَنُهُم  ُ قِيمٞ  �َّ  .]٦٨[التوبة:  ﴾٦٨َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ

 الله به مردان و زنان منافق و [ھمچنین به] کافران، آتش دوزخ را وعده داده است؛«
رده است و کافی است و الله لعنتشان ک] برایشان  جاودانه در آن خواھند ماند. ھمان [آتش

 .»عذابی پایدار [در پیش] دارند

 قاتلی که انسانی را به ناحق کشته باشد

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ ﴿: فرماید میالله متعال  ا �ِيَها  ۥَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ
ُ ٱوََغِضَب  َعدَّ َ�ُ  ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  �َّ

َ
  ]٩٣[النساء:  ﴾٩٣َعَذابًا َعِظيٗما ۥَوأ

و ھر کس مؤمنی را عمدًا به قتل برساند، کیفرش دوزخ است [که] در آن جاودانه [= «
او را از رحمت خویش  گیرد و ماَند و الله بر وی خشم می برای مدت زمانی بسیار طوالنی] می

  .»سازد و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است دور می

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  َنَّةِ  َراحِئَةَ  يََرحْ  لَمْ  ُمَعاَهًدا َ�تََل  َمنْ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َ�نْ  ب ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ
ْ
 اجل

ْرَ�ِع�َ  َمِسَ�ةِ  ِمنْ  يَلُوَجدُ  ِر�ََها َو�ِنَّ 
َ
 ١.»اَعًما أ

 معاھدی که کسی: «فرمود ج پیامبر که است روایت ب عمر بن عبدالله از
 فاصله از آن بوی چند ھر رسد، نمی مشامش به بھشت بوی بکشد، را) ای پناھنده(

 .»رسد می مشام به) راه( سال چھل

                                           
  ٣١٦٦صحیح بخاری حدیث شماره  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٦٨

 

 زن زکار و مرد زناکار

ِ : اَل قَ  س ُجنُْدٍب  بِن  َسُمَرةَ  نْ �َ  ْصَحابِِه:  ج اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن َ�ُقوَل ِأل

َ
ا يُْ�رِثُ أ َهْل «ِممَّ

َحٌد ِمنُْ�ْم ِمْن ُرْؤَ�ا
َ
ى أ

َ
، َو�ِنَُّه قَاَل َذاَت َغَداةٍ: » َرأ ْن َ�ُقصَّ

َ
ُ أ قَاَل: َ�يَُقصُّ َعلَيِْه َمْن َشاَء ا�َّ

تَاِ� اللَّيْلََة آِ�يَاِن، َو�ِ�َُّهَما اْ�تََعثَاِ�، َو�ِ�َُّهَما«
َ
قَاَال يِل ا�َْطِلْق، َو�ِ�ِّ اْ�َطلَْقُت َمَعُهَما، َو�ِنَّا  إِنَُّه أ

ِسِه 
ْ
ْخَرِة لَِرأ تَيْنَا ىلَعَ رَُجٍل ُمْضَطِجٍع، َو�َِذا آَخُر قَائٌِم َعلَيِْه بَِصْخَرٍة، َو�َِذا ُهَو َ�ْهوِي بِالصَّ

َ
أ

َسُه، َ�يَتََدْهَدُه احلََجُر َها ُهنَا، َ�يَتْبَُع ا
ْ
ُسُه َ�يَثْلَُغ َرأ

ْ
ُخُذُه، فََال يَرِْجُع إيَِلِْه َحىتَّ يَِصحَّ َرأ

ْ
حلََجَر َ�يَأ

 
َ

و�
ُ
َة األ ِ » َكَما اَكَن، ُ�مَّ َ�ُعوُد َعلَيِْه َ�يَْفَعُل بِِه ِمثَْل َما َ�َعَل الَمرَّ قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: ُسبَْحاَن ا�َّ

تَيْنَا ىلَعَ رَُجٍل ُمْستَلٍْق ِلَقَفاُه، َما َهَذاِن؟ " قَاَل: " قَاَال يِل: اْ�َطِلِق اْ�َطلِ 
َ
ْق " قَاَل: " فَا�َْطلَْقنَا، فَأ

رِشُ ِشْدقَُه إِ  ْ وَْجِهِه فَيرَُشْ َحَد ِشيقَّ
َ
يِت أ

ْ
 َو�َِذا آَخُر قَائٌِم َعلَيِْه بَِ�لُّوٍب ِمْن َحِديٍد، َو�َِذا ُهَو يَأ

َ
ىل

 َ�َفاُه، َوَ�يْنَُه إِ 
َ

 َ�َفاُه، َ�َفاُه، َوَمنِْخَرُه إىِل
َ

بُو رََجاٍء: فَيَُشقُّ  -ىل
َ
ُ�مَّ «" قَاَل:  -قَاَل: َوُر�ََّما قَاَل أ

 ِمْن َذلَِك 
ُ
ِل، َ�َما َ�ْفُرغ وَّ

َ
َانِِب األ

ْ
 اجلَانِِب اآلَخِر َ�يَْفَعُل بِِه ِمثَْل َما َ�َعَل بِاجل

َ
ُل إىِل َ�تََحوَّ

 اجلَانِِب َحىتَّ يَِصحَّ َذلَِك اجلَانُِب َكَما اَكنَ 
َ

و�
ُ
َة األ » ، ُ�مَّ َ�ُعوُد َعلَيِْه َ�يَْفَعُل ِمثَْل َما َ�َعَل الَمرَّ

تَيْنَا ىلَعَ 
َ
ِ َما َهَذاِن؟ " قَاَل: " قَاَال يِل: اْ�َطِلِق اْ�َطِلْق، فَا�َْطلَْقنَا، فَأ  قَاَل: " قُلُْت: ُسبَْحاَن ا�َّ

نَُّه اَكَن َ�قُ  -ِمثِْل اتلَّنُّوِر 
َ
ْحِسُب �

َ
ْصَواٌت " قَاَل:  -وُل قَاَل: فَأ

َ
لَْعنَا ِ�يِه، «فَإَِذا ِ�يِه لََغٌط َوأ فَاطَّ

تَاُهْم َذلَِك اللَّ 
َ
ْسَفَل ِمنُْهْم، فَإَِذا أ

َ
ِ�يِهْم لََهٌب ِمْن أ

ْ
َهُب فَإَِذا ِ�يِه رَِجاٌل َو�َِساٌء ُعَراٌة، َو�َِذا ُهْم يَأ

تَيْنَا «قَاَل: " قَاَال يِل: ا�َْطِلِق ا�َْطِلْق " قَاَل: قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: َما َهُؤالَِء؟ " » َضوَْضْوا
َ
فَاْ�َطلَْقنَا، فَأ

نَُّه اَكَن َ�ُقوُل  -ىلَعَ َ�َهٍر 
َ
ِم، َو�َِذا يِف انلََّهِر رَُجٌل َسابٌِح �َْسبَُح، َو�َِذا ىلَعَ  -َحِسبُْت � مْحََر ِمثِْل ادلَّ

َ
أ

يِت  َشطِّ انلََّهِر رَُجٌل قَْد مَجََع ِعنَْدهُ 
ْ
ابُِح �َْسبَُح َما �َْسبَُح، ُ�مَّ يَأ ِحَجاَرًة َكِثَ�ًة، َو�َِذا َذلَِك السَّ

ُ فَاُه َ�يُلِْقُمُه َحَجًرا َ�يَنَْطِلُق �َْسبَُح، ُ�مَّ يَرْ 
َ

ي قَْد مَجََع ِعنَْدُه احِلَجاَرَة، َ�يَْفَغُر هل ِ
َّ

ِجُع إيَِلِْه َذلَِك اذل
َقَمُه َحَجًرالُكََّما رََجَع إيَِلِْه َ�َغَر 

ْ
ل
َ
ُ فَاُه فَأ

َ
قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: َما َهَذاِن؟ " قَاَل: " قَاَال يِل: اْ�َطِلِق » هل

نَْت َراٍء رَُجًال َمْرآًة، َو�َِذا «اْ�َطِلْق " قَاَل: 
َ
ْ�َرهِ َما أ

َ
تَيْنَا ىلَعَ رَُجٍل َكِر�ِه الَمْرآِة، َكأ

َ
فَاْ�َطلَْقنَا، فَأ

َها َو�َْسىَع َحْولََهاِعنَْدُه نَاٌر َ�ُ  قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: َما َهَذا؟ " قَاَل: " قَاَال يِل: اْ�َطِلِق اْ�َطِلْق، » شُّ
وَْض  �ِيِع، َو�َِذا َ�ْ�َ َظْهَرِي الرَّ ٍة، ِ�يَها ِمْن لُكِّ لَْوِن الرَّ تَيْنَا ىلَعَ َروَْضٍة ُمْعتَمَّ

َ
ِة رَُجٌل فَا�َْطلَْقنَا، فَأ

ْ�تُُهْم َ�طُّ "  َطِو�ٌل، الَ 
َ
اٍن َرأ َ ْ�رَثِ ِودلْ

َ
َماِء، َو�َِذا َحْوَل الرَُّجِل ِمْن أ  يِف السَّ

ً
َسُه ُطوال

ْ
رَى َرأ

َ
َ�اُد أ

َ
أ

فَاْ�َطلَْقنَا فَاْ�تََهيْنَا «قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: َما َهَذا َما َهُؤالَِء؟ " قَاَل: " قَاَال يِل: اْ�َطِلِق ا�َْطِلْق " قَاَل: 



 ٢٦٩    باب اول: توحید و ایمان

 

 
َ

ْحَسنَ إىِل
َ
ْ�َظَم ِمنَْها َوَال أ

َ
َر َروَْضًة َ�طُّ أ

َ
قَاَل: " قَاَال يِل: اْرَق ِ�يَها " قَاَل: » َروَْضٍة َعِظيَمٍة، لَْم أ

تَيْنَا بَاَب الَمِدي«
َ
ٍة، فَأ  َمِدينٍَة َمبْنِيٍَّة بِلنَِبِ َذَهٍب َولنَِبِ فِضَّ

َ
نَِة فَاْرَ�َقيْنَا ِ�يَها، فَاْ�تََهيْنَا إىِل

نَْت َراٍء، فَاسْ 
َ
ْحَسِن َما أ

َ
انَا ِ�يَها رَِجاٌل َشْطٌر ِمْن َخلِْقِهْم َكأ تَْفتَْحنَا َ�ُفِتَح نَلَا فََدَخلْنَاَها، َ�تَلَقَّ

نَْت َراءٍ 
َ
ْ�بَِح َما أ

َ
َو�َِذا َ�َهٌر «قَاَل: " قَاَال لَُهْم: اْذَهبُوا َ�َقُعوا يِف َذلَِك انلََّهِر " قَاَل: » وََشْطٌر َكأ

نَّ َماَءُه الَمْحُض يِف ابَليَاِض، فََذَهبُوا فََوَ�ُعوا ِ�يِه، ُ�مَّ رََجُعوا إيَِلْنَا قَْد َذَهَب ُمعْ 
َ
رَتٌِض َ�ْرِي َكأ

ْحَسِن ُصوَرةٍ 
َ
وُء َ�نُْهْم، فََصاُروا يِف أ لَُك » َذلَِك السُّ قَاَل: " قَاَال يِل: َهِذهِ َجنَُّة َعْدٍن وََهَذاَك َمْ�ِ

َ�ابَِة ابَليَْضاءِ فَسَ «" قَاَل:  لَُك " » َما برََصِي ُصُعًدا فَإَِذا قرَْصٌ ِمثُْل الرَّ قَاَل: " قَاَال يِل: َهَذاَك َمْ�ِ
نَْت َداِخلَُه " قَا

َ
ا اآلَن فََال، َوأ مَّ

َ
ْدُخلَُه، قَاَال: أ

َ
ُ ِ�يُكَما َذَراِ� فَأ َل: " قَاَل: " قُلُْت لَُهَما: بَارََك ا�َّ

َما إِنَّا قُلُْت لَُهَما
َ
يُْت؟ " قَاَل: " قَاَال يِل: أ

َ
ي َرأ ِ

َّ
يُْت ُمنُْذ اللَّيْلَِة َعَجبًا، َ�َما َهَذا اذل

َ
: فَإِ�ِّ قَْد َرأ

ُخذُ 
ْ
إِنَُّه الرَُّجُل يَأ

ُسُه بِاحلََجِر، فَ
ْ
َ�يَْت َعلَيِْه ُ�ثْلَُغ َرأ

َ
ي أ ِ

َّ
ُل اذل وَّ

َ
ا الرَُّجُل األ مَّ

َ
الُقْرآَن  َسنُْخرِبَُك، أ

 َ� 
َ

رَشُ ِشْدقُُه إىِل َ�يَْت َعلَيِْه، �رَُشْ
َ
ي أ ِ

َّ
ا الرَُّجُل اذل مَّ

َ
َالِة الَمْكتُوَ�ِة، َوأ فُُضُه َوَ�نَاُم َعِن الصَّ ْ�َ

 َ�َفاُه، فَإِنَُّه الرَُّجُل َ�ْغُدو ِمْن بَيِْتِه، َ�يَْكِذُب الَكْذبَ 
َ

 َ�َفاُه، َوَ�يْنُُه إىِل
َ

لُُغ َة َ�بْ َ�َفاُه، َوَمنِْخُرُه إىِل
نَاُة َوالزَّ  إِ�َُّهُم الزُّ

يَن يِف ِمثِْل بِنَاِء اتلَّنُّوِر، فَ ِ
َّ

ا الرَِّجاُل َوالنَِّساُء الُعَراُة اذل مَّ
َ
ا اآلفَاَق، َوأ مَّ

َ
َواِ�، َوأ

َ�ا، وَ  َ�يَْت َعلَيِْه �َْسبَُح يِف انلََّهِر َوُ�لَْقُم احلََجَر، فَإِنَُّه آِ�ُل الرِّ
َ
ي أ ِ

َّ
ا الرَُّجُل الَكِر�ُه الرَُّجُل اذل مَّ

َ
أ

ا الرَُّجُل ال مَّ
َ
َها َو�َْسىَع َحْولََها، فَإِنَُّه َمالٌِك َخاِزُن َجَهنََّم، َوأ ي ِعنَْد انلَّاِر َ�ُشُّ ِ

َّ
ِو�ُل الَمْرآِة، اذل طَّ

وَْضِة فَإِنَُّه إِبَْراِهيمُ  ي يِف الرَّ ِ
َّ

ُ فلَُكُّ ÷ اذل
َ

يَن َحْوهل ِ
َّ

اُن اذل َ ا الِودلْ مَّ
َ
َمْولُوٍد َماَت ىلَعَ الِفْطَرِة "  ، َوأ

 ِ ِ�َ�؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ْوالَُد الُمرْشِ
َ
، َوأ ِ ْوالَُد : «ج قَاَل: َ�َقاَل َ�ْعُض الُمْسِلِمَ�: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َوأ

يَن اَكنُوا َشْطٌر ِمنُْهْم َحَسنًا وََشْطٌر قَِبيًحا، ِ
َّ

ا الَقْوُم اذل مَّ
َ
ِ�َ�، َوأ فَإِ�َُّهْم قَْوٌم َخلَُطوا َ�َمًال  الُمرْشِ

ُ َ�نُْهمْ  َاَوَز ا�َّ
َ

 ١.»َصاحِلًا َوآَخَر َسيِّئًا، جت
 زیاد که چیزھایی از ج پیامبر: گفت که است شده روایت س جندب بن سمره از
 دیده بیاخو شما از یکی آیا: «کرد می سؤال ش اصحاب از که بود این فرمود، می تکرار

 و کرد می تعریف ج پیامبر برای را خوابش کرد، می اراده الله که کسی ھر و »است؟
 و کردند بیدار مرا و آمدند من پیش نفر دو ،خواب در امشب: «فرمود ما برای صبح یک

 دیگری مرد که رسیدیم خوابیده مردی به تا رفتیم .رفتم آنان با من برو،: گفتند من به

                                           
  ٧٠٤٧بخاری حدیث شماره  - ١
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 را سرش و کرد می پرتاب سرش سوی به را سنگ و بود ایستاده او سر بر سنگی با
 به هایستاد شخص آن و غلتید می فرو سرش پایین به سنگ و ترکاند می و شکست می

 که بود بازنگشته خوابیده مرد پیش ھنوز ولی داشت برمی را آن و رفت می سنگ دنبال
 بود، کرده اول بار که را کاری ھمان و رفت می پیشش دوباره وی و شد می خوب او سر
: گفتم بردند، خود با مرا که نفر دو آن به: «فرمود ج پیامبر »کرد می تکرار سرش بر

 عبور دیگری مرد کنار از و رفتیم! برو برو،: گفتند من به چیستند؟ دو این! الله سبحان
 او سر باالی بر آھنی قالبی و گیره با دیگر مردی و افتاده گردن و پشت بر که کردیم

 را او چشم و بینی و دھان کنج و برد می فرو صورتش طرف یک در را آن و بود ایستاده
 کرد می رفتار آن با اول طرف مثل و آمد می صورتش دیگر طرف به و برید می و کند می

 سالم و گشت برمی قبل حالت به اول طرف که بود نشده فارغ طرف این از ھنوز و
 ؛»نمود می تکرار اول بار مثلرا  شکار و گشت برمی او سر به دوباره سپس شد، می

 برو،: گفتند من به نفر دو آن چیستند؟ دو این! الله سبحان: گفتم: «فرمود ج پیامبر
 که رسد می نظرم به چنان: گوید می راوی .»رسیدیم تنورمانندی چیز به و رفتیم! برو

 دیدیم و آن رفتیم سر بر ما بود، فریادی و داد و صدا و سر آن در که: «فرمود ج پیامبر
 طرفشان بهھا  آن پایین از آتش فروزانی  شراره و بودند لخت زنانی و مردان آن، در که

 فریاد رسید، میھا  آن به و کشید می شعله شراره آن که وقتی و کشید می شعله
 رودی به تا رفتیم! برو! برو: گفتند نفر دو آن کیستند؟ اینان: گفتم کشیدند؛ می

 دیدم بود، قرمز خون، مانند) آن آب( که: «فرمود ج پیامبر که کنم می گمان »رسیدیم
 نزد را زیادی سنگ که بود مردی ساحلش بر و کرد می شنا شناگر مردی آن در که

 مرد آن پیش سپس و کرد می شنا مقداری شناگر آن که دیدم و بود کرده جمع خود
 او برای را خود دھان) شناگر( و آمد می بود، کرده جمع دستش جلو سنگ که
 شنا به دوباره و رفت می و انداخت می او دھان به سنگی مرد آن و گشود می
 گشت، می باز او طرف به که بار ھر و گشت بازمی مرد طرف به سپس و پرداخت می

: گفتمھا  آن به گذاشت؛ می دھانش در سنگ دیگری و نمود می باز او برای را دھانش
 مردی به و رفتیم! برو برو،: گفتند جواب در کنند؟ می کار چه و کیستند نفر دو این

 و ای دیده تو که بود مرد یک منظر ترین زشت مانند زشتی، در اش چھره که چھره زشت
 آن به چرخید؛ می دورش به و افروخت برمی را آن خود که بود آتشی او پیش که دیدم

 و سبزه از پوشیده بوستانی به تا رفتیم! برو برو،: گفتند من به چیست؟ این: گفتم دو
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 وسط در و داشت وجود بھاریی  غنچه و گل نوع ھر از آن در که رسیدیم پرپشت گیاه
 و ببینم کمان در را او سر نتوانم بود نزدیک قدش بلندی از که بود بلندقد مردی باغ،
 ام، ندیده ھرگزھا  آن بسیاری به پسرانی که بودند زیادی بسیار پسران او اطراف در

 تا رفتیم و! برو برو،: گفتند من به کیستند؟ پسران این و کیست مرد این: پرسیدم
 خشتی و طال خشتی از شده بنا شھری طرف به آن از و برو باال درخت این از: گفتند

 نمودیم، را در کردن باز درخواست و رفتیم شھر آنی  دروازه سوی به رفته، باال نقره
 از قسمتی کردند که برخورد ما با مردانی شدیم، وارد آن به و شد باز رویمان به در

 آن بود، اید، دیده که صورتی بدترین در آن از قسمتی و صورت بھترین در آنان آفرینش
آنجا  در پھن رودی که دیدم و شوید داخل رود آن به و بروید: گفتند ایشان به نفر دو

 و شدند رود آن وارد و رفتندھا  آن بود، شیر مانند سفیدی، در آبش و دارد جریان
 صورت بھترین در و بود شده برطرف ایشانی  چھره زشتی آن و برگشتند ما نزد سپس

 بھشت شھر، این: گفتند من به نفر دو آن: «فرمود ج پیامبر بودند؛ گرفته قرار زیبایی و
 مثل دیدم قصری کردم، نگاه و رفت باال طرف به من چشم توست؛ منزل آن، و ابدی

! دھد برکت را شما الله: گفتم ایشان به! توست منزل این: گفتند من به دو آن سفید؛ ابر
 ایشان به شوی؛ می آن داخل آینده در تو و نه، حاال: گفتند شوم، داخل آن در بگذارید

 دیدم؟ که بودند چهھا  این دیدم، یعجیب چیزھای حال به تا شب اول از من: گفتم
گاه را تو حاال ما: گفتند  سنگ با را سرش و گذشتی او کنار از که اولی مرد: کنیم می آ

 جای به و کند می ترکش سپس و گیرد می فرا را قرآن که است مردی شکستند، می
 آھنی، قالبی و گیره با که مرد آن اما و خوابد می آن زمان در واجب، نماز دادن انجام
 خارج منزلش از صبح که است مردی بریدند، می و کندند می را چشمش و بینی و گونه
 زنان و مردان اما و شود می پراکنده اطراف به دروغ آن و گوید می دروغ و شود می

 دیدی را او که مردی و بودند زناکار زنان و مردان بودند، تنور مثل جایی در که لختی
 و بدشکل مرد و بود رباخوار خوراندند، می او به سنگ و کرد می شنا رود در

 خازن مالک، او گشت، می آن دور و افروخت می را آن و بود آتش نزد که منظری کریه
 او اطراف که پسرانی و بود ÷ ابراھیم بود، باغ در که قدی بلند مرد و بود دوزخ
 روایت در و» اند مرده فطرت بر کودکی، ھنگام که ھستند خردساالنی و نوزادان بودند،
. »اند شده متولد پاک فطرت بر که بودندھایی  بچه پسران، آن: «است آمده برقانی
 چنین نیز مشرکین اوالد! الله رسول ای: گفتند ج پیامبر به ش اصحاب از بعضی
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 که گروھی و باشند می گونه ھمان نیز مشرکین اوالد بله،: «فرمود ج پیامبر ند؟ھست
 را نیکو و صالح عمل که ھستند کسانی بود، زشت قسمتی و زیباھا  آن بدن از قسمتی

 ». فرمود نظر صرف و گذشت آنان گناه از الله که نمایند می مخلوط بد عمل با

 ربا خوران

تَيْنَا َحىتَّ  فَاْ�َطلَْقنَا«: ج يِبُّ انلَّ  قَاَل  س ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َ�نْ 
َ
 رَُجٌل  ِ�يهِ  َدمٍ  ِمنْ  َ�َهرٍ  ىلَعَ  أ

ْ�بََل  ِحَجاَرٌة، يََديْهِ  َ�ْ�َ  رَُجٌل  انلََّهرِ  َشطِّ  وىلََعَ  انلََّهِر، وََسِط  ىلَعَ  قَائِمٌ 
َ
ي الرَُّجُل  فَأ ِ

َّ
 انلََّهِر، يِف  اذل

َرادَ  فَإَِذا
َ
نْ  أ

َ
هُ  ِ�يِه، يِف  حِبََجرٍ  الرَُّجُل  َرَ�  َ�ُْرجَ  أ  َرَ�  يِلَْخُرجَ  َجاءَ  لُكََّما فََجَعَل  اَكَن، َحيُْث  فََردَّ

َ�اقَاَل ...  َهَذا؟ َما: َ�ُقلُْت  اَكَن، َكَما َ�َ�ِْجعُ  حِبََجٍر، ِ�يهِ  يِف  ْ�تَُه يِف انلََّهِر آِ�لُوا الرِّ
َ
ي َرأ ِ

َّ
 ١.»َواذل

 و رسیدیم خون از نھری به اینکه تا افتادیم راه: گوید می س جندب بن سمره
 و. است ایستاده نھر کنار دیگر، شخصی و ایستاده نھر، وسط در که دیدیم را شخصی
 و افتاد می براه بود، نھر وسط که مردی. دارد قرار رویش پیش سنگ، مقداری

 و کوبید می دھانش در سنگی بود، نھر بیرون که شخصی اما. بیاید بیرون خواست می
 ست؟یچ این: پرسیدم. شد می تکرار ھمچنان کار این و. گرداند برمی نھر وسط به را او

  .»بود خوار ربا دیدی، خون نھر در که را شخصی... گفت: 

 اھل تصویر

 انلَّارِ  يِف  ُمَصوِّرٍ  لُكُّ «: فرماید می ج پیامبر که است شده روایت ب عباس ابن از
ُ  َ�َْعُل 

َ
بُهُ  َ�ْفًسا َصوَّرََها ُصوَرةٍ  بُِ�لِّ  هل  ٢.»َجَهنَّمَ  يِف  َ�تَُعذِّ

 قرار جسمی است ساخته که صورتی ھر برای است، جھنم در تصویرسازی ھر«
 ». شود می عذاب جھنم در جسم آنی  واسطه به که شود می داده

ِ اَع  نْ �َ  َّ رَُسوُل اهللاِ «: ْت الَ قَ  ل ةَ شَ � ، َوقَْد َسرَتُْت َسْهَوًة يِل بِِقَراٍم ِ�يِه ج َدَخَل يلَعَ
َن وَْجُهُه َوقَاَل:  ا َرآُه َهتََكُه َوتَلَوَّ َشدُّ انلَّاِس َعَذابًا ِعنَْد «َ�َماِ�يُل، فَلَمَّ

َ
اِهللا يَْوَم يَا اَع�َِشُة أ

يَن يَُضاُهوَن خِبَلِْق اهللاِ  ِ
َّ

ِقيَاَمِة، اذل
ْ
 ٣.»ال

                                           
 ١٣٨٦بخاری حدیث شماره  - ١
  ٢١١٠مسلم حدیث شماره  - ٢
 با لفظ مسلم  ٢١٠٧و مسلم حدیث شماره  ٥٩٥٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٣
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ف آورد در یبه خانه من تشر ج الله رسول :گفت که شده روایت ل شهعای از
زان نموده بودم. یآو یدار ، پرده نازک و عکسیوارید تاقچهک ی یکه من رو یحال

د و یاش دگرگون گرد و چھره د، آن را پاره نمودیپرده را د ج امبر اکرمیکه پ یھنگام
نند یب یم ین عذاب را کسانیتر امت، نزد الله متعال، سختیشه! روز قیعا یا«فرمود: 
 ». کنند یم یساز هینش الله متعال را شبیکه آفر

َلَّمَ  َمنْ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
َ

نْ  لُكَِّف  يََرُه، لَمْ  حِبُلْمٍ  حت
َ
 َ�ْ�َ  َ�ْعِقدَ  أ

  اْستََمعَ  َوَمِن . َ�ْفَعَل  َولَنْ  َشِعَ�َ�ْ�ِ 
َ

ُ  وَُهمْ  قَْومٍ  َحِديِث  إىِل
َ

وْ  اَكرُِهونَ  هل
َ
ونَ  أ  يِف  ُصبَّ  ِمنُْه، يَِفرُّ

ُذنِهِ 
ُ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  اآلنُُك  أ

ْ
َب  ُصوَرةً  َصوَّرَ  َوَمنْ . ال َف  ُعذِّ

ِّ
نْ  َوُ�

َ
 ١.»بِنَافِخٍ  َولَيَْس  ِ�يَها َ�نُْفخَ  أ

 ندیده که را خوابی ھرکس: «فرمود ج نبی که است روایت ب عباس ابن از
 بزند گره ھم با را جوی  دانه دو تا دھند می دستور او به) قیامت روز( کند بیان است،

 گوش کسانی سخنان به ھرکس، و. دھد انجام کاری چنین تواند نمی ھرگز که حالی در
 قیامت روز بشنود، را سخنانشان او که خواھند نمی یا و ندارند دوستھا  آن که دھد فرا
 را او بسازد،ای  مجسمه و تصویر ھرکس، و. ریزند می شده ذوب سربھایش  گوش در

 .»تواند نمی او ولی بدمد روح آن، در تا دھند می دستور او به و داده عذاب

 چینی اھل دروغ و غیبت و سخن

ٓ إِن َ�َن ِمَن ﴿: فرماید میالله متعال  ا مَّ
َ
�ِ�َ ٱَوأ آلِّ�َ ٱ لُۡمَكّذِ ٞل ّمِۡن َ�ِي�ٖ  ٩٢لضَّ ُ�ُ�َ٩٣ 

 .]٩٤-٩٢[الواقعة:  ﴾٩٤َوتَۡصلَِيُة َجِحي�ٍ 
بختان] باشد، با آب جوشان [از او]  کنندگان گمراه [و در زمرۀ تیره اما اگر از تکذیب«

  .»آید می شود و به [آتش] دوزخ در پذیرایی می

، َو�ِنَّا ... يِف َسَفٍر  ج ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ «قَاَل:  س ُمَعاِذ بِْن َجبَلٍ َ�ْن وَ  ِ َ�ُقلُْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ
َك يَا ُمَعاُذ، وََهْل يَُ�بُّ انلَّاَس يِف انلَّاِر ىلَعَ «لَُمَؤاَخُذوَن بَِما َ�تَلَكَُّم بِِه؟ َ�َقاَل:  مُّ

ُ
ثَِ�لَتَْك أ

ْو ىلَعَ 
َ
لِْسنَِتِهمْ  وُُجوِهِهْم أ

َ
 َحَصائُِد أ

َّ
 ٢.»َمنَاِخرِِهْم إِال

ھمراه بودم  ج در سفری با پیامبر: گفت که است شده روایت س بن جبل معاذ از
م؟ یشو یم، بازخواست مییگو یکه م یمگر ما به خاطر سخنان! الله رسول ای: گفتم... 

                                           
 با لفظ بخاری   ٢١١٠و مسلم حدیث شماره  ٧٠٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 با لفظ ترمذی ٣٩٧٣و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٦١٦صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  - ٢
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جز سخنانشان بر چھره در  یزیند! مگر مردم را چیمادرت، به سوَگت بنش«فرمود: 
 .»کند؟ یدوزخ، واژگون م

 کنند را کتمان می کسانی که آنچه الله متعال نازل نموده است

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  نَزَل  �َّ
َ
ُ ٱيَۡ�ُتُموَن َمآ أ وَن بِهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱمَِن  �َّ  ۦَو�َۡشَ�ُ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم إِ�َّ 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َما يَأ

ُ
ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  �َّارَ ٱَ�َمٗنا قَلِيً� أ َوَ�  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  �َّ

ِ�مٌ 
َ
 .]١٧٤[البقرة:  ﴾١٧٤يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

را [برای کسِب کنند و آن  که آنچه را الله در کتاب نازل کرده است کتمان می کسانی «
ھایشان فرو  فروشند، [در حقیقت] جز آتش در شکم مال و مقاِم دنیا] به بھای اندکی می

کند و عذاب  گوید و [از پلیدِی گناه] پاکشان نمی برند و الله روز قیامت با آنان سخن نمی نمی
  .»دردناکی خواھند داشت

 دشمنی اھل جھنم با یکدیگر 

ْ �ِيَها ُهۡم وَ ﴿: فرماید میالله متعال  ۡ�َُعونَ  ٩٤نَ ۥۡلَغاوُ ٱفَُكۡبِكُبوا
َ
 ٩٥وَُجُنوُد إِبۡلِيَس أ

ْ َوُهۡم �ِيَها َ�َۡتِصُمونَ  ِ ٱتَ  ٩٦قَالُوا بِ�ٍ  �َّ إِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ  ٩٧إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َضلََّنآ إِ�َّ  ٩٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

َ
 .]٩٩-٩٤[الشعراء:  ﴾٩٩لُۡمۡجرُِمونَ ٱَوَمآ أ

شوند. و  [= معبودان باطل] ھمراه گمراھان در آن [آتش مھیب] افکنده میھا  آن پس«
گویند:  [ھمراه] تمام لشکریان ابلیس. در آنجا [مشرکان] در حال ستیز [با معبودان باطل] می

به الله سوگند که ما در گمراھی آشکاری بودیم. آنگاه که شما را با پروردگار جھانیان برابر 
 .»دانستیم. و ما را کسی جز مجرمان گمراه نکرد یم

وَن ِ� ﴿: فرماید میالله متعال  ْ ٱَ�َيُقوُل  �َّارِ ٱ�ۡذ َ�َتَحآجُّ ُؤا َعَ�ٰٓ ِيَن  لضُّ ْ ٱلِ�َّ ٓوا إِنَّا  ۡستَۡكَ�ُ
ۡغُنوَن َ�نَّا نَِصيٗبا ّمَِن  نُتم مُّ

َ
ِينَ ٱقَاَل  ٤٧�َّارِ ٱُكنَّا لَُ�ۡم َ�َبٗعا َ�َهۡل أ ْ ٱ �َّ ٓوا ٞ  ۡسَتۡكَ�ُ إِنَّا ُ�ّ

َ ٱ�ِيَهآ إِنَّ   .]٤٨-٤٧[غافر:  ﴾٤٨لۡعَِبادِ ٱقَۡد َحَ�َم َ�ۡ�َ  �َّ
کنند، مردماِن زیردست به رھبران  ه در آتش دوزخ کشمکش [و مجادله] میکآنگاه «

ا دور ن است بخشی از عذاب آتش را از مکما پیرو شما بودیم؛ آیا مم«گویند:  گمراھگر می
ھمۀ ما در آتش خواھیم بود. الله میان تردید،  بیگویند:  رھبران گمراھگر می» کنید؟

 .»رده استکبندگانش داوری 
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ٰ َ�ۡعٖض يَتََسآَءلُونَ ﴿: فرماید میالله متعال  ۡ�بََل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
ْ إِنَُّ�ۡم ُكنُتۡم  ٢٧َوأ قَالُٓوا

تُوَ�َنا َعِن 
ۡ
َوَما َ�َن َ�َا َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٰ�ۖ�  ٢٩قَالُواْ بَل لَّۡم تَُ�ونُواْ ُمۡؤمِنِ�َ  ٢٨ۡ�َِم�ِ ٱتَ�

آ�ُِقونَ  ٣٠بَۡل ُكنُتۡم قَۡوٗما َ�ٰغِ�َ  ٓۖ إِنَّا َ�َ ۡغَوۡ�َ�ُٰ�ۡم إِنَّا ُكنَّا  ٣١فََحقَّ َعلَۡيَنا قَۡوُل َرّ�َِنا
َ
فَأ

ُهۡم يَۡوَم�ِٖذ ِ�  ٣٢َ�ٰوِ�نَ  ِ  ٣٣ُمۡشَ�ُِ�ونَ  َعَذاِب لۡ ٱفَإِ�َّ إِ�َُّهۡم  ٣٤لُۡمۡجرِمِ�َ ٱإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡفَعُل ب
ُ ٱَ�نُٓواْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ونَ  �َّ   .]٣٥-٢٧[الصافات:  ﴾٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ

شما «گویند:  کنند [و به رھبران و بزرگان خود] می کنان به یکدیگر رو می و سرزنش«
». آمدید به کفر کشاندِن ما، با ادعای دین راستین و] از موضع حق به سراغمان می [برای

ما مقصر نیستیم؛] بلکه شما خود ایمان نداشتید؛ و ما ھیچ تسلطی «[گویند:  [رھبرانشان] می
بر شما نداشتیم؛ بلکه شما خود گروھی سرکش بودید. [اکنون] فرمان مجازاِت پروردگارمان 

و به راستی، ما [ھمگی عذاب دوزخ را] خواھیم چشید. شما را گمراه بر ما محقق شده 
یقینًا آن روز [ھمۀ آنان] در عذاب ». نمودیم [چرا که] در حقیقت، خود نیز گمراه بودیم

ه وقتی به آنان ککنیم. آنان بودند  تردید، ما با گناھکاران اینچنین [رفتار] می شریکند. بی
  .»کردند سرکشی [و تکبر] می» جز الله نیستحق]  معبودی [به«شد:  گفته می

ۡعَدآُء ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ِ ٱَوَ�ۡوَم ُ�َۡ�ُ أ ٰٓ إَِذا َما  ١٩َ�ُهۡم يُوزَُعونَ  �َّارِ ٱإَِ�  �َّ َح�َّ

ْ َ�ۡعَملُونَ  بَۡ�ُٰرُهۡم وَُجلُوُدُهم بَِما َ�نُوا
َ
الُواْ ِ�ُلُودِهِۡم َوقَ  ٢٠َجآُءوَها َشهَِد َعلَۡيِهۡم َسۡمُعُهۡم َو�
نَطَقَنا 

َ
ْ أ ۖ قَالُٓوا ۡم َعلَۡيَنا ُ ٱلَِم َشِهد�ُّ ِيٓ ٱ �َّ �ٖ �َ�ۡهِ  �َّ َل َمرَّ وَّ

َ
� وَُهَو َخلََقُ�ۡم أ ءٖ نَطَق ُ�َّ َ�ۡ

َ
أ

  .]٢١-١٩[فصلت:  ﴾٢١تُرَۡجُعونَ 
نند و ک میه دشمنان الله را به سوی آتِش دوزخ احضار ک[ای پیامبر، یاد کن از] روزی «

رسند، گوش و چشم و پوستشان به  دارند،  تا ھنگامی که به دوزخ می ندگی] بازمیک[از پرا
چرا علیه ما «گویند:  دھند. آنان به پوست خود می اند گواھی می داده کارھایی که انجام می

ا ه ھمه موجودات را گویکگویند: الله [ھمان خالق توانمندی]  [در جواب] می» گواھی دادید؟
ه نخستین بار شما را آفرید و [سرانجام، کرده، ما را نیز به سخن درآورده است؛ و اوست ک

 .»شوید ھمگی] به پیشگاه او بازگردانده می

ھا را گمراه کردند و  کسانی که آن ندرخواست جھنمیان از پروردگارشان جھت دید
 طلب عذاب چند برابر برایشان! 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿: فرماید میالله متعال  رِنَا  �َّ
َ
ٓ أ ْ َر�ََّنا يۡنِ ٱَ�َفُروا َ نَا مَِن  �َّ َض�َّ

َ
نِّ ٱأ ِ�ۡ 

�ِس ٱوَ  قَۡداِمَنا ِ�َُكونَا ِمَن  ۡ�ِ
َ
ۡسَفلِ�َ ٱَ�َۡعۡلُهَما َ�َۡت أ

َ
  .]٢٩[فصلت:  ﴾٢٩ۡ�
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ه کپروردگارا، [افرادی] از دو گروه جن و انس را «گویند:  کافران [به ھنگام عذاب] می«
  .»تر شوند نیم تا از ھمه ذلیلکوبشان کمان بودند، به ما نشان بده که لگد اھیعامل گمر

َطۡعَنا  �َّارِ ٱيَۡوَم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ٓ أ َ ٱَ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا َّ� 

َطۡعَنا 
َ
َضلُّونَا  ٦٦لرَُّسوَ�۠ ٱَوأ

َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ ٱَوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ َر�ََّنآ َءاتِهِۡم  ٦٧لسَّ

  .]٦٨-٦٦[األحزاب:  ﴾٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ�� ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ  لَۡعَذاِب ٱِضۡعَفۡ�ِ مَِن 
ای «گویند:  پشیمانی] میشود، [با  ھایشان در آتش دوزخ دگرگون می ه چھرهکروزی «

آورند و]  [آنان بھانه می» کاش از [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر اطاعت کرده بودیم!
پروردگارا، ما از رھبران و بزرگان خود اطاعت [و تقلید] کردیم و آنان [بودند که] «گویند:  می

نتی بزرگ [و سخت] لعنت ما را گمراه کردند. پروردگارا، عذابشان را دو چندان کن و به لع
  .»فرما

 ی ابلیس برای جھنمیان خطبه

ۡيَ�ٰنُ ٱَوقَاَل ﴿: فرماید میالله متعال  ا قُِ�َ  لشَّ ۡمرُ ٱلَمَّ
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ�  ۡ�َقِّ ٱوََعَدُ�ۡم وَۡعَد  �َّ

ن َدَعۡوتُُ�ۡم فَ 
َ
ٓ أ ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ

َ
 ۡسَتَجۡبتُمۡ ٱَووََعدتُُّ�ۡم فَأ

آ  نُفَسُ�م� مَّ
َ
۠ ِ�� فََ� تَلُوُموِ� َولُوُمٓواْ أ نَا

َ
نُتم بُِمۡ�ِِ�َّ إِّ�ِ َ�َفۡرُت بَِمآ  �

َ
بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَمآ أ

ۡ�ُتُمو َ�ۡ
َ
ٰلِِم�َ ٱِن ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ أ ِ�مٞ  ل�َّ

َ
  .]٢٢[إبراهیم:  ﴾٢٢لَُهۡم َعَذاٌب أ

تردید، الله به شما وعده داد؛  گوید: بی ار [داوری] انجام شد، شیطان میکو چون «
ای راست و درست؛ و من به شما وعده [دروغین] دادم و با شما ُخلِف وعده کردم؛ و من  وعده

ه شما را دعوت دادم و شما [نیز دعوت] مرا اجابت کشتم جز اینھیچ تسلطی بر شما ندا
نید. [امروز] نه من فریادرِس شما کنید و خودتان را سرزنش ککردید؛ پس مرا سرزنش ن

شریک [با الله] ه پیش از این مرا کھستم و نه شما فریادرِس من ھستید. من بیزارم از این
  .»خواھند داشتاران [مشرک] عذابی پردرد کگرفتید. ستم می

 زیادی درخواست کردن جھنم 

تِ ٱيَوَۡم َ�ُقوُل ِ�ََهنََّم َهِل ﴿: فرماید میالله متعال 
ۡ
زِ�دٖ  ۡمتََ�   ]٣٠[ق:  ﴾٣٠َوَ�ُقوُل َهۡل مِن مَّ

گوید: آیا  [و او] می» ای؟ شده آیا [از ستمگران] انباشته«گوییم:  ه به دوزخ میکروزی «
  .»بیش از این ھم ھست؟



 ٢٧٧    باب اول: توحید و ایمان

 

�َِس  َ�نْ 
َ
نَّهُ  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
 «: قَاَل  �

َ
 ِمنْ  َهْل : َوَ�ُقوُل  ِ�يَها، يُلىَْق  َجَهنَّمُ  تََزاُل  ال

ةِ  رَبُّ  يََضعَ  َحىتَّ  َمِز�ٍد؟ ِعزَّ
ْ
  َ�ْعُضَها َ�يَْ�َوِي قََدَمُه، ِ�يَها ال

َ
تَِك ! قٍَط ! قٍَط : َوَ�ُقوُل  َ�ْعٍض، إىِل  بِِعزَّ

  َوَ�َرِمَك،
َ

َنَّةِ  يِف  يََزاُل  َوال
ْ
َنَّةِ  فَْضَل  فَيُْسِكنَُهمْ  َخلًْقا، لََها اهللاُ  يُنِْشئَ  َحىتَّ  فَْضٌل، اجل

ْ
 ١.»اجل

 پشت و مرتب دوزخیان: «فرمود که کند می روایت ج پیامبر از س مالک بن انس
 اللهاینکه  تا ھست؟ بازھم آیا: گوید می مرتب دوزخ و شوند می انداخته دوزخ به ھم سر

 چسبند می ھم به و آیند می فرو دوزخھای  کناره و دھد می قرار آن در را قدمش متعال
 بس! است بس سوگند تو َکَرمَ  عزت به! اللهیا : گوید می جھنم که است وقت این در و

 افرادی] ُپرکردن برای[ الله و است مانده زیادی جای بھشت در مقابل در اما! است
 .»دھد می جای بھشت در راھا  آن و آفریند می

 ھای از عذاب جھنمیان  صورت

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  َ�ٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَاٗر� ُ�ََّما نَِضَجۡت َ�َفُرواْ � �َّ
 ْ ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َُذوقُوا َ ٱإِنَّ  ۡلَعَذاَبۗ ٱُجلُوُدُهم بَدَّ  ﴾٥٦َ�َن َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ

  .]٥٦[النساء:
را که به آیات ما کفر ورزیدند، در آتشی [سوزان] وارد خواھیم کرد که   گمان، کسانی بی«

دھیم تا [طعم] عذاب را  ھای دیگری به جایش قرار می ھر چه پوستشان بریان گردد، پوست
  .»ناپذیِر حکیم است بچشند. به راستی که الله، شکست

ونَ  لُۡمۡجرِمِ�َ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میو الله متعال  ُ َ�ۡنُهۡم  ٧٤ِ� َعَذاِب َجَهنََّم َ�ِٰ�ُ َ� ُ�َف�َّ
ٰلِِم�َ ٱَوَما َظلَۡمَ�ُٰهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُواْ ُهُم  ٧٥َوُهۡم �ِيهِ ُمۡبلُِسونَ   .]٧٦-٧٤[الزخرف:  ﴾٧٦ل�َّ

شود  استه نمیکه عذاب] از آنان کی تردید، مجرمان در عذاب دوزخ جاودانند. [در حال بی«
خود به خویشتن ستم ھا  آن ردیم؛ بلکهکاند. ما به آنان ستم ن و در یأس و نومیدی فرورفته

 .»کردند می

ِيَن َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡم َعَذاُب َجَهنََّمۖ َو�ِۡئَس ﴿: فرماید میو الله متعال  إَِذآ  ٦لَۡمِص�ُ ٱَولِ�َّ
ْ لََها َشِهيٗقا َوِ�َ َ�ُفورُ  لُۡقواْ �ِيَها َسِمُعوا

ُ
ُ ِمَن  ٧� لِۡ�َ �ِيَها فَۡوٞج  ۡلَغۡيِظ� ٱتََ�اُد َ�َم�َّ

ُ
ُ�ََّمآ �

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٨٤٨و مسلم حدیث شماره  ٤٨٤٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٧٨

 

تُِ�ۡم نَِذيرٞ 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
لَُهۡم َخَزَ�ُتَهآ �

َ
ۡ�َنا َوقُۡلَنا َما نَزَّ  ٨َس� ْ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيٞر فََكذَّ ُ ٱَل قَالُوا َّ� 

نُتۡم إِ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل َكبِ�ٖ 
َ
ٍء إِۡن أ   .]٩-٦: ك[المل ﴾٩ِمن َ�ۡ

شان کافر شدند، عذاب جھنم است؛ و چه بد جایگاھی  که به پروردگار و برای کسانی «
که   شنوند، در حالی ای [وحشتناک] از آن می که در آن انداخته شوند، نعره است! ھنگامی 

پاره شود. ھر گاه گروھی در آن انداخته  خشم، نزدیک است [جھنم] پارهجوشد. از شدت  می
بله؛ «گویند: می» ای به سراغتان نیامد؟ دھنده آیا بیم«پرسند:  شوند، نگھبانانش از آنان می می
ھرگز الله چیزی نازل نکرده «دھنده به سوی ما آمد، اما ما او را تکذیب کردیم و گفتیم:  بیم

  .»مراھی بزرگ نیستیداست. شما جز در گ

َساَمةَ  َ�نْ 
ُ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : اَل قَ  س أ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  بِالرَُّجلِ  ُ�َاءُ «: َ�ُقوُل  ج ا�َّ

ْ
 يِف  َ�يُلىَْق  ال

ْ�تَابُهُ  َ�تَنَْدِلُق  انلَّاِر،
َ
َِمارُ  يَُدورُ  َكَما َ�يَُدورُ  انلَّاِر، يِف  أ

ْ
ْهُل  َ�يَْجتَِمعُ  بِرََحاُه، احل

َ
 َعلَيْهِ  انلَّارِ  أ

يْ : َ�يَُقولُونَ 
َ
نَُك  َما فُالُن، أ

ْ
لَيَْس  َشأ

َ
ُمُرنَا ُكنَْت  أ

ْ
: قَاَل  الُْمنَْكِر؟ َعِن  َوَ�نَْهانَا بِالَْمْعُروِف  تَأ

�َْهاُ�مْ  آِ�يهِ  َوال بِالَْمْعُروِف  آُمُرُ�مْ  ُكنُْت 
َ
 ١.»َوآِ�يهِ  الُْمنَْكرِ  َعِن  َوأ

 آورند را می مردی قیامت، روز: «فرمود ج الله رسول که شنیدم: گوید می س اسامه
 االغی ھمانند او و. ریزد می بیرون آتش در سرعته بھایش  روده. اندازند می دوزخ در و

 و شوند می جمع او اطراف دوزخیان،. گردد می خود دور چرخاند، می را آسیا که
 منکر از نھی و معروف به امر را ما تو مگر است شده چه را تو! فالنی: گویند می

 انجام را آن خودم ولی کردم می معروف به امر را شما) بله: (گوید می کردی؟ نمی
 .»دادم می انجام را آن خودم اما داشتم می باز منکر از را شما و دادم نمی

 ھا  گریه جھنمیان و فریاد آن

ِ ٱبَِمۡقَعِدهِۡم ِخَ�َٰف رَُسوِل  لُۡمَخلَُّفونَ ٱفَرَِح ﴿: فرماید میالله متعال  ن  �َّ
َ
ْ أ َوَ�رُِهوٓا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ِ ٱيَُ�ٰهُِدوا َّ�  �ِ ْ ْ َ� تَنفُِروا ۗ ٱَوقَالُوا َشدُّ  ۡ�َّرِ

َ
قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ

ْ َ�ۡفَقُهونَ  ۚ� لَّۡو َ�نُوا ْ قَلِيٗ� َوۡ�َ  ٨١َحّرٗ ۢ بَِما َ�نُواْ فَۡلَيۡضَحُكوا ْ َكثِٗ�� َجَزآَء ۡبُكوا
  .]٨٢-٨١[التوبة:  ﴾٨٢يَۡ�ِسُبونَ 

نشینِی خود شادمان  واماندگان [از غزوۀ تبوک] پس از [مخالفت با] رسول الله، از خانه«
راھت داشتند و [به افراد کنند کھایشان در راه الله جھاد  ه با اموال و جانکشدند و از این

                                           
 با لفظ بخاری   ٢٩٨٩و مسلم حدیث شماره  ٣٢٦٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١



 ٢٧٩    باب اول: توحید و ایمان

 

اگر «[ای پیامبر، به آنان] بگو: ». در این گرما، رھسپار [جھاد] نشوید«گفتند:  ایمان] می سست
کردند، باید [در  به سزای آنچه می». تر است یافتند، آتش دوزخ [از این بسیار] سوزان درمی
 .»م بخندند و [در آخرت] بسیار بگریندکدنیا] 

ۡخرِۡجَنا َ�ۡعَمۡل َ�ٰلًِحا َ�ۡ�َ َوُهۡم يَۡصَطرُِخو﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ِيٱَن �ِيَها َر�ََّنآ أ َّ� 

َر وََجآَءُ�ُم  ُر �ِيهِ َمن تََذكَّ ا َ�َتَذكَّ َو لَۡم ُ�َعّمِرُۡ�م مَّ
َ
ۚ أ ۖ ٱُكنَّا َ�ۡعَمُل ْ َ�َما  �َِّذيُر فَُذوقُوا

ٰلِِمَ� ِمن نَِّص�ٍ    .]٣٧[فاطر:  ﴾٣٧لِل�َّ
پروردگارا، ما را [از این عذاب] بیرون آور تا غیر «زنند:  می [دوزخیان] در آن [آتش] فریاد«

آیا به شما «شود:]  [به آنان گفته می». ای انجام دھیم کردیم، کار شایسته از آنچه [پیشتر] می
[آنقدر فرصت و] عمر ندادیم تا ھر کس که پندپذیر است در آن [مدت] پند گیرد؟ و [پیامبر 

تان آمد؛ پس [حال که اطاعت نکردید، طعم عذاب را] بچشید که دھنده نزد نیز به عنوان] بیم
 .»ستمکاران ھیچ یاریگری ندارند

 ھا را نجات دھند  درخواست کمک جنمیان از کسانی که آن

ۡصَ�ُٰب ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ۡصَ�َٰب  �َّارِ ٱَونَاَدىٰٓ أ

َ
�ِيُضواْ َعلَۡيَنا ِمَن  ۡ�َنَّةِ ٱأ

َ
ۡن أ

َ
أ

ا َرزَقَُ�ُم  لَۡمآءِ ٱ ۡو مِمَّ
َ
ۚ ٱأ ُ َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ َمُهَما َ�َ  �َّ   .]٥٠[األعراف:  ﴾٥٠لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَحرَّ

تان کرده است  از آن آب یا آنچه الله روزی«دھند که:  اھل دوزخ، به بھشتیان ندا می«
بر کافران حرام کرده گویند: الله ھر دو را  [آنان در پاسخ] می». مند سازید اندکی ما را بھره

  .»است

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿: فرماید میالله متعال  ْ ٱِ�ََزنَةِ َجَهنََّم  �َّارِ ٱِ�  �َّ َر�َُّ�ۡم ُ�َّفِۡف َ�نَّا  ۡدُعوا
ِ  ٤٩ۡلَعَذاِب ٱيَۡوٗما ّمَِن  �ِيُ�ۡم رُُسلُُ�م ب

ۡ
َو لَۡم تَُك تَأ

َ
ْ أ ْ فَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت� ٱقَالُٓوا � قَالُوا ْ بََ�ٰ ْۗ ٱقَالُوا  ۡدُعوا

  .]٥٠-٤٩[غافر:  ﴾٥٠إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٍ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَما ُدَ�ُٰٓؤاْ 
ه برای کاز پروردگارتان بخواھید «گویند:  ه در آتشند، به نگھبانان دوزخ میکسانی کو «

ھای روشن  تان نشانهمگر پیامبران«دھند:  آنان پاسخ می ».یک روز، این عذاب را از ما بردارد
نتیجه]  پس [بی«گویند:  ؛ و مأموران می»بله«گویند:  ردند؟ دوزخیان میکبر شما ارائه ن

 .»نید که درخواست کافران، [مردود و] تباه استکدرخواست 

  توسط بھشتیانبه ارث بردن جایگاه جھنمیان 

ِينَ ٱ﴿: فرماید میالله متعال  ونَ  لۡفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ  .]١١[المؤمنون:  ﴾١١ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
 . »برند [و] در آن جاودانند که بھشت برین را به ارث می  [ھمان] کسانی«



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٨٠

 

 خارج شدن گناھکاران مومن از جھنم

 قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ِمنَ  َ�ُْرجُ «: فرمود ج پیامبر: گفت که است آمده س انس  حدیث در
َ  الَ 

َ
ُ  إِالَّ  إِهل َْ�ِ  ِمنَ  قَلِْبهِ  ىِف  َوَ�نَ  ا�َّ

ْ
َ  الَ : قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ِمنَ  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  َشِعَ�ًة، يَِزنُ  َما اخل

َ
 إِالَّ  إهِل

 ُ َْ�ِ  ِمنَ  قَلِْبهِ  ىِف  َوَ�نَ  ا�َّ
ْ
ًة، يَِزنُ  َما اخل َ  الَ : قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ِمنَ  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  بُرَّ

َ
ُ  إِالَّ  إِهل  ىِف  َوَ�نَ  ا�َّ

َْ�ِ  ِمنَ  قَلِْبهِ 
ْ
ةً  يَِزنُ  َما اخل  ١.»َذرَّ

 دوزخ از باشد قلبش در انایم  »جو دانه« یک اندازه، به و بگوید الله اال اله ال که کسی«
 باشد قلبش در انایم  »گندم دانه« یک اندازه به و بگوید الله اال اله ال که کسی و آید می بیرون

 قلبش در انایم  »ذره« یک اندازه به و بگوید الله اال اله ال که کسی و آید می بیرون دوزخ از
 . »آید می بیرون دوزخ از باشد

 بزرگترین عذاب برای جھنمیان 
الله متعال  .بزرگترین عذاب برای جھنمیان محروم ماندن از دیدار الله متعال است

ََّمۡحُجوُ�ونَ ﴿: فرماید میدر این باره  ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ٓ إِ�َُّهۡم َعن رَّ ُهۡم لََصالُواْ  ١٥َ�َّ ُ�مَّ إِ�َّ
  .]١٦-١٥[المطففین:  ﴾١٦ۡ�َِحيمِ ٱ

گمان، آنان در آن روز از [دیدار]  پندارند]. بی میھا  آن ھرگز چنین نیست [که«
  .»شوند میشان محرومند. و [بعد از حساب،] مسلمًا وارد دوزخ  پروردگار

 جاویدان ماندن در بھشت و جھنم 

ِت َ� تََ�لَُّم َ�ۡفٌس إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ ﴿: فرماید میالله متعال 
ۡ
ٞ وََسعِيدٞ  ۦۚ يَوَۡم يَأ  ١٠٥فَِمنُۡهۡم َشِ�ّ

ا مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ْ فَِ�  �َّ َ�َٰ�ُٰت ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َما َداَمِت  ١٠٦لَُهۡم �ِيَها زَ�ِ�ٞ وََشهِيقٌ  �َّارِ ٱَشُقوا  لسَّ
�ُض ٱوَ 

َ
اٞل لَِّما يُرِ�دُ  ۡ� ا  ١٠٧إِ�َّ َما َشآَء َر�َُّكۚ إِنَّ َر�ََّك َ�عَّ مَّ

َ
ِينَ ٱ۞َوأ َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�َنَّةِ ٱُسعُِدواْ فَِ�  �َّ

َ�َٰ�ُٰت ٱ�ِيَها َما َداَمِت   ٱوَ  لسَّ
َ
  .]١٠٨-١٠٥[هود:  ﴾١٠٨إِ�َّ َما َشآَء َر�َُّكۖ َ�َطآًء َ�ۡ�َ َ�ُۡذوذٖ  �ُض ۡ�

گوید؛ [در آن روز]  وقتی این روز فرا رسد ھیچ کس جز به اجازۀ او [= الله] سخن نمی«
اند و]  که بدبخت شدند، [دوزخی  برخی از آنان بدبختند و [برخی دیگر] نیکبخت. اما کسانی

ھا و زمین [باقی] است،  ای برایشان است. تا آسمان دم و بازدمی] ضّجه و ناله در آتش [با ھر
در آن [عذاب] جاودانند؛ مگر آنکه پروردگارت بخواھد [که موحدان گناھکار را از دوزخ خارج 

که نیکبخت [و  دھد. و اما کسانی  تردید، پروردگارت آنچه را که بخواھد انجام می سازد]. بی

                                           
 با لفظ مسلم ١٩٣و مسلم حدیث شماره  ٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٢٨١    باب اول: توحید و ایمان

 

ھا و زمین [باقی] است، جاودانه در بھشتند؛ مگر آنکه پروردگارت  شدند، تا آسمانسعادتمند] 
بخواھد [موحدان گناھکار را پیش از ورود به بھشت، در دوزخ مجازات کند. این نعمت،] 

 .»پایان است بخششی بی

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: فرماید میو الله متعال  ا ِ�  �َّ نَّ لَُهم مَّ
َ
ْ لَۡو أ  ٱَ�َفُروا

َ
 ۥَ�ِيٗعا َوِمۡثلَهُ  �ِض ۡ�

ْ بِهِ  ۥَمَعهُ  ِ�مٞ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱمِۡن َعَذاِب يَۡوِم  ۦِ�َۡفتَُدوا
َ
يُرِ�ُدوَن  ٣٦َما ُ�ُقّبَِل ِمۡنُهۡمۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

ن َ�ۡرُُجواْ ِمَن 
َ
قِيمٞ  �َّارِ ٱأ  .]٣٧-٣٦[المائدة:  ﴾٣٧َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمۡنَهاۖ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ

فر ورزیدند، اگر تمام آنچه در زمین است برای آنان باشد و که کسانی کدر حقیقت، «
ھمانندش [نیز] با آن [در اختیار داشته باشند و بخواھند] به وسیله آن خود را از عذاب روز 

خواھند از  شود و عذابی دردناک [در پیش] دارند. می قیامت بازخرند، از آنان پذیرفته نمی
شدنی نیستند و برایشان عذابی پایدار  بیرون روند؛ و[لی] از آن [عذاب] خارج آتش [دوزخ]
  .»[مھیا] است

ْهُل  َصارَ  إَِذا: ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ 
َ
َنَّةِ  أ

ْ
  اجل

َ
َنَِّة، إىِل

ْ
ْهُل  اجل

َ
 انلَّارِ  َوأ

 
َ

َنَّةِ  َ�ْ�َ  ُ�َْعَل  َحىتَّ  بِالَْموِْت  يِجءَ  انلَّاِر؛ إىِل
ْ
ْهَل  يَا: ُمنَادٍ  ُ�نَاِدي ُ�مَّ  يُْذبَحُ  ُ�مَّ  َوانلَّارِ  اجل

َ
نَّةِ  أ

ْ
 اجل

ْهَل  َو�َا َموَْت، الَ 
َ
ْهُل  َ�َ�َْدادُ  َموَْت  الَ  انلَّارِ  أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
  فَرًَحا اجل

َ
ْهُل  َوَ�زَْدادُ  فَرَِحِهْم، إىِل

َ
 ُحْزنًا انلَّارِ  أ

 
َ

 .١»ُحْزنِِهمْ  إىِل
ان به بھشت، و یکه بھشت یھنگام«: فرمود ج پیامبر: گوید می ب عمر ابن
کنند و  یان بھشت و دوزخ، ذبح میآورند و م یروند، مرگ را م یان به جھنم میجھنم

 یوجود ندارد. و ا ین، مرگیان! بعد از ایبھشت یکه: ا دھد ی، ندا میک منادی
ش، خوشحال، یش از پیب انیجه، بھشتیوجود ندارد. در نت ین، مرگیان! بعد از ایدوزخ

 .»شوند ین میش غمگیش از پیان بیو دوزخ

 بیشترین اھل بھشت و اھل جھنم
مردان در بھشت بیشتر از زنان، و زنان در جھنم بیشتر از مردان و حوران در 

 بھشت بیشتر از مردان ھستند: 

                                           
 با لفظ بخاری ٢٨٥٠م حدیث شماره و مسل ٦٥٤٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٨٢

 

لَْعُت «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ  َنَّةِ  يِف  اطَّ
ْ
يُْت  اجل

َ
ْ�رَثَ  فََرأ

َ
ْهِلَها أ

َ
 أ

ُفَقَراءَ 
ْ
لَْعُت  ال يُْت  انلَّارِ  يِف  َواطَّ

َ
ْ�رَثَ  فََرأ

َ
ْهِلَها أ

َ
 ١.»النَِّساءَ  أ

 که دیدم و زدم سر بھشت، به: «فرمود ج پیامبر: گوید می س حصین بن عمران
 را دوزخیان اکثریت که دیدم و انداختم نظر دوزخ، به و. ھستند فقرا از بھشتیان اکثر
 .»دھند می تشکیل زنان

ِ  َ�نْ  ُكُسوِْف  َحِديَْث  َذَكرَ  ب َ�بَّاٍس  بِْن  َ�بِْدا�َّ
ْ
ْ�نَاكَ : قَاَل  ُ�مَّ  بُِطْوهِلِ  ال

َ
َت  َرأ

ْ
 َ�نَاَول

ْ�نَاكَ  ُ�مَّ  َمَقاِمَك، يِف  َشيْئًا
َ
يُْت  إِ�ِّ : ج فَقاَل  َكْعَكْعَت؟ َرأ

َ
َنََّة، َرأ

ْ
ُت  اجل

ْ
 ،َولَوْ  ُ�نُْقوًدا َ�تَنَاَول

َصبْتُهُ 
َ
َ�لْتُمْ  أ

َ
ْ�يَا، بَِقيَِت  َما ِمنْهُ  أل ِر�ُت  ادلُّ

ُ
رَ  فَلَمْ  انلَّاَر، َوأ

َ
َْومِ  َمنَْظًرا أ ْ�َظَع، َ�طُّ  اَكيلْ

َ
يُْت  أ

َ
 َوَرأ

ْ�رَثَ 
َ
ْهِلَها أ

َ
؟ رَُسوَل  يَا بِمَ : قَالُوا. النَِّساءَ  أ ِ ؟ يَْ�ُفْرنَ : ِ�يَل . بُِ�ْفرِِهنَّ : قَاَل  ا�َّ ِ : قَاَل  بِا�َّ

َعِشَ�، يَْ�ُفْرنَ 
ْ
ْحَسنَْت  لَوْ  اإلِْحَساَن، َو�َْ�ُفْرنَ  ال

َ
  أ

َ
ْهرَ  إِْحَداُهنَّ  إىِل ْت  ُ�مَّ  لُكَُّه، ادلَّ

َ
 ِمنَْك  َرأ

يُْت  َما: قَالَْت  َشيْئًا،
َ
ا ِمنَْك  َرأ  .٢»َ�طُّ  َخْ�ً

 ای: گفتم من سپس،: گوید می کسوف، طوالنی حدیث نقل از بعد ب عباس ابن
 چیزی بودید، خود سرجای که حالی در نماز، در شما که کردیم مشاھده ما! الله رسول

 خوشه خواستم و دیدم را بھشت: «فرمود ج الله رسول. رفتید عقب بعد، و گرفتید را
. خوردید می آن، از دنیا پایان تا شما گرفتم، می بر را خوشه آن اگر. بچینیم انگوری

 آن، از ھولناکترای  صحنه ھیچگاه تاکنون، که گردید عرضه من به دوزخ ھمچنین
ای رسول  چرا: گفتند. »دادند می تشکیل زنان، را دوزخیان بیشترین و. بودم ندیده

 ورزند؟ می کفر الله به آیا: پرسیدند. »کنند می ناسپاسی و کفر آنان زیرا: «فرمود ؟الله
 اگر. کنند می فراموش را آنان احسان کرده، ناسپاسی شوھرانشان از: «فرمود ج پیامبر

 از گاه ھیچ: گوید می ببیند، قصوری شما از بار یک ولی کنید، نیکی او، به عمر تمام شما
 ».ام ندیده خیری تو

َنَِّة « :فرمود ج الله رسول که دهکر روایت س حصین بن عمران
ْ
قَلَّ َساِكِ� اجل

َ
إِنَّ أ

  ٣.»النَِّساءُ 

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٣٧و مسلم حدیث شماره  ٣٢٤١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٩٠٧و مسلم حدیث شماره  ١٠٥٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
  ٢٧٣٨مسلم حدیث شماره  - ٣



 ٢٨٣    باب اول: توحید و ایمان

 

 ». دھند می تشکیل را بھشت اھل کمتریِن  زنان«

يِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ُل «: ج ا�َّ وَّ

َ
َنَّةَ  تَِلجُ  ُزْمَرةٍ  أ

ْ
 ُصوَرةِ  ىلَعَ  ُصوَرُ�ُهمْ  اجل

َقَمرِ 
ْ
َْدِر، يَلْلَةَ  ال َهُب، ِ�يَها آنِيَتُُهمْ  َ�تََغوَُّطوَن، َوالَ  َ�ْمتَِخُطونَ  َوالَ  ِ�يَها َ�بُْصُقونَ  الَ  ابلْ  اذلَّ

ْمَشاُطُهمْ 
َ
َهِب  ِمنَ  أ ِة، اذلَّ ِفضَّ

ْ
ُة، َوَ�َاِمُرُهمُ  َوال لُوَّ

َ
 ِمنُْهمْ  َواِحدٍ  َوِللُكِّ  الِْمْسُك، َورَْشُحُهمُ  األ

ُْسِن، ِمنَ  اللَّْحِم، َوَراءِ  ِمنْ  ُسوقِِهَما ُمخُّ  يَُرى َزوَْجتَاِن،
ْ
 َ�بَاُغَض، َوالَ  بَيْنَُهمْ  اْخِتَالَف  الَ  احل

َ  �َُسبُِّحونَ  َواِحٌد، قَلٌْب  قُلُوُ�ُهمْ   ١.»وََعِشيًّا بُْ�َرةً  ا�َّ
 وارد که گروھی اولین«: فرمود که شنیدم ج الله رسول از گوید می س ابوھریره

 و دھان آب ازھا  آن درخشد، می چھارده شب ماه سان به ھایشان چھره شوند، می بھشت
 و طالشان از یھا شانه و طالست ازھا  آن ظروف و. ھستند پاک مدفوع،ادرار و  و بینی
. دھد می مشک بوی ھایشان عرق و شان از عوِد خوشبوستیھا دان آتشو  است نقره
 و پوست ورای از ساق پایشان مغز زیبایی، شدت از که دارد وجود زن دو مرد، ھر برای

 ھایشان دل ندارد، وجود ای کینهاختالف و  بھشتیان آنجا بین .شود می دیده گوشت
 به را الله شب و صبح و) ھستند دل یک ھمه معروف قول به( است انسان یک دل مانند
 ».کنند می یاد پاکی

 پرده بھشت و جھنم

يِب  َ�نْ 
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َهواِت، انلَّارُ  ِت ُحِجبَ «: قَاَل  ج ا�َّ َنَّةُ  ِت وُحِجبَ  بِالشَّ

ْ
 اجل

 ٢.»اَكرِهِ بِالمَ 
ی  پرده پس در دوزخ آتش: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س ابوھریره از

 کارھای وھا  سختیی  پرده پس در بھشت و است، نفسانی ھواھای و لذایذ و شھوات
 .»است )لذایذ و گناھان از دوری و عبادات( آور رنج

 نزدیکی بھشت و جھنم

ِ  َ�نْ  َنَّةُ «: ج انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  س َ�بِْدا�َّ
ْ
قَْرُب  اجل

َ
  أ

َ
َحِدُ�مْ  إىِل

َ
اكِ  ِمنْ  أ  َوانلَّارُ  َ�ْعِلِه، رِشَ

 ٣.»َذلَِك  ِمثُْل 

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٨٣٤و مسلم حدیث شماره  ٣٢٤٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 با لفظ بخاری ٢٨٢٣و مسلم حدیث شماره  ٦٤٨٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
 .٦٤٨٨بخاری حدیث شماره  - ٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٢٨٤

 

 ھایتان کفش بند از دوزخ و بھشت: «فرمود ج نبی: گوید می س مسعود بن عبدالله
 .»ندھست نزدیکتر شما به

 ھا دعوای بھشت و جھنم و حکم الله متعال بین آن

يِب  َ�نْ 
َ
ِت «: ج انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ َاجَّ

َ
َنَّةُ  حت

ْ
وثرُْت : انلَّارُ  َ�َقالَِت  َوانلَّاُر، اجل

ُ
 أ

�نَ  ِ
�َن، بِالُْمتََكربِّ ِ

َنَّةُ  َوقَالَِت  َوالُْمتََجربِّ
ْ
 قَاَل . وََسَقُطُهمْ  انلَّاِس  ُضَعَفاءُ  إِالَّ  يَْدُخلُِ�  ال يِل  َما: اجل

 ُ   َ�بَارَكَ  ا�َّ
َ

نِْت : لِلَْجنَّةِ  َوَ�َعاىل
َ
رَْحمُ  رمَْحَيِت  أ

َ
َشاءُ  َمنْ  بِِك  أ

َ
نِْت  إِ�ََّما: لِلنَّارِ  َوقَاَل  ِعبَاِدي، ِمنْ  أ

َ
 أ

ُب  َعَذايِب  َعذِّ
ُ
َشاءُ  َمنْ  بِِك  أ

َ
ا ِملْؤَُها، ِمنُْهَما َواِحَدةٍ  َوِللُكِّ  ِعبَاِدي، ِمنْ  أ مَّ

َ
 َ�ْمتَِلئُ  فَال انلَّارُ  فَأ

  َ�ْعُضَها َوُ�ْزَوى َ�ْمتَِلئُ  َ�ُهنَالَِك  َ�ْط، َ�ْط : َ�تَُقوُل  رِْجلَُه، عَ يََض  َحىتَّ 
َ

ُ  َ�ْظِلمُ  َوال َ�ْعٍض، إىِل  ا�َّ
َحًدا، َخلِْقهِ  ِمنْ  وََجلَّ  َعزَّ 

َ
ا أ مَّ

َ
َنَّةُ  َوأ

ْ
َ  فَإِنَّ  اجل  ١.»َخلًْقا لََها يُنِْشئُ  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

. کردند مجادله یکدیگر با دوزخ و بھشت: «فرمود ج پیامبر: گوید می س ابوھریره
 چه مرا: گفت بھشتام.  شده داده اختصاص متکبرین، و جباران به من: گفت دوزخ
: گفت بھشت به متعال الله. شوند می من وارد حقیر، و ضعیف افراد فقط که است شده

 به و. کنم می رحم بخواھم، که بندگانم ازھریک  به تو وسیلۀه ب. ھستی من رحمت تو
 بخواھم، که را بندگانم ازھریک  تو، وسیلۀه ب و. ھستی من عذاب تو ھمانا: گفت دوزخ
 را پایش الله اینکه مگر شود نمی پر دوزخ ولی .شد خواھد ُپر دو ھر و. دھم می عذاب

 پر دوزخ ھنگام، این در. است بس. است بس: گوید می دوزخ آنگاه. بگذارد) آن در(
 از احدی به أل الله و. شود می پیچیده ھم در ھایش قسمت از برخی و شود می

  .»آفریند می دیگری مخلوق بھشت، (پر کردن) برایاما  و. کند نمی ظلم مخلوقاتش،

 دوری کردن از جھنم و طلب بھشت

َها ﴿: فرماید میالله متعال  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ُ�لُوا

ۡ
ْ َ� تَأ ْ ٱَءاَمُنوا ا َ�َٰعَفٗةۖ  لّرَِ�وٰٓ ۡضَ�ٰٗفا مُّ

َ
أ

ْ ٱوَ  ُقوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  ١٣٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  �َّ ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  لَِّ�ٓ ٱ �َّارَ ٱ �َُّقوا ِعدَّ
ُ
ْ  ١٣١أ ِطيُعوا

َ
َ ٱَوأ َّ� 

  .]١٣٢-١٣٠[آل عمران:  ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱوَ 
سوِد] چندبرابر نخورید و از الله پروا کنید؛ باشد اید، ربا را [با  ای کسانی که ایمان آورده«

که رستگار شوید. و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرھیزید. و از الله و پیامبر 
 .»اطاعت کنید؛ باشد که مورد رحمت [الله] قرار گیرید

                                           
 با لفظ بخاری. ٢٨٤٦و مسلم حدیث شماره  ٤٨٥٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٢٨٥    باب اول: توحید و ایمان

 

يب نْ �َ 
َ
َل  س ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
يِت  لُكُّ «: ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : قَا مَّ

ُ
  اجلَنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أ

َّ
ىَب  َمنْ  إِال

َ
: قَالُوا ،»أ

ىَب؟ َوَمنْ  اِهللا، رَُسوَل  يَا
ْ
َطاَعِ�  َمنْ «: قَاَل  يَأ

َ
ىَب  َ�َقدْ  َعَصاِ�  َوَمنْ  اجلَنََّة، َدَخَل  أ

َ
 ١.»أ

 وارد من امتیانی  ھمه: «فرمود ج الله رسول: که است روایت س ابوھریره از
 چه! الله رسول ای: کردند عرض صحابه ،»ورزد امتناع که کسی مگر شوند، می بھشت
 و شود می بھشت وارد کند، اطاعت من از که کس ھر: «فرمود ورزد؟ می امتناع کسی

 .»است ورزیده امتناع حقیقت، در کند، نافرمانی من از کس، ھر

ةِ  َولَوْ  انلَّارَ  ا�َُّقوا«: ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : َل قَا س َحاتِمٍ  بِْن  َعِديِّ  َ�نْ   لَمْ  َ�َمنْ  َ�ْمَرٍة، �ِِشقَّ
دْ  ةَ  َ�ِ  ٢.»َطيِّبَةٍ  فَِبلَكَِمةٍ  َ�ْمَرةٍ  ِشقَّ

 دوزخ، آتش از را خود: «فرمود ج الله رسول که است روایت س بن حاتم عدی از
 شما توان در ھم این اگر و باشد؛ خرمایی نصف دادن صدقه با چه اگر دارید نگه دور

 .»دھید نجات آتش، از را خود) خلق حسن و( پسندیده سخن با نبود،

 وسعت رحمت الله متعال

ِينَ ٱ﴿: فرماید میالله متعال  �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ۡلَعۡرَش ٱَ�ِۡملُوَن  �َّ
ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ  ۦَوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ْۖ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن َءاَمُنوا ِيَن  ۡغفِرۡ ٱَو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ لِ�َّ

ْ ٱتَابُواْ وَ  َبُعوا ِٰت َعۡدٍن  ٧ۡ�َِحيمِ ٱَسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب  �َّ ۡدِخلُۡهۡم َج�َّ
َ
ُهۡم  لَِّ� ٱَر�ََّنا َوأ وََعد�َّ

نَت َوَمن َصلََح ِمۡن ءَ 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّرِ�َّ

َ
  .]٨-٧[غافر:  ﴾٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱابَآ�ِِهۡم َوأ

اند،  ه گرِد آن حلقه زدهکنند و فرشتگانی ک ه عرش را حمل میکفرشتگانی «
ستایند و به او ایمان دارند و [این گونه] برای اھل ایمان آمرزش  پروردگارشان را به پاکی می

ه توبه کسانی را کپروردگارا، رحمت و دانشت، ھر چیزی را فراگرفته است؛ پس «خواھند:  می
دگارا، آنان و پدران [و پرور». ردند و پیرو راه تو شدند، بیامرز و از عذاب دوزخ نگاه دارک

ای، وارد  ه وعده دادهکھای جاودان بھشت  مادران] و ھمسران و فرزندان صالحشان را در باغ
 . »ناپذیر و حکیمی تردید، تو شکست ه بیکن، ک

  نْ �َ وَ 
َ
نَّ  س ةَ رَ �ْ رَ هُ  يِب أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ِ  ِعنْدَ  َما الُْمْؤِمنُ  َ�ْعلَمُ  لَوْ «: قَاَل  ج ا�َّ  امَ . الُعُقوَ�ةِ  ِمنَ  ا�َّ

َحٌد، جبَنَِّتهِ  َطِمعَ 
َ
ِ  ِعنْدَ  َما فِرُ الاَك  َ�ْعلَمُ  َولَوْ  أ َحدٌ  نَِّتهِ جَ  ِمنْ  َ�نََط  َما الرَّمْحَِة، ِمنَ  ا�َّ

َ
 ١»أ

                                           
 ظ بخاریبا لف ١٨٣٥و مسلم حدیث شماره  ٧٢٨٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٠١٦و مسلم حدیث شماره  ٣٥٩٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
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 و شکنجه آن مؤمن اگر: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س ابوھریره از و
 امید و کرد نمی طمع بھشت درھیچکس  دانست، می است الله نزد که را عقوبت

 ازھیچکس  دانست، می است، الله نزد که را رحمتی آن کافر شخص اگر و بست نمی
  .»شد نمی مأیوس الله بھشت و رحمت

را  شود پروردگارا از تو بھشت و ھرچه که از قول و عمل سبب نزدیکی به آن می
نزدیکی به آن ب بو از آتش و ھر چیزی که از قول و عمل س نماییم درخواست می

 . بریم به تو پناه می گردد می

٦-  
َ
 (تقدیر)ر دَ ایمان به ق

گیری آن، و نوشتن آن در لوح  ر: علم الله متعال به ھر چیزی است و اندازهَد قَ 
محفوظ و قدر از اسرار الله متعال در مخلوقاتش است که ھیچ فرشته مقربی و پیامبری 

 از آن اطالع ندارد.

 ایمان به قدر
شود در قضا  و ھر چیزی که واقع می جازم و قطعی بر اینکه ھر خیر و بدیتصدیق 

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه ﴿: فرماید میطور که الله متعال  ھمان .و تقدیر الھی وجود دارد إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
ِ  ٤٩بَِقَدرٖ  ۡمُرنَآ إِ�َّ َ�ِٰحَدةٞ َ�َۡم� ب

َ
  ]٥٠-٤٩[القمر:  ﴾٥٠ۡ�ََ�ِ ٱَوَمآ أ

ایم؛ و [چون چیزی را اراده نماییم] فرمان ما  اندازه آفریده تردید، ما ھر چیزی را به  بی«
  .»پذیرد] متر، انجام میکزدن [یا  بر ھم  فقط یک [کلمه] است؛ به سرعِت یک چشم 

 ارکان ایمان به قدر
 ایمان به قدر شامل چھار امر است:

م کلی و جزیی دارد: نسبت به ایمان بر اینکه الله متعال نسبت به ھمه چیز عل -١
یزی که به فعل او بستگی دارد علم دارد مانند خلق، تدبیر، و زنده کردن چآن 

متعلق است از قبیل اقوال  که بر فعل مخلوقات و میراندن و مانند آن، یا آنچه
 انسان و افعالش و احوال او و احوال حیوانات و نباتات و جمادات و الله متعال

ُ ٱ﴿: فرماید میطور که  ھمان .به طور کامل علم داردنسبت به ھمه چیز  َّ� 
ِيٱ �ِض ٱَخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َومَِن  �َّ

َ
ُل  ۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ٱِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ۡ�

َ
ْ أ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا

                                                                                                       
  ٢٧٥٥مسلم حدیث شماره  - ١
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َ ٱ نَّ  �َّ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ َحاَط بِ�ُ  �َّ
َ
ٍء ِعلَۡمۢ�قَۡد أ  ]١٢[الطالق:  ﴾١٢ّلِ َ�ۡ

را [آفرید]؛ و فرمان ھا  آن الله است که ھفت آسمان را آفرید و از زمین [نیز] ھمانند«
شود، تا بدانید که الله بر ھمه چیز تواناست، و  نازل میھا  آن [الله] پیوسته در میان

 . »اینکه علم الله بر ھمه چیز احاطه دارد
ثی که متعلق به مخلوقات است اددھا و حوخدار الله متعال ھمهایمان به اینکه  -٢

از قبیل احوال و رزق و اجل و... را ثبت نموده است. الله متعال کمیت و 
افزایش و تغییر و تحول و چ ھی .کیفیت و زمان و مکان را ثبت نموده است

لَۡم ﴿: فرماید میگیرد. الله متعال  ی الله صورت نمی بدون امر و اراده کاھشی
َ
�

نَّ 
َ
َ ٱَ�ۡعلَۡم أ َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ِ ٱإِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  ۡ� َّ� 

  ]٧٠[الحج:  ﴾٧٠�َِس�ٞ 
 گمان [ھمۀ] داند؟ بی ای که الله آنچه را در آسمان و زمین است می آیا ندانسته«

  .»مسلمًا این [کار،] بر الله آسان استدر کتابی [ثبت] است. ھا  این
 :فرموده ج الله پیامبر که کند می روایت ب عاص بن و عمر بن عبدالله

ََالئِِق  َمَقاِديرَ  اهللاُ  َكتََب «
ْ
نْ  َ�بَْل  اخل

َ
َماَواِت  َ�ْلَُق  أ رَْض  السَّ

َ ْ
َف  خِبَْمِس�َ  َواأل

ْ
ل
َ
 َسنَةٍ  أ

  ١»الَْماءِ  ىلَعَ  وََعرُْشهُ : قَاَل 
 و زمین آفریدن از قبل سال ھزار پنجاه راھا  اندازه و مقداری  ھمه الله یعنی«

 قرار آب روی بر الله عرش ھنگام آن در: فرمود سپس. است نوشته آسمان
 ». بود گرفته

چیز به ھمه ی الله ھستند.  نات در مشیت و ارادهکای ایمان به اینکه ھمه -٣
آید و ھرچه نخواھد  وجود میه شود، آنچه اراده نماید ب مشیت الھی واقع می

گردد. فرقی ندارد چه به فعل الله متعال مانند خلق و تدبیر و  ھرگز واقع نمی
مانند افعال و اقوال و  زنده کردن و میراندن و مانند آن، و یا به فعل مخلوقات

ٓ إَِ�ِۡهُم ﴿: فرماید می یالله تعال .متعلق باشد احوال ۡ�َا َنا نَزَّ َّ�
َ
 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱ۞َولَۡو �

ن �ََشآَء  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَوَ�ََّمُهُم 
َ
ٓ أ ا َ�نُواْ ِ�ُۡؤمُِنٓواْ إِ�َّ ءٖ ُ�ُبٗ� مَّ نَا َعلَۡيهِۡم ُ�َّ َ�ۡ ُ ٱوََحَ�ۡ َّ� 

ۡ�َ�َُهۡم َ�َۡهلُونَ 
َ
� َشَ�ِٰطَ�  ١١١َوَ�ِٰ�نَّ أ ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ

�ِس ٱَوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ ِ�ۡ 
                                           

  ٢٦٥٣مسلم حدیث شماره  - ١
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ُغُروٗرۚ� َولَۡو َشآَء َر�َُّك َما َ�َعلُوهُۖ  لَۡقۡولِ ٱيُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض زُۡخُرَف  نِّ �ِۡ ٱوَ 
ونَ    ]١١٢-١١١[األنعام:  ﴾١١٢فََذرُۡهۡم َوَما َ�ۡفَ�ُ

فرستادیم و [حتی] اگر مردگان با آنان به  و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می«
  آوردیم [تا راستگویی دسته در برابرشان گرد می دستهو ھر چیزی را  آمدند سخن می

ولی  - ه الله بخواھدکمگر این - آوردند پیامبر را گواھی دھند]، باز ھم ایمان نمی
کنند. و [ای پیامبر محمد، تو را با دشمنِی مشرکان آزمودیم و]  بیشتر آنان نادانی می

قرار دادیم که برخی از ھمچنین برای ھر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن 
کنند و اگر  اساس] القا می آنان در نھان، به برخی دیگر سخنان فریبنده [و بی

ھایی که  کردند؛ پس آنان را با دروغ خواست، [ھرگز] چنین نمی پروردگارت می
  .»بافند واگذار می

 نات را بای کای ایمان به اینکه الله متعال خالق ھر چیزی است: الله متعال ھمه -٤
ذات و صفات و حرکات به وجود آورده است، به غیر از او آفریننده و پروردگار 

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿: فرماید میدیگری نیست. الله متعال  َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ  �َّ
ءٖ فَ  ۡ�َ ِ

ۚ ٱَ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ َو�ِيلٞ  ۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢َوُهَو َ�َ

حق] جز او نیست؛ آفرینندۀ ھمه  است الله، پروردگار شما؛ ھیچ معبودی [به این«
چیز است؛ پس او را عبادت کنید و [بدانید که] او [مراقب و] کارگزار ھمه چیز 

  .»است

 حکمت تقدیر
نماید و بر مخلوقاتش تقدیر  دھد و قضاوت می انجام می أل ھر چیزی که الله

ای ھکار آنچه که از .مصالح و حکمت بزرگ و خیری زیاد وجود دارد ،کند در آن می
 که از هدھد و آنچ دھد بر بزرگواری و رحمتش داللت می نیک و احسان انجام می

غضب و خشم او داللت دارد و آنچه که از لطف و  دھد بر گیری و انتقام انجام می سخت
و  ذلیل نمودند، ھرچه که از ش داللت دارا بر محبت و بردباریدھد  بخشش انجام می

داللت دارد و آنچه که نسبت به مخلوقاتش از  دھد بر بغض او انجام می کردن خوار
 دھد.  دھد بر قدرت او و معاد داللت می نقص و کمال انجام می

تمام افعال الله متعال با قدرت مطلق او ھمراه است و قدرت مطلق او با حکمت 

َ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿: فرماید میالله متعال  .باشد و حکمتش عام می ھمراه است مطلقش
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ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ  لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلِك ٱ ِممَّ
ۖ ٱ�َِيِدَك  ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ]٢٦عمران: [آل  ﴾٢٦إِنََّك َ�َ
بخشی  کس را بخواھی حکومت می بارالھا، ای فرمانرواِی ھستی، ھر «[ای پیامبر،] بگو: «

کس بخواھی عزت [و قدرت]  گیری؛ و به ھر  کس بخواھی حکومت را بازپس می و از ھر 
گمان،  داری. [پروردگارا،] خوبی به دست توست و بی کس را بخواھی خوار می دھی و ھر  می

  .»چیزی توانایی تو بر ھر

 فقه تقدیر
 الله متعال دو نوع تقدیر دارد: 

سازد از قبیل آفرینش و رزق و  در جھان آفرینش جاری می أل اول: آنچه که الله
 مانند آن از اوامر ایجاد شده.  زندگی و مرگ و تصرف و تدبیر و

ه آن لوسیسازد تا به  این تقدیرھای بزرگ را الله متعال ھر روز جلوی ما جاری می
اش را و  مت سلطنت و پادشاھیھا و صفات او و عظ کمال قدرت الله متعال و بزرگی نام

وقتی که آن را شناختیم ایمان و تعظیم و  .اینکه علمش ھمه چیز را احاطه دارد بدانیم
نماییم و عبادتش  شود، پس از او اطاعت می محبت ما نسبت به الله متعال بیشتر می

ُ ٱ﴿: فرماید میمتعال  هکنیم، الل می ِيٱ �َّ �ِض ٱَخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َومَِن  �َّ
َ
�ۡ  ۖ ِمۡثلَُهنَّ

ُل  ۡمرُ ٱيَتََ�َّ
َ
نَّ  ۡ�

َ
َ ٱبَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓواْ أ نَّ  �َّ

َ
ءٖ قَِديرٞ َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ ٍء  �َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
قَۡد أ

  ]١٢[الطالق:  ﴾١٢ِعۡلَمۢ�
را [آفرید]؛ و فرمان [الله] ھا  آن است که ھفت آسمان را آفرید و از زمین [نیز] ھمانند الله«

شود، تا بدانید که الله بر ھمه چیز تواناست، و اینکه علم الله بر  نازل میھا  آن پیوسته در میان
 . »ھمه چیز احاطه دارد

عمل فرد  هو آن ب سازد دوم: آنچه که الله متعال از نیکی و بدی بر انسان جاری می
بستگی دارد: کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دھد الله متعال او را در دنیا 

نمایید، سپس  نماید. سپس ھنگام مرگ و در قبر سعادتش را بیشتر می خوشبخت می
طور که الله متعال  رسد، ھمان به اوج سعادت که وارد شدن به بھشت است می

نَ�ٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَّهُ  َمۡن َعِمَل ﴿: فرماید می
ُ
ۡو أ

َ
َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ  ۥَ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ
ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
   ]٩٧[النحل:  ﴾٩٧َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ
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که کار نیک کند و مؤمن باشد، قطعًا او را [در دنیا] به زندگانی  - مرد یا زن - ھر کس«
ه کاری کداریم و [در آخرت نیز] بر اساس نیکوترین [طاعت و]  ای زنده می پاک و پسندیده

و کسی که کفر بورزد و نافرمانی الله متعال را بنماید،  »دھیم ردند، به آنان پاداش میک می
و به اوج بدبختی  شود اش در قبر زیاد می ختیشود، سپس بدب در دنیا بدبخت می

َُّهۡم َعَذاٞب ِ� ﴿: فرماید میالله متعال  .رسد و آن داخل شدن به جھنم است می ِ ٱل  ۡ�ََيٰوة
ۖ ٱ ۡ�َيا ِ ٱَولََعَذاُب  �ُّ ۖ َوَما لَُهم ّمَِن  �ِخَرة َشقُّ

َ
ِ ٱأ   .]٣٤[الرعد:  ﴾٣٤ِمن َواقٖ  �َّ

تر است؛ و در برابر  ناکی] دارند و قطعًا عذاب آخرت سخت [دردآنان در زندگی دنیا عذاب «
 . »[عذاِب] الله، ھیچ [یار و] محافظی ندارند

 شود، به اندازه آنچه که انسان از خوبی و بدی یا فرمانبرداری و گناه مرتکب می
ھا بر بیشتر مردم انباشته  بنابراین معصیت شود؛ تقدیر الله متعال بر انسان جاری می

شود  شوند پس مرتفع نمی شود پس در برطرف کردنشان به مخلوقات متوجه می می
گردد. الله متعال  شود و یاس و نامیدی حاصل می بیشتر میھا  آن ھای بلکه مصیبت

ۡهِل ﴿: فرماید می
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
َوَ� َ�ِۡد  ۦَمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِ  لِۡكَ�ِٰب� ٱلَّۡيَس بِأ

ِ ٱِمن ُدوِن  ۥَ�ُ    ]١٢٣[النساء:  ﴾١٢٣َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ�� �َّ
[ای مسلمانان، نجات و رستگاری وابسته] به آرزوھای شما و آرزوھای اھل کتاب نیست. «

کس کار ناشایستی انجام دھد، به کیفرش خواھد رسید و دوست و یاوری جز الله برای   ھر
 . »خود نخواھد یافت

ھا در دست خودشان است، الله متعال سرنوشت  در حقیقت بر طرف کردن مصیبت
 هخودشان تغییر دھند، ھر وقت کفر را بھا  آن دھد تا اینکه ھیچ قومی را تغییر نمی

و بدی را به وسیله نیکی تغییر دادند، الله  ،و گناه را به وسیله طاعت ،وسیله ایمان
 خواھد داد و اگر نیکی را به وسیله بدی تغییر دادندرا تغییر ھا  آن متعال فوری احوال

طور که الله  نمایند، ھمان هدھد تا اینکه توب نشان عذاب میاخاطر گناھه را بھا  آن

نَّ ﴿: فرماید میمتعال 
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ ْ َما  �َّ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ٰ قَۡوٍ� َح�َّ ۡ�َعَمَها َ�َ

َ
� ّ�ِۡعَمًة � ٗ لَۡم يَُك ُمَغّ�ِ

ن
َ
نَّ بِأ

َ
َ ٱُفِسِهۡم َوأ   ]٥٣[األنفال:  ﴾٥٣َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

ه بر که نعمتی را که الله ھرگز بر آن نبوده است کیفر سخت،] از آن روست کاین [«
ند؛ مگر آنکه آنان [رفتار موحدانۀ] خود را تغییر دھند [و کمردمی ارزانی داشته است دگرگون 

به عنوان ھا  مصیبتی ھاما گا »الله شنوای داناستتردید،  کفر و ناسپاسی بورزند]؛ و بی
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َوَمآ ﴿: فرماید میطور که الله متعال  ھان خواھند بود ھماناھا و گن عذاب برای نافرمانی
يِۡديُ�ۡم َو�َۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ 

َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
  ]٣٠[الشوری:  ﴾٣٠أ

اید؛ و [الله] از  خاطر کارھایی است که انجام دادهھر مصیبتی که به شما رسد، به «
 . »کند بسیاری [از گناھانتان] گذشت می

ھا به عنوان تربیت برای بنده جھت تصفیه توحیدش  و گاھی اوقات مصیبت

َحِسَب ﴿ :فرماید میطور که الله متعال  باشند ھمان می
َ
ن َ�ُقولُوٓاْ  �َّاُس ٱأ

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

ِينَ ٱَولََقۡد َ�َتنَّا  ٢ُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ َءاَمنَّا وَ  ُ ٱِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ َصَدقُواْ  �َّ
اند ھمین که [به زبان] بگویند:  آیا مردم پنداشته« ]٣-٢[العنکبوت:  ﴾٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلََمنَّ 

شوند؟ و به راستی کسانی را  آزموده نمی گذارند و ، آنان را [به حال خود] وامی»ایمان آوردیم«
اند  که پیش از آنان بودند نیز آزمودیم و تا الله کسانی را که [دربارۀ ایمانشان] راست گفته

 .»بازشناسد و دروغگویان را [نیز] معلوم گرداَند
 شود:  و گاھی اوقات باعث کفاره گناھان و باال بردن درجاتش می 

يِب  َ�نْ 
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
يِب  اخل

َ
 ِمنْ  الُْمْسِلمَ  يُِصيُب  َما«: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ب ُهَر�َْرةَ  َوأ

ًذى َوال ُحْزٍن، َوال َهمٍّ  َوال وََصٍب، َوال نََصٍب 
َ
، َوال أ ْوَكةِ  َحىتَّ  َ�مٍّ رَ  إِالَّ  �َُشاُكَها، الشَّ  َ�فَّ

 ُ  ١.»َخَطايَاهُ  ِمنْ  بَِها ا�َّ
 دچار مسلمان: «فرمود ج پیامبر: گویند می ب ابوھریره و خدری ابوسعید

 الله اینکه مگر شود نمی غمی و گرفتاری ناراحتی، نگرانی، بیماری، ،خستگی گونه ھیچ
 کفارۀ باعث( خلد می پایش به که خاری حتی. بخشد می را گناھانشھا،  آن وسیلۀ به

 ». د)شو می گناھانش

 فَْوَ�َها َ�َما َشْوَكةً  �َُشاكُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما«: قَاَل  ج اهللاِ  وَل سُ رَ  إِنَّ  قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ 
 
َّ

ُ  ُكِتبَْت  إِال
َ

 ٢.»َخِطيئَةً  بَِها َ�نْهُ  َوُ�ِيَْت  َدرََجةٌ  بَِها هل
 که نیست مسلمانی ھیچ«: فرمود ج الله رسولکه  است روایت ل شهعای از

 و نویسد ای می درجه او برای الله آنکه مگر رود، فرود بدنش در کوچکتری چیز یا خاری
  .»فرماید می درگذر گناھی از

                                           
 با لفظ بخاری ٢٥٧٣و مسلم حدیث شماره  ٥٦٤١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٥٧٢شماره و مسلم حدیث  ٥٦٤٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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 انواع تقدیر
 ھا دو نوع است:  متعال نسبت به انسان هدر اللققضا و 

اول: قضا و قدر الله متعال به نسبت اعمال و احوالی که خارج از اراده انسان است. 
یا چیزی که بدون اختیار  بح، و زندگی و مرگ او باشدو قُ  سنمانند بلندی و کوتاھی، ُح 

ھا و امراض و ضرر مالی و جانی و نقصانی که در  گیرد، مانند مصیبت انسان صورت می
و  سزابه عنوان برای انسان ی که بعضی اوقات یھا گیرد و مصیبت صورت می محصوالت

ی  و برخی اوقات به عنوان امتحان و گاھی برای رفع و باال بردن درجات و کفاره
 باشد.  نیز میگناھان 

ھا  آن ندارد در موردھا  آن ای در اراده شود و فرد ھیچ اعمالی که بر انسان واقع می
بر ھا  آن هشود و برای او واجب است که ایمان داشته باشد که ھم سوال و محاسبه نمی

 د و تسلیم و راضی گردد. ھیچ حادثه و اتفاقیاساس قضا و قدر الھی است و صبر نمای
گیرد مگر اینکه الله متعال در آن حکم و حکمت و رحمت و  رت نمیدر جھان صو

 . احسانی در نظر گرفته است

ِصيَبةٖ ِ� ﴿: فرماید میالله متعال  َصاَب ِمن مُّ
َ
ٓ أ �ِض ٱَما

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ�  ۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

ٓۚ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  َها
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ِ ٱكَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل أ ٰ َما فَاتَُ�ۡم َوَ�  ٢٢�َِس�ٞ  �َّ َ�َ ْ َسۡوا

ۡ
ّلَِكۡيَ� تَأ

ُ ٱَ�ۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ وَ    .]٢٣-٢٢[الحدید:  ﴾٢٣َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخورٍ  �َّ
ه پیش از ایجادش، در کھیچ آسیبی در زمین و یا در وجود شما روی نخواھد داد، مگر آن«

ته را که این کار، بر الله آسان است. [این نکدفتر [علم الھی] رقم خورده است. به راستی 
آورید  رود افسوس نخورید و به آنچه به دست می تذکر دادیم] تا بر آنچه از دستتان می

 .»بِر فخرفروشی را دوست نداردکه الله ھیچ متکسرمست نگردید 

ٓ إِ�َّ َما َكَتَب ﴿: فرماید میو الله متعال  ُ ٱقُل لَّن يُِصيبََنا ِ ٱَ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ  �َّ َّ� 
 ِ

  .]٥١[التوبة:  ﴾٥١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
رسد، جز آنچه الله برایمان مقرر کرده است. او [دوست  ھرگز [مصیبتی] به ما نمی«بگو: «

  .»ید بر الله توکل کنندو] کارساِز ماست و مؤمنان با

يِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ُ  قَاَل «: ج ا�َّ  �َُسبُّ  آَدمَ  ا�ْنُ  يُؤِْذيِ� : وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

ْهرَ  نَا ادلَّ
َ
ْهُر، َوأ ْمرُ  �ِيَِدي ادلَّ

َ
قَلُِّب  األ

ُ
 ١.»َوانلََّهارَ  اللَّيَْل  أ

                                           
  ٢٢٤٦و مسلم حدیث شماره  ٤٨٢٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره - ١
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: فرماید می متعال الله«: فرمود ج پیامبر: گفت که است شده روایت س ابوھریره از
 حالی در این و کند می اذیت مرا دھد می دشنام زمانه به که وقتی) انسان( آدم فرزند
 من دستور و فرمان تحت و دست در کارھا] ی ھمه یعنی[ ھستم، زمانه من که است
 .)»آفرینم می من را زمانه اوضاع و حوادث( آورم درمی گردش به من را روز و شب. است

ِ : قَاَل  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  عِن  يَا ُغَالُم إِ�ِّ «يَْوًما، َ�َقاَل:  ج ُكنُْت َخلَْف رَُسوِل ا�َّ
، َو�ِ  َ ِل ا�َّ

َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
َاَهَك، إَِذا َسأ

ُ
ْدُه جت ِ

َ
َ جت َ َ�َْفْظَك، اْحَفِظ ا�َّ َعلُِّمَك لَكَِماٍت، اْحَفِظ ا�َّ

ُ
َذا أ

 اْستََعنَْت 
َّ

ٍء لَْم َ�نَْفُعوَك إِال ْن َ�نَْفُعوَك �يَِشْ
َ
َة لَْو اْجتََمَعْت ىلَعَ أ مَّ

ُ
نَّ األ

َ
، َواْعلَْم أ ِ فَاْستَِعْن بِا�َّ

ٍء قَْد كَ   �يَِشْ
َّ

وَك إِال ٍء لَْم يرَُضُّ وَك �يَِشْ ْن يرَُضُّ
َ
ُ لََك، َولَْو اْجتََمُعوا ىلَعَ أ ٍء قَْد َكتَبَُه ا�َّ تَبَُه �يَِشْ

ُحُف ا ْت الصُّ قَْالُم وََجفَّ
َ
ُ َعلَيَْك، ُرفَِعِت األ َّ�«١. 

 بر ج الله رسول پشت سر روزی: فرمود که است روایت ب عباس ابن از
عت الله را یآموزم: شر یپسر جان! چند سخن به تو م«: فرمود که بودم سوارشان  مرکب

. یابیش بیدر برابر خوعت الله را حفظ کن تا او را یپاس بدار تا تو را حفظ کند؛ شر
، از الله درخواست یخواست یاری، از الله بخواه و ھرگاه کمک و یخواست یزیھرگاه، چ

توانند؛ مگر  یبه تو برسانند، نم یکمک کن و بدان که اگر ھمه مردم جمع شوند تا نفع
ر کرده است. و اگر ھمه مردم جمع شوند تا زیآن چه را که الله، برا به تو  یانیت مقدَّ

له یر به وسیت رقم زده است. کار نوشتن تقدیکه الله برا یانیتوانند مگر ز یبرسانند، نم
 .»ھا، خشک شده است افته و نامهیان یھا پا قلم

ده است و انسان قدرت ومه الله متعال در قضا و قدر ثبت ندوم: اعمال و افعالی را ک
را ھا  آن الله متعال به او بخشیدهی نعمت عقل و قدرت و اختیاری که  دارد به وسیله

انجام دھد، مانند ایمان و کفر و فرمانبرداری و نافرمانی و نیکوکاری و بدکاری، پس در 
شود برای  شود و ثواب و جزا برایش ثبت می و امثالشان انسان محاسبه میھا  آن مقابل

و حق را از باطل  ھا را نازل کرده است اینکه الله متعال پیامبران را فرستاده و کتاب
و از کفر و نافرمانی بر  ه استو در ایمان و فرمانبرداری تشویق نمود همشخص نمود

، ه استمند ساخت ه، و از قدرت اختیار بھره، و به انسان نعمت عقل داده استحذر داشت
و ھریک از دو راه خوب و یا  دتواند انجام دھ ھرچه را به محض اینکه اختیار نماید می

                                           
 با لفظ ترمذی  ٢٥١٦و ترمذی حدیث شماره  ٢٦٦٩صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١
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عال قرار دارد. چون ھیچ چیزی در تی الله م تخاب نماید تحت مشیت و ارادهبد را ان
 شود.  ی او واقع نمی و خواست و اراده علم سرزمین و پادشاھی الله متعال بدون

ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَلۡيُۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡرۚ  ۡ�َقُّ ٱَوقُِل ﴿: فرماید میالله متعال  ِمن رَّ
ادُِ�َهاۚ �ن �َۡسَتغِيثُواْ ُ�َغاثُواْ بَِمآءٖ كَ  َحاَط بِِهۡم ُ�َ

َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ ۡ�َتۡدنَا لِل�َّ

َ
آ أ �َۡشوِي  لُۡمۡهلِ ٱإِ�َّ

ۚ ٱ اُب ٱبِۡئَس  لۡوُُجوهَ َ   .]٢٩[الکهف:  ﴾٢٩وََسآَءۡت ُمۡرَ�َفًقا ل�َّ
این قرآن، سخِن] حق از جانب پروردگارتان است؛ پس «[[ای پیامبر، به مشرکان] بگو: «

ما برای ستمکاران آتشی ». خواھد، کافر شود خواھد، ایمان بیاورد و ھر کس می کس می  ھر
ریادرسی گیرد؛ و اگر [در طلِب آب،] ف یش آنان را از ھر سو فرامی ھا ایم که سراپرده آماده کرده

ھا را  رسند؛ [آبی که حرارتش] چھره بجویند، با آبی ھمچون مِس گداخته به فریادشان می
  .»کند. چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاھی است! بریان می

ۚ �َّ �َۡسَتوُ ﴿: فرماید میالله متعال  َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقا
َ
ا  ١٨نَ ۥأ مَّ

َ
ِينَ ٱأ َّ� 

 ْ ْ َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت ٱوََعِملُوا ُٰت  ل�َّ َوىٰ ٱفَلَُهۡم َج�َّ
ۡ
ْ َ�ۡعَملُونَ  لَۡمأ ا  ١٩نُُزَ�ۢ بَِما َ�نُوا مَّ

َ
ِينَ ٱَوأ َّ� 

َوٮُٰهُم 
ۡ
ْ َ�َمأ ۖ ٱفََسُقوا ْ َعَذاَب  �َّاُر ِ�يُدواْ �ِيَها َو�ِيَل لَُهۡم ُذوقُوا

ُ
ٓ أ ْ ِمۡنَها ن َ�ۡرُُجوا

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ٓ أ ُ�ََّما

ِيٱ �َّارِ ٱ بُونَ  ۦُكنُتم بِهِ  �َّ   .]٢٠-١٨[السجدة:  ﴾٢٠تَُ�ّذِ
آیا [پاداش] کسی که مؤمن است ھمچون کسی است که نافرمان است؟ ھرگز برابر «

ھا[ی  اند، جایگاھشان باغ اند و کارھای شایسته انجام داده نیستند. اما کسانی که ایمان آورده
د. و اما کسانی که نافرمانی کردند، کردن بھشتی] است؛ پاداشی است به [پاس] آنچه می

شوند  جایگاھشان آتش [دوزخ] است. ھر گاه بخواھند از آن خارج شوند، به آن بازگردانده می
  .»انگاشتید شود: بچشید عذاب آتشی که ھمواره آن را دروغ می و به آنان گفته می

 چه زمانی استناد به تقدیر جایز است؟
طور که  ھا استناد نماید، ھمان برابر مصیبت جایز است که انسان به تقدیر در -١

در قسم اول بیان شد، پس ھنگامی که انسان مریض شد یا ضرری دید یا به 
بالھای که در اختیارش نیست مبتال گردید، به تقدیر الله متعال استناد نماید 
و بگوید: تقدیر الله متعال بود و آنچه خواست انجام داد و اگر توانایی دارد صبر 

طور که الله متعال  ھمان .ماید و راضی باشد تا اینکه به او ثواب برسدن

ءٖ ّمَِن ﴿: فرماید می ۡمَ�ٰلِ ٱَوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َوِۡف ٱَوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
�ۡ 

نُفِس ٱوَ 
َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ َّ�  ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ إِذَا
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ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ١٥٦��َّ
ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
أ

  ]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱ
[= قحطی] و زیان مالی [=  و قطعًا شما را با چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی«

نابودی یا دشوارِی کسِب آن] و جانی [= مرگ و میر یا شھادت] و زیان محصوالت 
به آنچه در دنیا و آخرت آزماییم؛ و [ای پیامبر،] شکیبایان را [ [کشاورزی] می

] بشارت بده؛ ھمان کسانی که ھر گاه مصیبتی به ایشان آید برایشان فراھم می
به راستی که ما از آِن الله ھستیم و به «گویند:  ضایت و تسلیم] میرسد [از روی ر می

ھستند که درودھا و رحمتی از پروردگارشان برایشان ھا  این ».گردیم سوی او بازمی
  .»یافتگانند است و ھمینان ھدایت

قدیر استناد نماید و تجایز نیست که انسان در مقابل نافرمانی و گناھان به  -٢
متعال به  هکند، و کارھای حرام انجام دھد، برای اینکه اللواجبات را ترک 

 انجام دادن طاعات و دوری نمودن از معاصی و گناھان و به عمل کردن
 . از توکل کردن به تقدیر نھی نموده است دستور داده است، و

شد الله متعال تکذیب کنندگان  عنوان حجت برای شخصی پذیرفته می هاگر تقدیر ب
داد که  د و دستور نمیدا را عذاب نمیھا  آن ثمود و مانند ،نند قوم نوح، عادپیامبران ما

را ھا  آن بر متجاوزان اجرا شود. و کسی که تقدیر را بر گناھکاران حجت بداند حدود
کند، و کسی  داند، پس ھیچ کسی را سرزنش و مالمت نمی مستحق سرزنش و جزا نمی

 نیکی یا بدی انجام دھد ، و بین کسی که با اودھد را که به او تجاوز نماید، جزا نمی
نادانی عقل است، و الله متعال  ل نیست و این باطل و بر باطل بنا شده است ویفرقی قا

گرداند و به او فھم دین  نسبت به کسی که اراده خیر نماید، او را در دین فقیه می

ِينَ ٱَسَيُقوُل ﴿: فرماید میالله متعال  دھد. می ْ لَۡو َشآَء  �َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ ٱأ ۡ�َنا َوَ�ٓ  �َّ َ�ۡ

َ
ٓ أ َما

َب  � َكَ�ٰلَِك َكذَّ ءٖ ۡمَنا مِن َ�ۡ ِينَ ٱَءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ ۗ قُۡل َهۡل  �َّ َسنَا
ۡ
ْ بَأ ٰ َذاقُوا ِمن َ�ۡبلِِهۡم َح�َّ

ٓۖ إِن تَتَّبِعُ  نَّ ٱإِ�َّ  ونَ ِعنَدُ�م ّمِۡن ِعۡلٖ� َ�تُۡخرُِجوهُ َ�َا نُتۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصونَ  لظَّ
َ
 ﴾١٤٨�ۡن أ

  .]١٤٨[األنعام: 
آوردیم و نه  خواست، نه ما شرک می اگر الله می«ه شرک ورزیدند خواھند گفت: کسانی ک«

ه پیش از آنان کسانی ک». ردیمک ] تحریم نمی پدرانمان و [ھمچنین] چیزی را [خودسرانه
ردند تا عذاب ما را چشیدند. [ای پیامبر، به کذیب کبودند نیز ھمین گونه [پیامبران خود را] ت
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نید؟ [در که آن را برای ما آشکار کآیا [دانش و] دلیلی نزدتان ھست «این مشرکان] بگو: 
  .»گویید کنید و جز دروغ نمی حقیقت،] شما جز پندار [از چیزی] پیروی نمی

 حکم به کار گرفتن اسباب
الله متعال  .ضا و قدر، علم عمل استی دین حکمت، احکام، عدل، احسان، ق ھمه

استفاده کردن از اسباب  هاش تقدیر نموده است ب آنچه را که از نیکی و بدی برای بنده
اسباب نیکی و خیر، ایمان آوردن و اطاعت کردن است و اسباب  است. مرتبط دانسته

تقدیر ای که الله متعال برایش  حض اراده. انسان به مباشد بدی کفر و نافرمانی می
نماید، و انسان با اختیار و استفاده  نموده و اختیاری که به او بخشیده است عمل می

الله متعال به او بخشیده است به آنچه که در تقدیر از سعادت و یا  که کردن از اسبابی
برای ورود به بھشت استفاده کردن از اسباب آن  .رسد بدبختی برایش نوشته شده می

داخل شدن به جھنم نیز اسبابی دارد که ترک کردن آن واجب و الزم و ضروری است، 
 ضروری است. 

ِ ﴿: فرماید میالله متعال  ٞۖ َ�َمن َشآَء  ۦإِنَّ َ�ِٰذه َذَ ٱتَۡذكَِرة َوَما  ٢٩َسبِيٗ�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  �َّ
ن �ََشآَء 

َ
ٓ أ ۚ ٱ�ََشآُءوَن إِ�َّ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ  ۦۚ ۡدِخُل َمن �ََشآُء ِ� رَۡ�َتِهِ يُ  ٣٠َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما �َّ

ٰلِِم�َ ٱوَ  ِ�َمۢ� ل�َّ
َ
َعدَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
  ]٣١-٢٩[اإلنسان:  ﴾٣١أ

کس که بخواھد، راھی به سوی پروردگارش  گمان، این یادآوری [و پند] است؛ پس ھر  بی«
الله دانای حکیم گمان،  خواھید، مگر اینکه الله بخواھد. بی گزیند. و شما چیزی را نمی بر

کند؛ و عذاب دردناکی برای ستمکاران  است؛  ھر کس را که بخواھد، در رحمت خود وارد می
  .»آماده کرده است

ِۚ ٱتِۡلَك ُحُدوُد ﴿: فرماید میو الله متعال  َ ٱَوَمن يُِطِع  �َّ ٰٖت  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ يُۡدِخۡلُه َج�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها 

َ
َ ٱَوَمن َ�ۡعِص  ١٣ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك َ�ِٰ�ِ  ۡ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

ا �ِيَها َوَ�ُ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  هِ�ٞ  ۥيُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ   ]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤َعَذاٞب مُّ
ھایی  کس از الله و پیامبرش اطاعت کند، وی را به باغ حدود الھی است و ھر  ھا این«
اند و این ھمان  آورد که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است؛ در آن جاودانه درمی

کس از الله و پیامبرش نافرمانی نماید و از حدود او تجاوز کند، وی  کامیابی بزرگ است. و ھر 
بار [در پیش]  کند که جاودانه در آن خواھد ماند و برایش عذابی خفت را در آتشی وارد می

 . »ستا
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ٍّ َ�ْن  َغْرقَدِ  بَِقيعِ  يِف  َجنَاَزٍة، يِف  ُكنَّا: قَاَل  س يلَعِ
ْ
تَانَا ال

َ
ُ، َوَ�َعْدنَا َ�َقَعدَ  ج انلَّيِبُّ  فَأ

َ
 َحْوهل

ٌة، َوَمَعهُ  َس، ِ�رَْصَ تِهِ  َ�نُْكُت  فََجَعَل  َ�نَكَّ َحٍد، ِمنْ  ِمنُْ�مْ  َما: قَاَل  ُ�مَّ  بِِمْخرَصَ
َ
 َ�ْفٍس  ِمنْ  َما أ

َنَّةِ  ِمنَ  َماَكُ�َها ُكِتَب  إِالَّ  َمنُْفوَسةٍ 
ْ
وْ  َشِقيَّةً  ُكِتَب  قَدْ  َو�ِالَّ  َوانلَّاِر، اجل

َ
 يَا: رَُجٌل  َ�َقاَل  َسِعيَدةً  أ

فَال اهللاِ  رَُسوَل 
َ
َعَمَل  َونََدعُ  ِكتَابِنَا، ىلَعَ  َ�تَّلِكُ  أ

ْ
ْهلِ  ِمنْ  ِمنَّا اَكنَ  َ�َمنْ  ال

َ
َعاَدةِ  أ   فََسيَِص�ُ  السَّ

َ
 إىِل

ْهلِ  َ�َملِ 
َ
َعاَدةِ  أ ا السَّ مَّ

َ
ْهلِ  َمنْ  ِمنَّا اَكنَ  َمنْ  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ   فََسيَِص�ُ  الشَّ

َ
ْهلِ  َ�َملِ  إىِل

َ
َقاَوةِ  أ : قَاَل  الشَّ

ا مَّ
َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ ونَ  السَّ ُ َعاَدةِ، لََعَملِ  َ�يُيرَسِّ ا السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ ونَ  الشَّ ُ َقاَوةِ  ِلَعَملِ  َ�بُيرَسِّ   ُ�مَّ  الشَّ

َ
 :قََرأ

ۡ�َطٰي وَ ﴿
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
َق بِٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٥�ََّ�ٰ ٱفَأ ٰى  ٦َوَصدَّ هُۥ لِۡليُۡ�َ ُ  ١.»]٦[اللیل:  ﴾٧فََسُنيَّ�ِ

) مدینه گورستان( الغرقد بقیع در ای جنازه ھمراه ما: گوید می س طالب ابی بن علی
 دردست کوچکی عصای نشستیم. دورش به نشست، آمد و ما نزد ھم ج پیامبر بودیم،
: فرمود سپس کرد، می خط خط را زمین با عصایش انداخته، پایین را سرش داشت،

 و الله پیشگاه در دوزخ و بھشت در او جای که نیست انسانی ھیچ و شما از یک ھیچ«
 ما چرا پس! الله رسول ای: گفت نفر یک ».باشد نشده نوشته شقاوتش و نیز سعادت

 سعادت اھل از کسی اگر نسپاریم؟ سرنوشت به را خودمان و بکشیم عبادت زحمت
 باشد دوزخ از اھل کسی اگر آورد، می روی سعادت اھل کارھای سوی به سرانجام باشد

 برای سعادت اھل«: فرمود ج پیامبر. گردد برمی دوزخ اھل کارھای طرف به سرانجام
 اھل طور ھمین است، آسان و سھل برایشان خیر کار و ھستند آماده خیر کارھای انجام

 انجام راھا  آن آسانی به دارند، آمادگی گناه و زشت کارھای برای دوزخ و شقاوت
که   {و اما کسی: فرمود تالوت  را »اللیل« این آیات از سوره ج پیامبر سپس دھند، می

تصدیق کند، به [در راه الله] ببخشید و پرھیزگاری کند و [وعدۀ الله و سخنان] نیک را 
زودی انجام [کار خیر و] آسانی [= اعمال نیکو و انفاق در راه الله] را برایش آسان 

 }».کنیم می

 حکم دفع تقدیر
 دفع تقدیر به وسیله تقدیر در موارد ذیل مشروع است:

                                           
 با لفظ بخاری ٢٤٦٧حدیث شماره  ح مسلمیو صح ٤٩٤٥، ١٣٦٢حدیث شماره  یبخارمتفق علیه؛  - ١
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ی اسباب دیگری از تقدیر که  وسیله هاول: دفع تقدیری که اسباب آن منعقد شده ب
وسیله جنگیدن، دفع گرمی و سردی و ه نماید، مانند دفع دشمن ب با آن مقابله می

 مانند آن...
دوم: دفع تقدیری که واقع شده و استقرار یافته با تقدیر دیگری که آن را دفع 

و درمان، و دفع  دفع تقدیر بیماری به وسیله تقدیر دارو برد، مانند نماید و از بین می می
 .دفع تقدیر بدی با تقدیر احسان و نیکی و ...  تقدیر گناه به وسیله تقدیر توبه،

ۚ ٱَوَ�  ۡ�ََسَنةُ ٱَوَ� �َۡسَتوِي ﴿: فرماید میالله متعال  يَِّئُة ِ  ۡدَ�عۡ ٱ لسَّ ۡحَسُن فَإِذَا  لَِّ� ٱب
َ
ِ�َ أ

ِيٱ نَّهُ  ۥبَۡيَنَك َو�َۡيَنهُ  �َّ
َ
ٮَٰهآ إِ�َّ  ٣٤َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ  ۥَعَ�َٰوةٞ َك� ِينَ ٱَوَما يُلَقَّ ٮَٰهآ إِ�َّ  �َّ واْ َوَما يُلَقَّ َصَ�ُ

 .]٣٥-٣٤[فصلت:  ﴾٣٥ُذو َحّظٍ َعِظي�ٖ 
ه در که بھتر است، پاسخ بده کای  [ھرگز] نیکی و بدی یکسان نیست. ھمواره به شیوه«

ه بین تو و او دشمنی وجود دارد، گویی دوستی مھربان است. تنھا کسی کآن صورت، 
  .»رسند بزرگی [از ایمان و اخالق] دارند، به چنین مقامی می ه بھرۀکیبایان و کسانی کش

 مشیت فراگیر الھی برای ھر چیزی
به الله متعال از جھت خلق و ھا  آن دھد نسبت دادن خوبی و بدی که فرد انجام می

باشد  می آفرینش منافاتی ندارد، الله متعال خالق ھر چیزی و خالق انسان و افعالش نیز
 هب فساد،معاصی و  دلیلی بر رضای الله متعال نیست، کفر و أل اراده اللهولی مشیت و 

راضی نیست و ھا  آن مشیت الھی وابسته است ولی الله متعال آن را دوست ندارد و از
 کند.  نھی میھا  آن جامدارد و از ان بغضھا  آن کند، بلکه نسبت به به آن امر نمی
مشیت الھی که با خلق ھر چیزی ھمراه که مبغوض و ناخوشایند است از  ھر چیزی

شود، الله متعال برای ھر چیزی حکمت و مقصدی خلق نموده است  است خارج نمی
 . باشد اش می که بر اساس تدبیر و پادشاھی

ن �َۡسَتقِيمَ  ٢٧إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
 ٢٨لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ

ن �ََشآَء َوَما �َشَ 
َ
ٓ أ ُ ٱآُءوَن إِ�َّ   .]٢٩-٢٧[التکویر:  ﴾٢٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

این [قرآن] چیزی جز پند و اندرز برای جھانیان نیست. برای ھر یک از شما که بخواھد «
خواھید، مگر آنکه پروردگار جھانیان  راه راست [حق را] در پیش گیرد. و شما [چیزی را] نمی

  .»بخواھد [اراده کند و]
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 حکم راضی شدن به تقدیر
 راضی شدن به تقدیر سه نوع است: 

 اول: راضی شدن به طاعات و عبادات و این واجب است.
 ھا، و این مستحب است.  دوم: راضی شدن در برابر مصیبت
راضی شدن در این موارد امر نشده است بلکه به  سوم: کفر و فسوق و نافرمانی، به

دوست ندارد  آن را الله متعالدستور داده شده است؛ زیرا ھا  آن و خشم در مقابل بغض
را خلق کرده ولی دوستشان ندارد، و ھا  آن شود، اگر چه الله متعال و از آن راضی نمی

طور که شیاطین را خلق  ھمان .آن شود به دوست داشتنمنجر شود که  میناین باعث 
وم ماما خود فعل و فاعلش مذ. پس ما بر آنچه الله خلق کرده راضی ھستیم کرد

یک امر از یک جھت دوست  .نداریم شانراضی نیستیم و دوستھا  آن ھستند، به
؛ مانند دارو که تلخ است شود وجه دیگر مورد تنفر و بغض واقع می داشتنی است و از

 د .ولی سرانجامی دوست داشتنی دار

ْ ٱوَ ﴿: فرماید میالله متعال  نَّ �ِيُ�ۡم رَُسوَل  ۡعلَُمٓوا
َ
ِۚ ٱأ لَۡو يُِطيُعُ�ۡم ِ� َكثِ�ٖ ّمَِن  �َّ

ۡمرِ ٱ
َ
َ ٱلََعنِتُّۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ� يَ�ٰنَ ٱَحبََّب إَِ�ُۡ�ُم  �َّ هَ إَِ�ُۡ�ُم  ۥَوَز�ََّنهُ  ۡ�ِ ِ� قُلُو�ُِ�ۡم َوَ�رَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك هُ  ۡلعِۡصَيانَۚ ٱوَ  لُۡفُسوَق ٱوَ  ۡلُ�ۡفرَ ٱ
ُ
ِٰشدُ ٱ مُ أ ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن  ٧ونَ ل�َّ ُ ٱَونِۡعَمٗةۚ وَ  �َّ َعلِيٌم  �َّ

  .]٨-٧[الحجرات:  ﴾٨َحِكيمٞ 
داند]؛ اگر در بسیاری از امور  ه رسول الله میان شماست [و صالحتان را بھتر میکبدانید «

شوید؛ ولی الله ایمان را محبوب شما نمود و  ند، دچار زحمت میکاز [میل و نظِر] شما پیروی 
ھایتان بیاراست [تا اسالم بیاورید] و کفر و نافرمانی و سرکشی را در نظرتان  را در دلآن 

ه آراسته به این اوصافند] پویندگاِن راه ھدایت و کمالند. [این کناخوشایند گرداند. آنان [
عنایات،] به عنوان فضیلت و نعمتی از جانب الله [مقرر شده است]؛ و الله دانای حکیم 

  .»است
 الله متعال نسبت به نیکی و بدی دو وجه است:  قضای

 یشود پس قضا از این جھت بنده راضی می ؛اول: تعلق و و نسبت آن به الله متعال
 اش نیکی و عدل و حکمت و رحمت است.  الله متعال ھمه

شود، مانند ایمان  آن راضی می برخی از وسیلهه ب؛ دوم: تعلق و نسبت آن به انسان
راضی ھا  آن دیگر مانند کفر و معاصی و نافرمانی که نسبت به و طاعات و برخی
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ھا  آن شان ندارد و به شود و دوست راضی نمیھا  آن شود، و ھمچنین الله متعال از نمی
 نماید.  امر نمی

ْ فَإِنَّ ﴿: فرماید میالله متعال  َ ٱإِن تَۡ�ُفُروا َغِ�ٌّ َعنُ�ۡمۖ َوَ� يَۡرَ�ٰ لِعَِبادِهِ  �َّ
ۖ ۡلُ�فۡ ٱ رِۡجُعُ�ۡم  َر ۡخَرٰىۚ ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�م مَّ

ُ
�ن �َۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُ�ۡمۗ َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

ۢ  ۥَ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَنۚ إِنَّهُ  ُدورِ ٱبَِذاِت  َعلِيُم   .]٧[الزمر:  ﴾٧لصُّ
نیاز است و ھرگز ناسپاسِی بندگانش را  بیاگر ناسپاسی کنید، [بدانید که] الله از شما «
پسندد؛ و ھیچ گناھکاری، باِر  پسندد؛ و اگر شکر او را به جای آورید، این کار را برایتان می نمی

کشد؛ بازگشتتان به سوی پروردگارتان است؛ آنگاه او شما را از  گناه دیگری را بر دوش نمی
گاه می آنچه انجام می گاه است از راِز دل کند. یقینًا او دادید، آ  . »ھا آ

 افعال بندگان مخلوق ھستند
و قبل از  هو خواست هالله متعال انسان و افعالش را خلق نموده است و آن را دانست

. پس ھنگامی که انسان کار نیک یا بدی را مرتکب ه استنوشت و ثبت نموده وقوعش
نوشته است و علم الله متعال شود که آن را دانسته و آفریده و  شود برای ما معلوم می

باشد، علم الله متعال ھمه چیز را  معرفت فراگیر می به فعل و عمل بندگان علم و

ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن ﴿: فرماید مینماید. الله متعال  احاطه می ٖن َوَما َ�ۡتلُوا
ۡ
َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

ّ�َِك  َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا َعلَۡيُ�مۡ  ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما َ�ۡعُزُب َعن رَّ
 �ِ ٖ� �ِض ٱِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ

َ
َمآءِ ٱَوَ� ِ�  ۡ� ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب  لسَّ

َ
ۡصَغَر ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

بِ�ٍ    .]٦١[یونس:  ﴾٦١مُّ
خوانی؛ و [شما  ] آن را نمی ای از اری نیستی و ھیچ [آیهکو [ای پیامبر،] تو مشغول ھیچ «

پردازید، ما بر [کارھای] شما  ه به آن میکه آنگاه کنید، مگر اینک اری نمیکنیز ای مردم،] ھیچ 
از پروردگارت پنھان نیست؛ و  -[نه] در زمین و نه در آسمان - ای وزِن ذّره گواھیم؛ و ھم

]  تابی روشن [ثبت شدهکه در ک[نیز] چیزی نیست، مگر اینتر از آن  تر یا بزرگ وچکک[حتی] 
 . »است

ِ  َ�بْدَ  َ�نْ  َ�نَا: قَاَل  س َمْسُعودٍ  ْ�نَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  َحدَّ اِدُق  وَُهوَ  - ج ا�َّ : - الَمْصُدوُق  الصَّ
نَّ «

َ
َحِدُ�مْ  َخلَْق  أ

َ
هِ  َ�ْطِن  يِف  ُ�َْمعُ  أ مِّ

ُ
ْرَ�ِع�َ  أ

َ
وْ  - يَْوًما أ

َ
ْرَ�ِع�َ  أ

َ
 َعلََقةً  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  - يَلْلَةً  أ

ْرَ�عِ  َ�يُؤَْذنُ  الَملَُك، إيَِلْهِ  ُ�بَْعُث  ُ�مَّ  ِمثْلَُه، ُمْضَغةً  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  ِمثْلَُه،
َ
 ِرْزقَهُ  َ�يَْكتُُب : لَكَِماٍت  بِأ
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َجلَهُ 
َ
وْ  وََشيِقٌّ  َوَ�َملَهُ  َوأ

َ
وَح، ِ�يهِ  َ�نُْفخُ  ُ�مَّ  َسِعيٌد، أ َحَدُ�مْ  فَإِنَّ  الرُّ

َ
ْهلِ  بَِعَملِ  يَلَْعَمُل  أ

َ
 اجلَنَِّة، أ

  َوَ�يْنَهُ  بَيْنََها يَُ�ونُ  الَ  َحىتَّ 
َّ

ْهلِ  بَِعَملِ  َ�يَْعَمُل  الِكتَاُب، َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق  ِذَراٌع، إِال
َ
 انلَّارِ  أ

َحَدُ�مْ  َو�ِنَّ  انلَّاَر، َ�يَْدُخُل 
َ
ْهلِ  بَِعَملِ  يَلَْعَمُل  أ

َ
  َوَ�يْنَهُ  بَيْنََها يَُ�ونُ  َما َحىتَّ  انلَّاِر، أ

َّ
 ِذَراٌع، إِال

ْهلِ  َ�َمَل  َ�يَْعَمُل  الِكتَاُب، َعلَيْهِ  فَيَْسِبُق 
َ
 ١.»َ�يَْدُخلَُها اجلَنَّةِ  أ

 ج مصدوق و صادق پیامبرِ : گفت که است شده روایت س مسعود بن عبدالله از
 و روز چھل که است گونه این شما از ھرکدام آفرینش: «فرمود و گفت سخن برایمان

 به( شب چھل) راوی شک( یا و - شود می آورده گرد مادرش شکم در شب چھل
 آید، درمی) بسته خون( علقه صورت به مدت ھمان به سپس -) بود خواھد نطفه صورت
 ی[ فرشته الله سپس شود، می تبدیل) پاره گوشت( مضغه به مدت ھمان به سپس

و  او روزِی : شود می داده دستور چیز چھار نوشتن به و فرستد می سویش به را] مأموری
 روح او در سپس بود، خواھد بخت خوش یا بدبخت سرانجاماینکه  و عملش و اجل
 و او میان که جایی تا دھد، می انجام را بھشت اھل عمل شما از یکی ھمانا و دمد می

 اھل کار پس گیرد، می سبقت او بر نوشته این ولی ماند، نمی فاصله ذراعی جز بھشت
 آتش اھل عمل شما از یکی ھمانا و گردد می آتش داخل و دھد می انجام را آتش

 ولی ماند، نمی فاصله ذراعی جز جھنم و او میان که جایی تا دھد، می انجام را) جھنم(
 آن داخل و دھد می انجام را بھشت اھل کار پس گیرد، می سبقت او بر نوشته این
 .»گردد می

 و احسانعدل 
 و کند امکان ندارد به کسی ظلم. دباش افعال الله متعال بین عدل و احسان می

 تر است. بخشش نزد او از انتقام محبوبو عفو  تر است و از عدل محبوب احسان نزد او
کند، با فرد گناھکار و نافرمان با  الله متعال با بندگانش با عدل و احسان معامله می

ۖ َ�َمۡن َ�َفا ﴿فرماید:  طور که می ھمان .کند عدل برخورد می ْ َسّيِئَةٖ َسّيِئَةٞ ّمِۡثلَُها ُؤا وََجَ�ٰٓ
ۡجُرهُ 

َ
ۡصلََح فَأ

َ
ِۚ ٱَ�َ  ۥَوأ ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥإِنَّهُ  �َّ   .]٤٠[الشوری:  ﴾٤٠ل�َّ

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٦٤٣و مسلم حدیث شماره  ٣٢٠٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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و جزای ھر بدی، کیفری ھمانند آن بدی است [نه بیشتر]؛ پس ھر کس گذشت کند و «
گمان، او ستمکاران را دوست  اصالح [و آشتی] آوَرد، پاداشش بر عھدۀ الله است. بیکار را به 

 .»ندارد

 دانستن اوامر الله متعال
 دستورات الله متعال دو نوع ھستند: اوامر ملکی آفرینش و اوامر ملکی شرعی 

 اوامری که به جھان آفرینش بستگی دارند سه نوع ھستند: 
آن امری است که از جانب الله متعال متوجه ھمه  امر خلق و ایجاد کردن، و -١

ُ ٱ﴿: فرماید میطور که  ھمان .مخلوقات است ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� َوُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

َ�ٰلُِق ُ�ّ
  ]٦٢[الزمر:  ﴾٦٢َو�ِيلٞ 
  .»الله آفریدگار ھر چیزی است و او تعالی بر ھمه چیز [نگھبان و] کارساز است«
ماندن: و آن امری است که از جانب الله متعال متوجه تمام امر بقا و باقی  -٢

َ ٱ۞إِنَّ ﴿: فرماید میمتعال  . اللهاست مخلوقات برای باقیماندنشان َ�َٰ�ٰتِ ٱُ�ۡمِسُك  �َّ  لسَّ
�َض ٱوَ 

َ
�ۡ  ِ َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِده

َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ٓ إِۡن أ ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َا

َ
َ�َن َحلِيًما  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ أ

  ]٤١[فاطر:  ﴾٤١َ�ُفوٗر�
تو منّزھی؛ [دوست و] کارساِز ما تو ھستی، نه آنان؛ بلکه [این «گویند:  [فرشتگان] می«

تصریف و  -٣ .»ایمان داشتندھا  آن کردند و بیشتر آنان به مشرکان] شیاطین را عبادت می
ر از طرف الله واین ام ؛و سکون، زندگی و مرگ و... حرکت تدبیر امور، نفع و ضرر،

باشد: الله متعال در این باره  عالم باال و عالم پایین می متعال متوجه تمام مخلوقات در

ن �ََشآُء  لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلِك ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿: فرماید می مِمَّ
ۖ �ِيَِدَك  ۖ ٱَوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َۡل ٱتُولُِج  ٢٦إِنََّك َ�َ َّ�  �ِ
ِۡل� ٱِ�  �ََّهارَ ٱَوتُولُِج  �ََّهارِ ٱ ۖ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡرُِج  لَۡمّيِِت ٱمَِن  ۡلَ�َّ ٱَوُ�ۡرُِج  �َّ ِّ�َ

َوتَۡرُزُق  لۡ
  .]٢٧-٢٦[آل عمران:  ﴾٢٧َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 

کس  بخشی و از ھر  کس را بخواھی حکومت می بارالھا، ای فرمانرواِی ھستی، ھر بگو: «
کس  دھی و ھر  کس بخواھی عزت [و قدرت] می گیری؛ و به ھر  بخواھی حکومت را بازپس می

گمان، تو بر ھر چیزی  داری. [پروردگارا،] خوبی به دست توست و بی را بخواھی خوار می
کاھی و بر  آوری [و از طوِل یکی می آوری و روز را به شب در می یتوانایی. شب را به روز در م

آوری [= رویِش گیاه از دانه]  جان بیرون می افزایی] و [موجوِد] زنده را از [مادۀ] بی دیگری می
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سازی [= بیرون آمدِن تخم از پرندگان] و به  جان را از [موجود] زنده خارج می و [مادۀ] بی
  .»دھی ر روزی میشما کس بخواھی، بی ھر 

که انسان از پروردگارش اطاعت نماید، خیر و منافع زیادی به  و ھمچنین ھنگامی
کسی  اللهدنبال خواھد داشت که سودش به او و به دیگران خواھد رسید و به غیر از 

 تواند منافعش را شمارش نماید. دیگر نمی
یادی به دنبال خواھد که نافرمانی الله را مرتکب شود، بدی و ضررھای ز و ھنگامی

داشت که ضررش به او و به دیگران خواھد رسید و ضررش چنان زیاد خواھد بود که 
 است. داند که چه قدر می اللهفقط 

ُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ِيَن إِذَا ذُكَِر ٱ�َّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ إِ�َّ
ُونَ �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن يُقِيُموَن  ٢َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ٱ�َّ

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لَٰوةَ َوِممَّ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد  ٣ٱلصَّ اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
أ

 . ]٤-٢[األنفال:  ﴾٤َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ 
ھایشان  شود، دل تردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که وقتی الله یاد می بی«

افزاید و بر  شود، بر ایمانشان می گردد و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می ھراسان می
شان  دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  کنند. ھمان کسانی پروردگارشان توکل می

ه به راستی مؤمنند. برای آنان نزد کآنان ھستند  کنند. ایم انفاق می  کرده
 ».و خواھد بودکپروردگارشان، درجاتی [واال] و آمرزش و روزِی نی

َ َورَُسوَ�ُۥ يُۡدِخۡلُه ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ِۚ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِي

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ۚ َوَ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ َج�َّ َوَمن  ١٣َن �ِيَها

ا �ِيَها َوَ�ُۥ َعَذاٞب  َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ َ�ۡعِص ٱ�َّ
ِه�ٞ   . ]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤مُّ

ھایی  کس از الله و پیامبرش اطاعت کند، وی را به باغ ھا  حدود الھی است و ھر  این«
اند و این  آورد که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است؛ در آن جاودانه درمی

کس از الله و پیامبرش نافرمانی نماید و از حدود او  ھمان کامیابی بزرگ است. و ھر 
کند که جاودانه در آن خواھد ماند و برایش  تجاوز کند، وی را در آتشی وارد می

 ».تبار [در پیش] اس عذابی خفت
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 آثار طاعات و نافرمانی و گناھان 
ھا آثار لذیذ، پاک و محبوبی قرار داده است و لذتش چندین  برای طاعات و نیکی الله

تر از لذت معصیت است. بعد از ھر طاعتی، آرامش و ھدایت و امنیت و  برابر بیش
 رستگاری است.

اده است که باعث ھا آثار و دردھای ناخوشایندی قرار د برای معاصی و بدی اللهو 
شود که  ین صورت تربیت میه اشود و ب افسوس و پشیمانی، دلتنگی، غم و خسارت می

قَاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َ�ِيَعۢ�ۖ ﴿به خاطر فعلی که انجام داده، چندین برابر لذت ببرد. 
تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمِن ٱ�ََّبعَ 

ۡ
ا يَأ ۖ فَإِمَّ ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ�  َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ

ۡ�َ�ٰ  ١٢٣�َۡشَ�ٰ 
َ
هُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ أ ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُۥ َمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
 ١٢٤َوَمۡن أ

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��
َ
تَِ�ٓ أ َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيتَ  ١٢٥قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

َ
َهاۖ قَاَل َكَ�ٰلَِك �

 . ]١٢٦-١٢٣[طه:  ﴾١٢٦َوَ�َ�ٰلَِك ٱۡ�َۡوَم تُنَ�ٰ 
که دشمن   شما دو تن ھمراه ابلیس] ھمگی از بھشت فرود آیید، در حالی«[فرمود: «

یکدیگرید. اگر از [جانب] من رھنمودی برایتان رسید، [بدانید] ھرکس از ھدایتم پیروی کند، 
که از یاد من رویگردان شود،   افتد. و کسی می شود و نه [از عذاِب دوزخ] به رنج نه گمراه می

گوید:  انگیزیم. وی می یقینًا زندگی سختی خواھد داشت و روز قیامت او را نابینا برمی
ھمان فرماید:  [الله] می »پروردگارا، چرا مرا نابینا برانگیختی؛ حال آنکه [در دنیا] بینا بودم؟«

راموشی سپردی، امروز تو [نیز] به ھمان صورت را به فھا  آن ه آیات ما بر تو آمد وکطور 
 ».شوی فراموش می

تر  انسان فقط با انجام گناه، حال ناخوشایندی به او دست خواھد داد و کسی بیش
طور که سم برای  گناھان برای قلب ضرر دارند، ھماننماید.  عفو و بخشش نمی اللهاز 

َ�َٰبُ�م ّمِن ﴿جسم و بدن ضرر دارد. 
َ
يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡعُفواْ َعن َوَمآ أ

َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � مُّ

 . ]٣٠[الشوری:  ﴾٣٠َكثِ�ٖ 
اید؛ و [الله] از  ھر مصیبتی که به شما رسد، به خاطر کارھایی است که انجام داده«

 ».کند بسیاری [از گناھانتان] گذشت می
ان و خطاھا آلوده انسان را بر فطرت نیک و زیبایی آفریده است. پس اگر با گناھ الله

توبه نماید، جمال و زیبایی  اللهشود و اگر به سوی  گردد، زیبایی و جمال از او گرفته می
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گردد و به اوج و کمال زیبایی در بھشت دست خواھد یافت و ھمنشین  به او باز می
 پیامبران و انبیای الھی خواھد شد. 

َ وَ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ُ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱ�َّ

ُ
ٱلرَُّسوَل فَأ

ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا َۧعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ 
ُ
ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱل�َّ يقَِ� َوٱلشُّ ّدِ َ�ٰلَِك  ٦٩َن َوٱلّصِ

ِ َعلِيٗما ِۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ  . ]٧٠-٦٩[النساء:  ﴾٧٠ٱۡلَفۡضُل ِمَن ٱ�َّ
که الله و پیامبر را اطاعت کند [روز قیامت] ھمنشین کسانی خواھد بود که الله   کسی و«

کنندگان پیامبر] و  آنان را گرامی داشته است؛ [یعنی] با پیامبران و صّدیقان [= تصدیق
شھیدان و صالحان؛ و اینان چه نیکو رفیقانی ھستند! این فضل و بخشش از جانب الله است و 

 ». ه [به احوال بندگان] داناستھمین بس که الل
 باشد. در نھایت حکمت و رحمت و عدل و احسان می اللهی افعال  و ھمه

نماید و کسی را که  ھر کسی را که بخواھد با فضل و رحمت خویش ھدایت می
گاه  بخواھد با عدل و حکمتش گمراه می سازد و او بسیار با حکمت و داناست و او آ

َ َ�ُۥ ﴿عذاب و عقوبتش را کجا قرار دھد: است که رسالت و ھدایت و  نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
�

ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ُب َمن �ََشآُء َوَ�ۡغفُِر لَِمن �ََشآُءۗ َوٱ�َّ �ِض ُ�َعّذِ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ﴾٤٠ُمۡلُك ٱلسَّ

 . ]٤٠[المائدة: 
ِن الله است [و] ھر کس را بخواھد ھا و زمین از آ دانی که فرمانروایی آسمان آیا نمی«

 ».بخشد؟ و الله بر ھر چیزی تواناست کند و ھر کس را بخواھد می عذاب می

 فقه ھدایت و گمراھی
دھد و آنچه  است، آنچه بخواھد انجام می أل اللهآفرینش و دستور دادن مخصوص 

گمراه  کند، کسی را که بخواھد ھدایت، و کسی را که بخواھد، اراده نماید، حکم می
نماید. پادشاھی از اوست و آفرینش نیز آفرینش اوست. ھرکاری انجام دھد، سؤال  می

 شوند. شود، در حالی که دیگران سؤال می نمی
ھا را بر فطرت توحید و دوست داشتن نیکی و  این است که انسان اللهو از رحمت 

د اکرام و احترام شان مور بغض بدی آفریده است و آنان را با ارسال پیامبران به سوی
ه ھا را واضح و روشن نمود و راه هشان نازل فرمود ھا را برای قرار داده است و کتاب

ھا، اسباب ھدایت و  ھا و عقل ھا و بینایی ، و در شنواییهھا را برطرف کرد . بیماریاست

ّمِّ�ِ ﴿طاعت و بندگی قرار داده است. 
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� ۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َن رَُسوٗ� مِّ  ُۧهَو ٱ�َّ
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بِ�ٖ  ْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾٢َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُوا
 . ]٢[الجمعة: 

 سوادان، پیامبری از میان خودشان برانگیخت که آیاتش را بر و ذاتی است که از میان بی«
و آنان را پاک گرداَند و کتاب [= قرآن] و حکمت [= سنت] به آنان بیاموزاند؛ و به  بخواَندھا  آن

راستی که آنان پیش از این[که رسول به سویشان فرستاده شود]، در گمراھِی آشکاری 
 ».بودند

که ھدایت را ترجیح داده و به آن رغبت داشته باشد و طلب نماید  و بعد از آن، کسی
او را به سویش ھدایت  اللهو در راه رسیدن به آن جھاد کند، و اسبابش را انتخاب 

 اللهکند و این رحم و فضل و احسان  نماید و بر تحصیل و تکمیل آن کمک می می
 باشد. نسبت به بندگانش می

َ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َ ل ۚ �نَّ ٱ�َّ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا ِيَن َ�َٰهُدوا َمَع َوٱ�َّ
 . ]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

ھای خویش ھدایت  کوشند، قطعًا آنان را به راه که در راه [خشنودِی] ما می کسانی «
 ». تردید، الله با نیکوکاران است کنیم و بی می

که ضاللت و گمراھی را ترجیح دھد و برای طلب آن شوق و رغبت داشته  و کسی
 اللهشود. و آنچه را که دوست بدارد،  می حاصلباشد و به اسبابش عمل نماید، برایش 

یابد که او را از آن کار منصرف  چیزی نمی اللهدھد و از طرف  به دنبال او قرار می
 نماید. و این عدل الھی است.

َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َو�َتَّبِۡع ﴿فرماید:  ه میبلندمرتب الله َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ِۦ َما تََو�َّ   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِنَِ� نَُوّ�ِ

روشن شد با پیامبر مخالفت کند و از پس از آنکه [راه حق و] ھدایت برایش  و ھر کس «
راھی جز راه مؤمنان پیروی کند، او را به آنچه [برای خود برگزیده و از آن] پیروی کرده است 

 .»کشانیم؛ و [حقا که دوزخ] چه بد جایگاھی است! گذاریم و به دوزخ می وامی

 نتایج ایمان به تقدیر
عادت برای ھر مسلمانی است. ایمان به قضا و قدر سرمنشأ راحتی و اطمینان و س

که به ھدفش برسد، تعجب  داند که ھر چیزی در تقدیر الھی است، ھنگامی مؤمن می
کند و چیزی که نزدش محبوب است، اگر فوت شود و از بین رود، و یا چیز  نمی
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داند که ھمه  گردد، زیرا می شود و مضطرب نمی تاب نمی ناخوشایندی به او برسد، بی
 الھی است.چیز در تقدیر 

نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
�ِض َوَ� ِ�ٓ أ

َ
ِصيبَٖة ِ� ٱۡ� َصاَب مِن مُّ

َ
ٓ أ َما

ِ �َِس�ٞ  َهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
َ
ن �َّۡ�َأ

َ
ٰ َما فَاتَُ�ۡم  ٢٢ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن َ�بِۡل أ َسۡواْ َ�َ

ۡ
لَِّكيَۡ� تَأ

 ٓ ُ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�ۡتَاٖل فَُخورٍ  َوَ� َ�ۡفرَُحواْ بَِما  .]٢٣-٢٢[الحدید:  ﴾٢٣َءاتَٮُٰ�ۡمۗ َوٱ�َّ
ه پیش از کھیچ آسیبی در زمین و یا در وجود شما روی نخواھد داد، مگر آن«

ه این کار، بر الله آسان کایجادش، در دفتر [علم الھی] رقم خورده است. به راستی 
رود افسوس نخورید و به  ته را تذکر دادیم] تا بر آنچه از دستتان میکاست. [این ن

بِر فخرفروشی را دوست که الله ھیچ متکآورید سرمست نگردید  آنچه به دست می
 ».ندارد

، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن ُصَهيٍب  .٢ ْمَرُه لُكَُّه َخْ�ٌ
َ
ْمِر الُْمْؤِمِن، إِنَّ أ

َ
َعَجبًا ِأل

َصاَ�تُْه  َولَيَْس 
َ
ُ، َو�ِْن أ

َ
ا هل اُء َشَكَر، فَاَكَن َخْ�ً َصاَ�تُْه رَسَّ

َ
 لِلُْمْؤِمِن، إِْن أ

َّ
َحٍد إِال

َ
َذاَك ِأل

 ُ
َ

ا هل اُء، َصرَبَ فَاَكَن َخْ�ً  ١.»رَضَّ
شگفتا از حال مؤمن که ھمه «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س صھیب

ندارد: اگر مسأله  ین وضعیجز مؤمن، چن یر است و کسیاو خ یاوضاع و احوالش، برا
به او برسد، صبر  یان و مسأله ناگواریکند و اگر ز یبه او برسد، شکر م یندیخوشا

 .»ِر اوستین، به خید؛ و اینما یم

يِب َوقَّاٍص  .٣
َ
َصابَُه «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن َسْعِد بِْن أ

َ
َعِجبُْت لِلُمْؤِمِن، إِْن أ

، فَالُْمْؤِمُن يُؤَْجُر يِف لُكِّ َخْ�ٌ  َد اَهللا وََصرَبَ َد اَهللا وََشَكَر، َو�ِِن أَصاَ�تُْه ُمِصيبٌَة مَحِ مَحِ
تِهِ 

َ
 يِف اْمَرأ

َ
ْمِرهِ، َحىتَّ يُؤَْجَر يِف اللُّْقَمِة يَْرَ�ُعَها إىِل

َ
 ٢.»أ

م اگر در شگفت از مؤمن«فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س سعد بن ابی وقاص
کند و اگر  آورد و شکر می را به جای می اللهبه او نیکی و خوبی برسد، حمد و سپاس 

کند، مؤمن در  آورد و صبر اختیار می را به جای می اللهحمد مصیبتی به او برسد، 

                                           
 ٢٩٩٩حدیث شماره  مسلم - ١
 با لفظ احمد ٢٠٣١٠حدیث شماره  و عبدالرزاق١٤٩٢حدیث شماره  احمد ؛حسن - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٠٨

 

ی نانی که در  شود، حتی به خاطر لقمه ی کارھایش به او اجر و ثواب داده می ھمه
 .»شود او اجر و پاداش داده میگذارد، به  دھان ھمسرش می

 این بحث به اتمام رسید. أل اللهبه فضل 
ھای  اند از: ایمان به الله، فرشتگان، کتاب باشد که عبارت ارکان ایمان شش عدد می

آسمانی، پیامبران، روز آخرت و ایمان به تقدیر و خوبی و بدی که در آن وجود دارد. و 
 ای برایش نیست. مفیدی دارد که حد و اندازه ھریک از ارکان ایمان، نتایج و ثمرات

 ثمرات ارکان ایمان
کل بر او و عدم و توجه به سوی او، و تو اللهاش، توحید  : نتیجهأل ایمان به الله .١

محبت الله و تعظیم او و شکر و عبادت و طاعت و ترس از او  ،توجه به دیگران
 باشد. برداری از اوامرش و دوری از نواھی او می و فرمان

و اعتبار دادن به ھا  آن و حیا ازھا  آن اش محبت ایمان به فرشتگان: نتیجه .٢
 باشد. شان می طاعت

اش عبارت است از: قوت ایمان به الله و  ھا و پیامبران: ثمره ایمان به کتاب .٤و٣
 اللهھای الھی و آنچه را  ھایش و شناخت شریعت محبتش و شکر نمودن بر نعمت

ھای جھان  پندارد و شناخت حالت را که زشت و ناخوشایند میدوست دارد و آنچه 
در نیت ھا  آن و اقتدا کردن بهھا  آن آخرت و محبت به پیامبران الھی و اطاعت کردن از

 شان. و اقوال و اعمال و اخالق
اش عبارت است از: شناخت قدرت الھی و عظمت  ایمان به روز آخرت: ثمره .٥

ھا، و  رغبت داشتن در انجام دادن طاعات و نیکیپادشاھی و مملکتش، و شوق و 
 دوری نمودن از معاصی و منکرات، و آمادگی کامل داشتن برای روز آخرت.

اند از: آرامش و اطمینان نفس، و رضایت داشتن در  . ایمان به قدر: ثمراتش عبارت٦
 غالب و مھربان مقدر نموده است. اللهمقابل آنچه که 

به  اللهاش در زندگی فرد مسلمان تحقق یابد،  گانه رکان ششکه ایمان با ا و ھنگامی
او زندگی پاکی در دنیا خواھد داد و شایستگی ورود به بھشت و نجات از آتش را دارد و 

و رسولش  اللهگیرد که به صورت کامل در تمام امور از  زمانی صورت میھا  این ی ھمه
 اطاعت نماید.
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نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن َمۡن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
ُ
ۡو أ

َ
َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ْ َ�ۡعَملُونَ  ۡحَسِن َما َ�نُوا
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ  ﴾٩٧فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة

 . ]٩٧[النحل: 
که کار نیک کند و مؤمن باشد، قطعًا او را [در دنیا] به  - مرد یا زن - ھر کس«

داریم و [در آخرت نیز] بر اساس نیکوترین  ای زنده می گانی پاک و پسندیدهزند
 ».دھیم ردند، به آنان پاداش میک ه میکاری ک[طاعت و] 

َ َورَُسوَ�ُۥ يُۡدِخلُۡه ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ِۚ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ تِلَۡك ُحُدوُد ٱ�َّ
ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها  نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ َج�َّ

َ
 . ]١٣[النساء:  ﴾١٣ٱۡ�

ھایی  کس از الله و پیامبرش اطاعت کند، وی را به باغ ھا  حدود الھی است و ھر  این«
اند و این  آورد که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است؛ در آن جاودانه درمی

 ».ھمان کامیابی بزرگ است

 احسان -١٢
بینی، او  بینی، اگر تو او را نمی را چنان عبادت نمایی که او را می اللهاحسان : اینکه 

که در آن  ترین مراتب عبودیت و بندگی است، ھنگامی تو را خواھد دید. احسان از کامل
و حضور قلب و  هایمان کامل و تقوا و قوت یقین و راستی و لذت نزدیکی و مشاھد

 أل گفتار و کردار و اخالق نیکو و دوستی کامل و تعظیم و ذلیل شدن در مقابل الله
 وجود دارد.

ِۡسُنونَ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ِيَن ُهم �ُّ ْ وَّٱ�َّ ِيَن ٱ�ََّقوا َ َمَع ٱ�َّ  ﴾١٢٨إِنَّ ٱ�َّ
 . ]١٢٨[النحل: 

 ».ارندکوکه نیکسانی که پرھیزگاری کردند و کسانی است کتردید، الله با  بی«

ۡ َ�َ ٱلَۡعزِ�زِ ٱلرَِّحيمِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .٢ ِي يََرٮَٰك ِحَ� َ�ُقومُ  ٢١٧َوتََو�َّ  ٢١٨ٱ�َّ
ِٰجِدينَ  ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ٢١٩َوَ�َقلَُّبَك ِ� ٱل�َّ  . ]٢٢٠-٢١٧[الشعراء:  ﴾٢٢٠إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ

که چون [برای عبادت]  ناپذیِر مھربان توکل کن. ھمان ذاتی  شکستو بر [الله] «
بیند. و حرکت [و نشست و برخاسِت] تو را میان  خیزی، تو را می برمی

 ».تردید، او ھمان شنوای داناست نگرد]. بی کنندگان [می سجده
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اِب  ُ�َمرَ  َ�نْ  .٣ َطَّ
ْ
ُْن ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ  س ْ�ُن اخل

َ
َذاَت يَْوٍم، إِْذ َطلََع  ج قَاَل: بَيْنََما �

 
َ

َفِر، َوال ثَُر السَّ
َ
 يَُرى َعلَيِْه أ

َ
َعِر، ال َعلَيْنَا رَُجٌل َشِديُد َ�يَاِض اثلِّيَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ

 انلَّيِبِّ 
َ

َحٌد، َحىتَّ َجلََس إىِل
َ
 ُرْكبَتَيِْه، َووََضَع ج َ�ْعِرفُُه ِمنَّا أ

َ
ْسنََد ُرْكبَتَيِْه إىِل

َ
يِْه ، فَأ َكفَّ

ِْسَالِم، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
ْ

ِ� َعِن اإل ْخرِبْ
َ
ُد أ ْن : «ج ىلَعَ فَِخَذيِْه، َوقَاَل: يَا ُ�َمَّ

َ
ِْسَالُم أ

ْ
اإل

ًدا رَُسوُل اهللاِ  نَّ ُ�َمَّ
َ
 اُهللا َوأ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
اَكَة، ج �َْشَهَد أ َالَة، َوتُْؤِ�َ الزَّ ، َوتُِقيَم الصَّ

َيَْت إِِن اْستََطْعَت إيَِلِْه َسِبيًال َوتَُصوَم رَ 
ْ

ُجَّ ابل
َ

، قَاَل: َصَدقَْت، قَاَل: »َمَضاَن، َوحت
يَماِن، قَاَل:  ِ

ْ
ِ� َعِن اإل ْخرِبْ

َ
قُُه، قَاَل: فَأ ُ، َوُ�َصدِّ

ُ
هل

َ
ُ �َْسأ ْن تُْؤِمَن بِاِهللا، «َ�َعِجبْنَا هلَ

َ
أ

َْومِ 
ْ

هِ  َوَمَالئَِ�ِتِه، َوُ�تُِبِه، َورُُسِلِه، َوايل َقَدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ
ِخِر، َوتُْؤِمَن بِال

ْ
، قَاَل: »اآل

ِْحَساِن، قَاَل: 
ْ

ْخرِبِْ� َعِن اإل
َ
نََّك تََراُه، فَإِْن لَْم «َصَدقَْت، قَاَل: فَأ

َ
ْن َ�ْعبَُد اَهللا َك�

َ
أ

اَعِة، قَاَل: »تَُ�ْن تََراُه فَإِنَُّه يََراكَ  ِ� َعِن السَّ ْخرِبْ
َ
ْعلََم  َما«، قَاَل: فَأ

َ
الَْمْسئُوُل َ�نَْها بِأ

ائِلِ  َماَرتَِها، قَاَل: » ِمَن السَّ
َ
ْخرِبِْ� َ�ْن أ

َ
َُفاَة «قَاَل: فَأ

ْ
ْن تََرى احل

َ
َمُة َر�َّتََها، َوأ

َ ْ
ْن تَِ�َ األ

َ
أ
ُنْيَانِ  اِء َ�تََطاَولُوَن يِف ابلْ َعالََة راَِعَء الشَّ

ْ
ُعَراَة ال

ْ
ِبثُْت َمِليًّا، ُ�مَّ ، قَاَل: ُ�مَّ اْ�َطلََق فَلَ »ال

ائُِل؟«قَاَل يِل:  تَْدرِي َمِن السَّ
َ
ْعلَُم، قَاَل: » يَا ُ�َمُر أ

َ
ُ أ

ُ
�ُل «قُلُْت: اُهللا َورَُسوهل فَإِنَُّه ِجرْبِ

تَاُ�ْم ُ�َعلُِّمُ�ْم ِدينَُ�مْ 
َ
 ١.»أ

که  یم؛ ناگھان مردینشسته بود ج د: نزد رسول اللهیگو یم س عمر بن خطاب 
داشت، وارد مجلس شد؛ آثار  یاھیار سیبس یده بود و موھایپوش یدیار سفیلباس بس

 یا به گونه ج امبریشناخت. نزد پ یک از ما، او را نمیچ یان نبود و ھیسفر بر او نما
 یپاھا یچسباند و دو دستش را رو ج امبریپ یش را به زانوھاینشست که زانوھا

» ست؟یاسالم بگو که چ ی محمد! به من درباره یا«ش گذاشت و گفت: یخو
جز الله وجود  ینیمعبود راست یدھ ین است که گواھیاسالم، ا«) فرمود: ج امبری(پ

و ماه رمضان را روزه  یو زکات دھ یندارد و محمد، فرستاده اوست و نماز را برپا دار
(سؤال کننده) گفت: ». یبرو الله، به حج خانه یو استطاعت داشت ییو اگر توانا یریبگ
د. ینما یقش میکند و خود، تصد یم که خود، سؤال میما تعجب کرد». یگفت درست«

ن است که به الله، و یمان ایا«فرمود: » ست؟یمان چیبه من بگو که ا«د: یپرس
ر و شر یر خیز به تقدیامت (آخرت) و نیامبرانش و روز قیش، و پیھا فرشتگانش، و کتاب

                                           
 ٨ حدیث شمارهمسلم  - ١
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فرمود: » ست؟یاحسان چ«ل کرد: سؤا». یمان و باور داشته باشیالله، ا یاز سو
؛ و اگر ینیب یا او را میکه گو ین است که الله را چنان عبادت کنیاحسان ا«

ن که او، یِن به ایقی، پس با ینیب یا او را میکه گو ین عبادتش کنین چنیا یتوانست ینم
 فرمود:». امت خبر بدهیبه من درباره (زماِن) ق«گفت: ». ند، عبادتش نمایب یتو را م

گفت: ». ستی) از سؤال کننده، داناتر ناللهخود رسول  یعنی( یپرس یکه از او م یکس«
ش یز، آقایامت است) که کنیق یھا از نشانه«(فرمود: ». ش بگویھا پس به من از نشانه«

 یساز که در ساختمان ینیب یھا را م ازمند و چوپانین یھا و پابرھنگان و برھنه دیرا بزا
درنگ کردم؛  یادیپس از آن، سؤال کننده رفت. مدت ز». رندیگ یگر سبقت میکدیبر 

گفتم: الله و » بود؟ یکه سؤال کننده چه کس یدان یا میعمر! آ یا«فرمود:  ج امبریپ
نتان را به شما یل بود؛ نزدتان آمد تا دییاو جبر«دانند. فرمود:  یامبرش بھتر میپ

  .»آموزش دھد

ٖن َوَما �َ ﴿ .٤
ۡ
ۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

 �ِ ٖ� ّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما َ�ۡعُزُب َعن رَّ
ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� 

َ
ۡصَغَر ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
َمآءِ َوَ�ٓ أ �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ

َ
بِ�ٍ ٱۡ�  ﴾٦١ كَِ�ٰٖب مُّ

 . ]٦١[یونس: 
خوانی؛ و  ] آن را نمی ای از اری نیستی و ھیچ [آیهکو [ای پیامبر،] تو مشغول ھیچ «

پردازید، ما  ه به آن میکه آنگاه کنید، مگر اینک اری نمیک[شما نیز ای مردم،] ھیچ 
از  -آسمان[نه] در زمین و نه در  - ای وزِن ذّره بر [کارھای] شما گواھیم؛ و ھم

تر از آن [نیز] چیزی نیست،  تر یا بزرگ وچککپروردگارت پنھان نیست؛ و [حتی] 
 .»] است تابی روشن [ثبت شدهکه در کمگر این

ُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .٥ ِيَن إِذَا ذُكَِر ٱ�َّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ إِ�َّ
ُونَ �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم ءَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن يُقِيُموَن  ٢اَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ٱ�َّ

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لَٰوةَ َوِممَّ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد  ٣ٱلصَّ اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
أ

 . ]٤-٢[األنفال:  ﴾٤َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ 
ھایشان  شود، دل تردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که وقتی الله یاد می بی«

افزاید و بر  شود، بر ایمانشان می گردد و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می ھراسان می
شان  دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  کنند. ھمان کسانی پروردگارشان توکل می
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ه به راستی مؤمنند. برای آنان نزد کنان ھستند کنند. آ ایم انفاق می  کرده
 ».و خواھد بودکپروردگارشان، درجاتی [واال] و آمرزش و روزِی نی

 المسمراتب دین ا
 اند از: تر ھستند و عبارت دین اسالم سه مرتبه دارد، بعضی از آن از بعضی دیگر وسیع

ث عمر یدح دن موریر اده ک ان. و ھر مرتبه دارای ارکانی استاسالم، ایمان و احس
 در صفحه گذشته ذکر شد. ٨ حدیث شمارهخطاب به روایت مسلم بن 

 فقه احسان
ھا و مخلوقات و زندگی و مرگ، آزمایش  از آفرینش زمین و آسمان اللهحکمت 

 انجام دھد. أل اللهبر اساس کمال توحید و ایمان به را نمودن انسان است که اعمال نیکو 
ی آسمان و  ی احسان قرار گیرند، شناخت آفریننده مرتبهروش اینکه اعمال در 

ی اعمال مراقب  را در ھمه اللهباشد و اینکه  و صفات و افعالش می ءزمین در اسما
گاھی و قدرت ،نسبت به ھر چیزی اللهاینکه  دانستنخویش بداند و   بسیار علم و آ

 آورده است. أل لهالدر آنچه که از جانب  ج تبعیت نمودن از پیامبرز یندارد. و 
دھد که عمل را در  ترین نصیحت در قرآن است که انسان را دعوت می و این بزرگ

شود که نسبت به الله چنان محبت و تعظیم  ی احسان انجام دھد و باعث می مرتبه
 بیند. او را می اللهبیند،  بیند. پس اگر او را نمی نماید که او را می

که  دھد کسی ی احسان انجام می شنوا و بینا در درجه اللهپس بنده عملش را برای 
بیند و با رضایت او  شنود و اگر عملی انجام دھد، او را می اگر انسان سخن بگوید، او می

رسد و از عقاب و سزایش نجات  شود و بھترین پاداش و ثواب به او می رستگار می
که مرتکب  دھد و کسی که عمل نیک انجام دھد، برای خودش انجام می یابد. کسی می

 گردد. عمل بدی شود، ضررش به خودش برمی

يَّاٖ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
�َض ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ وَُهَو ٱ�َّ

ۡحَسُن َ�َمٗ�ۗ َولَ�ِن قُۡلَت إِنَُّ�م 
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
َوَ�َن َعۡرُشُهۥ َ�َ ٱلَۡمآءِ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

بِ�ٞ  ٓ إِ�َّ ِسۡحرٞ مُّ ْ إِۡن َ�َٰذا ِيَن َ�َفُرٓوا ۡبُعوثُوَن ِمۢن َ�ۡعِد ٱلَۡموِۡت َ�َُقولَنَّ ٱ�َّ  ﴾٧مَّ
 . ]٧[هود: 



 ٣١٣    باب اول: توحید و ایمان

 

ھا و زمین را در شش روز آفرید و [پیش از آن،] عرِش او بر آب  ه آسمانکو اوست «
شما «ارترید. و اگر [به مشرکان] بگویی: کوکدامتان نیکه کبود، تا شما را بیازماید 

گویند: این [قرآن  فر ورزیدند میکه کسانی ک، »شوید پس از مرگ برانگیخته می
 ».ارکچیزی] نیست مگر جادویی آش

ۡحَسُن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .٢
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
ِي َخلََق ٱلَۡموَۡت َوٱۡ�ََيٰوةَ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم � ٱ�َّ

 . ]٢: ك[المل ﴾٢ۡلَعزِ�ُز ٱۡلَغُفورُ َ�َمٗ�ۚ َوُهَو ٱ
[ھمان] ذاتی که مرگ و زندگی را آفرید، تا شما را بیازماید که کدام یک از شما «

 ». تر است؛ و او پیروزمنِد بخشنده است نیکوکار

 مراتب احسان
ی اول: اینکه فرد مسلمان پروردگارش را چنان با شوق و رغبت و محبت  مرتبه

 اللهنماید و  را که دوست دارد، طلب می أل اللهبیند. پس او  را میعبادت نماید که او 
بیند. و این باالترین  نماید مثل اینکه او را می باشد و چنان او را عبادت می مقصدش می

 است.  مرتبه
بینی، پس او را با  نمایی که او را می را چنان عبادت نمی اللهی دوم: وقتی که  مرتبه

بیند، در حالی که از عذاب و مجازاتش فرار  کن که تو را میحالت ترس چنان عبادت 

َما يُۡؤِمُن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهکنی و در مقابلش ذلیل و خوار ھستی.  می إِ�َّ
ْ ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم وَُهۡم َ� �َۡسَتكۡ � ْ بَِها � � وََسبَُّحوا ِيَن إَِذا ُذّكُِروا وَن۩ َ�ٰتَِنا ٱ�َّ ُ�ِ١٥ 

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن   ١٦َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 

َ
ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّةِ أ

ُ
آ أ  ]١٧ - ١٥[السجدة:  ﴾١٧فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

پند داده شوند، به سجده ھا  آن آورند که چون به ط کسانی به آیات ما ایمان میفق«
ورزند. [در دل شب،] از بسترھا  ستایند و تکبر نمی افتند و پروردگارشان را به پاکی می می

خوانند و از آنچه به آنان روزی  شان را با بیم و امید [به نیایش] می خیزند و پروردگار برمی
داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام  کنند. ھیچ کس نمی اق میایم انف داده
 ».ھا برایشان نھفته است دھند، چه [بسیار مایۀ] روشنی چشم می

 کمال عبودیت
 بلندمرتبه بر دو امر استوار است: اللهعبادت 
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نھایت دوستی و تعظیم و ذلیل بودن برای الله که با شناخت اسماء و صفات و 
ھا و دین و شریعتش و با معرفت ثواب و مجازات او  ھا و نعمت گنج تاو و شناخ افعال

 شود.  حاصل می

ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ
َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
َوَمۡن أ

 ٰ ُ إِبَۡ� ََذ ٱ�َّ َبَع ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۗ َوٱ�َّ  . ]١٢٥[النساء:  ﴾١٢٥هِيَم َخلِيٗ� َوٱ�َّ
ار است و کوکرده و نیککه خود را تسلیم الله   است  تر از کسی آیین و چه کسی نیک«

 ».گرا پیروی نموده است؟ و الله ابراھیم را به دوستی خود برگزید از آیین ابراھیِم حق

ۥٓ إَِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن َ�َقِد َوَمن �ُۡسلِۡم وَۡجَهُه ٱ�َّ
ُمورِ 

ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ� � �َ� ٱ�َّ  . ]٢٢[لقمان:  ﴾٢٢ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡ�َ�ٰ

ھر کس [خالصانه] به الله رو کند و نیکوکار باشد، به راستی که به دستاویز محکمی «
 ».ھا به سوی الله است چنگ زده است؛ و سرانجاِم کار

ۡجُرهُۥ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣
َ
ۥٓ أ ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَُه ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ

َ
� َمۡن أ بََ�ٰ

 . ]١١٢[البقرة:  ﴾١١٢ِعنَد َرّ�ِهِۦ َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
که مخلصانه روی خود را تسلیم الله کند و نیکوکار باشد، پاداشش نزد  آری، کسی «
روردگارش [محفوظ] است و [چنین کسانی] نه ترسی خواھند داشت و نه پ

 ».شوند اندوھگین می

 سودمند تراتج
 در قرآن دو نوع تجارت بیان شده است:

 تجارت مؤمنان و تجارت منافقان:
تجارت مؤمنان سودمند است و آن سعادتی است که در دنیا و آخرت تحقق  .١

ْ َهۡل ﴿: فرماید میبلندمرتبه  اللهطور که  یابد، ھمان می ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ٖ��ِ
َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ  ١٠أ تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن كُ 
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِ بِأ نُتۡم َوتَُ�ٰهُِدوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

نَۡ�ُٰر  ١١َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� َ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡم َو�ُۡدِخۡلُ�ۡم َج�َّ

ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ  ۖ نَۡ�ٞ  ١٢َوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ ۡخَرٰى ُ�ِبُّوَ�َها
ُ
َوأ

 ِ ِ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ  . ]١٣-١٠[الصف:  ﴾١٣ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمَِن ٱ�َّ
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خواھید] شما را به تجارتی راھنمایی کنم که  اید، آیا [می ای کسانی که ایمان آورده«
دھد؟  به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و با اموال و  شما را از عذاب دردناک نجات 

ما بھتر است. [اگر ھایتان در راِه الله جھاد کنید. اگر بدانید، این [کار] برای ش جان
ھایی [از بھشت] وارد  بخشد و شما را در باغ چنین کردید، [الله] گناھانتان را می

ھای پاکیزه در بھشت  کند که جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است و در خانه می
دھد]. این کامیابی بزرگی است. و [نعمت] دیگری که آن را  جاویدان [جای می
فرماید که ھمان،] یاری از سوی الله و پیروزِی  ه شما عنایت میدوست دارید [نیز ب

 ».نزدیک [= فتح مکه و ...] است؛ و مؤمنان را [به این پیروزی] بشارت ده
اش خسران و ضرر است و آن کفری است که باعث  تجارت منافقان که نتیجه .٢

فرماید:  در مورد آنان می اللهطور که  شود. ھمان بدبختی دنیا و آخرت می

ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم ﴿ ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا ْ قَالُوٓا ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱ�َّ �َذا لَُقوا
َما َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ  ُهۡم ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهونَ  ١٤إِ�َّ ُ �َۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َو�َُمدُّ  ١٥ٱ�َّ

 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
َ�ٰلََة بِٱلُۡهَدٰى َ�َما َر�َِحت تَِّ�َٰرُ�ُهۡم َوَما َ�نُواْ أ ْ ٱلضَّ ُوا يَن ٱۡشَ�َ

 . ]١٦-١٤[البقرة:  ﴾١٦ُمۡهَتِدينَ 
و » ایم ما [نیز ھمچون شما] ایمان آورده«گویند:  و ھنگام مالقات با مؤمنان می«

با شما  ما«گویند:  کنند می صفِت خود خلوت می ھنگامی که با بزرگان شیطان
ند و ک الله تمسخرشان [را تالفی] می». کنیم ھستیم و فقط [آنان را] مسخره می

دارد. آنان کسانی ھستند که گمراھی را به  آنان را در ُطغیانشان سرگشته نگه می
 ».ه نبودندیافت  [بھاِی] ھدایت خریدند؛ پس تجارتشان سودی نداد و ھدایت

 کتاب علم -١٣
که وجود دارد و  است چیزی به طور قطعی به ھمان صورتیعلم: درک نمودن ھر 

 گیرد. با داخل نمودن علوم از خارج به داخل صورت می
عمل: خارج کردن علم از داخل قلب به بیرون به صورت قول مانند سخن یا عمل 

 شبیه وضو و نماز یا اخالق ھمانند حیا و... .
ترین علوم  او از بزرگ دین و شریعِت  ھا و صفات و افعال و و علم داشتن به الله و نام

شود، علم  ی آن مزین می است و بھترین زینتی که بنده در دنیا و آخرت به وسیله
ه تعلیم آن بر ھر فرد مسلمانی ضروری و در این جا مقصود واجب و فرض است ک

 است.



 مختصر الفقه االسالمی  ٣١٦

 

 فضیلت علم

ْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ �ِ ْ ُحوا إِذَا �ِيَل لَُ�ۡم َ�َفسَّ

 ُ ْ يَۡرفَِع ٱ�َّ وا ْ فَٱ�ُ�ُ وا ُ لَُ�ۡمۖ �ذَا �ِيَل ٱ�ُ�ُ ْ َ�ۡفَسِح ٱ�َّ ٱلَۡمَ�ٰلِِس فَٱفَۡسُحوا
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَ�ٰٖت� َوٱ�َّ وتُوا

ُ
ِيَن أ ْ ِمنُ�ۡم َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١١ٱ�َّ

  ].١١دلة: [المجا
در مجالس جا باز «که به شما گفته شود:  اید، ھنگامی  که ایمان آورده ای کسانی «

که  آورد؛ و ھنگامی  ، [جا] باز کنید [که با این کار،] الله برای شما گشایش می»کنید
برخیزید. الله مقام [و درجاِت] کسانی از شما را که ایمان » برخیزید«گفته شود: 

گاه  برد؛ و الله به آنچه می اند باال می انی را که علم داده شدهاند و کس آورده کنید آ
 ».است

ُ�ْم َمْن َ�َعلََّم الُقْرآَن وََعلََّمهُ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن ُ�ثَْمانَ  .٢   ١».َخْ�ُ
بھترین شما کسی است «نماید که فرمود:  روایت می ج از پیامبر س عثمان

 ».به دیگران نیز تعلیم دھدکه قرآن را بیاموزد و 

 باشد فضیلت طلب علم و اینکه قبل از قول و عمل می

�بَِك ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
فَٱۡعلَۡم �

ُ َ�ۡعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ۡم   . ]١٩[محمد:  ﴾١٩َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ�َّ
حق] جز الله نیست؛ و برای گناه خویش و [گناِه]  [ای پیامبر،] بدان که معبودی [به«

وآمِد  مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه؛ و [به یاد داشته باش که] الله، محل رفت
 ».داند [روزانه] و آرمیدن [شبانۀ] شما را می

ۗ َوَ� َ�ۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ُ ٱلَۡملُِك ٱۡ�َقُّ َ�َتَ�َٰ� ٱ�َّ
ۥۖ َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗما ن ُ�ۡقَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَۡحُيُه

َ
 . ]١١٤[طه:  ﴾١١٤َ�ۡبِل أ

پیش از  - ] قرآن مرتبه است الله که فرمانروای حق است. و در [خواندِن  پس بلند«
 ». ن؛ و بگو: پروردگارا، بر دانشم بیفزایکشتاب م - ان یابده وحِی آن بر تو پایکآن

يِب ُهَر�َْرةَ  .٣
َ
َس َ�ْن ُمْؤِمٍن ُكْرَ�ًة ِمْن ُكَرِب : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ َمْن َ�فَّ

َ اُهللا  ، �رَسَّ َ ىلَعَ ُمْعرِسٍ ِقيَاَمِة، َوَمْن �رَسَّ
ْ
َس اُهللا َ�نُْه ُكْرَ�ًة ِمْن ُكَرِب يَْوِم ال ْ�يَا، َ�فَّ ادلُّ

                                           
 ٥٠٢٧حدیث شماره  بخاری - ١



 ٣١٧    باب اول: توحید و ایمان

 

ِخَرِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما، َسرَتَُه اُهللا يِف ادلُّ 
ْ

�ْيَا َواآل ِخَرِة، َواُهللا يِف َعلَيِْه يِف ادلُّ
ْ

ْ�يَا َواآل
ِخيِه، َوَمْن َسلََك َطِر�ًقا يَلْتَِمُس ِ�يِه ِعلًْما، 

َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
َعبِْد َما اَكَن ال

ْ
َعْوِن ال

َنَِّة ...
ْ
 اجل

َ
ُ بِِه َطِر�ًقا إىِل

َ
َل اُهللا هل   ١».َسهَّ

ی در دنیا که از مؤمن کسی«: فرمود ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره
مشکلی از مشکالتش را در روز  اللهیک سختی و مشکل را بر طرف نماید، 

در دنیا و  اللهکه بر تنگدستی آسان بگیرد  نماید و کسی قیامت بر طرف می
 اللهپوشی مسلمانی را نماید،  که پرده آخرت برای او آسان خواھد گرفت و کسی

کند تا  اش ھمکاری می با بنده اللهکند و  پوشی می در دنیا و آخرت او را پرده
وجوی  که راھی را برای جست زمانی که بنده با برادرش ھمکاری نماید. کسی

 ». ... نماید راه او را به سوی بھشت آسان و ھموار می اللهعلم بپیماید، 

 فضیلت شخصی که به سوی ھدایت دعوت دھد

ۡحَسُن قَۡوٗ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوَمۡن أ ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ّمِمَّ

 . ]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
ند و به شایستگی عمل که به سوی الله دعوت کگفتارتر از آن کس  کیست خوش«

 ».گوید: تسلیم [اوامر الھی و مسلمان] ھستم؟ نماید و می می

يِب  .٢
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

َ
ْجِر «قَاَل:  ج أ

َ ْ
ُ ِمَن األ  ُهًدى، اَكَن هلَ

َ
َمْن َداَع إىِل

 َضَاللٍَة، اَكَن 
َ

ُجورِِهْم َشيْئًا، َوَمْن َداَع إىِل
ُ
 َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن أ

َ
ُجوِر َمْن تَِبَعُه، ال

ُ
ِمثُْل أ

 َ�نْقُ 
َ

ثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَِبَعُه، ال ِ
ْ

 ٢.»ُص َذلَِك ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئًاَعلَيِْه ِمَن اإل
که به سوی ھدایت،  کسی«: فرمود ج اللهکند که رسول  روایت می س ابوھریره

رسد به او نیز خواھد  راھنمایی نماید، ھمان اجر و پاداشی که به فرد تبعیت کننده می
چیزی کم شود، و فردی که به سوی گمراھی ھا  آن رسید، بدون اینکه از اجر و پاداش
رسد به او  کند، می به شخصی که از او تبعیت میه کراھنمایی نماید، ھمان اندازه گناه 

 .»چیزی کم شودھا  آن نیز خواھد رسید، بدون اینکه از گناھان

                                           
 ٢٦٩٩حدیث شماره  مسلم - ١
 ٢٦٧٤حدیث شماره  مسلم - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣١٨

 

 واجب بودن تبلیغ علم

�ََّما ُهَو َ�َٰذا بََ�ٰٞغ ّلِلنَّاِس ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
� ْ ْ بِهِۦ َوِ�َۡعلَُمٓوا َوِ�ُنَذُروا

لَۡ�ٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
َر أ كَّ  . ]٥٢[إبراهیم:  ﴾٥٢إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد َوِ�َذَّ

] پیامی رسا برای مردم است [تا به وسیلۀ آن ھدایت شوند] و با آن  این [قرآن«
  ».دان پند گیرندمعبودی یکتاست؛ و تا خردمن ه او تعالیکھشدار یابند و بدانند 

يِب بَْ�َرةَ  .٢
َ
نَّ  -َوِ�يهِ -اِع دَ ِة الْوَ يِف َحجَّ  – س َ�ْن أ

َ
اِهُد «...  :قَاَل  ج انلَّيِبُّ أ يِلُبَلِِّغ الشَّ

ُ ِمنْهُ 
َ

ْوىَع هل
َ
ْن ُ�بَلَِّغ َمْن ُهَو أ

َ
اِهَد َعىَس أ  ١».الَغائَِب، فَإِنَّ الشَّ

 -در قسمتی از آن- نماید که روایت می ج الوداع از پیامبر ةدر حج س ابوبکره
که حضور دارد به افراد غایب پیام را برساند، پس امید است  کسی«... د: یافرم یم

 .»، برسانددبھتر بفھمکه از او  که حاضر است، پیام را به کسی کسی

ِ بِْن َ�ْمٍرو .٣ نَّ انلَّيِبَّ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ثُوا َ�ْن «قَاَل:  ج أ بَلُِّغوا َ��ِّ َولَْو آيًَة، وََحدِّ

 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ 
ْ
ًدا، فَلْيَتَبَوَّأ َّ ُمتََعمِّ اِ�يَل َوَال َحَرَج، َوَمْن َكَذَب يلَعَ  ٢».بَِ� إرِْسَ

غ یاز طرف من تبل«فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می ب عبدالله بن عمرو
ل (آن چه را ییاسرا یندارد که از بن یک مسأله) باشد و گناھی(=ه یک آید؛ اگرچه یکن

بر من ببندد،  ید و ھرکه به عمد دروغییعت اسالم است،) نقل نمایکه مطابق شر
 .»منگاھش را در دوزخ آماده کندینش

 که علم را کتمان و مخفی نماید: مجازات کسی

ِيَن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ نَزۡ�َا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدٰى إِنَّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ يَۡ�تُُموَن َما

ٰعُِنونَ  ُ َوَ�ۡلَعُنُهُم ٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم ٱ�َّ
ُ
ُٰه لِلنَّاِس ِ� ٱلِۡكَ�ِٰب أ  ١٥٩ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

تُوُب عَ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
ۡصلَُحواْ َو�َيَُّنواْ فَأ

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ اُب ٱلرَِّحيمُ إِ�َّ ٱ�َّ نَا ٱ�َّوَّ

َ
 ﴾١٦٠لَۡيِهۡم َو�

 . ]١٦٠-١٥٩[البقرة: 
پس از آنکه در کتاب  - ایم که آنچه را از دالیل روشن و ھدایت نازل کرده کسانی «

دارند، الله آنان را لعنت  پنھان می - [= تورات و انجیل] برای مردم بیان نمودیم
کنند؛ مگر  ] بر آنان لعنت می- و مؤمنان اعم از فرشتگان -کنندگان [ کند و لعنت می

                                           
 با لفظ بخاری ١٦٧٩و مسلم حدیث شماره  ٦٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 ٣٤٦١حدیث شماره  بخاری - ٢



 ٣١٩    باب اول: توحید و ایمان

 

که توبه کنند و [کارھای ناشایسِت خود را] اصالح نمایند و [حقیقت را]  کسانی 
 ».پذیِر مھربانم پذیرم و من توبه شان را می آشکار سازند؛ اینان ھستند که توبه

يِب  .٢
َ
ِ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ ُ َمْن ُسئَِل �َ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ََمُه ا�َّ

ْ
جل

َ
ْن ِعلٍْم فََكتََمُه أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
  ١.»بِِلَجاٍم ِمْن نَاٍر يَْوَم ال

که از علمی سؤال شود  کسی«فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره
در روز قیامت او را با افساری از افسارھای  اللهو آن را کتمان و مخفی کند، 

 . »آتش به زنجیر خواھد کشید

 علم کسب نماید اللهکه به خاطر غیر  مجازات کسی

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َل انلَّاِس ُ�ْقىَض يَْوَم «َ�ُقوُل:  ج ... قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ س َ�ْن أ وَّ

َ
إِنَّ أ

فَُه نَِعَمُه َ�َعَرَ�َها، قَاَل: َ�َما  يِتَ بِِه َ�َعرَّ
ُ
ِقيَاَمِة َعلَيِْه رَُجٌل اْستُْشِهَد، فَأ

ْ
َعِملَْت ِ�يَها؟ قَاَل: ال

ْن ُ�َقاَل: َجِريٌء، َ�َقْد ِ�يَل، 
َ
قَاتَلُْت ِ�يَك َحىتَّ اْستُْشِهْدُت، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك قَاتَلَْت ِأل

ِعلَْم، وََعلََّمُه وَ 
ْ
يِقَ يِف انلَّاِر، َورَُجٌل َ�َعلََّم ال

ْ
ل
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب ىلَعَ وَْجِهِه َحىتَّ أ

ُ
ُقْرآَن، ُ�مَّ أ

ْ
 ال

َ
قََرأ

ِعلَْم، وََعلَّْمتُُه َوقَ 
ْ
فَُه نَِعَمُه َ�َعَرَ�َها، قَاَل: َ�َما َعِملَْت ِ�يَها؟ قَاَل: َ�َعلَّْمُت ال يِتَ بِِه َ�َعرَّ

ُ
ُت فَأ

ْ
َرأ

قُ 
ْ
َت ال

ْ
ِعلَْم يِلَُقاَل: اَعلٌِم، َوقََرأ

ْ
ُقْرآَن، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك َ�َعلَّْمَت ال

ْ
ْرآَن يِلَُقاَل: ُهَو ِ�يَك ال

َع اُهللا َعلَيْهِ  يِقَ يِف انلَّاِر، َورَُجٌل وَسَّ
ْ
ل
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب ىلَعَ وَْجِهِه َحىتَّ أ

ُ
، قَاِرٌئ، َ�َقْد ِ�يَل، ُ�مَّ أ

فَُه نَِعَمُه َ�َعَرَ�َها، قَاَل: َ�َما يِتَ بِِه َ�َعرَّ
ُ
ْصنَاِف الَْماِل لُكِِّه، فَأ

َ
ْ�َطاُه ِمْن أ

َ
َعِملَْت ِ�يَها؟ قَاَل: َما  َوأ

ْ�َفْقُت ِ�يَها لََك، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك َ�َعلَْت 
َ
 أ

َّ
ْن ُ�نَْفَق ِ�يَها إِال

َ
ِبُّ أ

ُ
ُت ِمْن َسِبيٍل حت

ْ
تََر�

يِقَ يِف انلَّا
ْ
ل
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب ىلَعَ وَْجِهِه، ُ�مَّ أ

ُ
 ٢».رِ يِلَُقاَل: ُهَو َجَواٌد، َ�َقْد ِ�يَل، ُ�مَّ أ

 بر قیامت روز در که انسانی اولین«فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره
 الله شود، می آورده او است شده شھید که است مردی گردد می صادر حکم او علیه

 الله گاه آن کند، می اعتراف آن ھمه به او و دھد می تذکر او به را خویشھای  نعمت
 الله شدم، شھید تا جنگیدم تو راه در: گوید می کردی؟چه ، آن برابر در فرماید، می
 ھستی جرات با و دلیر شخصی شود، گفته تا جنگیدی بلکه گویی؛ می دروغ: فرماید می

 دوزخ در و شود می کشانده رویش بر شود می داده دستور سپس شد. گفته چنین و
                                           

 با لفظ ابوداود ٢٦٤٩حدیث شماره  ترمذیو  ٣٦٥٨حدیث شماره  حسن صحیح؛ ابوداود - ١
 ١٩٠٥حدیث شماره  مسلم - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٢٠

 

 داده تعلیم را دیگران و آموخته علم که شود می آورده) دیگر( مردی .شود می انداخته
 آن ھمه به او و دھد می تذکر او به را خویشھای  نعمت الله است خوانده قرآن و است

 به خاطر: گوید می شخص آن کردی؟چه ، آن برابر در: فرماید می الله کند، می اعتراف
 دروغ: فرماید می الله دادم، آموزش را دیگران و خواندم قرآن و آموختم علم تو

 و بگویند قاری را تو تا خواندی قرآن و بگویند عالم را تو تا آموختی علم بلکه گویی؛ می
 دوزخ در و شود می کشانده رویش بر شود، می داده دستور سپس شد. گفته چنین

 ِی شود که الله به او ثروت و روز یُحکم م یسپس درباره شخص شود. می انداخته
د و او ینما یم یادآوریش را به او یھا پروردگار، نعمتآورند و  یفراوان داده است. او را م

ن ھمه ید: در برابر ایفرما یکند. الله) م یاعتراف مھا  آن شناسد (و به یرا مھا  آن ھم
، یکه انفاق در راه آن را دوست داشت یچ موردیدھد: ھ ی؟ پاسخ مینعمت، چه کرد

؛ بلکه ید: دروغ گفتیفرما یمتو انفاق کردم.  ِی خشنود یفرو نگذاشتم، مگر آن که برا
اش  گاه درباره بخشنده است! و گفته شد. آن یند: فالنیتا بگو ین کار را انجام دادیا

 .»ندازندیاش بکشانند و در آتش دوزخ ب رسد که او را بر چھره یفرمان م

 و پیامبرش دروغ ببندد اللهبر  هک مجازات کسی

َكَرۡ�ِن َوِمَن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ � قُۡل َءآ�َّ بِِل ٱثۡنَۡ�ِ َوِمَن ٱۡ�ََقرِ ٱثۡنَۡ�ِ ٱۡ�ِ
ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ 

َ
� أ نثََيۡ�ِ

ُ
رَۡحاُم ٱۡ�

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مَّ

َ
نثََيۡ�ِ أ

ُ
ِم ٱۡ�

َ
َم أ َحرَّ

 ِ ٰى َ�َ ٱ�َّ ِن ٱۡ�َ�َ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ُ بَِ�َٰذ�ۚ َ�َمۡن أ ٮُٰ�ُم ٱ�َّ ُِضلَّ ٱ�َّاَس بَِغۡ�ِ َوصَّ  َكِذٗبا ّ�ِ

ٰلِِم�َ  َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ  . ]١٤٤[األنعام:  ﴾١٤٤ِعۡلٍ�� إِنَّ ٱ�َّ
آیا [الله] آن دو نر را حرام «و از شتر یک جفت و از گاو یک جفت [آفرید]. بگو: «

بر دارد؟ آیا وقتی ھای [این] دو ماده در  کرده است یا دو ماده را؟ یا آنچه که رِحم
یست کرد [آنجا] حاضر بودید؟ پس ک ] سفارش می الله شما را به این [تحریم

بندد تا بدون ھیچ [استناد و] علمی مردم را  ه بر الله دروغ میکارتر از آن کس کستم
 ».ندک اران را ھدایت نمیکند؟ به راستی که الله گروه ستمکگمراه 

لِۡسنَُتُ�ُم ٱۡلَكِذَب َ�َٰذا ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢
َ
ْ لَِما تَِصُف � َوَ� َ�ُقولُوا

ِ ٱلَۡكِذَب  وَن َ�َ ٱ�َّ ِيَن َ�ۡفَ�ُ ِ ٱۡلَكِذَبۚ إِنَّ ٱ�َّ واْ َ�َ ٱ�َّ َۡفَ�ُ َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ ّ�ِ
ِ�مٞ  ١١٦َ� ُ�ۡفلُِحونَ 

َ
 . ]١١٧-١١٦[النحل:  ﴾١١٧َمَ�ٰٞع قَلِيٞل َولَُهۡم َعَذاٌب أ



 ٣٢١    باب اول: توحید و ایمان

 

این حالل است و «شود نگویید:  و [ای مشرکان،] با دروغی که بر زبانتان جاری می«
بندند، ھرگز رستگار  ه بر الله دروغ میکسانی کتا بر الله دروغ بندید. » آن حرام

ای اندک است و [در آخرت] عذابی دردناک  شان] بھره شوند. [نتیجۀ دنیادوستی نمی
 ».[در پیش] دارند

يِب  .٣
َ
 َمْقَعَدُه ِمَن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ

ْ
ًدا فَلْيَتَبَوَّأ َّ ُمتََعمِّ َمْن َكَذَب يلَعَ

  ١.»انلَّارِ 
که از روی عمد بر من  کسی«فرمود:  ج که پیامبرکند  روایت می س ابوھریره

 .»دروغی نسبت دھد، پس جایگاھش را در جھنم آماده نماید

 دھد دارد و تعلیم میکه علم  فضیلت کسی

ُ ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٰنِّ�ِ  ْ َر�َّ ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُوا ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َن  َۧوٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا
 . ]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩ِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن ٱلۡ 

برای ھیچ بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و ُحکم [= دانش و فھم] و «
بلکه ». به جای الله، بندگان من باشید«پیامبری دھد، سپس او به مردم بگوید: 

ب [تورات] را آموزش به خاطر آنکه کتا«[سزاوار است که پیامبران به مردم بگویند:] 
دادید، [فقیھان و  دادید و از آنجا که [عقاید و احکام آن را به دیگران] درس می می

 ».دانشمندان] الھی باشید

يِب  .٢
َ
ُ بِِه ِمَن الُهَدى َوالِعلِْم، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س ُموىَس  َ�ْن أ َمثَُل َما َ�َعثَِ� ا�َّ

 َكَمثَِل الَغيِْث الَكِثِ� 
َ
نْبَتَِت اللَكَأ

َ
رًْضا، فَاَكَن ِمنَْها نَِقيٌَّة، قَِبلَِت الَماَء، فَأ

َ
َصاَب أ

َ
أ

ُ بَِها انلَّاَس،  ْمَسَكِت الَماَء، َ�نََفَع ا�َّ
َ
َجاِدُب، أ

َ
َوالُعْشَب الَكِثَ�، َوَ�نَْت ِمنَْها أ

ْخرَ 
ُ
َصابَْت ِمنَْها َطائَِفًة أ

َ
ُ�وا وََسَقْوا َوَزرَُعوا، َوأ ى، إِ�ََّما ِ�َ ِ�يَعاٌن َال ُ�ْمِسُك َماًء فرََشِ

ُ بِِه َ�َعِلَم  ، َوَ�َفَعُه َما َ�َعثَِ� ا�َّ ِ ، فََذلَِك َمثَُل َمْن َ�ُقَه يِف ِديِن ا�َّ
ً
َوَال تُنِْبُت لَكَأ

 ِ
َّ

ِ اذل ًسا، َولَْم َ�ْقبَْل ُهَدى ا�َّ
ْ
رِْسلُْت بِهِ وََعلََّم، َوَمثَُل َمْن لَْم يَْرَ�ْع بَِذلَِك َرأ

ُ
 ٢.»ي أ

                                           
 مسلم ظبا لف ٣حدیث شماره  مسلم و ١١٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 با لفظ بخاری ٢٢٨٢حدیث شماره  مسلم و ٧٩حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٢٢

 

 یت و دانشیمثال ھدا«کند که فرمود:  روایت می ج از پیامبر س ابوموسی اشعری
ه ک ینیبارد؛ زم ین میه بر زمکست ا یده، مانند بارانیه الله مرا با آن مبعوث گردانک

ن، علف و ین زمیجه در ایند و در نتک یز باشد، آب باران را در خود جذب میخ حاصل
دارد و  یخود نگه م یه سخت است، آب را بر روک ینید. و زمیرو یم یفراواناھان یگ

 ینوشند و با آن کشاورز ین آب میسازد؛ مردم از ا یمند م ن آب بھرهیالله، مردم را از ا
بارد، در خود نگه  یرا که در آن م ین خشک، بارانیزار و زم کنند. اما شوره یم یاریو آب
ست که از دانش ا یز، مثال کسیخ ن حاصلیآورد. زم یبه بار نم یاھیچ گیدارد و ھ ینم
خته، یکه مرا با آن برانگ یت و دانشیشود و الله، او را از ھدا یبرخوردار م ینینش دیو ب

دھد.  یز آموزش میگران نیآموزد و به د ین شخص، خود دانش میسازد؛ ا یمند م بھره
کند و  ینم یتوجھ ینیام و علوم دکه به احکست ا یسکزار، مثال  ن شورهیاما زم

 .»ردیپذ یام، نم الله آورده یه از سوکرا  ییرھنمودھا

ِ بْن َمْسُعودٍ  .٣ : رَُجٌل آتَاهُ «: ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َعن َ�بْد ا�َّ  يِف اثْنَتَْ�ِ
َّ

َال َحَسَد إِال
، َورَُجٌل   فَُسلَِّط ىلَعَ َهلََكِتِه يِف احلَقِّ

ً
ُ َماال ُ احِلْكَمَة َ�ُهَو َ�ْقيِض بَِها  ا�َّ آتَاُه ا�َّ
 ١».َو�َُعلُِّمَها

حسد ورزیدن جز با دو کس «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابن مسعود
به او مالی عنایت کند و او را بر دادنش در راه حق چیره و  اللهکه  روا نیست؛ یکی کسی

به او حکمت و دانش عنایت کند و او به آن حکم نماید و  اللهتوانا گرداند، و شخصی که 
 .»آن را به دیگران بیاموزاند

 رود؟ علم چگونه از بین می

�َِس بِْن َمالٍِك  .١
َ
ثُ�ْم َحِديثًا َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن أ َحدِّ

ُ
 أ

َ
ال

َ
  ج قَاَل: أ

َ
ال

َحٌد َ�ْعِدی َسِمَعُه ِمنُْه 
َ
ثُ�ْم أ ِعلُْم، َوَ�ْظَهَر  إِنَّ ِمنْ «�َدِّ

ْ
ْن يُْرَ�َع ال

َ
اَعِة أ اِط السَّ رْشَ

َ
أ

َْمُر، َوَ�ْذَهَب الرَِّجاُل، َوَ�بىَْق النَِّساُء َحىتَّ يَُ�وَن 
ْ
نَا، َو�رُْشََب اخل َْهُل، َوَ�ْفُشَو الزِّ

ْ
اجل

ًة َ�يٌِّم َواِحدٌ 
َ
 ٢.»خِلَْمِسَ� اْمَرأ

                                           
 با لفظ بخاری ٨١٦ حدیث شماره مسلمو  ٧٣حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 مسلم ظبا لف ٢٦٧١حدیث شماره  مسلم و ٨١حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢



 ٣٢٣    باب اول: توحید و ایمان

 

 ج بیان کنم که آن را از پیامبرگوید: آیا برای شما حدیثی  می س انس بن مالک
از « تان بیان نخواھد کرد؟ شنیدم که بعد از من شخصی که آن را شنیده برای

شود، جھل و نادانی ظاھر و آشکار  ھای قیامت این است که علم برداشته می عالمت
میرند)  روند (می شود و مردان می یابد، شراب نوشیده می گردد، زنا و فحشا رواج می می
 مانند تا اینکه یک مرد سرپرستی پنجاه زن را بر عھده دارد. ان باقی میو زن

ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص  .٢ ِ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ إِنَّ «ُقوُل: �َ  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ َال َ�ْقِبُض الِعلَْم انزِْتَااًع يَنزَْتُِعُه ِمَن الِعبَاِد، َولَِ�ْن َ�ْقِبُض  الِعلَْم بَِقبِْض ا�َّ

ْ�تَْوا بَِغْ�ِ ِعلٍْم، 
َ
، فَُسئِلُوا فَأ

ً
اال ََذ انلَّاُس رُُءوًسا ُجهَّ الُعلََماِء، َحىتَّ إَِذا لَْم ُ�بِْق اَعلًِما اختَّ

َضلُّوا
َ
 ١.»فََضلُّوا َوأ

شنیدم که  ج الله کند که از رسول روایت می ب عبدالله بن عمرو بن عاص
گیرد، بلکه علم را با مرگ  متعال علم را به یکباره از میان مردمان برنمی اللهفرمود: 

دارد، تا اینکه چون عالمی بر جای نگذاشت، مردم سرکردگانی  عالمان از میان بر می
شود و بدون علم  پرسیده میھا  آن گاه امور دینی از گیرند، آن نادان را به ریاست می

 کنند. د و دیگران را نیز گمراه میشون دھند و خود گمراه می فتوا می

 فضیلت فقه در دین

ِۡل َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء ٱ�َّ مَّ
َ
أ

ِيَن َ�  ِيَن َ�ۡعلَُموَن َوٱ�َّ ْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِۦۗ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي ٱ�َّ َ�ۡعلَُموَنۗ ٱ�ِخَرةَ َو�َرُۡجوا
ۡلَ�ٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
ُر أ َما َ�َتَذكَّ  . ]٩[الزمر:  ﴾٩إِ�َّ

آیا [چنین مشرکی بھتر است یا] کسی که در طول شب، در حال سجده و قیام، به «
عبادت مشغول است و از [عذاب] آخرت ترسان است و به رحمت پروردگارش امید 

دانند،  دانند و کسانی که نمی ا] میآیا کسانی که [حق بندگی پروردگار ر«دارد؟ بگو: 
 ».پذیرند یکسانند؟ تنھا خردمندان پند می

                                           
 با لفظ بخاری ٢٦٧٣حدیث شماره  مسلمو  ١٠٠حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٢٤

 

ِ �َ  س ُمَعاِو�ةَ  نْ �َ  .٢ يِن، : «ج ُقوُل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْهُه يِف ادلِّ ا ُ�َفقِّ ُ بِِه َخْ�ً َمْن يُرِِد ا�َّ
ُة  مَّ

ُ
نَا الَقاِسُم، َوَال تََزاُل َهِذهِ األ

َ
ُ الُمْعِطي َوأ يِتَ َوا�َّ

ْ
َظاِهِر�َن ىلَعَ َمْن َخالََفُهْم َحىتَّ يَأ

، وَُهْم َظاِهُرونَ  ِ ْمُر ا�َّ
َ
 ١.»أ
ی خیر  نسبت به کسی اراده اللهاگر «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س معاویه

عطا کننده و من قاسم (تقسیم  اللهگرداند. و  نماید، او را در دین فھیم و فقیه می
نمایند، پیروز  مخالفت میھا  آن که با شه این امت نسبت به کسانیکننده) ھستم و ھمی

فرا  در نزدیکی قیامت)مومنان  ارواح گرفتنبرای ( اللهھستند تا اینکه امر و فرمان 
 .»روز و غالب ھستندین) پیروان حق (بر مخالفیدر حالی که پ رسد

ُ�ْم َمنْ «قَاَل:  ج انلَّيِبِّ َعِن  س َ�ْن ُ�ثَْمانَ  .٣  ٢».َ�َعلََّم الُقْرآَن وََعلََّمهُ  َخْ�ُ
بھترین شما کسی است «: فرمودکند که  روایت می ج از پیامبر س عثمان بن عفان

 .»که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران تعلیم دھد

 فضیلت مجالس ذکر
ثابت است  ج در دنیا دو گلزار از گلزارھای بھشت وجود دارد: یکی در مسجد النبی

 زمان و مکان و اشخاص تجدید خواھد شد.و دیگری در 

يِب  .١
َ
َما َ�ْ�َ بَييِْت َوِمنرَْبِي َروَْضٌة ِمْن ِر�َاِض «قَاَل:  ج انلَّيِبِّ َعِن  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

 ٣.»اجلَنَِّة، َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض 
در میان خانه و منبر من «: فرمودنماید که  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره

 .»گلزاری از گلزارھای بھشت وجود دارد و منبر من بر حوضم قرار دارد

يِب  نْ �َ  .٢
َ
يِب ُهَر�ْ  أ

َ
ُْدِری َرَة َوأ

ْ
�َُّهَما َشِهَدا ىلَعَ انلَّيِب  ب َسِعيٍد اخل

َ
نَُّه قَاَل:  ج �

َ
�» 

َ
ال

تُْهُم الَْمَالئَِ�ُة، وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة، َونََزلَْت  أل َ�ْقُعُد قَْوٌم يَْذُكُروَن اهللاَ   َحفَّ
َّ

إِال
ِكينَُة، وََذَكَرُهُم اُهللا ِ�يَمْن ِعنَْدهُ   ٤.»َعلَيِْهِم السَّ

                                           
 با لفظ بخاری ١٠٣٧حدیث شماره  مسلم و ٣١١٦حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ٥٠٢٧حدیث شماره  بخاری - ٢
 ١٣٩١حدیث شماره  مسلم و ١١٩٦حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٣
 ٢٧٠٠حدیث شماره  مسلم - ٤
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ھر «کنند که فرمود:  روایت می ج از رسول ب ابوھریره و ابوسعید خدری
گیرند  دور ھم بنشینند، فرشتگان اطراف آنان را فرا می اللهگروھی که برای یاد کردن 

آنان را در میان  اللهآید و  گیرد و آرامش بر آنان فرود می و رحمت الھی آنان را در برمی
 .»کند که نزدش ھستند، یاد می کسانی

�َِس بِْن َمالٍِك  .٣
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
» اجلَنَِّة فَاْرَ�ُعواإَِذا َمَرْرُ�ْم بِِرَ�اِض «قَاَل:  ج أ

ْكرِ «قَالُوا: َوَما ِر�َاُض اجلَنَِّة؟ قَاَل:   ١.»ِحلَُق اذلِّ
ھر وقت از گلزارھای بھشت «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س انس بن مالک

. صحابه عرض کردند: »د)یی(و کمال استفاده را از آن بنما عبور کردید، پس آنجا بچرید
 .»ھای ذکر حلقه«: فرمود ج ھستند؟ رسولگلزارھای بھشت چه 

 آداب طلب علم
شود. و  ترین عبادات محسوب می یاد گرفتن علم و تعلیم آن به دیگران از با فضیلت

 برای عبادت دو شرط الزم است:
 :  ج بلندمرتبه و تبعیت از پیامبر اللهاخالص عمل برای 

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ ﴿ نَا
َ
� ٓ َما ْ لَِقآَء  قُۡل إِ�َّ ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا َما َّ�

َ
إَِ�َّ �

َحَدۢ�
َ
 . ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

ه شود ک من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من وحی می«[ای پیامبر،] بگو: «
کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار   تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر
 ».پروردگارش شریک نسازد عبادِت شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در 

 اقسام علم
 علم شرعی سه قسم است:

علم و علم به الله و اسماء و صفات و افعال او، و علم به اوامر و دستورات الھی، و 
گاھی داشتن به روزھای  تان خویش را اولیا و دوس که در آن روزھا پیامبران و اللهآ

 شان را خوار و ذلیل گردانید. و دشمنان نصرت نمود
در کتاب عزیزش بیان فرموده است. وقتی که بنده از این علم  اللهرا ھا  آن ی و ھمه

گاھی و کمال حب و تعظیم عبادت  تبرخوردار باشد، پروردگارش را بر اساس بصیر و آ
                                           

 ٣٥١٠حدیث شماره  ؛ ترمذی١٢٥٥١حدیث شماره  حسن؛ احمد - ١
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گرداند و این علم با نگاه کردن  خوار و ذلیل میفقط در مقابل او نماید و خودش را  می
 و تفکر در آیات آفرینش و آیات قرآنی به دست خواھد آمد.

�ِض� َوَما ُ�غۡ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ َماذَا ِ� ٱلسَّ ِ� قُِل ٱنُظُروا

 . ]١٠١[یونس:  ﴾١٠١ٱ�َ�ُٰت َوٱ�ُُّذُر َعن قَۡو�ٖ �َّ يُۡؤِمُنونَ 
ھا و  ھای روشِن الله] در آسمان ه [نشانهکبنگرید «[ای پیامبر، به مشرکان] بگو: «

آورند،  ه ایمان نمیکھا و ھشدارھا، برای گروھی  ] نشانه و[لی ھمۀ» زمین چیست؟
 ».بخشد سودی نمی

ٓ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ۡ�َفالَُها
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
 ﴾٢٤أ

 . ]٢٤[محمد: 
 ».ھایشان نھاده شده است؟ ھا[ی غفلت] بر دل کنند یا قفل آیا در قرآن تدّبر نمی«

 حکم طلب نمودن علم
ترین و  باالترین و با شرفعلما وارثان پیامبران ھستند و علوم سه قسم ھستند: 

ترین علوم، آن علمی است که پیامبران الھی از علم به الله و اسماء و صفات و  پاک
 افعال و دین و شریعت الھی به ارمغان آوردند.

و یادگیری این علم بر ھر مسلمان زن و مردی الزم و فرض است، تا اینکه مسلمان 
گاھی  او را عبادت نماید و آن را به دیگران پروردگارش را بشناسد و با بصیرت و آ

 بیاموزد.

�بَِك ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
فَٱۡعلَۡم �

ُ َ�ۡعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ   . ]١٩[محمد:  ﴾١٩َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ�َّ
حق] جز الله نیست؛ و برای گناه خویش و [گناِه]  پیامبر،] بدان که معبودی [به[ای «

وآمِد  مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه؛ و [به یاد داشته باش که] الله، محل رفت
 ».داند [روزانه] و آرمیدن [شبانۀ] شما را می

ن يُۡؤ�َِيُه ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢
َ
ُ ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َما َ�َن لِبََ�ٍ أ ٱ�َّ

ٰنِّ�ِ  ْ َر�َّ ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُوا ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َن  َۧوٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا
 . ]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

ت که الله به او کتاب و ُحکم [= دانش و فھم] و برای ھیچ بشری سزاوار نیس«
بلکه ». به جای الله، بندگان من باشید«پیامبری دھد، سپس او به مردم بگوید: 



 ٣٢٧    باب اول: توحید و ایمان

 

[سزاوار است که پیامبران به مردم بگویند:] به خاطر آنکه کتاب [تورات] را آموزش 
دید، [فقیھان و دا دادید و از آنجا که [عقاید و احکام آن را به دیگران] درس می می

 ».دانشمندان] الھی باشید

�ََّما ُهَو ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣
َ
� ْ ْ بِهِۦ َوِ�َۡعلَُمٓوا َ�َٰذا بََ�ٰٞغ ّلِلنَّاِس َوِ�ُنَذُروا

لَۡ�ٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
َر أ كَّ  . ]٥٢[إبراهیم:  ﴾٥٢إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد َوِ�َذَّ

[تا به وسیلۀ آن ھدایت شوند] و با آن ھشدار ] پیامی رسا برای مردم است  این [قرآن«
 ».ه او تعالی معبودی یکتاست؛ و تا خردمندان پند گیرندکیابند و بدانند 

 ی علم و تعلیم حفظ وقت به وسیله

اِب  بِْن  ُ�َمرَ  َ�نْ  َطَّ
ْ
ُْن ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ  س اخل

َ
َذاَت يَْوٍم، إِْذ َطلََع َعلَيْنَا  ج قَاَل: بَيْنََما �

 َ�ْعِرفُُه ِمنَّا 
َ

َفِر، َوال ثَُر السَّ
َ
 يَُرى َعلَيِْه أ

َ
َعِر، ال رَُجٌل َشِديُد َ�يَاِض اثلِّيَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ

 انلَّيِبِّ 
َ

َحٌد، َحىتَّ َجلََس إىِل
َ
 ُرْكبَتَيِْه، َووََضَع كَ ج أ

َ
ْسنََد ُرْكبَتَيِْه إىِل

َ
يِْه ىلَعَ فَِخَذيِْه، َوقَاَل: ، فَأ فَّ

ِْسَالِم، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
ْ

ْخرِبِْ� َعِن اإل
َ
ُد أ نَّ : «ج يَا ُ�َمَّ

َ
 اُهللا َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْن �َْشَهَد أ

َ
ِْسَالُم أ

ْ
اإل

ًدا رَُسوُل اهللاِ  اَكَة، َوتَُصوَم رَ ج ُ�َمَّ َالَة، َوتُْؤِ�َ الزَّ َيَْت إِِن ، َوتُِقيَم الصَّ
ْ

ُجَّ ابل
َ

َمَضاَن، َوحت
ِ� َعِن »اْستََطْعَت إيَِلِْه َسِبيًال  ْخرِبْ

َ
قُُه، قَاَل: فَأ ُ، َوُ�َصدِّ

ُ
هل

َ
ُ �َْسأ ، قَاَل: َصَدقَْت، قَاَل: َ�َعِجبْنَا هلَ

يَماِن، قَاَل:  ِ
ْ

َْومِ «اإل
ْ

ْن تُْؤِمَن بِاِهللا، َوَمَالئَِ�ِتِه، َوُ�تُِبِه، َورُُسِلِه، َوايل
َ
َقَدِر  أ

ْ
ِخِر، َوتُْؤِمَن بِال

ْ
اآل

هِ  ِْحَساِن، قَاَل: »َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ

ِ� َعِن اإل ْخرِبْ
َ
نََّك تََراُه، «، قَاَل: َصَدقَْت، قَاَل: فَأ

َ
ْن َ�ْعبَُد اَهللا َك�

َ
أ

اَعِة، قَاَل: »فَإِْن لَْم تَُ�ْن تََراُه فَإِنَُّه يََراكَ  ْخرِبِْ� َعِن السَّ
َ
ْعلََم َما «، قَاَل: فَأ

َ
الَْمْسئُوُل َ�نَْها بِأ

ائِلِ  َماَرتَِها، قَاَل: » ِمَن السَّ
َ
ْخرِبِْ� َ�ْن أ

َ
ُعَراةَ «قَاَل: فَأ

ْ
َُفاَة ال

ْ
ْن تََرى احل

َ
َمُة َر�َّتََها، َوأ

َ ْ
ْن تَِ�َ األ

َ
أ

ُنْيَانِ  اِء َ�تََطاَولُوَن يِف ابلْ َعالََة راَِعَء الشَّ
ْ
يَا ُ�َمُر «ثُْت َمِليًّا، ُ�مَّ قَاَل يِل: ، قَاَل: ُ�مَّ ا�َْطلََق فَلَبِ »ال

ائُِل؟ تَْدرِي َمِن السَّ
َ
ْعلَُم، قَاَل: » أ

َ
ُ أ تَاُ�ْم ُ�َعلُِّمُ�ْم «قُلُْت: اُهللا َورَُسوهلُ

َ
�ُل أ فَإِنَُّه ِجرْبِ

 ١.»ِدينَُ�مْ 
م؛ ناگھان مردی که ینشسته بود ج د: نزد رسول اللهیگو می س عمر بن خطاب 

اھی داشت، وارد مجلس شد؛ آثار یار سیده بود و موھای بسیدی پوشیار سفیلباس بس
ای  به گونه ج امبریشناخت. نزد پ ک از ما، او را نمییچ یان نبود و ھیسفر بر او نما

                                           
 ٨ حدیث شمارهمسلم  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٢٨

 

چسباند و دو دستش را روی پاھای  ج امبریش را به زانوھای پینشست که زانوھا
» ست؟یبگو که چ ی اسالم ای محمد! به من درباره«ش گذاشت و گفت: یخو
نی جز الله وجود ین است که گواھی دھی معبود راستیاسالم، ا«) فرمود: ج امبری(پ

ندارد و محمد، فرستاده اوست و نماز را برپا داری و زکات دھی و ماه رمضان را روزه 
(سؤال کننده) گفت: ». ی و استطاعت داشتی، به حج خانه الله بروییری و اگر توانایبگ
د. ینما قش مییکند و خود، تصد م که خود، سؤال میی. ما تعجب کرد»درست گفتی«

ن است که به الله، و یمان ایا«فرمود: » ست؟یمان چیبه من بگو که ا«د: یپرس
ر و شر یر خیز به تقدیامت (آخرت) و نیامبرانش و روز قیش، و پیھا فرشتگانش، و کتاب

فرمود: » ست؟یاحسان چ« سؤال کرد:». مان و باور داشته باشییاز سوی الله، ا
نی؛ و اگر یب ا او را میین است که الله را چنان عبادت کنی که گویاحسان ا«

ن که او، یِن به ایقینی، پس با یب ا او را میین عبادتش کنی که گوین چنیتوانستی ا نمی
فرمود: ». امت خبر بدهیبه من درباره (زماِن) ق«گفت: ». ند، عبادتش نمایب تو را می

گفت: ». ستیعنی خود رسول الله) از سؤال کننده، داناتر نیپرسی ( که از او میکسی «
ش یز، آقایامت است) که کنیھای ق از نشانه«(فرمود: ». ش بگویھا پس به من از نشانه«

سازی  نی که در ساختمانیب ھا را می ازمند و چوپانیھای ن و پابرھنگان و برھنه دیرا بزا
ادی درنگ کردم؛ ی. پس از آن، سؤال کننده رفت. مدت ز»رندیگ گر سبقت مییکدیبر 

گفتم: الله و » دانی که سؤال کننده چه کسی بود؟ ا مییای عمر! آ«فرمود:  ج امبریپ
نتان را به شما یل بود؛ نزدتان آمد تا دیاو جبری«دانند. فرمود:  امبرش بھتر مییپ

 ».آموزش دھد

 آداب علم
شان  ترین جا به مھم گیرنده تعلق دارد. و در اینبرخی به معلم و بعضی به تعلیم 

 اشاره خواھیم کرد.



 ٣٢٩    باب اول: توحید و ایمان

 

 آداب معلم -١

 اخالص در قول و عمل

ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

ْ لَِقآَء  َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
 . ]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠أ

شود که  من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من وحی می«[ای پیامبر،] بگو: «
کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار   تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر
 ».پروردگارش شریک نسازد عبادِت شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در 

 تواضع داشتن و مھربان بودن 

َبَعَك ِمَن ﴿فرماید:  می ج بلندمرتبه به پیامبرش الله َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱ�َّ
 . ]٢١٥[الشعراء:  ﴾٢١٥ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

 ».اند، مھربان [و فروتن] باش که از تو پیروی کرده و با مؤمنانی «

ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف ﴿فرماید:  می ج بلندمرتبه به پیامبرش اللهو 
ۡ
ۡعرِۡض َعِن ُخِذ ٱلَۡعۡفَو َوأ

َ
َوأ

ِۚ إِنَُّهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ  ١٩٩ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ  ۡيَ�ِٰن نَۡزغٞ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ�َّ ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ٱلشَّ  ﴾٢٠٠�مَّ
 . ]٢٠٠-١٩٩[األعراف: 

[ای پیامبر،] گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان بده و از نادانان روی بگردان. و اگر «
 ».تردید، او شنوای داناست به الله پناه ببر [که] بی، تو رسیدای از سوی شیطان به  وسوسه

 را نگه دارد تاھا  آن ی نصیحت و علم زیر نظر بگیرد و اینکه معلم مردم را به وسیله
 دلتنگ نشوند و سپس پراکنده نگردند.ھا  آن

نُلَا بِالَْموِْعَظةِ  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س َعِن ابِْن َمْسُعودٍ  آَمِة  َ�تََخوَّ يَّاِم، َكَراَهَة السَّ
َ
يِف األ

  ١.َعلَيْنَا
ی موعظه و نصیحت در روزھایی که  به وسیله ج ید: پیامبرگو می س ابن مسعود

 داشت. برای ما ناخوشایند و مرگبار بود، ما را نگه می
صدایش را باال ببرد و دو یا سه مرتبه تکرار نماید تا مردم آن  ،اینکه ھنگام تعلیم علم

 را بفھمند. 

                                           
 با لفظ بخاری ٢٨٢١و مسلم حدیث شماره  ٦٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٣٠

 

ِ بِْن َ�ْمٍرو .١ َلََّف َ�نَّا انلَّيِبُّ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ يِف َسْفَرٍة َسافَْرنَاَها  ج قَاَل: ختَ
ْدَرَ�نَا 

َ
َالُة  -فَأ رَْهَقتْنَا الصَّ

َ
رُْجِلنَا، َ�نَاَدى  -َوقَْد أ

َ
، فََجَعلْنَا َ�ْمَسُح ىلَعَ أ

ُ
أ ُْن َ�تَوَضَّ

َ
َو�

ىلْعَ َصْوتِِه: 
َ
ْ�َقاِب ِمَن انلَّارِ «بِأ

َ ْ
ْو ثََالثًا» َو�ٌْل لِأل

َ
َ�ْ�ِ أ  ١.َمرَّ

از ما عقب ماند و  ج امبریپھا،  وید: در یکی از مسافرتگ می ب عبدالله بن عمرو
وقتی که به ما رسید، نماز تأخیر شده بود. و به دلیل تأخیر نماز، ما با سرعت وضو 

با صدای بلند دو یا سه مرتبه  ج امبریپکردیم.  گرفته، و پاھا را با دست، خیس می
 ھستند.ھا در معرض رفتن و سوختن در آتش دوزخ  : قوزکفرمود

�ٍَس  .٢
َ
نَُّه اَكَن  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
اَعَدَها ثََالثًا، َحىتَّ ُ�ْفَهَم «�

َ
َم بَِ�ِلَمٍة أ

إَِذا تََ�لَّ
ىَت ىلَعَ قَْوٍم فََسلََّم َعلَيِْهْم، َسلََّم َعلَيِْهْم ثََالثًا

َ
 ٢».َ�نُْه، َو�َِذا أ

آورد، سه مرتبه آن را  سخنی بر زبان می ج که پیامبر ھنگامی«گوید:  می س انس
شد، سه مرتبه بر آنان سالم  تا فھمیده شود. و وقتی بر قومی وارد می کرد تکرار می
 .»کرد عرض می

 شود هکه امر ناخوشایندی مشاھده یا شنید خشم نمودن در سخنرانی و تعلیم ھنگامی

يِب 
َ
نَْصارِ  َ�ْن أ

َ
ِ يَا رَُسوَل قَاَل: قَاَل رَُجٌل  س يَمْسُعوٍد األ ْدرِ ا�َّ

ُ
�اُد أ

َ
ا  كُ ، َال أ َالَة ِممَّ الصَّ

يُت انلَّيِبَّ 
َ
ُل بِنَا فَُالٌن، َ�َما َرأ َشدَّ َغَضبًا ِمْن يْوِمئٍِذ، َ�َقاَل:  ج يَطوِّ

َ
َها انلَّاُس، «يِف َموِْعَظٍة أ ُّ�

َ
�

ْف، فَإِنَّ ِ�يِهُم ال  بِانلَّاِس فَلْيَُخفِّ
ُروَن، َ�َمْن َص�َّ ِعيَف، وََذا إِنَُّ�ْم ُمنَفِّ َمِر�َض، َوالضَّ

 ٣».احلَاَجةِ 
، چون فالن اللهای رسول «کند که شخصی گفت:  روایت می س ابومسعود انصاری

کند، نزدیک است که نماز جماعت را در نیابم.  امام نمازش را بسیار طوالنی می
ی آن روز چنان خشمگین دیدم که  را در خطابه ج گوید: رسول الله می س ابومسعود

گاه  : شما مردم را از دین متنفر میفرمود ج قبال او را به آن حال ندیدم. پیامبر کنید. آ
باشید، ھرکس امامت مردم را بر عھده دارد، آن را کوتاه بگیرد و طوالنی نکند، زیرا در 

                                           
 با لفظ بخاری ٢٤١حدیث شماره  مسلم و ٦٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ٩٥حدیث شماره  بخاری - ٢
 با لفظ بخاری ٤٦٦حدیث شماره  مسلمو  ٩٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٣



 ٣٣١    باب اول: توحید و ایمان

 

میان نمازگزاران، افراد بیمار، ضعیف و کسانی وجود دارند که کاری فوری خواھند 
 .»داشت

 شود تر از آنچه باشد که سؤال می جواب دادن به سؤال بیشگاھی اوقات 

َل رَُسوَل اهللاِ ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ 
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
: َما يلْبَُس الُْمْحِرُم ِمَن اثلِّياِب؟ َ�َقاَل ج ، أ

 : «ج رَُسوُل اهللاِ 
ْ
 ال

َ
اِو�َالِت، َوال َ  الرسَّ

َ
َعَمائَِم، َوال

ْ
 ال

َ
ُقُمَص، َوال

ْ
 تَلْبَُسوا ال

َ
 ال

َ
رَبَا�َِس، َوال

، َكْعبَْ�ِ
ْ
ْسَفَل ِمَن ال

َ
َْقَطْعُهَما أ

ْ
، َويل ِ�ْ

ُفَّ
ْ
، فَلْيَلْبَِس اخل ُد انلَّْعلَْ�ِ ِ�َ 

َ
َحٌد ال

َ
 أ

َّ
َِفاَف، إِال

ْ
  اخل

َ
َوال

 الَْورُْس 
َ

ْ�َفَراُن َوال ُه الزَّ  ١».تَلْبَُسوا ِمَن اثلِّيَاِب َشيْئًا َمسَّ
پرسید: ُمحِرم چه چیزی باید  ج رسول اللهگوید: شخصی از  می ب ابن عمر

 ید. مگر کسیراھن، عمامه، شلوار، عبا و موزه نپوشیپ«: فرمود ج اللهبپوشد؟ رسول 
د و یر استخوان قوزک پا، قطع نمایھا را از ز تواند موزه یم ین کسیابد؛ چنین یکه کفش

 .»دینپوشا زعفران، آغشته شده باشد، یرا که با عطر  ین لباسیبپوشد. ھمچن
را به خاطر آنچه ھا  آن برای دانش آموزان خویش تا معلم طتوس سؤالطرح کردن 

 یاد گرفتند، آزمایش نماید:

ِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  َجِر َشَجَرًة َال �َْسُقُط َوَرُ�َها، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ ِمَن الشَّ
ثُوِ�  : َوَوَ�َع يِف » َما ِ�َ  َو�ِ�ََّها َمثَُل الُمْسِلِم، فََحدِّ ِ فََوَ�َع انلَّاُس يِف َشَجِر ابَلَواِدي قَاَل َ�بُْد ا�َّ

ِ قَاَل:  ْ�نَا َما ِ�َ يَا رَُسوَل ا�َّ �ََّها انلَّْخلَُة، فَاْستَْحيَيُْت، ُ�مَّ قَالُوا: َحدِّ
َ
 ٢.»ِ�َ انلَّْخلَةُ «َ�ْفيِس �

فرمود: از بین درختان، درختی وجود کند که  روایت می ج از پیامبر ب ابن عمر
ریزند و این مثال برای فرد مسلمان است. به من خبر دھید  ھای آن نمی دارد که برگ

. عبدالله »شان به طرف درختان صحرا مشغول شد که آن درخت چیست؟ مردم ذھن
گفت: در ذھنم آمد که درخت خرما است. اما شرم و حیا داشتم که جواب بدھم، 

آن «فرمود:  ج الله ، برای ما بیان کن. رسولاللهعرض کردند: ای پیامبر سپس صحابه 
 .»درخت خرماست

اختصاص دادن درس و تعلیم به گروھی از  ی مردم و عدم ذکر متشابھات نزد عامه
 مردم به خاطر اینکه شاید ھمه آن را نفھمند:

                                           
 با لفظ مسلم  ١١٧٧حدیث شماره  مسلم و ١٥٤٢حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 با لفظ بخاری ٢٨١١حدیث شماره  مسلم و ٦١حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٣٢

 

�َِس  َ�نْ  .1
َ
نَّ نيَِبَّ اهللاِ  س ْ�ُن َمالٍِك  أ

َ
يَا «، َوُمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل رَِديُفُه ىلَعَ الرَّْحِل، قَاَل: ج أ

قَاَل: بَلَّيَْك رَُسوَل اِهللا » يَا ُمَعاذُ «قَاَل: بَلَّيَْك رَُسوَل اِهللا وََسْعَديَْك، قَاَل: » ُمَعاذُ 
َما ِمْن َ�بٍْد �َْشَهُد «قَاَل: بَلَّيَْك رَُسوَل اِهللا وََسْعَديَْك، قَاَل: » يَا ُمَعاذُ «وََسْعَديَْك، قَاَل: 

َمُه اُهللا ىلَعَ انلَّارِ   َحرَّ
َّ

ُ إِال
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
 اُهللا، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
نَّ ال

َ
، قَاَل: يَا رَُسوَل »أ

وا، قَاَل:  ْخرِبُ بَِها فَيَْستَبرِْشُ
ُ
فََال أ

َ
ْخرَبَ بَِها ُمَعاُذ »إًِذا َ�تَّلِكُوا«اِهللا أ

َ
ِعنَْد َمْوتِِه ، فَأ

�ًُّما
َ
 ١.تَ�

بر شتری سوار بود، که  ج اللهگوید: معاذ پشت سر رسول  می س انس بن مالک
! گوش به اللهای رسول  ه معاذ گفت: بل »ای معاذ!«او فرمود: خطاب به  ج رسول الله

! ای رسول اللهمعاذ جواب داد: لبیک  »ای معاذ!«باز فرمود:  فرمان و آماده خدمتم.
: فرمودگاه  . آنسه بار آن را تکرار کرد ج پیامبر به فرمان و آماده خدمتم.گوش 

 اللهھرکس از صمیم قلب اشھد ان ال اله اال الله و اشھد ان محمدا رسول الله بگوید، «
، آیا مردم را از این الله. معاذ گفت: ای رسول »گرداند آتش جھنم را بر او حرام می

رود که بر این  بیم آن می«: فرمود ج شوند؟ رسولحال  سخن با خبر سازم تا خوش
که نزدیک بود دار فانی را وداع  . معاذ ھنگامی»سخن توکل کنند و عمل را ترک نمایند

نماید، به دلیل اینکه مبادا به خاطر کتمان این حدیث گنھکار شود، آن را برای مردم 
 روایت کرد.

يِب  .2
َ
ِ َحِفْظُت «قَاَل:  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ َحُدُهَما َ�بَثَثْتُُه،  ج ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ا أ مَّ

َ
واَِعَءيِْن: فَأ

ا اآلَخُر فَلَْو بَثَثْتُُه قُِطَع َهَذا ابُللُْعومُ  مَّ
َ
 ٢».َوأ

 حفظ کردم، نخست احادیثی که ج دو نوع حدیث از پیامبر«گوید:  می س ابوھریره
را روایت کنم، این گلویم بریده ھا  آن را روایت و نشر کردم، دوم احادیثی که اگرھا  آن

 .»خواھد شد
رود سبب وقوع  که بیم آن می ھنگامی ،ترک نمودن تغییر کار منکر و ناخوشایند

 منکر بدتر و شدیدتری شود:

                                           
 مسلم با لفظ ٣٢حدیث شماره  ؛ مسلم١٢٨حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ١٢٠حدیث شماره  بخاری - ٢



 ٣٣٣    باب اول: توحید و ایمان

 

نَّ انلَّيِبَّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
نَّ قَْوَمِك َحِديُث َ�ْهٍد جِبَاِهلِ «قَاَل لََها:  ج أ

َ
يٍَّة يَا اَع�َِشُة، لَْوَال أ

ُ بَاَ�ْ�ِ  رِْض، وََجَعلُْت هلَ
َ
لَْزْ�تُُه بِاأل

َ
ْخِرَج ِمنُْه، َوأ

ُ
ْدَخلُْت ِ�يِه َما أ

َ
َيِْت، َ�ُهِدَم، فَأ

ْ
َمْرُت بِابل

َ َ
، أل

َساَس إِبَْراِهيمَ 
َ
ِ�يًّا، َو�َابًا َغْر�ِيًّا، َ�بَلَْغُت بِِه أ  ١».بَابًا رَشْ

ای عایشه، اگر قوم تو با جاھلیت «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می ل عایشه
ی کعبه تخریب شود و آنچه که از آن خارج  دادم تا خانه بودند، دستور می نزدیک نمی

دادم  چسباندم و برایش دو دروازه قرار می گشته به آن ملحق گردد و آن را به زمین می
م ی دیگر در قسمت غرب و تا مقام ابراھی که یک دروازه در قسمت شرق و دروازه

 .»رسانیدم می

 که ھر گروه تنھا باشند بخشش علم به مردان و زنان ھنگامی

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
: َغلَبَنَا َعلَيَْك الرَِّجاُل، فَاْجَعْل نَلَا ج قَالَِت النَِّساُء لِلنَّيِبِّ  س َ�ْن أ

: يَْوًما ِمْن َ�ْفِسَك، فَوََعَدُهنَّ يَْوًما لَِقيَُهنَّ ِ�يِه،  ، فَاَكَن ِ�يَما قَاَل لَُهنَّ َمَرُهنَّ
َ
َما «فََوَ�َظُهنَّ َوأ

 اَكَن لََها ِحَجابًا ِمَن انلَّارِ 
َّ

َها، إِال ِ
َ

ُم ثََالثًَة ِمْن َودل ٌة ُ�َقدِّ
َ
؟ » ِمنُْ�نَّ اْمَرأ ٌة: َواثْنَتَْ�ِ

َ
َ�َقالَِت اْمَرأ

 ٢».َواثْنَتَْ�ِ «َ�َقاَل: 
گفتند: مردان تو را تصاحب نموده و  ج ه پیامبرگوید: زنان ب می س ابوسعید خدری

اند. فرصتی به ما اختصاص بده تا نزد شما حاضر شویم. رسول  برای ما وقتی نگذاشته
ھر زنی که سه فرزند خود «: فرمودروزی را برای آنان تعیین نمود و در آن روز  ج الله

ر برابر آتش دوزخ شان حجابی د را از دست بدھد، آنان در روز قیامت برای مادران
حجاب ھا  آن . زنی گفت: اگر دو فرزندش را از دست بدھد، باز ھم»خواھند شد

 .»بله«: فرمود ج شوند؟ پیامبر می

 م، وعظ و ارشاد در شبیتعل

مِّ َسلََمةَ  .١
ُ
، َماَذا «َذاَت يَللٍَة َ�َقاَل:  ج قَالَْت: اْستَيَقَظ انلَّىِب  ل َ�ْن أ ِ ُسبَْحاَن ا�َّ
نِْزَل 

ُ
يِْقُظوا َصَواِحبَاِت احلَُجِر، فَُربَّ أ

َ
، َوَماَذا فُِتَح ِمَن اخلََزائِِن، أ اللَّيْلََة ِمَن الِفنَتِ

ْ�يَا اَعِر�ٍَة يِف اآلِخَرةِ   ٣.»اَكِسيٍَة يِف ادلُّ

                                           
 با لفظ بخاری ١٣٣٣حدیث شماره  مسلم و ١٥٨٦حدیث شماره  بخاری  متفق علیه؛ - ١
 با لفظ بخاری ٢٦٣٣حدیث شماره  مسلم و ١٠١حدیث شماره  بخاری  متفق علیه؛ - ٢
  ١١٥حدیث شماره  بخاری - ٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٣٤

 

سبحان «بیدار شده و فرمود:  ج کند که شبی رسول الله روایت می ل ام سلمه
شده است. آنھایی  هھایی گشود ی گنج شده و چه دروازه لزناھایی  الله، امشب چه فتنه

که در دنیا  بیدار کنید، چه بسا کسانی (ازواج مطھرات را) ھا خوابند، را که در اتاق
 .»شوند اند، ولی در آخرت لخت و عریان می پوشیده

ِ بِْن  َ�بْدِ  َ�نْ  .٢ ا  ج قَاَل: َص�َّ بِنَا انلَّيب ب ُ�َمرَ  ا�َّ الِعَشاَء ىِف آِخِر َحياتِِه، فَلَمَّ
ْن «َسلََّم قَاَم، َ�َقاَل:  َس ِمائَِة َسنٍَة ِمنَْها، َال َ�بىَْق ِممَّ

ْ
ْ�تَُ�ْم يَلْلَتَُ�ْم َهِذهِ، فَإِنَّ َرأ

َ
َرأ

َ
أ

َحدٌ 
َ
رِْض أ

َ
 ١.»ُهَو ىلَعَ َظْهِر األ

پس از  شمردر یکی از آخرین روزھای ع ج گوید: پیامبر می ب عبدالله بن عمر
امشب را به خاطر بسپارید، زیرا پس از گذشت صد «ادای نماز عشا برخاست و فرمود: 
 .»د ماندروی زمین قرار دارند، باقی نخواھکه  سال از این تاریخ، احدی از کسانی

ُ: ىلَعَ مِحَاٍر، �ُ  ج نُْت رِْدَف رَُسوِل اهللاِ قَاَل: كُ  س َ�ْن ُمَعاِذ بِْن َجبَلٍ  .٣
َ

ُ�َفٌ�، َقاُل هل
ِعبَاِد ىلَعَ اِهللا؟«قَاَل: َ�َقاَل: 

ْ
ِعبَاِد؟ َوَما َحقُّ ال

ْ
قَاَل: » يَا ُمَعاُذ، تَْدرِي َما َحقُّ اِهللا ىلَعَ ال

ْعلَُم، قَاَل: 
َ
ُ أ

ُ
ُ�وا «قُلُْت: اُهللا َورَُسوهل  �رُْشِ

َ
ْن َ�ْعبُُدوا اَهللا، َوال

َ
ِعبَاِد أ

ْ
فَإِنَّ َحقَّ اِهللا ىلَعَ ال

ِعبَاِد ىلَعَ اهللاِ بِِه َشيْئً 
ْ
 �رُْشُِك بِِه َشيْئًا أل ا، وََحقَّ ال

َ
َب َمْن ال  ُ�َعذِّ

َ
ْن ال

َ
، قَاَل: قُلُْت: »أ

ُ انلَّاَس، قَاَل:  �رَشِّ
ُ
فََال أ

َ
ُْهْم َ�يَتَّلِكُوا«يَا رَُسوَل اِهللا، أ  تُبرَشِّ

َ
 ٢».ال

بر االغی که ُعَفیر نام داشت، سوار بودم.  ج رسول اللهگوید: پشت سر  می س معاذ
گفتم:  »دانی؟ می اللهرا بر بندگانش و حق بندگان را بر  اللهای معاذ، آیا حق «فرمود: 

بر بندگان این است که  اللهحق «: فرمود ج دانند. رسول الله و رسولش بھتر می الله
این  أل بندگان بر اللهالله را عبادت نمایند و کسی را با او شریک قرار ندھند و حق 

گوید که  می س . معاذ»عذاب ندھد دھد کسی را که با او شریکی قرار نمیه کاست 
بشارت ھا  آن به«فرمود:  ج الله، آیا به مردم بشارت ندھم؟ رسول اللهگفتم: ای رسول 

 .»دھند کنند و عملی انجام نمی و خوش خبری ندھید، چون در آن صورت توکل می

                                           
 بخاری با لفظ ٢٥٣٧حدیث شماره  مسلم و ١١٦حدیث شماره  بخاری  متفق علیه؛ - ١
 مسلم با لفظ ٣٠حدیث شماره  مسلم و ٢٨٥٦حدیث شماره  بخاری  متفق علیه؛ - ٢



 ٣٣٥    باب اول: توحید و ایمان

 

 شود جلسه چه دعا و ذکری گفته میھنگام پایان 

يِب  .١
َ
ِ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ َمْن َجلََس يِف َ�ِْلٍس فََكرُثَ ِ�يِه لََغُطُه، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 َ
َ

 إِهل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن َ�ُقوَم ِمْن َ�ِْلِسِه َذلَِك: ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك، أ

َ
 َ�َقاَل َ�بَْل أ

َّ
إِال

ُ َما اَكَن يِف َ�ِْلِسِه َذلَِك 
َ

 ُغِفَر هل
َّ

تُوُب إيَِلَْك، إِال
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت أ

َ
 ١».أ

که در مجلسی شرکت کرد و  : کسیفرمود ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره
اش بلند شود، چنین  ی زیادی گفته شد، قبل از اینکه از جلسه درآنجا سخنان بیھوده

تُوُب إيَِلَْك «بگوید: 
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 »ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك، أ

 گیرند. گناھانی که در آن مجلس مرتکب شده است، مورد مغفرت قرار می

ِ قَاَل: قَلََّما اكَ  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ  .٢ َحىتَّ يْدُعَو  ُقوُم ِمْن َ�ِْلٍس �َ  ج َن رَُسوُل ا�َّ
ْصَحابِِه: 

َ
َعَواِت ِأل ِء ادلَّ

َ
اللَُّهمَّ اقِْسْم نَلَا ِمْن َخْشيَِتَك َما َ�ُوُل بَيْنَنَا َو�َْ�َ «بَِهُؤال

ُن بِِه َعلَيْنَا  َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعِتَك َما ُ�بَلُِّغنَا بِِه َجنَّتََك، َوِمَن ايلَِقِ� َما ُ�َهوِّ
ْ�يَ  ْحيَيْتَنَا، َواْجَعلُْه الَوارَِث ُمِصيبَاِت ادلُّ

َ
تِنَا َما أ بَْصاِرنَا َوقُوَّ

َ
ْسَماِعنَا َوأ

َ
ا، َوَمتِّْعنَا بِأ

َْعْل ُمِصيبَتَنَا يِف 
َ

 جت
َ

نَا ىلَعَ َمْن اَعَدانَا، َوال َرنَا ىلَعَ َمْن َظلََمنَا، َوانرُْصْ
ْ
ِمنَّا، َواْجَعْل ثَأ

 
َ
�ْيَا أ َْعِل ادلُّ

َ
 جت

َ
 ِدينِنَا، َوال

َ
 �َُسلِّْط َعلَيْنَا َمْن ال

َ
 َمبْلََغ ِعلِْمنَا، َوال

َ
نَا َوال ْ�رَبَ َهمِّ

 ٢».يَرمَْحُنَا
ین ه اخاست، ب از مجلسی بر می ج کند: وقتی که پیامبر روایت می ب ابن عمر

پروردگارا، از ترس و خشیت خویش بین «فرمود:  صورت برای اصحاب و یارانش دعا می
بین ما و بین نافرمانی تو مانع شود، و از اطاعت خود به ما  ما تقسیم کن، تا اینکه

ھای دنیا را  عنایت کن تا ما را به بھشت تو برساند، و یقینی به ما عطا فرما که مصیبت
 یینایبو  یشنوایی  داری، به وسیله برای ما آسان نماید و تا زمانی که ما را زنده نگه می

رای ما به عنوان وارث قرار بده و انتقام ما را از بفرما و آن را ب مانمند بھره روینو 
که بر ما ظلم نموده است،  که بر ما ظلم نموده است، بگیر. (انتقام ما را بر کسی کسی

قرار بده). و ما را در مقابل دشمنان ما پیروز بگردان و نصرت بفرما. و ما را در دین ما 

                                           
 با لفظ ترمذی ٣٤٣٣حدیث شماره  ترمذی و ١٠٤٢٠حدیث شماره  احمد ؛صحیح - ١
 ١٢٦٨حدیث شماره  صحیح الجامع و ٣٥٠٢حدیث شماره  ترمذی ؛حسن - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٣٦

 

رین غم و اندوه و نھایت علم ما قرار ت مورد امتحان و آزمایش قرار نده و دنیا را بزرگ
 .»کند را بر ما مسلط و غالب مگردان که بر ما رحم نمی مده و کسی

 آداب طالب علم -٢

 اخالص در طلب علم

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ َوُ�قِيُمواْ  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ  . ]٥[البینة:  ﴾٥ٱلصَّ
که دین خود را برای او  در حالی عبادت کنند و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را «

دارند و  برپاخالص گردانند [و از شرک و عبادت معبودان باطل،] به توحید روی آورند؛ و نماز 
 ».ردازند؛ و این است آیین راستین و مستقیمزکات بپ

 ی علم خوب نشستن طلب کننده

اِب  .١ َطَّ
ْ
ُْن ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ «: س قَاَل ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ
َذاَت يَْوٍم، إِْذ َطلََع َعلَيْنَا  ج بَيَْنَما �

 
َ

َفِر، َوال ثَُر السَّ
َ
 يَُرى َعلَيِْه أ

َ
َعِر، ال رَُجٌل َشِديُد َ�يَاِض اثلِّيَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ

 انلَّيِبِّ 
َ

َحٌد، َحىتَّ َجلََس إىِل
َ
 ُرْكبَتَيِْه، َووََضَع كَ ج َ�ْعِرفُُه ِمنَّا أ

َ
ْسنََد ُرْكبَتَيِْه إىِل

َ
يِْه ، فَأ فَّ

 ١».... ىلَعَ فَِخَذيِْه و
روزی نزد پیامبر نشسته بودیم که مردی با «کند:  روایت می س عمر بن خطاب

شد  ھای بسیار سفید و موھای بسیار سیاه، بر ما وارد شد. اثر سفر در او دیده نمی لباس
را به دو  نشست. و دو زانویش ج شناخت. تا اینکه نزد پیامبر و کسی از ما نیز او را نمی

 .»ھای خویش گذاشت و...  ھایش را بر ران چسباند و دست ج زانوی پیامبر

�َِس  َ�نْ  .٢
َ
ِ  س ْ�ُن َمالٍِك  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ ْ�ُن ُحَذافََة َ�َقاَل:  ج أ َخَرَج، َ�َقاَم َ�بُْد ا�َّ

يِب؟ َ�َقاَل: 
َ
بُوَك ُحَذافَةُ «َمْن أ

َ
ْن َ�ُقوَل: » أ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
َ�رَبََك ُ�َمُر ىلَعَ ُرْكبَتَيِْه » وِ� َسلُ «ُ�مَّ أ

دٍ  ِ َر�ًّا َو�ِاإلِْسَالِم ِدينًا َو�ُِمَحمَّ  ٢.نَِبيًّا فََسَكَت  ج َ�َقاَل: رَِضينَا بِا�َّ
. عبدالله بن حذافه باری خارج شد ج کند که پیامبر روایت می س انس بن مالک

. وقتی که »پدرت استُحذافه «: فرمود ج بلند شد و گفت: پدرم کیست؟ پیامبر

                                           
 مسلمبا لفظ  ٨حدیث شماره  مسلم و ٥٠حدیث شماره  بخاری  متفق علیه؛ - ١
 ٩٣حدیث شماره  بخاری - ٢



 ٣٣٧    باب اول: توحید و ایمان

 

زانوھایش  س . عمر»از من بپرسید«فرمود:  ج اللهھا افزایش پیدا کرد، رسول  پرسش
و گفت: راضی ھستیم به اینکه الله پروردگار ما،  چسباند ج را به دو زانوی پیامبر
 .است. پس پیامبر سکوت اختیار کردپیامبر م ج اسالم دین ما، و محمد

ھای علم و ذکر در مسجد و اینکه وقتی داخل شد و  حلقهتوجه و اھتمام داشتن به 
 مردم در حلقه بودند، کجا نشیند:

يِب َواقٍِد اللَّييِْثِّ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بَيْنََما ُهَو َجالٌِس يِف الَمْسِجِد َوانلَّاُس َمَعُه إِذْ  ج أ

 رَسُ 
َ

ْ�بََل ا�ْنَاِن إىِل
َ
ْ�بََل ثََالثَُة َ�َفٍر، فَأ

َ
ِ أ ِ  ج وِل ا�َّ ، ج وََذَهَب َواِحٌد، قَاَل: فََوَ�َفا ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ا  مَّ
َ
ا اآلَخُر: فََجلََس َخلَْفُهْم، َوأ مَّ

َ
ى فُرَْجًة يِف احلَلَْقِة فََجلََس ِ�يَها، َوأ

َ
َحُدُهَما: فََرأ

َ
ا أ مَّ

َ
فَأ

 ِ  رَُسوُل ا�َّ
َ
ا فََرغ ْدبََر َذاِهبًا، فَلَمَّ

َ
ا «قَاَل:  ج اثلَّاِلُث: فَأ مَّ

َ
ُ�ْم َعِن انلََّفِر اثلََّالثَِة؟ أ ْخرِبُ

ُ
َال أ

َ
أ

ا اآلَخرُ  مَّ
َ
ُ ِمنُْه، َوأ ا اآلَخُر فَاْستَْحيَا فَاْستَْحيَا ا�َّ مَّ

َ
، َوأ ُ ِ فَآَواُه ا�َّ  ا�َّ

َ
َوى إىِل

َ
َحُدُهْم فَأ

َ
 أ

ُ َ�نْهُ  ْعَرَض ا�َّ
َ
ْعَرَض فَأ

َ
 ١».فَأ

با جمعی از صحابه در  ج اللهکند که روزی رسول  میروایت  س ابوواقد لیثی
که سه نفر وارد شدند. دو نفر توقف کردند و  نشسته و مشغول وعظ و ارشاد بود مسجد

گوید: یکی از آن دو، جایی برای خود پیدا کرد و نشست.  سومی برگشت. راوی می
خواھید  میآیا «پس از اتمام وعظ فرمود:  ج اللهدومی پشت سر جمع نشست. رسول 

گاه سازم؟ یکی از آنان، به خاطر رضای   اللهآمده بود،  اللهشما را در مورد این سه نفر آ
را نیز از آن بنده شرم آمد و او را بخشید. سومی  اللهاو را جای داد. دومی شرم کرد، 

 نیز از او اعراض نمود. اللهرو گردانی کرد، 

 ای در مجالس ذکر و علم نشستن حلقه

 َ �
َ
ِ  س ِس بِْن َمالٍِك َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
قَالُوا: » إَِذا َمَرْرُ�ْم بِِرَ�اِض اجلَنَِّة فَاْرَ�ُعوا«قَاَل:  ج أ

ْكرِ «َوَما ِر�َاُض اجلَنَِّة؟ قَاَل:   ٢».ِحلَُق اذلِّ

                                           
 با لفظ بخاری ٢١٦٧حدیث شماره  مسلم و ٦٦حدیث شماره  بخاری  متفق علیه؛ - ١
. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٣٥١٠حدیث شماره  ترمذی و ١٢٥٥١حدیث شماره  احمد ؛حسن - ٢

٢٥٦٢ 



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٣٨

 

ھر وقت از گلزارھای بھشت «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س انس بن مالک
. صحابه عرض کردند: »د)یی(و کمال استفاده را از آن بنما بچریدعبور کردید، پس آنجا 

 .»ھای ذکر حلقه«فرمود:  ج گلزارھای بھشت چه ھستند؟ رسول

 احترام به علما و بزرگان

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ْ أ ْ َ� تَۡرَ�ُعٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 ِ ن َ�ۡبََط َصۡوِت ٱ�َِّ�ّ
َ
ْ َ�ُۥ بِٱۡلَقۡوِل َكَجۡهرِ َ�ۡعِضُ�ۡم ِ�َۡعٍض أ َوَ� َ�َۡهُروا

نُتۡم َ� �َۡشُعُرونَ 
َ
ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
 . ]٢[الحجرات:  ﴾٢أ
ه برخی از شما کنید؛ و ھمچنان کای مؤمنان، صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر ن«

ه کآن بلند سخن نگویید. مبادا بی گویید، با او به صدای با برخی دیگر بلند سخن می
 ».بدانید، اعمالتان تباه گردد

ْ ِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ُحوا ْ إَِذا �ِيَل لَُ�ۡم َ�َفسَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ يَۡرفَعِ  وا ْ فَٱ�ُ�ُ وا ُ لَُ�ۡمۖ �ذَا �ِيَل ٱ�ُ�ُ ْ َ�ۡفَسِح ٱ�َّ ُ  ٱلَۡمَ�ٰلِِس فَٱفَۡسُحوا ٱ�َّ
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَ�ٰٖت� َوٱ�َّ وتُوا

ُ
ِيَن أ ْ ِمنُ�ۡم َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١١ٱ�َّ

 . ]١١[المجادلة: 
در مجالس جا باز «که به شما گفته شود:  اید، ھنگامی  که ایمان آورده ای کسانی «

که  آورد؛ و ھنگامی  رای شما گشایش می، [جا] باز کنید [که با این کار،] الله ب»کنید
برخیزید. الله مقام [و درجاِت] کسانی از شما را که ایمان » برخیزید«گفته شود: 

گاه  برد؛ و الله به آنچه می اند باال می اند و کسانی را که علم داده شده آورده کنید آ
 ».است

�َِس  َ�نْ  .٣
َ
ْن  ج َ�ُقوُل: َجاَء َشيٌْخ يُِر�ُد انلَّيِبَّ  س ْ�َن َمالٍِك  أ

َ
 الَقْوُم َ�نُْه أ

َ
ْ�َطأ

َ
فَأ

ُ، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ

ُعوا هل  ١».لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يَرَْحْم َصِغَ�نَا َو�َُوقِّْر َكِبَ�نَا: «ج يُوَسِّ
 ج خواست نزد پیامبر می ای دهسالخورکند که فرد  روایت می س انس بن مالک

از «فرمود:  ج . رسول اللهدرنگ و تأخیر کردند در باز کردِن راه برای او رود. اما مردمب
 .»ترھای ما را نگه ندارد ترھای ما رحم نکند و احترام بزرگ که به کوچک ما نیست کسی

                                           
؛ السلسلة با لفظ ترمذی ٣٦٣ االدب المفرد در بخاری و ١٩١٩حدیث شماره  ترمذی ؛صحیح - ١

 ٢١٩٦الصحیحة آلبانی: 



 ٣٣٩    باب اول: توحید و ایمان

 

 گوش دادن به سخنان علما

نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن َجِر�رٍ 
َ
ِة الوََداِع:  ج أ ُ يِف َحجَّ الَ «َ�َقاَل: » اْستَنِْصِت انلَّاَس «قَاَل هلَ

اًرا، يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض   ١».تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ
مردم را ساکت «الوداع خطاب به من فرمود:  ةدر حج ج پیامبرگوید:  می س جریر

 .»جنگ و خونریزی یکدیگر را نابود سازیدبعد از من کفار نشوید تا با «. سپس فرمود: »کن

 که چیزی را بشنود و برای فھمیدن آن دوباره بپرسد کسی

يِب ُملَيَْكةَ  ابِْن  َ�نْ 
َ
نَّ اَع�َِشةَ  أ

َ
  ج َزْوَج انلَّيِبِّ  ل أ

َّ
اَكنَْت َال �َْسَمُع َشيْئًا َال َ�ْعِرفُُه، إِال

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
َب «قَاَل:  ج َراَجَعْت ِ�يِه َحىتَّ َ�ْعِرفَُه، َوأ قَالَْت اَع�َِشُة: َ�ُقلُْت » َمْن ُحوِسَب ُعذِّ

 :
َ

ُ َ�َعاىل َولَيَْس َ�ُقوُل ا�َّ
َ
قَالَْت: َ�َقاَل:  ]٨[االنشقاق:  ﴾٨فََسۡوَف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ��﴿أ

 ٢».إِ�ََّما َذلِِك الَعْرُض، َولَِ�ْن: َمْن نُوقَِش احِلَساَب َ�ْهِلْك 
فھمید،  شنید و نمی وقتی چیزی را می ل کند که عایشه یکه روایت میلَ مُ  ابن ابی

شود،  هکه محاسب ھرکسی«: فرمود ج گشت تا آن را بفھمد. و پیامبر دوباره به آن برمی
 اللهگوید: گفتم: مگر نه این است که  می ل . عایشه»گردد گرفتار عذاب می

ی  این عرضه«فرمود:  ج اللهی آسانی خواھد شد. رسول  : به زودی محاسبهفرماید می
 .»گردد اعمال است، ولی اگر حساب دقیق به عمل آید، ھالک می

 ھا حفظ قرآن و غیر از آن و نگھداری آن

يِب 
َ
َشدُّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س ُموىَس  َ�ْن أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَُهَو أ ِ

َّ
َ�َعاَهُدوا الُقْرآَن، فََواذل

يًا ِمَن اِإلبِِل يِف ُ�ُقِلَها  ٣.»َ�َفصِّ
از قرآن مواظبت کنید «کند که فرمود:  روایت می ج از پیامبر س ابوموسی اشعری

تر از  ذاتی که جانم در دست اوست، قرآن سریع(ھمواره آن را تالوت نمایید). سوگند به 
 . »گریزد شتری که زانویش بسته باشد، می

                                           
 یبخاربا لفظ  ٦٥حدیث شماره  مسلمو  ١٢١حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 یبخاربا لفظ  ٢٨٧٦حدیث شماره  مسلم و ١٠٣حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
 یبخاربا لفظ  ٧٩١حدیث شماره  مسلم و ٥٠٣٣حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٤٠

 

 بیدار بودن و حضور قلب داشتن و خوب گوش دادن

ۡمَع ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله لَۡ� ٱلسَّ
َ
ۡو �

َ
إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك َ�ِۡ�َرٰى لَِمن َ�َن َ�ُۥ قَۡلٌب أ

  .]٣٧[ق:  ﴾٣٧َوُهَو َشِهيٞد 
گمان در این [سخن] برای صاحبدالن یا کسانی که با حضور [قلب به ندای توحید]  بی«

 . »دھند و ھوشیارند، اندرز است گوش فرامی
خارج شدن جھت فراگیری علم و تحمل سختی و مشقت به خاطر آن و زیاد طلب 

 کردنش و الزم بودن تواضع و فروتنی در ھر حالت:

ِ  ب قَاَل ا�ُْن َ�بَّاٍس  َ�ُقوُل: بَيْنََما ُموىَس يِف َمَإلٍ ِمْن بَِ�  ج َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
 ُ ْوىَح ا�َّ

َ
ْعلََم ِمنَْك؟ " قَاَل ُموىَس: َال، فَأ

َ
َحًدا أ

َ
اِ�يَل َجاَءُه رَُجٌل َ�َقاَل: َهْل َ�ْعلَُم أ   أل إرِْسَ

َ
إىِل

ِبي َل ُموىَس السَّ
َ
، فََسأ ُ: إَِذا ُموىَس: بََ�، َ�بُْدنَا َخرِضٌ

َ
ُ احلُوَت آيًَة، َوِ�يَل هل

َ
ُ هل َل إيَِلِْه، فََجَعَل ا�َّ

ثََر احلُوِت يِف ابَلْحِر، َ�َقاَل لُِموىَس َ�تَاهُ 
َ
: َ�َقْدَت احلُوَت فَارِْجْع، فَإِنََّك َستَلَْقاُه، َوَ�َن يَتَِّبُع أ

ۡخَرةِ فَإِّ�ِ �َِسيُت ﴿ َوۡ�َنآ إَِ� ٱلصَّ
َ
رََءيَۡت إِۡذ أ

َ
ۡذُكَرهُ  أ

َ
ۡن أ

َ
ۡيَ�ُٰن أ �َسىٰنِيُه إِ�َّ ٱلشَّ

َ
 ﴾ٱۡ�ُوَت َوَمآ أ

ٰٓ َءاثَارِهَِما قََصٗصا﴿، َقاَل: ]٦٣[الکهف:  ا َ�َ فَوََجَدا ، ]٦٤[الکهف:  ﴾َ�ٰلَِك َما ُكنَّا َ�ۡبِغ� فَٱۡرتَدَّ
 ُ ي قَصَّ ا�َّ ِ

َّ
نِِهَما اذل

ْ
ا، فَاَكَن ِمْن َشأ  ١».يِف ِكتَابِهِ  أل َخرِضً

در میان  ÷ نماید که فرمود: موسی روایت می ج از پیامبر ب ابن عباس
شناسی که از تو  گفت: آیا کسی را می یل بود. شخصی نزدش آمد ویبزرگانی از بنی اسرا

ی ما  بندهه کبل، طور نیست نیابه او وحی فرستاد:  اللهتر باشد؟ موسی گفت: نه.  عالم
تر و داناتر است. موسی درخواست کرد راه را به او نشان دھد تا به خضر  خضر از تو عالم

که  یک ماھی را به عنوان نشانه برای او قرار داد و به او گفته شد: ھنگامی اللهبرسد. 
ماھی را از دست دادی، پس برگرد تا او را ببینی. و او از مسیر ماھی در دریا پیروی 

که به تخت سنگ  وسی بود، به او گفت: ھنگامیکرد. جوان (غالمی) که ھمراه م می
پناه بردیم، ماھی را آنجا فراموش کردم و شیطان فراموشم ساخت تا آن را برایت یاد 

فرمود: آن جایگاه، ھمان است که ما دنبالش بودیم. پس بر مسیر در  ÷ کنم. موسی
ت، پاھای خویش برگشتند. پس خضر را یافتند و آنچه که بین موسی و خضر گذش

 در قرآن خویش بیان فرموده است. أل الله

                                           
 ٢٣٨٠حدیث شماره  مسلم و ٧٤حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١



 ٣٤١    باب اول: توحید و ایمان

 

 حریص بودن بر تحصیل علم

ا ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ن ُ�َعّلَِمِن ِممَّ
َ
ٰٓ أ تَّبُِعَك َ�َ

َ
قَاَل َ�ُۥ ُموَ�ٰ َهۡل �

 . ]٦٦[الکهف:  ﴾٦٦ُعّلِۡمَت رُۡشٗدا
تو آموخته شده  دھی] ھمراھت بیایم تا از آنچه به آیا [اجازه می«موسی به او گفت: «

 ».و مایۀ ھدایت و ارشاد است به من بیاموزی؟
يِب ُهَر�َْرةَ  .٢

َ
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعِتَك يَْوَم  س َ�ْن أ

َ
ِ َمْن أ نَُّه قَاَل: ِ�يَل يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
�

 ِ  : «ج الِقيَاَمِة؟ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن َال �َْسأ

َ
بَا ُهَر�َْرَة أ

َ
لُِ� َ�ْن َهَذا لََقْد َظنَنُْت يَا أ

ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعيِت 
َ
يُْت ِمْن ِحرِْصَك ىلَعَ احلَِديِث أ

َ
ُل ِمنَْك لَِما َرأ وَّ

َ
َحٌد أ

َ
احلَِديِث أ

ْو َ�ْفِسهِ 
َ
، َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 ١».يَْوَم الِقيَاَمِة، َمْن قَاَل َال إِهل

سؤال شد: چه کسانی روز قیامت برای  ج پیامبرکند که از  روایت می س ابوھریره
 حرصای ابوھریره، چون «: فرمود ج اللهتری دارند؟ رسول  ت شما سعادت بیشعشفا

دانستم که کسی قبل از تو، این سؤال را از  ی تو را نسبت به حدیث دیدم، می و عالقه
دارند که تری  ت من سعادت بیشعمن نخواھد پرسید. کسانی در روز قیامت برای شفا

 .»با اخالص و از صمیم قلب، ال اله اال الله بگویند

 نوشتن علم 

يِب ُجَحيَْفةَ  .١
َ
يِب َطاِلٍب: َهْل ِعنَْدُ�ْم ِكتَاٌب؟ قَاَل: " َال،  س َ�ْن أ

َ
قَاَل: قُلُْت ِلَعِ�ِّ بِْن أ

ْو َما يِف َهذِ 
َ
ْعِطيَُه رَُجٌل ُمْسِلٌم، أ

ُ
ْو َ�ْهٌم أ

َ
، أ ِ  ِكتَاُب ا�َّ

َّ
ِحيَفِة. قَاَل: قُلُْت: َ�َما إِال هِ الصَّ

ِسِ�، َوَال ُ�ْقتَُل ُمْسِلٌم بَِ�افِرٍ 
َ
ِحيَفِة؟ قَاَل: الَعْقُل، َوفَاَكُك األ  ٢».يِف َهِذهِ الصَّ

گفتم: آیا نزد تو کتابی است؟ گفت:  س طالب گوید به علی بن ابی می س ابوجحیفه
نه، فقط کتاب الله یا فھمی که شخص مسلمان به او داده شده یا آنچه که در این 

ھا چه چیزی  گوید که گفتم: در این صحیفه می س ھا وجود دارد. ابوجحیفه صحیفه
جواب داد: احکام قصاص، آزاد کردن اسیر، و اینکه مسلمان در  س وجود دارد؟ علی

 شود.  ل کافر کشته نمیمقاب

                                           
 ٩٩حدیث شماره  بخاری - ١
 ١١١حدیث شماره  بخاری - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٤٢

 

بُ  .٢
َ
ْصَحاِب انلَّيِبِّ : «س ُهَر�َْرةَ  وقَاَل أ

َ
 َما  ج َما ِمْن أ

َّ
، إِال ْ�رَثَ َحِديثًا َ�نُْه ِم�ِّ

َ
َحٌد أ

َ
أ

ْ�تُُب 
َ
ِ بِْن َ�ْمٍرو، فَإِنَُّه اَكَن يَْ�تُُب َوَال أ  ١».اَكَن ِمْن َ�بِْد ا�َّ

تر از من حدیث از پیامبر  کسی بیش ج از اصحاب پیامبر«گوید:  می س ابوھریره
نوشت، ولی من  روایت نکرده است، غیر از عبدالله بن عمرو که او احادیث را می

 .»نوشتم نمی
که از سؤال کردن شرم و حیا داشته باشد، به دیگری امر نماید تا او برایش  کسی

 سؤال کند:

 ٍّ َل انلَّيِبَّ  س َ�ْن يلَعِ
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ْستَْحِي أ

َ
اًء َوُ�نُْت أ لَِماَكِن ابْنَِتِه  ج قَاَل: ُكنُْت رَُجًال َمذَّ

ُ َ�َقاَل: 
َ

هل
َ
ْسوَِد فََسأ

َ ْ
َمْرُت الِْمْقَداَد ْ�َن األ

َ
 «فَأ

ُ
أ  ٢».َ�ْغِسُل َذَكَرُه َوَ�تَوَضَّ

شد و چون دختر  یم از من خارج یادیز یبودم که مذ یمن فردگوید:  می س علی
بنابراین به  او بپرسم. را از دم که حکم آنیکش یدر نکاحم بود، خجالت م ج پیامبر

آلت «فرمود:  ج سؤال کرد. پیامبر ج مقداد بن اسود گفتم تا سؤال کند، و او از پیامبر
 .»خویش را بشوید و وضو بگیرد

 ھنگام وجود عالم، فرصت را برای سؤال نمودن غنیمت دانستن

؟ قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب ابِْن َ�بَّاٍس  َعِن  لَِهَذا َحجٌّ
َ
ٌة َصِبيًّا، َ�َقالَْت: أ

َ
... َرَ�َعْت إيَِلِْه اْمَرأ

ْجرٌ «
َ
 ٣».َ�َعْم، َولَِك أ

آیا برای  !اللهاش را بلند کرد و گفت: ای رسول  گوید: زنی بچه می ب ابن عباس
 .»برای تو اجر و پاداش استبله، و «فرمود:  ج این کودک حج است؟ پیامبر

 نزدیک امام قرار گرفتن ھنگام سخنرانی

نَّ نيَِبَّ  س َ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب 
َ
ِ  أ َِماِم، فَإِنَّ «قَاَل:  ج ا�َّ

ْ
ْكَر، َواْدنُوا ِمَن اإل وا اذلِّ اْحرُضُ

َنَِّة، َو�ِْن 
ْ
َر يِف اجل  يََزاُل يَتَبَاَعُد َحىتَّ يُؤَخَّ

َ
 ٤.»َدَخلََهاالرَُّجَل ال

                                           
 ١١٣حدیث شماره  بخاری - ١
 با لفظ مسلم ٣٠٣حدیث شماره  مسلم و ٢٦٩حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
 ١٣٣٦حدیث شماره  مسلم - ٣
 ١١٠٨حدیث شماره  حسن؛ ابوداود - ٤



 ٣٤٣    باب اول: توحید و ایمان

 

دن) خطبه ی(شن یبرا«کند که فرمود:  روایت می ج از پیامبر س سمره بن جندب
 یھا د و در صفیزود به مسجد برو یعنید؛ (یک شوید و به امام نزدیجمعه، حاضر شو

ل و یوسته (بدون عذر از فضایرا فرد (مسلمان) پید؛) زیریک به امام قرار بگیاول و نزد
ا در به دست آوردن یرد تا آن که در (ورود به) بھشت (یگ یفاصله م) یکیر و نیموارد خ

 ».ز بشودیشود؛ اگر چه وارد بھشت ن یدرجات آن،) به عقب انداخته م

 مراعات کردن آداب مجالس شرعی

ْ ِ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ُحوا ْ إِذَا �ِيَل لَُ�ۡم َ�َفسَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ُ ْ يَۡرفَِع ٱ�َّ وا ْ فَٱ�ُ�ُ وا ُ لَُ�ۡمۖ �ذَا �ِيَل ٱ�ُ�ُ ْ َ�ۡفَسِح ٱ�َّ ٱلَۡمَ�ٰلِِس فَٱفَۡسُحوا
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَ�ٰٖت� َوٱ�َّ وتُوا

ُ
ِيَن أ ْ ِمنُ�ۡم َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١١ٱ�َّ

 . ]١١[المجادلة: 
در مجالس جا باز «که به شما گفته شود:  اید، ھنگامی  که ایمان آورده ای کسانی «

که  آورد؛ و ھنگامی  ، [جا] باز کنید [که با این کار،] الله برای شما گشایش می»کنید
برخیزید. الله مقام [و درجاِت] کسانی از شما را که ایمان » برخیزید«گفته شود: 

گاه  رد؛ و الله به آنچه میب اند باال می اند و کسانی را که علم داده شده آورده کنید آ
 ».است

 يُِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن َمْقَعِدهِ، ُ�مَّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  .٢
َ

ال
ُعوا ُحوا َوتَوَسَّ  ١».َ�ِْلُس ِ�يِه َولَِ�ْن َ�َفسَّ

از کس شخص دیگری را  ھیچ«: فرمود ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عمر
 .»جایش بلند نکند تا دیگری و یا خود در جایش بنشیند، ولی برای دیگران جا باز کنید

يِب  .٣
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س ُهَر�َرةَ  َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن َ�ِْلِسِه، ُ�مَّ رََجَع «قَاَل:  ج أ

َ
إَِذا قَاَم أ

َحقُّ بِهِ 
َ
 ٢».إيَِلِْه َ�ُهَو أ

که از جایش بلند  کسی«کند که فرمود:  روایت می ج اللهاز رسول  س ابوھریره
 .»تر است شود، سپس به آنجا برگردد، پس او نسبت به آن مستحق

تَيْنَا انلَّيِبَّ «قَاَل:  س َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  .٤
َ
َحُدنَا َحيُْث يَنْتَِ� ج ُكنَّا إَِذا أ

َ
 ١».، َجلََس أ

                                           
 . با لفظ مسلم٢١٧٧حدیث شماره  مسلم و ٦٢٧٠حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 ٢١٧٩حدیث شماره  مسلم - ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٤٤

 

 ج امبریکه وارد مجلس پ یک از ما ھنگامیھر «گوید:  می س جابر بن سمره
 .»نشست یمجلس م یشد، در انتھا یم

 مشاوره با علما در امور دین و دنیا

 انلَّيِبِّ  ب َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َ�ْمٍرو .١
َ

َهاِد ج قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل ِ
ْ
ِذنُُه يِف اجل

ْ
، �َْستَأ

اَك؟«َ�َقاَل:  يَحٌّ َوادِلَ
َ
 ٢».فََجاِهدْ  فَِفيِهَما«قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: » أ

آمد و از او اجازه خواست تا به  ج گوید: مردی نزد نبی می ب عبدالله بن عمرو
 الله، رسول هگفت: بل »آیا پدر و مادرت زنده ھستند؟«پرسید:  ج اللهجھاد برود، رسول 

 .»جھاد تو، خدمت به آنان است«فرمود: 

ىَت انلَّيِبَّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  .٢
َ
رًْضا، فَأ

َ
َصاَب ُ�َمُر خِبَيرَْبَ أ

َ
َصبُْت ج قَاَل: أ

َ
، َ�َقاَل: أ

ُمُرِ� بِِه؟ قَاَل: 
ْ
�َْفَس ِمنُْه، فََكيَْف تَأ

َ
 َ�طُّ أ

ً
ِصْب َماال

ُ
رًْضا لَْم أ

َ
إِْن ِشئَْت َحبَّْسَت «أ

قَْت بَِها ْصلََها َوتََصدَّ
َ
نَُّه َال ُ�بَ »أ

َ
َق ُ�َمُر � ْصلَُها َوَال يُوَهُب َوَال يُورَُث يِف ، َ�تََصدَّ

َ
اُع أ

ِبيِل، َال ُجنَاَح ىلَعَ َمْن  يِْف َوابِْن السَّ ِ َوالضَّ قَاِب َوِ� َسِبيِل ا�َّ الُفَقَراِء، َوالُقْرَ� َوالرِّ
ٍل ِ�يهِ  ْو ُ�ْطِعَم َصِديًقا َ�ْ�َ ُمتََموِّ

َ
ُ�َل ِمنَْها بِالَْمْعُروِف، أ

ْ
ْن يَأ

َ
 ٣.َويِلََها أ

آمد و  ج در خیبر زمینی رسید. پس نزد پیامبر س گوید: به عمر می ب ابن عمر
ای بھتر از آن ھرگز به من نرسیده است،  گفت: زمینی به من رسیده که مال و سرمایه

اگر خواستی اصل زمین را نگه «: فرمود ج نمایی؟ پیامبر در مورد آن به من چه امر می
 .»ی آن صدقه بده دار و به وسیله

صدقه داد تا اینکه اصل آن فروخته نشود و بخشیده نگردد و به ارث  س پس عمر
آزادی بردگان و و  ن فقرا و خویشاوندانھای آن) بی برده نشود، اما (محصوالت و ثمره

اند، به عنوان صدقه  که در راه مانده ھمانان و کسانییو بین م ان)د(مجاھ در راه الله
که سرپرستی آن را بر عھده دارد، از  اشکالی ندارد کسیتقسیم شود. و حرجی نیست و 

 ینکه از آن برایبدون اآن به خوبی استفاده کند و بخورد و یا به دوست خویش 
  غذا بدھد. ثروت استفاده کند یآور جمع

                                                                                                       
 ٢٧٢٥حدیث شماره  ترمذی و ٤٨٢٥حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ١
 لفظ مسلم با ٢٥٤٩حدیث شماره  مسلم و ٣٠٠٤حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
 با لفظ بخاری ١٦٣٢حدیث شماره  مسلم و ٢٧٧٢حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٣
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حرص بر زیاد انجام دادن و و  اشتیاقب بسه کبعضی از آیات و احادیث صحیح 
ا عمل ب وارد شده است که اببدر این  شود می آن ازو لذت بردن  رقابت در عمل صالح

 شود. حاصل می الھی آن قرببه 
شوق برای انجام آن عمل و نشاط در د جایاباعث  فضلیت آن نییبا تب ھر عمل ذکر
بدن و دور کردن عجز و کسالت و تحریک اعضای بدن برای عبادت و اطاعت  روح و

 .شود می

ٰٖت َ�ۡرِي ﴿فرماید:  می الله متعال نَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ِ ٱ�َّ َو�َّ�ِ

ۖ وَ  ِي ُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل ْ َ�َٰذا ٱ�َّ ْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا قَالُوا ۖ ُ�ََّما ُرزِقُوا نَۡ�ُٰر
َ
تُواْ ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

ُ
�

ونَ  بِهِۦ ُمتََ�ٰبِٗهاۖ َولَُهمۡ  َرةۖٞ وَُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ
َ
 ].٢٥[البقرة:  ﴾٢٥�ِيَهآ أ

اند، مژده بده که  [ای پیامبر،] به کسانی که ایمان آورده و کارھای شایسته انجام داده«
ھایی [از بھشت] برایشان  [در پیش] است که از زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است.  باغ

این ھمان است که پیش از این [در «گویند:  ای از آن به اینان داده شود، می ھر زمان که میوه
دنیا] روزِی ما شده بود؛ در حالی که شبیِه آن به آنان داده شده بود [نه خوِد آن]؛ و [در آنجا] 

 ».ھمسرانی پاک دارند و در آن جاودانه خواھند ماند

نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِ ﴿فرماید:  می و الله متعال
ُ
ۡو أ

َ
ن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
  ].٩٧[النحل:  ﴾٩٧َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ

که کار نیک کند و مؤمن باشد، قطعًا او را [در دنیا] به زندگانی  - مرد یا زن - ھر کس«
ه کاری کداریم و [در آخرت نیز] بر اساس نیکوترین [طاعت و]  ای زنده می پاک و پسندیده

 ».دھیم ردند، به آنان پاداش میک می

 حسن نیتفضیلت اخالق و 
مُِرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبدُ ﴿رماید: ف می الله متعال

ُ
َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء َو�ُقِيُمواْ َوَمآ أ واْ ٱ�َّ

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ  ].٥نة: ی[الب ﴾٥ٱلصَّ

که دین خود را برای او  در حالی عبادت کنند و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را «
دارند و  برپاخالص گردانند [و از شرک و عبادت معبودان باطل،] به توحید روی آورند؛ و نماز 

 ».زکات بپردازند؛ و این است آیین راستین و مستقیم



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٤٨

 

ْ تَتَ ﴿: فرماید می و الله متعال ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰموا ْ َر�َُّنا ٱ�َّ ِيَن قَالُوا ُل َعلَۡيِهُم إِنَّ ٱ�َّ َّ�َ
ْ بِٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  وا ُ�ِۡ�

َ
ْ َو� ْ َوَ� َ�َۡزنُوا �َّ َ�َافُوا

َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم  ٣٠ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �

َ
َ�ُۡن أ

نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها 
َ
ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ َما ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ُعونَ    ].٣٢-٣٠[فصلت:  ﴾٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحي�ٖ  ٣١تَدَّ
سپس [از عبادت و بندگی غیر او سر باز » پروردگار ما الله است«ه گفتند: کسانی ک[اما] «

زدند و بر اعتقاد خود] پایداری کردند، [ھنگام فرا رسیدن مرگشان] فرشتگان بر آنان فرود 
اندوه نداشته باشید؛ و شما را بشارت باد بر بھشتی که [در  نترسید و «گویند:]  آیند، [و می می

شدید! ما در زندگی دنیا و آخرت دوستدار  قبال ایمان و اعمال صالحتان] به آن وعده داده می
نید، در اختیار شماست. به عنوان کشماییم، و در بھشت ھرچه دلتان بخواھد و درخواست 

 .»مھربانپذیرایی از جانب آمرزگاری 

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ﴿ :فرماید می و الله متعال َّ�
َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
َمآ � قُۡل إِ�َّ

َحَدۢ�
َ
ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ  ﴾١١٠َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا

 ].١١٠ف: هک[ال

شود که  من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من وحی می«[ای پیامبر،] بگو: «
کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار   تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر
 .»پروردگارش شریک نسازد عبادِت شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در 

اِب َ�ْن ُ�َمَر بِْن  َطَّ
ْ
ِ  س اخل ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ََّما األ

ِ َورَُسوهِلِ   ا�َّ
َ

ِ َورَُسوهِلِ فَِهْجَرتُُه إىِل  ا�َّ
َ

، َوَمْن َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إىِل
 

َ
 َما َهاَجَر إيَِلْهِ اَكنَْت ِهْجَرتُُه إىِل

َ
ٍة َ�نِْكُحَها فَِهْجَرتُُه إىِل

َ
 اْمَرأ

َ
ْو إىِل

َ
 ١.»ُدْ�يَا يُِصيبَُها أ

ھمانا ثواب اعمال به «فرمود:  ج که رسول الله گوید شنیدم یم س عمر بن خطاب
، پس ھرکس که ھجرت او به یابد درمیت خود را یجه نیدارد، ھرکس نت یت بستگین

 که کسیو  یابد درمیو رسولش را  الله یو رسول است، ثواب ھجرت به سو الله یسو
باشد،  یازدواج با زن یا اگر ھجرتش برایرسد و  می ا باشد به آنیدن یھجرتش به سو

 ».دن به آن ھجرت نموده استیرس یاست که برا یزیچ یپس ھجرت او به سو

                                           
 با لفظ بخاری ١٩٠٧و مسلم حدیث شماره  ٦٦٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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ْمَواِلُ�ْم إِنَّ «فرمود:  ج ه پیامبرک گوید می س رهیابوھر
َ
 ُصَوِرُ�ْم َوأ

َ
َ َال َ�نُْظُر إىِل ا�َّ

ْ�َماِلُ�مْ 
َ
 قُلُو�ُِ�ْم َوأ

َ
 ١.»َولَِ�ْن َ�نُْظُر إىِل

 و اعمال شما را نگاهھا  دل هکبل ندک شما نگاه نمیی ھا مالو  ھا به چھره الله«
 .»ندک می

 انجام عمل نیکی را کند: هدارا که کسیفضیلت 

 ِ  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  ب بِْن عبَّاِس َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ

، ِ�يَْما يَْروِي َ�ْن َر�ِِّه، َ�بَارََك َوَ�َعاىل
َ َذلَِك: َ�َمْن َهمَّ حِبََسنٍَة فَلَْم يْعَملَْها َكتبََها «قَاَل:  يِّئَاِت ُ�مَّ َ��َّ ََسنَاِت َوالسَّ

ْ
إِنَّ اَهللا َكتََب احل

 ِعنَْدُه حَ 
َ

ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل  ا�َّ
َ

ُ َعرْشَ َحَسنَاٍت إىِل َسنًَة اَكِملًَة َو�ِْن َهمَّ بَِها َ�َعِملََها َكتَبََها ا�َّ
ُ ِعنَْدُه َحَسنَ  ٍة، َو�ِْن َهمَّ �َِسيِّئٍَة فَلَْم َ�ْعَملَْها َكتَبََها ا�َّ ْضَعاٍف َكِثْ�َ

َ
 أ

َ
ًة َسبِْعَمائِِة ِضْعٍف إىِل

ُ َسيِّئًَة َواِحَدةً اكِملًَة، َو�ِْن َهمَّ بَِها َ�َعِملَ   ٢.»َها َكتَبََها ا�َّ
: فرماید یممتعال  اللهد که نک یمروایت  ج امبریپز ا ب عبدالله بن عباس

ان کرد که: ھرکس اراده ین را بیھا را نوشته است و سپس ا یھا و بد یکیھمانا الله ن«
او نزد خود،  یبرا یآن را انجام ندھد، الله تبارک و تعال یرا بکند، ول یکیانجام عمل ن

د و به آن عمل یرا نما یکیقصد انجام عمل ن یکند. و اگر کس یکامل ثبت م یکیک نی
سد. و ھرکس قصد ینو یش میتر، برا شیو ب ییکند، الله نزد خود، ده تا ھفت صد نک

ش یکامل برا یکیک نیآن را انجام ندھد، الله نزد خود،  یرا بکند، ول یانجام عمل بد
، یک بدیش ید و انجامش دھد، الله برایرا نما یو اگر قصد انجام عمل بد کند. یثبت م
 .»دینما یثبت م

 فضیلت توحید -١
رَۡحُم ﴿ فرماید: می الله متعال

َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِ�َ ٱل�ُّ ّ�ِ َمسَّ

َ
ۥٓ � يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّه

َ
َو�

 َ�ِ�ِٰ َعُهۡم رَۡ�َٗة فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ  ٨٣ٱل�َّ ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مَّ
َ
ٖۖ وََءاَ�ۡيَ�ُٰه أ ِمن ُ�ّ

 ].٨٤-٨٣اء: ی[األنب ﴾٨٤ّمِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى لِۡلَ�ٰبِِدينَ 

                                           
 .٢٥٦٤مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ١٣١و مسلم حدیث شماره  ٦٤٩١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٥٠

 

رنج [و بیماری] به من «که پروردگارش را [چنین] ندا داد:   و ایوب را [یاد کن] آنگاه«
عای] او را اجابت کردیم و رنجی را که به او ما [د ».تریِن مھربانانی رسیده است و تو مھربان

اش و [نیز تعدادی] ھمانندشان را به ھمراه آنان به وی  رسیده بود برطرف ساختیم و خانواده
 .»کنندگان باشد بازگرداندیم [تا] رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادت

ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َوَذا ٱ�ُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا ﴿فرماید:  می و الله متعال
َ
َ�َظنَّ أ

ٰلِِم�َ  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
لَُ�ِٰت أ  ].٨٧اء: ی[األنب ﴾٨٧َ�نَاَدٰى ِ� ٱلظُّ

و [یاد کن از] ذوالنون [= یونس] آنگاه که خشمگین [از میان قومش] رفت و چنین «
کنیم]؛ [وقتی  گیریم [و به خاطر این کار مجازاتش نمی تنگ نمیپنداشت که ما ھرگز بر او 

حق] جز تو نیست.  پروردگارا،] ھیچ معبودی [به«[ھا ندا داد که:  ماھی او را بلعید] در تاریکی
 .»ام تردید، من از ستمکاران بوده تو منّزھی. بی

ِيَن إِذَا﴿ فرماید: می و الله متعال ُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا  إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ ُذكَِر ٱ�َّ
ُونَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ا  ٢تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ َومِمَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ٱ�َّ

َُّهۡم َدَرَ�ٰ  ٣َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ۚ ل ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
ٞ َورِۡزٞق أ ٌت ِعنَد َرّ�ِهِۡم َوَمۡغفَِرة

  ].٤-٢[األنفال:  ﴾٤َكرِ�مٞ 
ھایشان ھراسان  شود، دل تردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که وقتی الله یاد می بی«

افزاید و بر پروردگارشان توکل  شود، بر ایمانشان می گردد و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می می
کنند.  ایم انفاق می  شان کرده دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  کنند. ھمان کسانی می

واال] و آمرزش و ه به راستی مؤمنند. برای آنان نزد پروردگارشان، درجاتی [کآنان ھستند 
 .»و خواھد بودکروزِی نی

ُل َعلَۡيِهُم ﴿ :فرماید می و الله متعال ْ تَتََ�َّ ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰموا ْ َر�َُّنا ٱ�َّ ِيَن قَالُوا إِنَّ ٱ�َّ
ْ بِٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  وا ُ�ِۡ�

َ
ْ َو� ْ َوَ� َ�َۡزنُوا �َّ َ�َافُوا

َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم  ٣٠ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �

َ
َ�ُۡن أ

نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما 
َ
ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ُعونَ   ].٣٢-٣٠[فصلت:  ﴾٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحي�ٖ  ٣١تَدَّ

و بندگی غیر او سر باز سپس [از عبادت » پروردگار ما الله است«ه گفتند: کسانی ک[اما] «
زدند و بر اعتقاد خود] پایداری کردند، [ھنگام فرا رسیدن مرگشان] فرشتگان بر آنان فرود 

اندوه نداشته باشید؛ و شما را بشارت باد بر بھشتی که [در  نترسید و «گویند:]  آیند، [و می می
گی دنیا و آخرت دوستدار شدید! ما در زند قبال ایمان و اعمال صالحتان] به آن وعده داده می
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نید، در اختیار شماست. به عنوان کشماییم، و در بھشت ھرچه دلتان بخواھد و درخواست 
 .»پذیرایی از جانب آمرزگاری مھربان

ِ سُ رَ  اَل قَ : اَل قَ  س اِمِت ِن الصَّ بْ  اَدةَ ُ�بَ  نْ �َ   مَ : «ج وُل ا�َّ
َ

ْن ال
َ
ُ وَْحَدهُ ْن َشِهَد أ َ إِالَّ ا�َّ

َ
 إِهل

داً �َ  الَ  نَّ ُ�مَّ
َ
ُ، وأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
َقاَها إىِل

ْ
ل
َ
ُ، َوَ�َِمتُُه أ

ُ
ِ َورَُسوهل نَّ ِعيىَس َ�بُْدا�َّ

َ
ُ، وأ

ُ
 بُْدُه َورَُسوهل

َعمَ 
ْ
َنََّة ىلَعَ َما اَكَن ِمَن ال

ْ
ُ اجل ْدَخلَُه ا�َّ

َ
، أ َنََّة َحقٌّ َوانلَّاَر َحقٌّ

ْ
نَّ اجل

َ
 ١.»لِ َمْرَ�َم َوُروٌح ِمنُْه، وأ

شھادت  که کسی: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س و از عباده بن صامت
 بنده و فرستاده ج ک است و محمدیشر بی ست و او تنھا وین یدھد که: جز الله معبود

 ی ازالقا کرد و روح» میمر«اوست که به ی  بنده و رسول او و کلمه» یسیع«اوست، و 
که داشته باشد، او را به  یراست است، ھر عملست، و بھشت و دوزخ حق و ا الله جانب

 ».بھشت داخل خواھد کرد
گوید: عرض کردم: ای رسول الله! چه کسانی روز قیامت برای  می س ابوھریره 

حرص ای ابوھریره! چون «فرمود:  ج تری دارند؟ رسول الله شفاعت شما سعادت بیش
قبل از تو، این سؤال را از من دانستم که کسی  عالقه تو را نسبت به حدیث دیدم، میو 

 د:و فرمو ».نخواھد پرسید

ْو «
َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه، أ َ إِالَّ ا�َّ ِقيَاَمِة، َمْن قَاَل: ال إِهلَ

ْ
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعيِت يَْوَم ال

َ
أ
 ٢.»َ�ْفِسهِ 
تری دارند که با اخالص و از  کسانی روز قیامت برای شفاعت من سعادت بیش«

 ».قلب، ال إله إال الله بگویند صمیم

 فضیلت ایمان  -٢
َمآءِ ﴿: فرماید می الله متعال ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها َكَعۡرِض ٱلسَّ َسابُِقوٓاْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ

ِ يُۡؤ�ِيهِ  ِ َورُُسلِهۦِۚ َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ�َّ ْ بِٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ۡت لِ�َّ ِعدَّ
ُ
�ِض أ

َ
ُ ذُو  َوٱۡ� ۚ َوٱ�َّ َمن �ََشآُء

  ].٢١د: ی[الحد ﴾٢١ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ 
ه پھنۀ آن، ھمچون پھنۀ ک[ای مردم،] برای رسیدن به آمرزِش پروردگارتان و بھشتی «

ه کسانی آماده شده است کآسمان و زمین است، از یکدیگر پیشی بگیرید. [این بھشت،] برای 

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٨و مسلم حدیث شماره  ٣٤٣٥ق علیه؛ بخاری حدیث شماره متف -١
 ٩٩بخاری حدیث شماره  -٢
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اند. این [پاداش، ناشی از] فضل الھی است؛ آن را به ھر کس  به الله و پیامبرانش ایمان آورده
 .»حد دارد ند که الله فضل و بخشش بیک که بخواھد [و شایسته بداند] عطا می

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿ :فرماید می و الله متعال ُ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َج�َّ وََعَد ٱ�َّ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن 

َ
ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ� ُ�َ�ۡ

َ
ِ أ ِٰت َعۡدٖن� َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ �ِيَها َوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ

 ].٧٢[التوبة:  ﴾٧٢ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 

ھایی [از بھشت] وعده داده است که جویبارھا از زیر  الله به مردان و زنان مؤمن، باغ«
ای در  ھای پاکیزه ھند ماند؛ و [نیز] خانه[درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خوا

]؛ و رضایت الله [از ھمۀ اینھا] برتر است. این  ھای جاودان [به آنان وعده داده است بھشت
 .»ھمان [رستگاری و] کامیابِی بزرگ است

َ� ﴿ :فرماید می و الله متعال
َ
� ِۗ ِيَن َءاَمنُواْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُو�ُُهم بِِذۡ�رِ ٱ�َّ ِ َ�ۡطَم�ِنُّ ٱ�َّ بِِذۡ�رِ ٱ�َّ

ٰلَِ�ِٰت ُطوَ�ٰ لَُهۡم وَُحۡسُن َ�  ٢٨ٱلُۡقلُوُب  ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ   ].٢٩-٢٨[الرعد:  ﴾٢٩اٖب  َٔ ٱ�َّ
ھا  گیرد. بدانید که دل ھایشان به یاد الله آرام می اند و دل ] کسانی که ایمان آورده [ھمان«

اند، خوشا بر آنان! و  اند و کارھای شایسته کرده کسانی که ایمان آورده گیرد. با یاد الله آرام می
 .»سرانجامی نیک دارند

ُٰت ﴿:فرماید می و الله متعال ٰلَِ�ِٰت َ�نَۡت لَُهۡم َج�َّ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱ�َّ
 ].١٠٨-١٠٧هف: ک[ال ﴾١٠٨ِحَوٗ� َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� َ�ۡبُغوَن َ�ۡنَها  ١٠٧ٱۡلفِۡرَدۡوِس نُُزً� 

ھای [بھشت]  ھای شایسته انجام دادند، باغ اند و کار که ایمان آورده  تردید، کسانی بی«
برین منزلگاھشان خواھد بود. جاودانه در آن خواھند ماند و ھرگز از آنجا به جای دیگری 

 .»گرایش ندارند

نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ﴿ :فرماید می و الله متعال
ُ
ۡو أ

َ
ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
  ].٩٧[النحل:  ﴾٩٧َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ

که کار نیک کند و مؤمن باشد، قطعًا او را [در دنیا] به زندگانی  - مرد یا زن - ھر کس«
ه کاری کداریم و [در آخرت نیز] بر اساس نیکوترین [طاعت و]  ای زنده می دهپاک و پسندی

 .»دھیم ردند، به آنان پاداش میک می

ۡمُن ﴿ :فرماید می و الله متعال
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱۡ�

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ ٱ�َّ

ۡهَتُدونَ    .]٨٢[األنعام:  ﴾٨٢َوُهم مُّ
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اند، آنانند که امن [و  اند و ایمانشان را به [ھیچ] شرکی نیالوده کسانی که ایمان آورده«
 .»یافتگانند ] دارند و ره آرامش

ْ بَِها � � إِ�ََّما يُۡؤمُِن �﴿ :فرماید می و الله متعال ِيَن إَِذا ُذّكُِروا َ�ٰتَِنا ٱ�َّ
ْ ِ�َۡمِد  وَن۩وََسبَُّحوا َ�تََجاَ�ٰ ُجُنو�ُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن  ١٥َرّ�ِِهۡم وَُهۡم َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

ا َرزَقَۡ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ۡ�ُ�ٖ  ١٦َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 ].١٧-١٥[السجدة:  ﴾١٧َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

و اگر آن دو [مشرک باشند و] تالش کنند تو کسی [یا چیزی] را شریک من قرار دھی که «
نسبت به آن دانشی نداری، پس از آن دو اطاعت نکن و در دنیا با آنان به شایستگی [و 

اه نیکویی] رفتار کن و از راه کسی پیروی کن که [موحدانه] به سوی من بازآمده است؛ آنگ
گاه می بازگشتتان به سوی من است و شما را از آنچه انجام می کنم. [لقمان گفت:]  دادید آ

ای  سنگی یا در [گوشه پسرم، اگر [عمل نیک یا بد] ھمسنِگ دانۀ خردل باشد و درون تخته«
تردید،  آورد. بی ھا یا در زمین [نھفته] باشد، الله آن را [روز قیامت به حساب] می از] آسمان
گاه است. پسرم، نماز برپا دار و [مردم را] به نیکی فرمان بده و از ناپسند  الله باریک بیِن آ

تردید، این از [جمله  رسد، شکیبا باش. بی ھای این کار] به تو می بازدار و بر آنچه [که از سختی
 .»کارھایی است که نیازمند ارادۀ قوی و] عزم استوار است

نَّ 
َ
يِب ُهَر�َْرَة أ

َ
ِ  َ�ْن أ فَْضُل؟ َ�َقاَل:  ج رَُسوَل ا�َّ

َ
َعَمِل أ

ْ
يُّ ال

َ
ِ َورَُسوهِلِ «ُسئَِل: أ ». إِيَماٌن بِا�َّ

ِ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل:  َهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ ِ
ْ
 .١»َحجٌّ َمرْبُورٌ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: ». اجل

دام عمل، کسؤال شد:  ج د: از رسول اللهیگو می هکت است یروا س رهیاز ابوھر
جھاد «؟ فرمود: یارکدند: سپس چه یو رسولش. پرس اللهمان به یبھتر است؟ فرمود: ا

 ».حج مقبول«؟ فرمود: یارکسؤال شد: بعد از آن، چه ». در راه الله

 « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن ُ�ثَْمانَ 
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

نَُّه ال
َ
 اُهللا، َدَخَل َمْن َماَت وَُهَو َ�ْعلَُم �

َنَّةَ 
ْ
 ٢».اجل

ه معتقد باشد کرد یبم یدر حالھرکس «د: وفرم ج رسول اللهگوید:  می س عثمان
 .»وجود ندارد، وارد بھشت خواھد شد یه جز الله معبودک

                                           
 با لفظ بخاری  ٨٣و مسلم حدیث شماره  ٢٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 . ٢٦مسلم حدیث شماره  -٢
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 فضیلت عبادات  -٣
 فضیلت وضو . ١

ٰ�َِ� َو�ُِحبُّ ﴿ :فرماید می الله متعال َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ  ]٢٢٢[البقرة:  ﴾ٱلُۡمتََطّهِرِ�نَ إِنَّ ٱ�َّ
 .»دارد کنندگان را دوست دارد و پاکیزگان را [نیز] دوست  به راستی که الله توبه«

ُ ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ِٰ�ن يُرِ�ُد ﴿: فرماید می و الله متعال َما يُرِ�ُد ٱ�َّ
 ].٦[المائدة:  ﴾لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُ�مۡ 

زه کند، و نعمت یشما را پاکخواھد  می ندازد، بلکهیب یخواھد که بر شما مشقت نمی الله«
 .»دیخود را بر شما کامل گرداند تا شکر گزار

انَ  نْ �َ  ْحَسَن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ
َ
 فَأ

َ
أ الْوُُضوَء َخرََجْت َمْن تَوَضَّ

ْظَفارِهِ 
َ
ِْت أ

َ
ُْرَج ِمْن حت

َ
 ١.»َخَطايَاُه ِمْن َجَسِدهِ، َحىتَّ خت

رد و یھرکس وضو بگ«فرمود:  ج رسول الله ت است کهیروا س از عثمان بن عفان
 .»زدیر یرون میش بیھا ر ناخنیاز ز ی، حتیکو بگرداند، گناھانش از بدن ویآن را کامل و ن

 از سمت راست و در وضو و جز آن  فضیلت شروع کردن

ِلِه، َوُطُهورِهِ، َوِ�  ج قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  ِلِه، َوتَرَجُّ ُن يِف َ�نَعُّ ُ�ْعِجبُُه اتلَّيَمُّ
نِِه لُكِّهِ 

ْ
 ٢.َشأ

ردن موھا، وضو گرفتن ک فش، شانهکدن یدر پوش ج پیامبر«د: یفرما می ل شهیعا
 ».دیپسند می ردن از سمت راست راکش، شروع یارھاک ۀو ھم

 ز وضوفضیلت نماز بعد ا

نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  س َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ 
َ
 َ�يُْحِسُن الْوُُضوَء «َ�ُقوُل:  ج �

ُ
أ َما ِمْن ُمْسِلٍم َ�تَوَضَّ

، َ�يُْقِبُل َعلَيِْهَما بَِقلِْبِه  َعتَْ�ِ
ْ
َنَّةُ ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
ُ اجل

َ
  ٣.»َووَْجِهِه إِالَّ وََجبَْت هل

                                           
 . ٢٤٥مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢٦٨و مسلم حدیث شماره  ١٦٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 .٢٣٤مسلم حدیث شماره  -٣



 ٣٥٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

که خوب وضو  یھر مسلمان«فرمود:  شنید که می ج ز پیامبرا س عقبه بن عامر
 یو یجا آورد، بھشت براه رد و دو رکعت نماز با دل و جان (خشوع و خضوع) بیبگ

 . »گردد یواجب م
سی آن را که ک ندیگوارابھا و جاودانی جنت آنچنان بزرگ و  ھای بی آن نعمتاما 

ب یاران را از آن بانصزگنماز ۀه ھمک میخواھ  یمده است. از الله تعالی یده و نشنیند
 بگرداند.

 فضیلت ذکر بعد از وضو 

اِب  ْن ُ�َمرَ �َ وَ  حَ «قَاَل:  ج ِن انلَّيِبِّ عَ  س بِْن اخلَطَّ
َ
و ما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

َ
 َ�يُبِْلُغ أ

ُ
أ ٍد يتوضَّ

ْشهَ فَيُْسِبُغ 
َ
 الوُُضوَء ُ�مَّ قَاَل: أ

َ
ْن ال

َ
َ ُد أ

َ
ُ   إِهل   ْحَدهُ وَ  إِالَّ ا�َّ

َ
ُ  رَشِ ال

َ
ْشهَ �َك هل

َ
ًدا �َ ، وأ نَّ ُ�مَّ

َ
بُْدهُ ُد أ

ُ َورَ 
ُ

يِّها شاءَ ُسوهل
َ
بْواُب اجلنَِّة اثلََّماِ�يَُة يَْدُخُل ِمْن �

َ
ُ أ

َ
 ١.»، إِالَّ فُِتَحت هل

ھر کدام از شما وضو : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س عمر بن خطاب از

ْشهَ «د: یرد و سپس بگوی) بگیرد و آن را به صورت کامل (و شرعیبگ
َ
 أ

َ
ْن ال

َ
َ ُد أ

َ
ُ   إِهل  إِالَّ ا�َّ

  ْحَدهُ وَ 
َ

ُ  رَشِ ال
َ

ْشهَ �َك هل
َ
ًدا �َ ، وأ نَّ ُ�مَّ

َ
ُ بُْدُه َورَ ُد أ

ُ
 یدھم که جز الله معبود می یگواھ»: ُسوهل

ی  بنده و فرستاده ج محمددھم که  می یک است و گواھیشر بی وست و تنھا یبه حق ن
که  یشود که از ھر در می او گشوده یبھشت برای  گانه ھشت یست، درھاا الله

 ». بخواھد، داخل آن گردد

 فضیلت اذان  .٢

ِ �َ وَ  يِب ِد الرَّمْحِن بْ بْ بِْن �َ  ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
نَّ  َصْعَص ِن أ

َ
بَا سَ  َعَة أ

َ
ُ أ

ْ
ُ:  س ْدرِيِّ ِعيٍد اخل

َ
إِ�ِّ قَاَل هل

َالِة فَاْرَ�ْع َصوْ  ذَّنَْت بِالصَّ
َ
ْو بَاِديَِتَك، فَأ

َ
ِبُّ الَغنََم َوابَلاِديََة، فَإَِذا ُكنَْت يِف َ�نَِمَك، أ

ُ
َراَك حت

َ
تََك أ

ُ يَْوَم َال �َْسَمُع َمَدى َصوِْت الُمؤَذِِّن، ِجنٌّ َوَال إِ�ٌْس َوَال يَشْ «بِانلَِّداِء، فَإِنَُّه:   َشِهَد هلَ
َّ

ٌء، إِال
ِ ، »الِقيَاَمةِ  بُو َسِعيٍد: َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
 ٢.»ج قَاَل أ

د یت شده است که ابوسعیروا» صعصعه یعبدالله بن عبدالرحمن بن اب«از 
، پس ھر یابان را دوست دارینم که تو گوسفند و بیب می به او گفت: من س یخدر

                                           
 .٢٣٤مسلم حدیث شماره  -١
 .٦٠٩بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٥٦

 

ت را ی، صدایدعوت به نماز اذان گفت یو برا یات بود هیباد ان گوسفندان ویوقت م
شنود مگر آن که در  نمی صوت مؤذن را یگریز دیچ جن و انس و چیرا ھیبلندتر کن، ز

 .»ام دهیشن ج امبرین را از پید: ایگو می س دیدھد؛ ابوسع می او شھادت یامت برایروز ق

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِل، «قَاَل:  ج أ وَّ

َ
فِّ األ لَْو َ�ْعلَُم انلَّاُس َما يِف انلَِّداِء َوالصَّ
ْن �َْستَِهُموا َعلَيِْه الْستََهُموا، َولَْو َ�ْعلَُموَن َما يِف اتلَّْهِجِ� الْستَبَُقوا إيَِلْهِ 

َ
ُدوا إِال أ ، َولَْو ثمَّ لَْم َ�ِ

 
َ
بِْح أل َعتََمِة َوالصُّ

ْ
 ١.»تَوُْهَما َولَْو َحبًْواَ�ْعلَُموَن َما يِف ال

اگر مردم از پاداش اذان و صف اول «فرمود:  ج رسول الله هک دیگو می س رهیابوھر
گاه حتما  و نداشتند یشک جز قرعهای  به آن، چاره یابیدست یبرا بودند می نماز، آ

دن به آن، یرس یدانستند، برا می ن، اگر ثواب اول وقت رایردند. ھمچنک می یشک قرعه
 و صبح (با جماعت) مطلع گرفتند. و اگر از پاداش نماز عشا می گر سبقتیدیکاز 
 ».ردندک می تکشرھا  آن در ،ه شدهکدن ھم یبودند، با خز می

ِ  س ُمَعاِو�َةَ َ�ْن  ِقيَاَمةِ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْ�نَاقًا يَْوَم ال

َ
ْطَوُل انلَّاِس أ

َ
 .٢»الُْمؤَذِّنُوَن أ

ز از یھا در روز رستاخ گردِن مؤذن«فرمود:  ج رسول الله هک گوید می س هیمعاو
 ».گردِن ھمه مردم بلندتر است

 فضیلت جواب دادن موذن 

ِ بِْن َعمِرو بِْن العَ َ�ْن �َ  ِ  ب اِص بِْد ا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
إِذا َسِمْعتُُم «َ�ُقوُل:  ج �

، فَإِنَُّه َمْن َص�َّ يلَعَّ َصَالًة َص�َّ ا�َّ َعلَيِْه بَِها انلِّداَء َ�ُقولُوا ِمثَْل  َّ ما َ�ُقوُل، ُ�مَّ َصلُّوا يلَعَ
لٌَة يِفْ اجِلَنَِّة َال تَنْبيَِغ إِالَّ ِلَعبٍْد ِمْن عِ  َ يِلْ الْوَِسيْلََة، فَإِ�ََّها َمْ�ِ رُْجو َعرْشاً، ُ�مَّ َسلُوا ا�َّ

َ
بَاِد ا�َّ َوأ

 
َ
ْن أ

َ
َفاَعةُ أ ُ الشَّ

َ
َل يِلَ الْوَِسيلََة َحلَّْت هل

َ
نَا ُهَو، َ�َمْن َسأ

َ
 ٣.»ُ�وَن أ

 د کهیشن ج امبریاز پ یت شده است که ویروا ب از عبدالله بن عمرو بن عاص
د و ید، مثل آن را تکرار کنیگو می د، ھرچهیدیاذان را از مؤذن شن یوقت: «فرمود می

به سبب آن ده  اللهبفرستد،  یبر من درودھرکس  راید؛ زیسپس بر من صلوات بفرست
د که آن یرا مسألت کن» لهیوس«من  یبرا اللهفرستد، سپس از  می مرتبه بر او درود

                                           
 با لفظ بخاری   ٤٣٧و مسلم حدیث شماره  ٦١٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٣٨٧مسلم حدیث شماره  -٢
  ٣٨٤مسلم حدیث شماره  -٣



 ٣٥٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

دوارم که یست و من اما اللهاز بندگان  یکیبزرگ است در بھشت و تنھا سزاوار  یمنزلت
او واجب  یمن براله خواست، شفاعت یمن وس یبرا اللهاز ھرکس  آن بنده من باشم و

 .»خواھد شد

يِب َوقَّاٍص 
َ
ِ  س َ�ْن َسْعِد بِْن أ ْشَهُد : «اَل قَ  ج َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
َمْن قَاَل ِحَ� �َْسَمُع الُْمؤَذَِّن: أ

 ِ ُ رَِضيُت بِا�َّ ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهلُ نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ َ إِالَّ ا�َّ ْن َال إِهلَ

َ
ٍد أ َر�ًّا َو�ُِمَحمَّ

ُ َذْ�بُهُ 
َ

 ١.»رَُسوًال َو�ِاإلِْسَالِم ِدينًا. ُغِفَر هل
دن یھرکس ھنگام شن«فرمود:  کند که می ج رسول اللهوقاص از  د بن ابیسع

ًدا َ�بُْدُه : «دیاذان بگو یصدا نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ْن َال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ أ

ُ
َورَُسوهل

ٍد رَُسوًال َو�ِاإلِْسَالِم ِدينًا ِ َر�ًّا َو�ُِمَحمَّ  یعنی». شود یمش بخشوده نگناھا». رَِضيُت بِا�َّ

ُ «دن یموقع شن َ إِال ا�َّ
َ

ْن ال إهِل
َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا رَُسوُل «و همچن� موقع شنيدن  ؛»أ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ِ ْن َال «بگو�د:  »ا�َّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ رَِضيُت أ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ َ إِالَّ ا�َّ

َ
إِهل

ٍد رَُسوًال َو�ِاإلِْسَالِم ِدينًا ِ َر�ًّا َو�ُِمَحمَّ  .شود یمده یگناھش آمرز». بِا�َّ

نَّ رَُسوَل اهللا س َوَ�ْن َجابِرٍ 
َ
نلَِّداَء: اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ َمْن قَاَل ِحَ� �َْسَمُع ا«قَاَل:  ج أ

ًدا الوَِسيلََة َوالَفِضيلََة، َوا�َْعثُْه َمَقاًما َ�ُْموًدا ا َالِة الَقائَِمِة آِت ُ�َمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ ِي ادلَّ
َّ

ذل
ُ َشَفاَعيِت يَْوَم الِقيَاَمةِ 

َ
 ٢».وََعْدتَُه، َحلَّْت هل

د: یدن اذان بگویھنگام شن که کسی«د: فرمو ج اللهد: رسول یگو می س جابر

ًدا الوَِسيلََة َوالَفِضيلََة، َواْ�َعثْ « َالِة الَقائَِمِة آِت ُ�َمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ ُه اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ
ي وََعْدتَهُ  ِ

َّ
پا شده، ن دعوت کامل و نماز بر یپروردگار ا! ای اللها ی». «َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل

ای  امت او را به مقام محمود و ستودهیفرما و در روز ق لت را به محمد عطایله و فضیوس
 ».مبعوث فرماای  که به او وعده داده

                                           
 . ٣٨٦مسلم حدیث شماره  -١
 . ٦١٤بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٥٨

 

 فضیلت نماز  .٣

 فضیلت رفتن به سوی نماز و نماز جماعت در مسجد 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
َِميِع تَِز�ُد ىلَعَ َصَالتِِه يِف بَيِْتِه وََصَالتِِه «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س أ

ْ
َصَالُة اجل

ىَت الَْمْسِجَد َال يُِر�ُد إِالَّ 
َ
ْحَسَن، َوأ

َ
 فَأ

َ
أ َحَدُ�ْم إَِذا تَوَضَّ

َ
�َن َدرََجًة، فَإِنَّ أ  يِف ُسوقِِه مَخًْسا وَِعرْشِ

َالَة، لَْم َ�ُْط َخْطَوًة إِالَّ َرَ�َعُه اُهللا بَِها َدرََجًة، وََحطَّ َ�نُْه َخِطيئًَة َحىتَّ يَْدُخَل الَْمْسِجَد،  الصَّ
ِْبُسُه، َوتَُص�ِّ َعلَيِْه الَْمَالئَِ�ُة َما َداَم يِف 

َ
َو�َِذا َدَخَل الَْمْسِجَد اَكَن يِف َصَالٍة َما اَكنَْت حت

ي يَُص�ِّ فيِه:  ِ
َّ

ُ، اللَُّهمَّ َ�ِْلِسِه اذل
َ

 ١.»مَحُْه، َما لَْم ُ�ِْدْث ِ�يهِ ارْ اللَُّهمَّ اْغِفْر هل
ست و یخانه و بازار، ب نماز جماعت بر نمازِ «فرمود:  ج پیامبرد: یگو یم س رهیابوھر

د و یایرد و به مسجد بیه به خوبی وضو بگکاز شما ھریک دارد.  یپنج درجه، برتر
ع یترف ثواب و اللهه کنیدارد مگر ا چ قدمی بر نمییھدفی جز نماز نداشته باشد، ھ

 د تا به مسجدیبخشا می انش رارد و گناھی از گناھیگ می ش در نظریای را برا درجه
ه به خاطر نماز در مسجد باقی مانده باشد کد تمام مدتی یوقتی به مسجد رس .رسد می

ه در آن نماز خوانده است خارج کی یشود، و تا از جا می ش حسابی(ثواب) نماز برا
ن، ک! او را ببخشای و به او رحم اللها یند: یگو می نند وک می ش دعاینشود فرشتگان برا

 ».ن دعا ادامه داردیا دنشو ش باطلیو تا وقتی وضو

فَْضُل «فرموده است:  ج امبریکه پاند  ت کردهیروا ب از ابن عمر
َ
ََماَعِة أ

ْ
َصَالُة اجل

�َن َدرََجةً  َفذِّ �َِسبٍْع وَِعرْشِ
ْ
 ٢.»ِمْن َصَالِة ال

 .»برتر و ارزشمندتر است ییست وھفت درجه از نماز تنھاینماز جماعت ب«
 :رود می صبح و شام به مسجد که کسیفضیلت 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
ُ ِمَن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س أ

َ
ُ نُُزهل

َ
َعدَّ اُهللا هل

َ
 الَْمْسِجِد َوَراَح أ

َ
َمْن َغَدا إىِل

ْو َراحَ 
َ
َنَِّة لُكََّما َغَدا أ

ْ
 ٣.»اجل

 یبرا اللهند، کس به مسجد رفت و آمد کھر«فرمود:  ج پیامبرد: یگو یم س ابوھریره
 .»ندیب یم کدر بھشت تدار یافتیھر رفت و برگشت او، ض

                                           
 با لفظ بخاری   ٦٤٩و مسلم حدیث شماره  ٤٧٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری   ٦٥٠و مسلم حدیث شماره  ٦٤٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری   ٦٦٩و مسلم حدیث شماره  ٦٦٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٣٥٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 فضیلت آمدن به نماز با وقار و آرامش 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
َالِة « :َ�ُقوُل  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  س أ ْ�تُْم إَِذا ثُوَِّب لِلصَّ

َ
تُوَها َوأ

ْ
فََال تَأ

َحَدُ�مْ 
َ
وا فَإِنَّ أ تِمُّ

َ
تُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُ�ْم فَأ

ْ
ْدَر�

َ
ِكينَُة، َ�َما أ تُوَها وََعلَيُْ�ُم السَّ

ْ
 �َْسَعْوَن، َوأ

َالِة َ�ُهَو يِف َصَالةٍ   الصَّ
َ

 ١.»إَِذا اَكَن َ�ْعِمُد إىِل
نماز برپا  یوقت«فرمود:  می دم کهیشن ج امبریت شده است از پیروا س رهیاز ابوھر

د و سکون ییایبه نماز ب ید؛ بلکه با راه رفتِن عادییایشود، با عجله و شتاب به نماز ن یم
د و آن چه را ید، بخوانیافتیدر -با جماعت -د. ھرچه از نماز را یت کنیو آرامش را رعا

 ».دیید، کامل نمایاز دست داد

 فضیلت آمین گفتن 

يِب 
َ
ِ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم آِمَ�، َوقَالَِت الَْمالئَِ�ُة يِف «قَاَل:  ج أ

َ
إَِذا قَاَل أ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

ْخَرى، ُغِفَر هل
ُ
َماِء: آِمَ�، فََواَ�َقْت إِْحَداُهَما األ  ٢.»السَّ

از شما،  یکین گفتن یاگر آم«فرمود:  ج ه رسول اللهکت است یروا س رهیاز ابوھر
 ».شود می دهیبخشاش  ھمزمان باشد، گناھان گذشته ن گفتن فرشتگان در آسمانیبا آم

 فضیلت نماز در وقت آن 

ُت انلَّيِبَّ  س َعِن ابِْن َمْسُعودٍ 
ْ
ل
َ
 ج قَاَل: َسأ

َ
؟ قَاَل:  يُّ : أ ِ  ا�َّ

َ
َحبُّ إىِل

َ
َعَمِل أ

ْ
الُة ىلَعَ «ال الصَّ

؟ قَاَل: قَاَل: �ُ ». َوقِْتَها يٌّ
َ
يِْن مَّ �ُ «مَّ أ ؟ قَاَل: مَّ �ُ قَاَل: ». بِرُّ الَْوادِلَ يٌّ

َ
ِ «أ َهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ ِ

ْ
قَاَل: ». اجل

، َولَِو اْسزَتَْدتُُه لََزاَدِ�  ثِ� بِِهنَّ  ٣.»َحدَّ
ر یاز سا اللهدم: چه عملی نزد یپرس ج پیامبرد: از یگو یم س عبدالله بن مسعود

پس . گفتم: »خواندن نماز در وقت خودش«فرمود:  ج پیامبراست؟ تر  اعمال محبوب
، گفتم: پس از »ی و خدمت در حق پدر و مادریکن«؟ فرمود: از آن چه عملی بھتر است

ن یاپیامبر : گوید یم. ابن مسعود »اللهجھاد در راه «آن چه عملی بھتر است؟ فرمود: 
 .»داد می یتر بیشردم باز جواب ک می یتر بیشجوابھا را به من داد، اگر سؤال 

                                           
 با لفظ مسلم  ٦٠٢و مسلم حدیث شماره  ٦٣٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٤١٠و مسلم حدیث شماره  ٧٨١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٨٥و مسلم حدیث شماره  ٥٢٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٦٠

 

 فضیلت نماز صبح و عصر 

يِب ُموىَس 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َنَّةَ «قَاَل:  ج أ

ْ
رَبَْديِْن َدَخَل اجل

ْ
 ١».َمْن َص�َّ ال

صبح و عصر را  یس نمازھاکھر«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می س یابوموس
 ».رود می بخواند به بھشت

يِب 
َ
ِغَفارِيِّ َ�ْن أ

ْ
َة ال ِ  س برَْصَ ِص، َ�َقاَل:  ج قَاَل: َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ َعرْصَ بِالُْمَخمَّ

ْ
إِنَّ «ال

ْجُرُه 
َ
ُ أ َالَة ُعرَِضْت ىلَعَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم فََضيَُّعوَها، َ�َمْن َحاَ�َظ َعلَيَْها اَكَن هلَ َهِذهِ الصَّ

، َوَال َصَالَة َ�ْعَدَها ِ�ْ�َ اِهدُ  َمرَّ  ٢.»َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ
نماز  -است یاسم مکان-ص مَّ َخ در مُ  ج اللهد: رسول یگو می س یفارصره غِ ابوبَ 

 گذشته عرضه شد؛ اما یھا ن نماز به امتیا«ما برگزار نمود؛ سپس فرمود:  یعصر را برا
بعد از رد و یگ می د، دوبار اجریبر آن مداومت نماھرکس  ردند؛ پسکع یآن را ضاھا  آن

 ».دیه ستاره طلوع نماکنیست تا این یآن، نماز

 فضیلت نماز عشا و نماز صبح 

انَ  ِ  س َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ َمْن َص�َّ الِعَشاَء يف «َ�ُقوُل:  ج قاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
�ََّما قَاَم نِْصَف اللَّيِْل َوَمْن َص�َّ الصُّ 

َ
�ََّما َص�َّ اللَّيَْل لُكَّهُ بَْح يف مَجَاَعٍة، فََك�

َ
  ٣.»مَجَاَعٍة، فََك�

ھرکس نماز عشا : «فرمود می دم کهیشن ج امبریاز پ گوید یم س از عثمان بن عفان
 از شب به عبادت پرداخته باشد و ین است که نصفیرا با جماعت بخواند، مانند ا

شب، عبادت کرده  ن است که تمامینماز صبح را با جماعت انجام دھد، مانند اھرکس 
 .»باشد

 فضیلت انتظار نماز پس از خواندن نماز 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ََطايَا «قَاَل:  ج : أ

ْ
ُ بِِه اخل ُدلُُّ�ْم ىلَعَ َما َ�ْمُحو ا�َّ

َ
َال أ

َ
أ

رََجاِت  ، قَاَل: »َوَ�ْرَ�ُع بِِه ادلَّ ِ َُطا ؟ قَالُوا: بََ�، يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ُة اخل  الْوُُضوِء ىلَعَ الَْماَكرِهِ، َوَ�رْثَ

ُ
إِْسبَاغ

َ�اُط  َالِة، فََذِلُ�ُم الرِّ َالةِ َ�ْعَد الصَّ  الَْمَساِجِد، َوانِْتَظاُر الصَّ
َ

  ٤».إىِل

                                           
 با لفظ بخاری  ٦٣٥و مسلم حدیث شماره  ٥٧٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 . ٨٣٠مسلم حدیث شماره  -٢
 . ٦٥٦مسلم حدیث شماره  -٣
 . ٢٥١مسلم حدیث شماره  -٤



 ٣٦١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ه ب اللها شما را به آن چه که یآ«فرمود:  ج اللهه رسول ککند  می تیروا س رهیابوھر
؟ »نمکن یید، راھنمایفرما می تیو رفع درجات عنابخشد  می له آن، گناھان رایوس

امل نمودن وضو در ک«فرمود:  ج پیامبر! اللهرسول ، ای هردند: بلکصحابه عرض 
مساجد، و بعد از ھر  یسوه اد بیره)، راه رفتن زیو غ یماریھا (سرما، گرما، ب یسخت

راه الله ارزشمند و ، مانند جھاد در ین اعمالیچن؛ ینماز بعد ینماز، منتظر ماندن برا
 ».لت استیپرفض

 فضیلت نشستن در جای نماز پس از نماز صبح 

َالُِس رَُسوَل اهللاِ س قَاَل: قُلُْت جِلَابِِر بِْن َسُمَرةَ  س َ�ْن ِسَماِك بِْن َحرٍْب 
ُ

ُ�نَْت جت
َ
؟ ج : أ

ي يَُص�ِّ ِ�ي«قَاَل: َ�َعْم َكِثً�ا،  ِ
َّ

ُه اذل  َ�ُقوُم ِمْن ُمَصالَّ
َ

َغَداَة، َحىتَّ َ�ْطلَُع اَكَن ال
ْ
ِو ال

َ
بَْح، أ ِه الصُّ

ْمُس قَامَ  ْمُس، فَإَِذا َطلََعِت الشَّ  ١.»الشَّ
نشست و  ج ا تو با رسول اللهیگفتم: آ س د: به جابر بن سمرهیگو یماک بن حربمِس 

که نماز صبح را  ییاز جا ج رسول اکرم«ار. یگفت: بله، بس ی؟ وینمود یبرخاست م
کرد،  ید طلوع میکه خورش یخاست. و ھنگام یتا طلوع آفتاب بر نمخواند  یدر آن م

 .»شد یبلند م

 فضیلت روز جمعه

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ُُمَعِة ِ�يِه «قَاَل:  ج أ

ْ
ْمُس يَْوُم اجل َخْ�ُ يَْوٍم َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ

َنََّة َوِ�يِه 
ْ
ْدِخَل اجل

ُ
ُُمَعةَ ُخِلَق آَدُم َوِ�يِه أ

ْ
 يِف يَْوِم اجل

َّ
اَعُة إِال  َ�ُقوُم السَّ

َ
ْخِرَج ِمنَْها َوال

ُ
 ٢.»أ

د در آن یه خورشک ین روزیبھتر«: فرمود ج امبریه پکت است یروا س رهیبوھرااز 
ن روز به بھشت آورده ین روز آدم خلقت شد و در ایرده، روز جمعه است، در اکطلوع 

شود مگر در روز  نمی امت به پایردند و قکرون ین روز او را از بھشت بیشد و در ھم
 .»جمعه

                                           
 ٦٧٠مسلم حدیث شماره  -١
  ٨٥٤مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٦٢

 

 :غسل کند و به خطبه جمعه گوش فرا دھد و نماز بخواند که کسیفضیلت 

يِب ُهَر�َْرة
َ
ُ : «ج اهللاِ  رَُسوُل قَاَل: قَاَل  س َوَ�ْن أ

َ
َر هل ُْمَعَة فََص�َّ َما قُدِّ

ْ
ىَت اجل

َ
َمِن اْغتََسَل ُ�مَّ أ

نَْصَت َحىتَّ 
َ
ُْمَعِة ُ�ّم أ

ْ
ُ َما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ اجل  اإلَِماُم ِمْن ُخْطبَِتِه ُ�مَّ يَُص�ِّ َمَعُه: ُغِفَر هلَ

َ
َ�ْفُرغ

يَّامٍ 
َ
ْخَرى َوفَْضُل ثَالثَِة �

ُ
 .١»األ

غسل کند؛ و به نماز  که کسی«فرمود:  ج اللهت است که رسول یروا س رهیاز ابوھر
د یان خطبه امام، سکوت نمایتا پا و بخواند نماز ش مقدر باشدیبراھرچه  د، ویایجمعه ب

گر، ین جمعه و سه روز دیتمام گناھانش از جمعه قبل تا او به ھمراه امام نماز بخواند، 
 .»ده خواھند شدیبخش

 فضیلت ساعتی در روز جمعه که پس از عصر است

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُُمَعِة، َ�َقاَل:  ج أ

ْ
ِ�يِه َساَعٌة ال يَُوافُِقَها َ�بٌْد «َذَكَر يَْوَم اجل

ْ�َطاُه إِيَّاهُ 
َ
 َشيْئًا إِالَّ أ

َ
َ َ�َعاىل ُل ا�َّ

َ
، �َْسأ َشاَر �ِيَِدهِ ُ�َقلِّلَُها». ُمْسِلٌم وَُهَو قَائٌِم يَُص�ِّ

َ
 ٢.َوأ

عه، سخن گفت و مورد روز جم در ج اللهرسول  ید: روزیگو می س رهیابوھر
نماز  ن لحظهآه اگر بنده مومن، در کوجود دارد  ای ظهلحدر روز جمعه، «فرمود: 

ات دست، کو با حر». ردکش را مستجاب خواھد یمتعال دعا اللهند، کبخواند و دعا 
 .ن لحظه را نشان دادآ یوتاھک

 فضیلت قیام شب 

َما يُۡؤِمُن ﴿ :فرماید می الله متعال ِيَن إَِذا ذُّكُِرواْ بَِها � � وََسبَُّحواْ �إِ�َّ َ�ٰتَِنا ٱ�َّ
وَن۩ َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا  ١٥ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم وَُهۡم َ� �َۡستَۡكِ�ُ

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ۢ بَِما فََ� َ�عۡ  ١٦َوَطَمٗعا َوِممَّ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ لَُم َ�ۡفٞس مَّ

 ].١٧-١٥[السجدة:  ﴾١٧َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

پند داده شوند، به سجده ھا  آن آورند که چون به فقط کسانی به آیات ما ایمان می«
شب،] از بسترھا  ورزند. [در دل ستایند و تکبر نمی افتند و پروردگارشان را به پاکی می می

خوانند و از آنچه به آنان روزی  شان را با بیم و امید [به نیایش] می خیزند و پروردگار برمی

                                           
  ٨٥٧مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٨٥٢و مسلم حدیث شماره  ٩٣٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 ٣٦٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام  کنند. ھیچ کس نمی ایم انفاق می داده
 .»ھا برایشان نھفته است دھند، چه [بسیار مایۀ] روشنی چشم می

يِب 
َ
ِ : «ج اهللاِ  قَاَل: قَاَل رَُسوُل  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ فَْضُل الصيَّاِم بْعَد َرَمَضاَن َشْهُر ا�َّ

َ
أ

الِة بعَد الَفِر�َضِة َصالُة اللَّيْل فَْضُل الصَّ
َ
ُم، َوأ   ١.»الُمَحرَّ

ن روزه ین و پر اجرتریبرتر: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
ضه، ین نماز بعد از نماز فرین و پر اجرتریماه محرم، و برتری  رمضان، روزهی  بعد از روزه

 ».نماز شب است

 فضیلت وتر در آخر شب 

 َ�ُقوَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل فَلْيُوتِْر : «ج اهللاِ  قَاَل: قَاَل رَُسوُل  س رٍ ابِ َ�ْن جَ 
َ

ْن ال
َ
َمْن َخاَف أ

ْن َ�ُقوَم 
َ
ُ، َوَمْن َطِمَع أ

َ
هل وَّ

َ
آِخَرُه فَلْيُوتِْر آِخَر اللَّيِْل، فَإِنَّ َصَالَة آِخِر اللَّيِْل َمْشُهوَدٌة، وََذلَِك أ

فَْضُل 
َ
 ٢.»أ

م آن دارد که در آخر یھرکس ب: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س از جابر
دار ید دارد در آخر شب بیام که کسیو نماز وتر را بخواند دار نشود، اول شب یشب ب
ن یاِن شب با حضور فرشتگان است و ایرا نماِز پایزوتر را آخر شب بخواند؛ نماز شود، 
 ».باشد یبھتر م

 فضیلت نماز و دعا در آخر شب 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س أ

َ
 لُكَّ «قَاَل:  ج أ

َ
ُل َر�ُّنَا َ�بَارََك َوَ�َعاىل َماِء َ�ْ�ِ  السَّ

َ
 يَلْلٍَة إىِل

ْ�يَا،  ْعِطيَُه، ادلُّ
ُ
لُِ� فَأ

َ
ُ، َمْن �َْسأ

َ
ْستَِجيَب هل

َ
ِحَ� َ�بىَْق ثُلُُث اللَّيِْل اآلِخِر، يَقوُل َمْن يَْدُعوِ� فَأ

 ُ
َ

ْغِفَر هل
َ
 ٣.»َمْن �َْستَْغِفُرِ� فَأ

پروردگارمان ھر شب پس از گذشتن «فرمود:  ج پیامبرد: یگو یم س رهیابوھر
ه مرا بخواند تا کھست  یسکا ید: آیفرما یو م دیآ یا فرود میدوسوم شب، به آسمان دن

ه از کھست  یسکا یه از من بخواھد تا به او بدھم؟ آکھست  یسکا ینم؟ آکاو را اجابت 
 .»امرزمیند تا او را بکمن درخواست آمرزش 

                                           
 ١١٦٣مسلم حدیث شماره  -١
  ٧٥٥مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٧٥٨و مسلم حدیث شماره  ١١٤٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٦٤

 

 فضیلت دعا در شب

ِ قَاَل: سَ  س َ�ْن َجابِرٍ   يَُوافُِقَها رَُجٌل إِنَّ يِف اللَّيِْل «ُقوُل: �َ  ج ِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ

لََساَعًة ال
ْ�َطاُه إِيَّاُه، وََذلَِك لُكَّ يَلْلَةٍ 

َ
 أ

َّ
ِخَرِة، إِال

ْ
ْ�يَا َواآل ْمِر ادلُّ

َ
ُل اَهللا َخْ�ًا ِمْن أ

َ
  ١.»ُمْسِلٌم، �َْسأ
در شب، «فرمود:  می دم کهیشن ج امبریت شده است که گفت: از پیروا س از جابر

ا و یاز امور دن یکیابد و در آن، امِر نیآن را در یمسلمانست که اگر بنده ا یا لحظه
ن لحظه یسازد؛ و ا یاش را برآورده م آخرت را از الله متعال درخواست کند، الله خواسته

 ».ھا وجود دارد در ھمه شب

 فضیلت نمازھای سنت راتبه 

مِّ المُ �َ 
ُ
مِّ حَ ْن أ

ُ
يب ُسفْ َة بِنْ ِبيبََة َرْملَ ؤِمِنَ� أ

َ
ِ سُ : َسِمْعُت رَ ْت قَالَ  ب انَ يَ ِت أ  ج وَل ا�َّ

 َ�َ� : «وُل قُ �َ 
َّ

َعًة َ�َطوُّاًع، َ�ْ�َ فَِر�َضٍة، إِال
ْ
َة َر� ِ لُكَّ يَْوٍم ثِنيَْتْ َعرْشَ َما ِمْن َ�بٍْد ُمْسِلٍم يَُص�ِّ ِ�َّ

َنَّةِ 
ْ
ُ َ�يٌْت يِف اجل

َ
 بُِ�َ هل

َّ
ْو إِال

َ
َنَِّة، أ

ْ
ُ بَيْتًا يِف اجل

َ
  ٢.»اُهللا هل

 ج از رسول الله ت شده کهیروا ل انیسف یبه رمله بنت ابین ام حبیاز ام المؤمن
فرض، دوازده  یکه روزانه، عالوه بر نمازھا یھر بنده مسلمان«فرمود:  می دم کهیشن

 ».سازد یدر بھشت م یا ش خانهیالله بخواند، الله برا یخوشنود یرکعت نماز نفل برا
 .»شود یش ساخته میدر بھشت برا یا خانه« :فرمودا ی

ْ�يَا َوَما ِ�يَها«قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  َفْجِر َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
ْ
َعتَا ال

ْ
 ٣.»َر�

عت (سنت) فجر از کدو ر«فرمود:  ج یه نبککند  می تیروا ل قهیشه صدیعا
 ».باشد یآن چه که در آن است، بھتر ما و یدن

 (چاشت) و بھترین وقت آن  فضیلت نماز ضحی

يِب َذرٍّ 
َ
نَُّه قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َحِدُ�ْم َصَدقٌَة، فلَُكُّ «�

َ
يُْصِبُح ىلَعَ لُكِّ ُسَالَ� ِمْن أ

 
َ
ِْميَدٍة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ َ�ْهِليلٍَة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ تَْ�ِبَ�ٍة َصَدقٌَة، َوأ

َ
ْمٌر �َْسِبيَحٍة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ حت

ىَح  َعتَاِن يَْرَكُعُهَما ِمَن الضُّ
ْ
  ٤.»بِالَْمْعُروِف َصَدقٌَة، َوَ�ْ�ٌ َعِن الُْمنَْكِر َصَدقٌَة، َوُ�ِْزئُ ِمْن َذلَِك َر�

                                           
 ٧٥٧مسلم حدیث شماره  -١
  ٧٢٨مسلم حدیث شماره  -٢
 ٧٢٥مسلم حدیث شماره  -٣
 ٧٢٠مسلم حدیث شماره  -٤



 ٣٦٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ھر صبح (ھر روز) در برابر ھر : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س از ابوذر
ک صدقه است؛ ھر یک صدقه الزم است؛ ھر سبحان الله گفتن، یمفصل انسان، 

ک صدقه است؛ ھر الله اکبر یک صدقه است؛ ھر الاله االالله گفتن، یالحمدلله گفتن، 
از منکر، صدقه است؛ و  یک صدقه است؛ ھر امر به معروف، صدقه است؛ ھر نھیگفتن، 

 ».ستا یکاف ی (چاشت)دن دو رکعت نماز ضحھا، خوان نیھمه ا یبه جا

ْرَ�مَ  َز�ْدِ  نْ �َ 
َ
َالَة  س �َْن أ نَّ الصَّ

َ
َما لََقْد َعِلُموا أ

َ
ىَح، َ�َقاَل: أ ى قَْوًما يَُصلُّوَن ِمَن الضُّ

َ
َرأ

فَْضُل، إِنَّ رَُسوَل اهللاِ 
َ
اَعِة أ ِفَصاُل «قَاَل:  ج يِف َ�ْ�ِ َهِذهِ السَّ

ْ
وَّا�َِ� ِحَ� تَْرَمُض ال

َ ْ
 ١.»َصَالُة األ

روز  ید که در ابتدایاز مردم را د یا عده یوت شده که: یروا س بن ارقمد یاز ز
گر، ید یدانستند که نماِز (چاشت) در وقت یخواندند؛ گفت: کاش م ینماز چاشت م

 یست که پاا ینماز توبه کنندگان، زمان«فرموده است:  ج باشد؛ رسول الله یبھتر م
 .»بچه شترھا از شدت گرما بسوزد

 سجده کردن فضیلت بسیار 

ْسلَِ�ِّ 
َ
لَُك ُمَراَ�َقتََك » َسْل : «ج قَاَل: قَاَل يِل انلَّيِبُّ  س َ�ْن َر�ِيَعَة بِْن َمالٍِك األ

َ
ْسأ

َ
َ�ُقلُت: أ

َنَِّة َ�َقاَل: 
ْ
ْو َ�ْ�َ َذلَِك «يِف اجل

َ
ُجودِ «َ�ُقلُْت: ُهَو َذاَك قَاَل: ». أ ِة السُّ ِع�ِّ ىلَعَ َ�ْفِسَك بَِ�رْثَ

َ
 ٢.»فَأ

از  یھر چه دوست دار«به من گفت:  ج امبرید: پیگو می س یع بن کعب اسلمیرب
 گرید یزین چیجز اه ب«خواھم در بھشت با تو باشم. فرمود:  می گفتم: .»من بخواه

ن کار با من با سجود یا یپس برا«فرمود:  .خواھم می ن رایگفتم: ھم» ؟یخواھ نمی
 .»ار کمک کنیبس

ِ : «ج اهللاِ  قَاَل رَُسوُل قَاَل:  س ثَْو�َانَ  نْ �َ   �َْسُجُد ِ�َّ
َ

إِنََّك ال
، فَ ِ ُجوِد ِ�َّ ِة السُّ َعلَيَْك بَِ�رْثَ

 َرَ�َعَك اُهللا بَِها َدرََجًة، وََحطَّ َ�نَْك بَِها َخِطيئَةً 
َّ

 ٣.»َسْجَدًة، إِال
 یاد سجده کردن را جدیز: «دفرموده است که رکت یروا ج امبریپ زا س ثوبان

 ک درجه مقام تو را باالی الله، یدھ می انجام الله یکه براای  ھر سجدهرا یر! زیبگ
 .»کند می ک گناه تو را پاکیبرد و  می

                                           
 ٧٤٨مسلم حدیث شماره  -١
 ٤٨٩مسلم حدیث شماره  -٢
 ٤٨٨مسلم حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٦٦

 

 نافله در منزل ھای  فضیلت ادای نماز

نَّ انلَّيبَّ  س َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت 
َ
فَْضَل  ...«اَل: قَ  ج أ

َ
َها انلَّاُس يِف ُ�يُوتُِ�ْم، فَإِنَّ أ ُّ�

َ
َصلُّوا �

 الَمْكتُوَ�ةَ 
َّ

َالِة َصَالُة الَمرِْء يِف بَيِْتِه إِال   ١.»الصَّ
مردم! در منزل خود  یا: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س د بن ثابتیاز ز

جز ن نماز، نماز شخص در منزل خود اوست به ین و باالتریرا بھترید؛ زینماز بخوان
 .»د با جماعت و در مسجد خوانده شوند)یفرض (که با ینمازھا

 فضیلت ادای فرایض و نوافل 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ َ قَاَل: َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذ�ْتُُه : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ ا�َّ
َْرِب، 

ْ
ا اْ�رَتَْضُت َعلَيِْه، َوَما يََزاُل َ�بِْدي بِاحل َّ ِممَّ َحبَّ إيِلَ

َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ َوَما َ�َقرََّب إيِلَ

ُه ا ي �َْسَمُع بِِه، َوَ�رَصَ ِ
َّ

ْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اذل
َ
ِحبَُّه، فَإَِذا أ

ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ ي ُ�برِْصُ َ�تََقرَُّب إيِلَ ِ

َّ
ذل

ْعِطيَنَُّه، َولنَِئِ اْستََعاَذِ� بِِه، وَ 
ُ
لَِ� أل

َ
َ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش بَِها، َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بَِها، َو�ِْن َسأ

نَا
َ
نَا فَاِعلُُه تََردُِّدي َ�ْن َ�ْفِس الُْمْؤِمِن، يَْ�َرُه الَْموَْت، َوأ

َ
ٍء أ ْدُت َ�ْن يَشْ ِ�يَذنَُّه، َوَما تََردَّ

ُ َ
 أل

ْ�َرهُ 
َ
 ٢.»َمَساَءتَهُ  أ

ھرکس د: یفرما می متعال الله«فرمود:  ج ت است که رسول اللهیروا س رهیاز ابوھر
ز نزد من که ین چیتر کنم؛ و محبوب ید، با او اعالم جنگ مینما یبا دوستان من دشمن

ست که بر او فرض ا ید، اعمالیجو یم یکیله آن به من تقرب و نزدیام به وس بنده
شود تا آن که او را  یک میام ھمواره با انجام دادن نوافل، به من نزد ام. و بنده کرده

شنود؛ و  یشوم که با آن م یگاه که او را دوست بدارم، گوش او م دارم و آن یدوست م
رد و راه یگ یمھا  آن شوم که با یش میند؛ و دست و پایب یگردم که با آن م یچشم او م

د، به او پناه یکنم و اگر به من پناه جو یبخواھد، به او عطا م یزیرود. و اگر از من چ یم
ه مرگ ک یقبض روح مؤمنی  خواھم انجام دھم، به اندازه می که کاری ھرو در  دھم یم
 ».شوم نمی پسندم، متردد نمی پسندد و من ھم آزارش را نمی را

                                           
 و با لفظ مسلم  ٧٨١و مسلم حدیث شماره  ٧٣١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٦٥٠٢بخاری حدیث شماره  -٢



 ٣٦٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 فرض ھای  فضیلت پس از پایان نمازه

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ َ يف ُدبُِر لُكِّ َصَالٍة ثََالثاً «قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َمْن َسبََّح ا�َّ

َ ثَالثاً َوثََالِ�َ� َوقَاَل َ�َماَم الِْمائَِة: َال �َ  َ ا�َّ َ ثَالثاً وثََالِ�َ�، َوَ�ربَّ َد ا�َّ ، ومََحِ  إِالَّ اُهللا وثََالِ�ْ�َ
 ُ
َ

ُ، هل
َ

�َْك هل ٍء قَِديٌر، ُغِفَرْت َخَطايَاُه َو�ْن اَكنَْت وَْحَدُه َال رَشِ َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
 الُْملُْك َوهل

 ١.»ِمثَْل َزَ�ِد ابَلْحرِ 
 ٣٣ھرکس بعد از ھر نماز، : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر

َ  د:یبگو ن باریصدمد و در یبار الله اکبر بگو ٣٣بار الحمدلله و  ٣٣بار سبحان الله، 
َ

َال إهِل
ٍء قَِديٌر: َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل جز  یچ معبودیھ إِالَّ اُهللا وَْحَدُه َال رَشِ

ش سزاوار او و از آن یو سپاس و ستا یک است، پادشاھیشر بی ست که تنھا ویالله ن
شود؛ اگرچه مانند  یده میگناھانش آمرزتواناست،  رکاریھو  یزیاوست و او بر ھر چ

 .»ا، فراوان باشدیکف در

 فضیلت نماز جنازه و ھمراھی کردن آن 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمِن ا�َّبََع َجنَاَزَة ُمْسِلٍم إِيَمانًا َواْحتَِسابًا َوَ�َن «قَاَل:  ج أ

، لُكُّ ِ�َ�اٍط ِمثُْل َمَعُه َحىتَّ يَُص�َّ  ْجِر بِِقَ�اَطْ�ِ
َ
 ِمْن َدفِْنَها، فَإِنَّه يَرِْجُع ِمَن األ

َ
َعلَيَْها َو�َْفُرغ

ْن تُْدَ�َن فَإِنَُّه يَرِْجُع بِِقَ�اٍط 
َ
ُحٍد، َوَمْن َص�َّ َعلَيَْها ُ�مَّ رََجَع َ�بَْل أ

ُ
  ٢».أ

مان و به یا یھرکس از رو«فرمود:  ج ه رسول اللهکت است یروا س ابوھریرهاز 
 ِی سپار ان نماز جنازه و خاکیشرکت کند و تا پا یمسلمان ع جنازهییت پاداش، در تشین
راط، ماننِد کوِه احد است و یگردد که ھر ق یراط پاداش باز میحاضر باشد، با دو ق یو

باز راط یک قیباز گردد، با  یو ِی سپار خاکش از ینماز بخواند و پ یا ھرکس بر جنازه
 ».گردد یم

 بر او جمع زیادی نماز بخوانند که کسیفضیلت 

ٌة ِمَن الُْمْسِلِمَ� «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  مَّ
ُ
َما ِمْن َميٍِّت تَُص�ِّ َعلَيِْه أ

ُعوا ِ�يهِ   ُشفِّ
َّ

ُ، إِال
َ

  ١.»َ�بْلُُغوَن ِمائًَة، لُكُُّهْم �َْشَفُعوَن هل

                                           
 ٥٩٧مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٩٤٥و مسلم حدیث شماره  ٤٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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از  یگروھکه ای  جنازه ھر: «فرمود ج امبریه پکت شده است یروا ل شهیاز عا
ش شفاعت یبرا ینماز بخوانند و تعدادشان به صد نفر برسد و ھمگبر آن  مسلمانان،

 ».شود یرفته میشفاعت آنان در حق او پذ کنند،

َ�ُموُت، َ�يَُقوُم َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  ب ابِْن َ�بَّاٍس  نْ �َ 
َعُهُم اُهللا ِ�يهِ   َشفَّ

َّ
ُ�وَن بِاِهللا َشيْئًا، إِال  �رُْشِ

َ
ْرَ�ُعوَن رَُجًال، ال

َ
 ٢.»ىلَعَ َجنَاَزتِِه أ

ھر «فرمود:  می هکدم یشن ج امبریه از پکت شده است یروا ب از ابن عباس
اش نماز  جنازهمسلمانی بمیرد و چھل نفر مسلمانی که به الله شرک نورزیده باشند، بر 

 ».را در حق او قبول خواھد نمودھا  آن )یبخوانند، الله شفاعت (دعا

 عزیزش بمیرد و نزد الله متعال به امید پاداش صبر کند که کسیفضیلت 

ِ  س َرةَ َر�ْ  هُ َ�ْن أيِب  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
: َما ِلَعبِْدي الُمْؤِمِن ِعنِْدي َ�قُ : «اَل قَ  ج أ

َ
ُ َ�َعاىل وُل ا�َّ

ْ�يَا ُ�مَّ اْحتََسبَ  ْهِل ادلُّ
َ
 ٣.»ُه إِالَّ اجلَنَّةَجَزاٌء إَِذا قَبْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

از  یکیھرگاه د: یفرما می الله«فرمود:  ج رسول الله ت است کهیروا س هریھراز ابو
کند،  ید اجر و ثواب، صبر میرم و او به امیگ یا از او میمؤمنم را در دن ی بنده زاِن یعز

 ». جز بھشت ندارد یمن پاداشنزد 

 فضیلت نماز در مسجد مکه (مسجدالحرام) و مدینه (مسجد النبی) 

يِب ُهَر�َْرةَ  نْ �َ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س أ

َ
ِف َصَالٍة ِ�يَما َصَالٌة يِف َمْسِجِدي هَ «قَاَل:  ج أ

ْ
ل
َ
َذا َخْ�ٌ ِمْن أ

ََرامَ 
ْ
 ٤.»ِسَواُه، إِالَّ الَْمْسِجَد احل

نماز خواندن در مسجد من، ھزار بار بھتر «: دفرمو ج پیامبرد: یگو می س رهیابوھر
 .»جز مسجد الحرامه ر مساجد است بیاز نماز خواندن در سا

ِ  س َ�ْن َجابِرٍ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِف َصَالٍة ِ�يَما « قَاَل: ج أ

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
َصَالٌة يِف َمْسِجِدي أ

ََراَم 
ْ
 الَْمْسِجَد احل

َّ
ِف َصَالٍة ِ�يَما ِسَواُه إِال

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن ِمائَِة أ

َ
ََراِم أ

ْ
وََصَالٌة يِف الَْمْسِجِد احل

  ١.»ِسَواهُ 

                                                                                                       
 ٩٤٧مسلم حدیث شماره  -١
  ٩٤٨مسلم حدیث شماره  -٢
  ٦٤٢٤بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ بخاری ١٣٩٤و مسلم حدیث شماره  ١١٩٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤
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نماز در مسجد من (مسجد  یک«: دفرمو ج پیامبر روایت است که س جابرز ا
نماز در آن  یکه کجز مسجد الحرام ه گر است بی) بھتر از ھزار نماز در مساجد دیالنب

 .»باشد می ر آنیبھتر از صد ھزار نماز در غ
 فضیلت نماز در بیت المقدس 

يِب َذرٍّ 
َ
ِ  قَاَل: س َ�ْن أ ُْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

َ
فَْضُل: َمْسِجُد رَُسوِل  ج تََذاَكْرنَا َو�

َ
ُهَما أ ُّ�

َ
�

 ِ   ج ا�َّ
َ
ِ  ؟ْو َمْسِجُد َ�يِْت الَْمْقِدِس أ فَْضُل «: ج َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َصَالٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا أ

 يَُ�وَن لِلرَُّجِل ِمثُْل َشَطِن فََرِسِه 
َ

ْن ال
َ
، َويَلُوِشَ�نَّ أ ْر�َِع َصلََواٍت ِ�يِه، َونَلِْعَم الُْمَص�َّ

َ
ِمْن أ

 ُ
َ

رِْض َحيُْث يََرى ِمنُْه َ�يَْت الَْمْقِدِس َخْ�ٌ هل
َ ْ
يًعا ِمَن األ �ْيَا مَجِ �ْيَا  -ِمَن ادلُّ ْو قَاَل: َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ

َ
أ

 ٢.»َوَما ِ�يَها
و  یالنبدر مورد مسجد ج امبریپ زدنت است که گفت: یروا س ذرواز اب

است، مسجد  تر لتیبافضھا  آن ک ازیم که کدام یکرد می بحث و گفتگو یمسجداالقص
ک نماز در مسجد من چھار برابر ی«فرمود:  ج امبریت المقدس؟ پیبد مسجا یامبر یپ

به  فردیی ه براکنمانده  یزیچ !است ییکن یّال صَ مُ  هچو ت المقدس است ینماز در ب
و تا از آن بتواند بیت المقدس را ببیند اندازه جای بستن اسبش به زمین جایی نباشد 

در آن ا و آنچه یاز دن -گریت دیو در روا-. است بھتر ایاز تمام دن شیبرا یزین چیچن
  .»بھتر است است

 فضیلت نماز در مسجد قبا 

ِ  س ُحنَيٍْف  بِْن  َسْهلِ َ�ْن  ىَت َمْسِجَد « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َر ىِف بَيِْتِه ُ�مَّ أ َمْن َ�َطهَّ

ْجِر ُ�ْمَرةٍ 
َ
ُ َكأ

َ
 ٣.»ُ�بَاٍء فََص�َّ ِ�يِه َصَالًة اَكَن هل

خود وضو  ۀس در خانکھر«فرمود:  ج گوید که رسول الله می س یفنَ ُح ھل بن َس 
 ».جر عمره استااو مانند  یرد، سپس به مسجد قبا رفته و نماز بخواند، برایبگ

                                                                                                       
با لفظ ابن ماجه؛  ١٤٠٦ماجه حدیث شماره و ابن  ١٤٧٥٠صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١

 ١١٢٩ارواء الغلیل آلبانی: 
  ٢٩٠٢و السلسلة الصحیحة آلبانی:  ٨٥٥٣صحیح؛ حاکم حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابن ماجه  ١٤١٢و ابن ماجه حدیث شماره  ٦٦٩صحیح؛ نسایی حدیث شماره  -٣
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 لت زکات یفض. ٤

 فضیلت ادای زکات

لَٰوةَ وََءاتَُواْ ﴿فرماید:  می الله متعال ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ٰلَِ�ِٰت َوأ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
َكٰوةَ لَُهۡم أ  ].٢٧٧[البقرة:  ﴾٢٧٧ٱلزَّ

اند و زکات  اند و نماز برپا داشته و کارھای شایسته انجام داده  اند که ایمان آورده کسانی «
ترسی خواھند داشت و نه اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان [محفوظ] است؛ نه  پرداخته

 .»شوند اندوھگین می

ۡمَ�ِٰل ٱ�َّاِس فََ� يَۡرُ�واْ ِعنَد ﴿ فرماید: می و الله متعال
َ
ْ ِ�ٓ أ ُ�َوا َوَمآ َءاتَۡيُتم ّمِن ّرِٗ�ا ّلَِ�ۡ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡضعُِفونَ 
ُ
ِ فَأ ِۖ َوَمآ َءاتَۡيُتم ّمِن َزَ�ٰو�ٖ تُرِ�ُدوَن وَۡجَه ٱ�َّ  ].٣٩[الروم:  ﴾٣٩ٱ�َّ

دھید تا [با پس گرفتِن آن به میزان  آنچه از اموال [خود، که به قصد] ربا به مردم می«
یابد و[لی] آنچه برای خشنودی الله  بیشتری بر اموالتان] افزوده گردد، نزد الله افزایش نمی

کنند] اینانند  مییابد] و [کسانی که چنین  پردازید، [برکت و افزایش می [به عنوان] زکات می
 .»گردد که پاداششان [نزد الله] چند برابر می

� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم ﴿ فرماید: می و الله متعال ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ ۡمَ�ٰلَُهم بِٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
 .]٢٧٤رة: [البق ﴾٢٧٤أ

کنند، پاداش آنان نزد  که اموال خود را در شب و روز، پنھان و آشکار انفاق می کسانی «
  .»شوند پروردگارشان [محفوظ] است؛ نه ترسی خواھند داشت و نه اندوھگین می

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَص ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ّلِ َعلَۡيِهۡمۖ ُخۡذ ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ   ].١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
آن، آنان را [از گناه] پاک   کاران] صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله از اموال آنان [= توبه «

تو آرامشی برای گردانی و درجاتشان را باال ببری؛ و برایشان دعا کن [چرا که] یقینًا دعای 
  .»آنان است؛ و الله شنوای داناست

يب ُهَر�َرة�َ 
َ
ىَت انلَّيِبَّ  س ْن أ

َ
ْعَرا�ِيًّا أ

َ
نَّ أ

َ
َ�َقاَل: ُدلَِّ� ىلَعَ َ�َمٍل إَِذا َعِملْتُُه َدَخلُْت  ج أ

َالَة الَمْكتُ «اجلَنََّة، قَاَل:  َ َال �رُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ اَكَة الَمْفُروَضَة، َ�ْعبُُد ا�َّ وَ�َة، َوتُؤَدِّي الزَّ
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، قَاَل انلَّيِبُّ » َوتَُصوُم َرَمَضانَ 
َّ

ا َو� ِز�ُد ىلَعَ َهَذا، فَلَمَّ
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ َال أ ِ

َّ
َمْن : «ج قَاَل: َواذل

 َهَذا
َ

ْهِل اجلَنَِّة، فَلْيَنُْظْر إىِل
َ
 رَُجٍل ِمْن أ

َ
ْن َ�نُْظَر إىِل

َ
ُه أ  ١.»رَسَّ
مرا : آمد و گفت ج امبرینزد پ نیصحرانش کیت شده است که: یروا س رهیابوھر از

الله را : «فرمودبھشت شوم؛  اردوکن که اگر آن را انجام دھم،  ییراھنما یبه عمل
کش مساز و نماز را برپا دار و زکات فرض را یچ کس را شریز و ھیچ چیعبادت کن و ھ

که جانم در دست  ین گفت: سوگند به ذاتینش هیباد». ریبده و ماه رمضان را روزه بگ
دوست دارد  سھرک«فرمود:  ج شت، رسول اللهگم. و چون بازیافزا ین نمیاوست، بر ا

 ».ن شخص نگاه کندیبنگرد، به ا یبھشت یبه مرد

 فضیلت صدقه دادن از دسترنج پاک 

ْ ﴿ :فرماید می له متعاللا نفُِقوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� آ  َ�ٰٓ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

ْ ٱۡ�َبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � ُموا �ِض� َوَ� َ�َيمَّ
َ
ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
ن أ

َ
ٓ أ ِخِذيهِ إِ�َّ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ �ِيهِ� َوٱۡعلَُموٓا ۡيَ�ُٰن يَعُِدُ�ُم ٱلَۡفقۡ  ٢٦٧ُ�ۡغِمُضوا ُمرُُ�م ٱلشَّ

ۡ
َر َو�َأ

ُ َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ۡغفَِرٗة ّمِۡنُه َوفَۡضٗ�ۗ َوٱ�َّ ُ يَعُِدُ�م مَّ  ].٢٦٨-٢٦٧[البقرة:  ﴾٢٦٨بِٱۡلَفۡحَشآءِ� َوٱ�َّ

اید و از آنچه از  ای که به دست آورده اید، از چیزھای پاکیزه که ایمان آورده ای کسانی «
؛ و به سراغ [ماِل] ناپاک نروید که از آن انفاق نمایید؛ ایم، انفاق کنید زمین برای شما برآورده

میلی] نسبت به  پوشی [و بی در حالی که خودتان حاضر به پذیرفتنش نیستید، مگر با چشم
ه الله کدارید؟] و بدانید  پسندید، برای الله روا می آن؛ [پس چگونه چیزی را که برای خود نمی

دھد و  ترساند و] وعدۀ تھیدستی می به ھنگام انفاق مینیاِز ستوده است. شیطان، شما را [ بی
کند؛ ولی الله از جانب خود به شما وعدۀ آمرزش و  ھا [= ارتکاب گناه] امر می شما را به زشتی

 .»دھد و الله گشایشگِر داناست افزونی [نعمت] می

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
َق «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ بَِعْدِل َ�ْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب، َمْن تََصدَّ

يُِّب، فَإِنَّ اَهللا َ�تََقبَّلَُها �ِيَِميِنِه، ُ�مَّ يَُر�ِّيَها لَِصاِحِبَها كَما يُ   اِهللا إِالَّ الطَّ
َ

َر�ِّ َوَال يَْصَعُد إىِل
َبَلِ 

ْ
َحُدُ�ْم فَلُوَُّه، َحىتَّ تَُ�وَن ِمثَْل اجل

َ
 ٢.»أ

                                           
 با لفظ بخاری  ١٤و مسلم حدیث شماره  ١٣٩٧بخاری حدیث شماره  علیه؛ متفق -١
 با لفظ بخاری  ١٠١٤و مسلم حدیث شماره  ١٤١٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٧٢

 

ک خرما از مال حالل یھرکس به اندازه «فرمود:  ج پیامبرد: یگو می س رهیابوھر
الله متعال،  -کند که از مال حالل باشد یرا قبول م یا و الله فقط صدقه -صدقه دھد،

دھد که  یچنان پرورش م برای صاحبش رد و آن رایگ یش میآن را به دست راست خو
 ».دیدھ یطور که شما، کره اسب خود را پرورش م شود؛ ھمان یمثل کوه، بزرگ م

 لت روزهی. فض٥

 لت ماه رمضانیفض

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
بَْواُب  فُِتـَحْت  َرَمَضانُ  َدَخَل  إَذا«: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

َ
َماِء، أ  السَّ

بَْواُب  وَُغلَِّقْت 
َ
يَاِط�ُ  وَُسلِْسلَِت  َجَهنََّم، أ بَْواُب  فُِتـَحْت : «لفظ و� ،»الشَّ

َ
 ١.»اجلَنَّةِ  أ

 یرسد، درھا یم فراماه رمضان  یوقت«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره
ده یشکر ین به زنجیاطیگردد و ش یدوزخ، بسته م یشوند و درھا یآسمان، گشوده م

 .»شوند درھای بھشت گشوده می«و در روایتی دیگر آمده:  »شوند یم

 لت روزهیفض

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
  لَـهُ  آَدمَ  ابِْن  َ�َملِ  لُكُّ : اهللاُ  قَاَل «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

َّ
يَامَ  إال  الصِّ

نَا يِل، فَإنَّهُ 
َ
ْجِزي َوأ

َ
يَامُ  بِـِه، أ َحِدُ�ْم، َصْومِ  يَْومُ  اَكنَ  َو�َذا ُجنٌَّة، َوالصِّ

َ
 َوال يَْرفُْث  فَال أ

َحدٌ  َسابَّهُ  فَإنْ  يَْصَخْب،
َ
وْ  أ

َ
ي َصائٌِم، اْمُرؤٌ  إ�ِّ  فَلْيَـُقْل  قَاتَلَـهُ  أ ِ

َّ
دٍ  َ�ْفُس  َواذل  �ِيَِدهِ  ُمـَحـمَّ

ائِمِ  فَمِ  لَـُخلُوُف  ْطيَُب  الصَّ
َ
ائِمِ  املْسِك، ِر�ِح  ِمنْ  اهللا ِعنْدَ  أ ْ�َطرَ  إَذا: َ�ْفرَُحُهـَما فَرَْحتَانِ  لِلصَّ

َ
 أ

 ٢.»بَِصْوِمهِ  فَِرحَ  َر�َّهُ  ليَِقَ  َو�َذا فَِرَح،
که فرزند آدم،  یھر عمل: فرماید می الله«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره

باشد، جز روزه که مخصوص من است و من خودم پاداش  یخودش م یانجام دھد، برا
از شما روزه  یکی(در برابر آتش جھنم) است. پس ھرگاه  یرا خواھم داد. روزه سپر آن

ا ناسزا گفت، در یر شد یبا او درگ یاگر کسندازد. ید و سر و صدا راه نیبود، ناسزا نگو
 یکه جان محمد در دست اوست، بو ید: من روزه ھستم. سوگند به ذاتیجوابش بگو
دار دو بار، خوشحال  مشک، خوشبوتر است. روزه یدار نزد الله از بو دھان روزه

                                           
 با لفظ بخاری١٠٧٩و مسلم حدیث شماره  ١٨٩٨و  ١٨٩٩بخاری حدیث شماره  علیه؛ متفق -١
 با لفظ بخاری ١١٥١و مسلم حدیث شماره  ١٩٠٤بخاری حدیث شماره  علیه؛ متفق -٢



 ٣٧٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

که با پروردگارش مالقات  یزمان یگریکند. و د یکه افطار م یھنگام یکیشود:  یم
 ».شود یاش شادمان م د از روزهینما یم

 داران لت روزهیفض

بَْواٍب، َ�َماِ�يَةُ  اجلَنَّةِ  يِف : «قَاَل  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن َسْهلٍ 
َ
�َّانَ  �َُس�َّ  بَاٌب  ِ�يَها أ  ال الرَّ

ائُِمونَ  إال يَْدُخلُـهُ    ١.»الصَّ
 آن در. دارد دروازه ھشت بھشت«: فرمود ج پیامبرروایت است که  س از سھل

  .»گردند نمی داخل آن از داران روزه جز و شود می نامیده الریان که دارد وجود دری

 کامل و مداوم روزه بگیرداز روی ایمان و به نیت ثواب،  رمضان را که لت کسییفض

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
 لَـهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إيَماناً  َرَمَضانَ  َصام َمنْ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

مَ  َما   ٢.»َذنِْبـهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ
رد، گناھان یکسب اجر و ثواب روزه بگ یمان و برایا یھرکس ماه رمضان را از رو«

 ». شود یده میاش بخش گذشته

 قیام کنداز روی ایمان و به نیت ثواب  در رمضان که لت کسییفض

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ُ َما «قَاَل:  ج أ

َ
َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل

َم ِمْن َذنِْبهِ   ٣.»َ�َقدَّ
د به پاداِش یمان و امیا یھرکس از رو: «کند می روایت ج پیامبر از س ابوھریره

 ». شود یده میاش آمرز ام کند، گناھان گذشتهیرمضان را ق -یھا شب -یالھ

 قیام کند از روی ایمان و به نیت ثواب قدر را که شب لت کسییفض

يِب ُهَر�َْرةَ  نْ �َ 
َ
 َما لَـهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إيَماناً  الَقْدرِ  يَلْلَةَ  قَامَ  َمنْ «قَاَل:  ج انلَّيِبِّ  ِن عَ  س أ

مَ   ٤.»َذنِْبـهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ

                                           
  با لفظ بخاری ١١٥٢و مسلم حدیث شماره  ٣٢٥٧ی حدیث شماره بخار علیه؛ متفق -١
 با لفظ بخاری ٧٦٠و مسلم حدیث شماره  ٣٨بخاری حدیث شماره  علیه؛ متفق -٢
 با لفظ بخاری ٧٥٩و مسلم حدیث شماره  ٣٧بخاری حدیث شماره  علیه؛ متفق -٣
 با لفظ بخاری ٧٦٠و مسلم حدیث شماره  ١٩٠١بخاری حدیث شماره  علیه؛ متفق -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٧٤

 

 ی، به عبادت سپریپاداش الھ د اجر ویمان و به امیا یکه شب قدر را از رو کسی«
 .»شود یده میاش بخش کند، گناھان گذشته

 که رمضان و به دنبال آن شش روز از شوال را روزه بگیرد لت کسییفض

نَْصارِيِّ 
َ ْ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ِ  س َ�ْن أ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُ�مَّ «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ�بََعُه ِستًّا 
َ
ْهرِ أ اٍل، اَكَن َكِصيَاِم ادلَّ  ١.»ِمْن َشوَّ

ماه رمضان  سھرک«: فرمود شنیدم که می ج الله رسولگوید از  ابو ایوب انصاری می
ا ھمه سال را روزه یز روزه بدارد، گویرد و سپس شش روز از ماه شوال را نیرا روزه بگ

 ».گرفته است

 لت روزه سه روز در ماهیفض
ْخرِبَ : قَاَل  ب َ�ْمرو بِْن  اهللاِ  َ�بْدِ َ�ْن 

ُ
�ِّ  ج اهللاِ  رَُسوُل  أ

َ
قُوُل، �

َ
  َواهللاِ  أ

َ َ
 انلََّهارَ  ُصوَمنَّ أل

 
َ َ
ُ  َ�ُقلُْت  ِعْشُت؛ َما اللَّيَْل  قُوَمنَّ َوأل

َ
يِب  قُلْتُُه، قَدْ : هل

َ
نَْت  بِأ

َ
�ِّ  أ

ُ
  فَإِنََّك «: قَاَل  َوأ

َ
 لَِك،ذَ  �َْستَِطيعُ  ال

فِْطْر، فَُصمْ 
َ
ْهرِ  ِمنَ  وَُصمْ  َوَ�ْم، َوُ�مْ  َوأ يَّاٍم، ثََالثَةَ  الشَّ

َ
ََسنَةَ  فَإِنَّ  �

ْ
ْمثَالَِها، بَِعرْشِ  احل

َ
 ِمثُْل  لَِك وَذَ  أ

ْهرِ  ِصيَامِ  ِطيُق  إِ�ِّ : قُلُْت » ادلَّ
ُ
فَْضَل  أ

َ
فِْطرْ  يَْوًما فَُصمْ «: قَاَل  لَِك ذَ  ِمنْ  أ

َ
 إِ�ِّ : قُلُْت  »يَْوَمْ�ِ  َوأ

ِطيُق 
ُ
فَْضَل  أ

َ
فِْطرْ  يَْوًما فَُصمْ «: قَاَل  لَِك ذَ  ِمنْ  أ

َ
فَْضُل  وَُهوَ  ،÷ َداوُدَ  ِصيَامُ  فََذلَِك  يَْوًما، َوأ

َ
 أ

يَامُ  ِطيُق  إِ�ِّ : َ�ُقلُْت  »الصِّ
ُ
فَْضَل  أ

َ
 «: ج انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  لَِك ذَ  ِمنْ  أ

َ
فَْضَل  ال

َ
 ٢.»لَِك ذَ  ِمنْ  أ

به الله «ام:  افت که من گفتهیاطالع  ج امبریپ: گوید می ب عمرو بن عبدالله
ھا، به نماز و عبادت  رم و تمام شبیگ یش ھر روز، روزه میسوگند که در تمام عمر خو

ام. فرمود:  ن گفتهیت؛ بله، چنی! پدر و مادرم فدااللهرسول  یپردازم. عرض کردم: ا یم
از شب  یاز شب بخواب و پاس یر و ھم بخور، بخشی؛ ھم روزه بگیتو توانش را ندار«

ک، ده برابر است و یر که پاداش کار نیدت کن) و ھر ماه، سه روز روزه بگز (و عبایبرخ
ن است. فرمود: یش از ایام، ب ییگفتم: توانا». ن سه روز در ماه، مانند تمام عمر استیا

ن یش از ایگفتم: طاقت و توان من، ب». ندازیر و دو روز فاصله بیک روز، روزه بگی«
». ن روزه استیو برتر ج ن، روزه داودیر که ایبگ ان روزهیک روز در می«است. فرمود: 

 ». ن وجود نداردیبھتر از ا یا روزه«دارم. فرمود:  یین، توانایش از ای: بگفتم
                                           

 ١١٦٤مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١١٥٩و مسلم حدیث شماره  ١٩٧٦بخاری حدیث شماره  علیه؛ متفق -٢



 ٣٧٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 حج و عمره  فضایل. ٦

 فضل ده روز ذی الحجه 

نَُّه قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس 
َ
فَْضَل ِمنَْها يِف َهِذهِ؟«�

َ
يَّاٍم أ

َ
» َما الَعَمُل يِف �

 رَُجٌل َخَرَج ُ�َاِطُر بِنَْفِسِه َوَماهِلِ، فَلَْم يَرِْجْع «قَالُوا: َوَال اجِلَهاُد؟ قَاَل: 
َّ

َوَال اجِلَهاُد، إِال
ءٍ   ١.»�يَِشْ

ام سال، یدر ا یعمل چیھ: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا ب از ابن عباس
جھاد؟  یدند: حتیپرس». ستیحجه) ن یام (دھه اول ذین ایبھتر از انجام آن، در ا

ه با جان و مال ک یسکند. مگر ک ینم ین روزھا، برابریا کیز با اعمال نیجھاد ن«فرمود: 
 ».ز را برنگرداندیچ چیرون شود و ھیب اللهخود در راه 

 فضیلت حج مقبول 

يِب  نْ �َ 
َ
، فَلَْم يَْرفُْث، َولَْم َ�ْفُسْق، «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  س ُهَر�َْرةَ  أ ِ َمْن َحجَّ ِ�َّ

هُ  مُّ
ُ
تُْه أ َ  ٢».رََجَع َكيَْوِم َودلَ

) ی(رضای راس بکھر«فرمود:  یم ج ه رسول اللهکدم ید: شنیگو می س رهیابوھر
ب کد و مرتیز نمایو مقدمات آن، (در زمان حج) پرھ ید و از مقاربت جنسیحج نما الله

 ».تازه از مادر، متولد شده است ییه گوکشود  می کت نشود, چنان از گناه پایمعص

يِب  نْ �َ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س  ُهَر�َْرةَ أ

َ
فَْضُل؟ قَاَل: ُسئَِل:  ج أ

َ
ْ�َماِل أ

َ
يُّ األ

َ
ِ «أ إِيَماٌن بِا�َّ

ِ «َماَذا؟ قَاَل: ِ�يَل: ُ�مَّ » َورَُسوهِلِ   ٣.»َحجٌّ َمرْبُورٌ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: » ِجَهاٌد يِف َسِبيِل ا�َّ
مان یا«ست؟ فرمود: یِن اعمال چیبرتر :سؤال شد ج پیامبرد: از یگو یم س رهیابوھر
؛ گفته شد: »جھاد در راه الله«؟ فرمود: یدند: سپس چه کاری؛ پرس»شرسولبه الله و 

 . »حّج کامل و مقبول«فرمود:  ؟یسپس چه عمل

                                           
  ٩٦٩بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٣٥٠و مسلم حدیث شماره  ١٥٢١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٨٣ماره و مسلم حدیث ش ١٥١٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٧٦

 

 بھترین جھاد زنان

َاِهُد؟ قَاَل: قَالَْت:  ل َ�ْن اَع�َِشَة،
ُ

فََال �
َ
فَْضَل الَعَمِل، أ

َ
، نََرى اجِلَهاَد أ ِ َال، «يَا رَُسوَل ا�َّ

فَْضَل اجِلَهاِد َحجٌّ َمرْبُورٌ 
َ
 ١»لَِ�نَّ أ

! ما (زنان) جھاد را اللهرسول : ای ت شده است که گفت: گفتمیروا ل شهیعا از
زنان)،  یجھاد (برا ترین بزرگ: «فرمودم؟ یا جھاد نکنیم، آیدان می ریعمل خترین  بزرگ
 ».است مقبولحج 

 فضیلت عمره 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س أ

َ
َجُّ «قَاَل:  ج أ

ْ
اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما، َواحل ُعْمَرِة َكفَّ

ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إىِل

ْ
ال

َنَّةُ 
ْ
ُ َجَزاٌء إِالَّ اجل

َ
 ٢.»الَْمرْبُوُر لَيَْس هل

 عمره موجب محو شدن کانجام مناس«فرمود:  ج پیامبر: گوید یم س رهیابوھر
ن عمره و عمره قبلی انجام گرفته است، و ین ایه در بکشود  می ای رهیصغھای  گناه

حج مبرور: حجی ». «رد، پاداشی جز بھشت نداردیقرار گ اللهه مورد قبول کحجی 
 ».ندکی آن را آلوده نیا و گناه و شھرت طلبی و جنگ و بدگویه رکاست 

 فضایل جھاد در راه الله . ٧

ۚ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيلِ ﴿ نَّ لَُهُم ٱۡ�َنََّة
َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٰى مَِن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� أ َ ٱۡشَ�َ  إِنَّ ٱ�َّ

ۡوَ�ٰ 
َ
ِ�يِل َوٱۡلُقۡرَءاِن� َوَمۡن أ ا ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ ِ َ�َيۡقُتلُوَن َو�ُۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ بَِعۡهِدهِۦ ٱ�َّ

ِي بَاَ�ۡعُتم بِهۦِۚ َوَ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ  واْ بِبَۡيعُِ�ُم ٱ�َّ ِۚ فَٱۡستَۡبِ�ُ  ].١١١ [التوبة: ﴾١١١ِمَن ٱ�َّ

ه بھشت برای آنان باشد، ک] این ھا و اموالشان را به [بھای تردید، الله از مؤمنان، جان بی«
شند و [یا خود به کُ  جنگند و [کافران را] می ه در راه الله میکسانی کخریده است؛ ھمان 

ای راست و درست در تورات و  پاداش،] به عنوان وعده  شوند. [این شته میکدست آنھا] 
انجیل و قرآن بر عھدۀ اوست؛ و کیست که از الله به پیمان خویش وفادارتر است؟ پس [ای 

امیابی کاید شادمان باشید؛ و این ھمان [رستگاری و]  ردهکه با او کای  مؤمنان،] به معامله
 ».بزرگ است

                                           
 ١٥٢٠بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٣٤٩و مسلم حدیث شماره  ١٧٧٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 ٣٧٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 الله متعال فضیلت سفر در 

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ْو َروَْحةٌ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س أ

َ
�ْيَا َوَما  لََغْدَوٌة يِف َسِبيِل اِهللا أ َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ

 .١»ِ�يَها
ا شامگاه در راه الله یک بامداد ی«: فرمود ج پیامبر: گوید یم س کانس بن مال

 ».باشد یدر آن است، بھتر ما و ھر چه یرون آمدن (و جھاد کردن)، از دنیب

نَْصارِيِّ 
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ِ  س َ�ْن أ ْو َروَْحٌة : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
، أ ِ َغْدَوٌة يِف َسِبيِل ا�َّ

ْمُس وََغَرَ�ْت  ا َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ  .٢»َخْ�ٌ ِممَّ
ک ظھر تا یا یک صبح تا ظھر ی«: فرمود ج : رسول اللهگوید یم س یوب انصاریابو ا

د بر آن طلوع و غروب کرده یاست که خورش یزیبھتر از ھر چ اللهشب جھاد در راه 
 » است.

 فضیلت خروج برای جھاد در راه الله سپس مردن یا کشته شدن 

�ِض ُمَ�َٰغٗما َكثِ ﴿ :فرماید می الله متعال
َ
ِ َ�ِۡد ِ� ٱۡ� ٗ�� َوَمن ُ�َهاِجۡر ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ۡجرُ 
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ يُۡدرِۡ�ُه ٱلَۡمۡوُت َ�َقۡد َوَ�َع أ هُۥ وََسَعٗةۚ َوَمن َ�ُۡرۡج مِۢن بَۡيتِهِۦ ُمَهاِجًرا إَِ� ٱ�َّ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ِۗ َوَ�َن ٱ�َّ   ].١٠٠[النساء:  ﴾١٠٠َ�َ ٱ�َّ
و گشایش[ی در مصالح دین و و ھر کس در راه الله ھجرت کند، در زمین سرپناه بسیار «

اش خارج شود و  که به قصد ھجرت به سوی الله و پیامبرش از خانه  یابد و کسی دنیا] می
 ».آنگاه مرگش فرا رسد، قطعًا پاداش او بر [عھدۀ] الله است و الله آمرزندۀ مھربان است

ۡو مُ ﴿: فرماید می الله متعال
َ
ِ أ ِ َورَۡ�ٌَة َولَ�ِن قُتِۡلُتۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ٞ ّمَِن ٱ�َّ تُّۡم لََمۡغفَِرة

ا َ�َۡمُعونَ  ونَ  ١٥٧َخۡ�ٞ ّمِمَّ ُ�َۡ�ُ ِ َ� ٱ�َّ ۡو قُتِۡلُتۡم َ�ِ
َ
تُّۡم أ  ].١٥٨-١٥٧[آل عمران:  ﴾١٥٨َولَ�ِن مُّ

و اگر در راه الله کشته شوید یا بمیرید، قطعًا آمرزش و رحمت الله بھتر است از آنچه «
کنند. و اگر بمیرید یا [در عرصۀ جھاد] کشته شوید، یقینًا  آوری می تان] جمعآنان [= دنیادوس

 .»شوید به سوی الله محشور می

                                           
 با لفظ بخاری. ١٨٨٠و مسلم حدیث  ٢٧٩٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ١٨٨٣صحیح مسلم حدیث شماره -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٧٨

 

ۡحَيآٌء ِعنَد ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ۡمَ�ٰتَۢ�ۚ بَۡل أ

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

ِيَن لَۡم يَۡلَحُقواْ بِهِم فَرِِحَ� بِمَ  ١٦٩َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  وَن بِٱ�َّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َو�َۡسَتبِۡ�ُ آ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ
�َّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

َ
نَّ  ١٧٠ّمِۡن َخۡلفِِهۡم �

َ
ِ َوفَۡضٖل َوأ وَن بِنِۡعَمةٖ ّمَِن ٱ�َّ �َۡسَتبِۡ�ُ

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
َ
َ َ� يُِضيُع أ  ].١٧١-١٦٩[آل عمران:  ﴾١٧١ٱ�َّ

اند [و] نزد  اند ُمرده مپندار؛ بلکه زنده ھرگز کسانی را که در راه الله کشته شده«
است  شوند. آنان به آنچه الله از فضل خود برایشان داده  پروردگارشان روزی داده می

نوز] به آنان اند و [ھ ه [راه] آنان را پی گرفتهکسانی کشادمانند و برای [سرانجاِم نیک] 
اندوھی نخواھند داشت.  ه [ھیچ یک از] اینان ترس و کنند؛ چرا ک اند شادی می نپیوسته

بینند] الله پاداش مؤمنان را تباه  [ھمچنین] به نعمت و فضل الله شادمانند و اینکه [می
 . »کند نمی

ِيَن ﴿: فرماید می و الله متعال ِ ٱ�َّ ِ� فَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ۡ�َيا بِٱ�ِخَرة وَن ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ ُ�َۡ�
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
ۡو َ�ۡغلِۡب فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ

َ
ِ َ�ُيۡقتَۡل أ  ].٧٤[النساء:  ﴾٧٤َوَمن يَُ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

اند، باید در راه الله پیکار کنند؛ و به ھر  که زندگی دنیا را به آخرت فروخته  پس کسانی«
به زودی پاداش بزرگی  - خواه کشته شود یا پیروز گردد - ر راه الله پیکار کندکه د  کسی

 .»خواھیم داد

يِب َ�تَاَدةَ 
َ
َهاَد يِف َسِبيِل اِهللا، ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن أ ِ

ْ
نَّ اجل

َ
نَُّه قَاَم ِ�يِهْم فََذَكَر لَُهْم أ

َ
� ،

ْ�َماِل، 
َ ْ
فَْضُل األ

َ
يَماَن بِاِهللا أ ِ

ْ
يَْت إِْن قُِتلُْت يِف َسِبيِل َواإل

َ
َرأ

َ
َ�َقاَم رَُجٌل، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل اِهللا، أ

ُ رَُسوُل اهللاِ  ُر َ��ِّ َخَطايَاَي؟ َ�َقاَل هلَ نَْت : «ج اِهللا، تَُ�فَّ
َ
َ�َعْم، إِْن قُِتلَْت يِف َسِبيِل اِهللا، َوأ

يَْت إِْن » َكيَْف قُلَْت؟: «ج رَُسوُل اهللاِ  ، ُ�مَّ قَاَل »َصابٌِر ُ�ْتَِسٌب، ُمْقِبٌل َ�ْ�ُ ُمْدبِرٍ 
َ
َرأ

َ
قَاَل: أ

ُر َ��ِّ َخَطايَاَي؟ َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ  تَُ�فَّ
َ
نَْت َصابٌِر : «ج قُِتلُْت يِف َسِبيِل اِهللا أ

َ
َ�َعْم، َوأ

َال  �َل َعلَيِْه السَّ ْ�َن، فَإِنَّ ِجرْبِ  ادلَّ
َّ

 ١.»ُم قَاَل يِل َذلَِك ُ�ْتَِسٌب، ُمْقِبٌل َ�ْ�ُ ُمْدبٍِر، إِال
ستاد یارانش به خطبه این یدر ب ج امبریت شده است که گفت: پیروا س از ابوقتاده

ن یو برتر ترین بزرگ، اللهمان به یو ا اللهجھاد در راه «فرمود که:  یادآوریشان یو به ا
کشته شوم،  اللها اگر من در راه ی! آاللهرسول : ای برخاست و گفت یمرد .»اعمال است

و صابر و  یکشته شو اللهبله، اگر در راه : «فرمود ج امبریپ ؟شوند می گناھانم پاک

                                           
 ١٨٨٥صحیح مسلم حدیث شماره  -١



 ٣٧٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

(گناھانت  یو فرار نکن ی) به جھاد بروالله یرضا یو (خالصانه برا یمنتظر اجر باش
کشته  اللهگفت: اگر در راه  »؟یگفت یزیچه چ«: فرمود، سپس »شود) می دهیبخش

که صابر و  یبله، در صورت: «فرمود ج امبریشود؟ پ می دهیآمرزم پاک و یشوم، خطاھا
گناھانت، جز قرض (و ی  ، ھمهیو فرار نکن یبه جھاد برو الله یرضا یخالصانه برا

 .»ن گفتیل به من چنیده خواھد شد؛ که اکنون جبرئیحقوق مردم) بخش

 اراده جھاد کند ولی مریض باشد یا عذری داشته باشد که کسیفضیلت 

�ٍَس 
َ
قَْواًما بِالَْمِدينَِة َخلَْفنَا « ج قَاَل: رََجْعنَا ِمْن َغْزَوِة َ�بُوَك َمَع انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َ�َقاَل: إِنَّ أ

ُعْذرُ 
ْ
 وَُهْم َمَعنَا ِ�يِه َحبََسُهْم ال

َّ
 َواِديًا إِال

َ
 ١».َما َسلَْكنَا ِشْعبًا َوال

 ج م، رسول اللهیبرگشت ج امبریبا پ که ما از جنگ تبوککند  می تیروا س انس
 یرا طای  رودخانه چ دره ویه ھکم ینمود کرا تر یسانکنه منوره ی: ھمانا در مدفرمود

 ».را عذر باز داشته بودھا  آن با ما بودند،ھا  آن هکنیم مگر ایردکن

 تجھیز کندمجاھدی را در راه الله  که کسیفضیلت 

ِ  س َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ َ�َقْد َغَزا، «قَاَل:  ج أ َز اَغِز�ًا يِف َسِبيِل ا�َّ َمْن َجهَّ

ْ�ٍ َ�َقْد َغَزا
ِ خِبَ  ٢».َوَمْن َخلََف اَغِز�ًا يِف َسِبيِل ا�َّ

را در راه  یس مجاھدکھر«فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س د بن خالدیز
ھرکس  رده است. وکرا فراھم سازد) ھمانا جھاد اش  ینظامند (ساز و برگ ک، مجھز الله

 ».رده استکز جھاد ید، او نینما یسته، سرپرستینحو شاه را ب یمجاھد ۀه خانوادک

 فضیلت بخشش نفس و جان در راه الله متعال 

﴿ ْ ن َ�َتَخلَُّفوا
َ
ۡعَراِب أ

َ
ۡهِل ٱلَۡمِدينَةِ َوَمۡن َحۡولَُهم ّمَِن ٱۡ�

َ
ِ َوَ� َما َ�َن ِ� َعن رَُّسوِل ٱ�َّ

 َوَ� نََصٞب َوَ� َ�َۡمَصةٞ ِ� َسبِيلِ 
ٞ
�َُّهۡم َ� يُِصيبُُهۡم َظَمأ

َ
نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِۦۚ َ�ٰلَِك بِ�

َ
 يَرَۡ�بُواْ بِأ

ِ َوَ� يََ�  اَر َوَ� َ�نَالُوَن ِمۡن َعُدّوٖ �َّۡيً� إِ�َّ كُ  ُٔ ٱ�َّ تَِب لَُهم بِهِۦ َ�َمٞل وَن َمۡوِطٗئا يَغِيُظ ٱۡلُكفَّ
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

َ
َ َ� يُِضيُع أ َوَ� يُنفُِقوَن َ�َفَقٗة َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ٗة َوَ�  ١٢٠َ�ٰلٌِحۚ إِنَّ ٱ�َّ

ۡحَسَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
ُ أ  ].١٢١-١٢٠[التوبة:  ﴾١٢١َ�ۡقَطُعوَن َوادِيًا إِ�َّ ُكتَِب لَُهۡم ِ�َۡجزِ�َُهُم ٱ�َّ

                                           
 ٢٨٣٩حدیث شماره صحیح بخاری  -١
 با لفظ بخاری  ١٨٩٥و مسلم حدیث شماره  ٢٨٤٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٨٠

 

نشیِن] پیراموِن آنان، از [ھمراھی با] رسول  سزاوار نیست که اھل مدینه و اعراب [بادیه«
الله بازمانند و حفظ جان خویش را بر او مقّدم شمارند؛ زیرا در راه الله ھیچ تشنگی و رنج و 

گذارند  آورد قدم نمی افران را به خشم میکه کانی کرسد و در ھیچ م ای به آنان نمی گرسنگی
ه به [پاداِش] آن، کاری کخورند، مگر این ای نمی و از جانب دشمن ھیچ [شکست و] ضربه

گرداَند. و ھیچ  اران را ضایع نمیکوکشود. به راستی که الله پاداش نی شایسته برایشان ثبت می
کنند و [در راه جھاد] از ھیچ سرزمینی  مال کوچک یا بزرگی را [در راه الله] انفاق نمی

شود تا الله بر اساس نیکوترین [طاعت و]  گذرند مگر اینکه [پاداش آن] برایشان ثبت می نمی
  .»کردارشان به آنان پاداش دھد

ُُمَعِة: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  س  َعبٍْس أيِب  نْ �َ 
ْ
 اجل

َ
َمِن اْ�رَبَّْت «َ�ُقوُل:  ج �نَُّه قَاَل، وَُهَو َذاِهٌب إىِل

، ِ ُ ىلَعَ انلَّارِ  قََدَماُه يِف َسِبيِل ا�َّ َمُه ا�َّ  .١»َحرَّ
دم یشن ج گفت: از رسول الله رفت، می نماز جمعه یه براک یدر حال س بسابوعَ 

د، آتش دوزخ بر او حرام آلود شوغبار اللهش در راه یھا ه قدمکھرکس «فرمود:  می هک
 ».خواھد شد

 فضیلت انفاق در راه الله متعال 

َثُل ﴿: فرماید می الله متعال �َبَتۡت  مَّ
َ
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ُ َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ۚ َوٱ�َّ ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُء ِ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� َوٱ�َّ
 ﴾٢٦١َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ

 ].٢٦١[البقرة: 

ای  کنند، ھمانند دانه ل خود را در راه الله انفاق میکه اموا  َمَثل [اجر و ثواب] کسانی«
کس بخواھد  رویاَند که در ھر خوشه یکصد دانه است؛ و الله برای ھر  است که ھفت خوشه می

  .»کند و الله گشایشگِر داناست [پاداش او را] چند برابر می
 َ� 

َ
َ�َقاَل: َهِذهِ يِف َسِبيِل اِهللا، َ�َقاَل  َجاَء رَُجٌل بِنَاقٍَة َ�ُْطوَمٍة، :اَل قَ  س ْسُعوٍد، مَ يِب ْن أ
ِقيَاَمِة َسبُْع ِمائَِة نَاقٍَة لُكَُّها َ�ُْطوَمةٌ : «ج رَُسوُل اهللاِ 

ْ
 ٢.»لََك بَِها يَْوَم ال

مھار شده آورد و گفت:  یشتر یت شده است که گفت: مردیروا س از ابومسعود
ن شتر، یامت در برابر ایدر روز ق«: فرمود ج امبریباشد، پ الله) در راه دوقف جھان (یا

 ».شود می به تو عطا اند، ھفتصد شتر که ھمه مھار شده

                                           
  ٩٠٧بخاری حدیث شماره  -١
  ١٨٩٢مسلم حدیث شماره  -٢



 ٣٨١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 فضایل ذکر . ٨

ّ�ِهۦِۚ قُۡل ﴿: فرماید می و الله متعال نزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ
ُ
ْ لَۡوَ�ٓ أ ِيَن َ�َفُروا َو�َُقوُل ٱ�َّ

َ يُِضلُّ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدٓي  نَاَب إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُو�ُُهم بِِذۡ�رِ  ٢٧إَِ�ۡهِ َمۡن � ِيَن َءاَمُنوا ٱ�َّ

ِ َ�ۡطَم�ِنُّ ٱلُۡقلُوُب  َ� بِِذۡ�رِ ٱ�َّ
َ
� ِۗ   ].٢٨-٢٧[الرعد:  ﴾٢٨ٱ�َّ
ای از [سوی] پروردگارش بر او نازل  چرا نشانه«گویند:  که کفر ورزیدند می و کسانی «

کند؛ و ھر کس را که توبه  ید، الله ھر کس را که بخواھد گمراه میترد بی«بگو: » نشده است؟
ھایشان به یاد  اند و دل ] کسانی که ایمان آورده [ھمان». کند نماید به سوی خویش ھدایت می

 .»گیرد ھا با یاد الله آرام می گیرد. بدانید که دل الله آرام می

ۡذُكرۡ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ْ ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ  ﴾١٥٢ُ�ۡم َوٱۡشُكُروا

  ].١٥٢[البقرة: 
پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری مرا به جای آورید و از من ناسپاسی «
 .»نکنید

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َ�بِْدي يِب،«: ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
: أ

َ
ُ َ�َعاىل نَا  َ�ُقوُل ا�َّ

َ
َوأ
، َذَكْرتُُه يِف مَ  َإلٍ َمَعُه إَِذا َذَكَرِ�، فَإِْن َذَكَرِ� يِف َ�ْفِسِه، َذَكْرتُُه يِف َ�ْفيِس، َو�ِْن َذَكَرِ� يِف َمَإلٍ

َّ ِذَرااًع �َ  �ُْت إيَِلِْه ِذَرااًع، َو�ِْن َ�َقرََّب إيِلَ َّ �ِِشرْبٍ َ�َقرَّ �ُْت إيَِلِْه بَااًع، َخْ�ٍ ِمنُْهْم، َو�ِْن َ�َقرََّب إيِلَ َقرَّ
تَيْتُُه َهْرَولَةً 

َ
تَاِ� َ�ْميِش، أ

َ
 ١».َو�ِْن أ

د: من یفرما یالله متعال م«: فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
اد کند، با او یو ھرگاه مرا  کنم ینسبت به من دارد، رفتار مام  بندهکه  یمطابق گمان

کنم و اگر مرا در  یاد میش خود یز او را پیاد کند، من نی ییتنھاخواھم بود؛ اگر مرا در 
ک یک وجب به من نزدیو اگر  کنم یاد میبھتر از آنان  ید، او را در جمعیاد نمای یجمع

(فاصله  ک باعیک شود، یک ذراع به من نزدیشوم و اگر  می کیک ذراع به او نزدیشود، 
د، من دوان دوان به یایمن ب یقدم زنان به سوشوم و اگر  می کیبه او نزد دو دسِت باز)

 ».روم یش میسو

يِب ُموىَس 
َ
ي ال يَْذُكُر َر�َُّه؛ َمثَُل : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ ِ

َّ
ي يَْذُكُر َر�َُّه، َواذل ِ

َّ
َمثَُل اذل

يَحِّ َوالَْميِِّت 
ْ
  ٢».ال

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٦٧٥و مسلم حدیث شماره  ٧٤٠٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٦٤٠٧بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٨٢

 

 رکپروردگارش را ذ که کسیمثال «فرمود:  ج ید: نبیگو می س یاشعر یابوموس
 ».ند، مانند شخص زنده و مرده استک نمی رکپروردگارش را ذ که کسیو کند  می

 فضیلت دوام یاد الله در امور آخرت 

َ ذِۡكٗر� َكثِٗ��﴿: فرماید می الله متعال ْ ٱ�َّ ْ ٱۡذُكُروا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� وََسّبُِحوهُ  ٤١َ�ٰٓ

ِصيً� 
َ
لَُ�ِٰت إَِ�  ُهوَ  ٤٢بُۡ�َرٗة َوأ ِي يَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن ٱلظُّ ٱ�َّ

� َوَ�َن بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَِحيٗما ۡجٗر� َكرِ�ٗما ٤٣ٱ�ُّورِ
َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
 ﴾٤٤َ�ِيَُّتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَُهۥ َسَ�ٰٞمۚ َوأ

  ].٤٤-٤١[األحزاب: 
اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شامگاه او را به پاکی  آوردهای کسانی که ایمان «

کنند] تا  فرستد و فرشتگانش [نیز دعایتان می بستایید. اوست که بر شما درود [و رحمت] می
ھا به سوی نور بیرون آورد و [الله] ھمواره نسبت به مؤمنان مھربان است.  شما را از تاریکی

است و [الله] پاداشی ارجمند برایشان فراھم » سالم«کنند، درودشان  یکه با او دیدار م روزی 
 .»ساخته است

َسيِِّديِّ 
ُ ْ
بُو بَْ�ٍر،  - ج َوَ�َن ِمْن ُكتَّاِب رَُسوِل اهللاِ  -قَاَل:  س َ�ْن َحنَْظلََة األ

َ
قَاَل: لَِقيَِ� أ

نَْت؟ يَا َحنَْظلَُة قَاَل: قُلُْت: نَاَ�َق َحنْ 
َ
َظلَُة، قَاَل: ُسبَْحاَن اِهللا َما َ�ُقوُل؟ قَاَل: َ�َقاَل: َكيَْف أ

، فَإَِذا َخرَْجنَا ج قُلُْت: نَُ�وُن ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ  ُي َ�ْ�ٍ
ْ
نَّا َرأ

َ
َنَِّة، َحىتَّ َك�

ْ
ُرنَا بِانلَّاِر َواجل ، يَُذكِّ

يْعَ ج ِمْن ِعنِْد رَُسوِل اهللاِ  َد َوالضَّ
َ

ْوال
َ ْ
ْزَواَج َواأل

َ ْ
بُو بَْ�ٍر: ، اَعفَْسنَا األ

َ
اِت، فَنَِسينَا َكِثً�ا، قَاَل أ

بُو بَْ�ٍر، َحىتَّ َدَخلْنَا ىلَعَ رَُسوِل اهللاِ 
َ
نَا َوأ

َ
، قُلُْت: ج فََواِهللا إِنَّا نَلَلىَْق ِمثَْل َهَذا، فَا�َْطلَْقُت أ

يَا رَُسوَل اِهللا نَُ�وُن  قُلُْت:» َوَما َذاَك؟« ج نَاَ�َق َحنَْظلَُة، يَا رَُسوَل اِهللا َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
 
َ ْ
، فَإَِذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنِْدَك، اَعفَْسنَا األ ُي َ�ْ�ٍ

ْ
نَّا َرأ

َ
َنَِّة، َحىتَّ َك�

ْ
ُرنَا بِانلَّاِر َواجل

ْزَواَج ِعنَْدَك، تَُذكِّ
يَْعاِت، �َِسينَا َكِثً�ا َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ  َد َوالضَّ

َ
ْوال

َ ْ
ي َ�ْفيِس : «ج َواأل ِ

َّ
�ِيَِدهِ إِْن لَْو تَُدوُموَن َواذل

ْكِر، لََصافََحتُْ�ُم الَْمَالئَِ�ُة ىلَعَ فُُرِشُ�ْم َوِ� ُطُرقُِ�ْم،  ىلَعَ َما تَُ�ونُوَن ِعنِْدي، َوِ� اذلِّ
اٍت » َولَِ�ْن يَا َحنَْظلَُة َساَعًة وََساَعةً   ١.ثََالَث َمرَّ

 س ابوبکر است که گفت:ت شده یرواد بو ج امبریاز کاتبان پ هک یدیحنظله اس زا
حنظله! حالت چطور است؟ من جواب دادم: حنظله منافق  یابا من مالقات کرد و فرمود: 

 ج الله که ما نزد رسول ی؟ گفتم: ھنگامییگو یشده است. گفت: سبحان الله! چه م
                                           

  ٢٧٥٠صحیح مسلم حدیث شماره  -١



 ٣٨٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

را با چشم سر، ھا  آن اید، گوینما یاز دوزخ و بھشت صحبت م ج امبریم و پیھست
 یم، به کارھایرو یرون میب ج که از نزد رسول الله یم. اما ھنگامیکن یمشاھده م

امبر را یاز سخنان پ یاریم و بسیپرداز یم یر امور زندگیھمسران، فرزندان و سا
ن حالت به ما ھم دست یگفت: سوگند به الله متعال که ا س م. ابوبکریکن یفراموش م

رسول الله! حنظله  ایم و من گفتم: یرفت ج دھد. آنگاه من و او نزد رسول الله یم
رسول الله!  ایست"؟ گفتم: یفرمود: "موضوع چ ج دچار نفاق شده است. رسول الله

 اید، گویینما یم یادآوریما  یم و شما دوزخ و بھشت را برایکه نزد شما ھست یھنگام
م، به یرو یرون میکه از نزد شما ب یم. اما ھنگامیکن یرا با چشم سر، مشاھده مھا  آن

از سخنان شما را  یاریم و بسیپرداز یم یر امور زندگیھمسران، فرزندان و سا یکارھا
که جانم در دست اوست،  یسوگند به کس«فرمود:  ج م. رسول اللهیکن یفراموش م

د، یاد الله متعال باشید و به ید که نزد من داریرا داشته باش یشه، ھمان حالتیاگر ھم
حنظله! ھر  یا یتان با شما مصافحه خواھند کرد؛ ولیھا راه ھا و سرِ  فرشتگان در خانه

 .ن جمله را سه بار، تکرار نمودی. و ا»ک کار استی یلحظه، برا

 دعا  فضایل. ٩

اِع إِذَا ﴿: فرماید می الله متعال ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
�َذا َس�

 ].١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ َدَ�ِن� 

و [ای پیامبر،] چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند [به آنان] بگو که من نزدیکم و «
کنم؛  پس [آنان فقط] باید دعوت  اجابت می - ھنگامی که مرا بخواَند - دعای دعاکننده را

 .»یابند بپذیرند و به من ایمان بیاورند؛ باشد که راه مرا 

وَن ﴿: فرماید می و الله متعال ِيَن �َۡستَۡكِ�ُ ۡستَِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ أ

 ].٦٠[غافر:  ﴾٦٠َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

بخوانید، تا [دعای] شما را اجابت کنم. کسانی که از  مرا به دعا«و پروردگارتان فرمود: «
 ».شوند کنند، به زودی با خواری به جھنم وارد می عبادت من سرکشی می

َما يُۡؤِمُن �﴿: فرماید می و الله تعال ِيَن إِذَا ذُّكُِرواْ بَِها � � وََسبَُّحواْ إِ�َّ َ�ٰتَِنا ٱ�َّ
وَن۩ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم  َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا  ١٥وَُهۡم َ� �َۡستَۡكِ�ُ
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ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ۢ بَِما  ١٦َوَطَمٗعا َوِممَّ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 ].١٧-١٥دة: [السج ﴾١٧َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

پند داده شوند، به سجده ھا  آن آورند که چون به فقط کسانی به آیات ما ایمان می«
ورزند. [در دل شب،] از بسترھا  ستایند و تکبر نمی افتند و پروردگارشان را به پاکی می می

روزی خوانند و از آنچه به آنان  شان را با بیم و امید [به نیایش] می خیزند و پروردگار برمی
داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام  کنند. ھیچ کس نمی ایم انفاق می داده
 ».ھا برایشان نھفته است دھند، چه [بسیار مایۀ] روشنی چشم می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَا ِعنَْد َظنِّ َ�بِْدي يِب وَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ َ�ُقوُل: أ نَا إِنَّ ا�َّ

َ
أ

 ١».َمَعُه إَِذا َداَعِ� 
د: یفرما یالله متعال م«: فرمود ج امبریت شده است که گفت: پیروا س رهیاز ابوھر

اد کند، با او یکنم و ھرگاه مرا  ینسبت به من دارد، رفتار مام  بندهکه  یمن مطابق گمان
 ».خواھم بود

 فضیلت دعا برای آمرزش گناھان و استقامت و پیروزی بر دشمنان 

اَ�َنا ِ�ٓ ﴿: فرماید می الله متعال ن قَالُواْ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ
َ
ٓ أ َوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

نَا َ�َ ٱلَۡقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  قَۡداَمَنا َوٱنُ�ۡ
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
ۡ�َيا وَُحۡسَن  َٔ َ�  ١٤٧أ ُ ثََواَب ٱ�ُّ اتَٮُٰهُم ٱ�َّ

ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ    ].١٤٨-١٤٧[آل عمران:  ﴾١٤٨ثََواِب ٱ�ِخَرةِ� َوٱ�َّ
روِی ما در کارمان  پروردگارا، گناھانمان را بیامرز و از زیاده«و سخنشان تنھا این بود که: «

پس الله، پاداش این ». و ما را بر گروه کافران پیروز گردانھایمان را استوار بدار  [درگذر] و گام
  .»دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد؛ و الله نیکوکاران را دوست دارد

ْشيَمَ اِرِق بْ طَ  َ�نْ 
َ
ْسلََم، َعلََّمُه انلَّيِبُّ اَل: قَ  س ِن أ

َ
ْن  ج اَكَن الرَُّجُل إَِذا أ

َ
َمَرُه أ

َ
َالَة، ُ�مَّ أ الصَّ

لَكَِماِت: 
ْ
ِء ال

َ
 ٢.»اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل، َوارمَْحِْ�، َواْهِدِ�، واََعفِِ� َواْرُزقِْ� «يَْدُعَو بَِهُؤال

شد،  می مسلمان یمرد یت شده است که گفت: وقتیروا س میاز طارق بن اش
د: ن کلمات دعا کنیفرمود که با ا می آموخت و سپس به او امر می نماز را به او ج امبریپ

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٦٧٥و مسلم حدیث شماره  ٧٤٠٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٢٦٩٧مسلم حدیث شماره  -٢
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امرز و به من رحم کن ی! مرا باللها ی»: اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل، َوارمَْحِْ�، َواْهِدِ�، واََعفِِ� َواْرُزقِْ� «
 ».م بدها یتم فرما و سالمتم بدار و روزیو ھدا

 معامالت  فضایل -٤
 فضیلت دعوت به سوی الله 

ن ﴿: فرماید می الله متعال ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� َوَمۡن أ َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

ِي  ٣٣ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ۡحَسُن فَإِذَا ٱ�َّ
َ
ۚ ٱۡدَ�ۡع بِٱلَِّ� ِ�َ أ يَِّئُة َوَ� �َۡسَتوِي ٱۡ�ََسَنُة َوَ� ٱلسَّ

نَُّهۥ َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ 
َ
ٓ إِ  ٣٤بَۡيَنَك َوَ�ۡيَنُهۥ َعَ�َٰوةٞ َك� ٮَٰها ٓ إِ�َّ ذُو َوَما يُلَقَّ ٮَٰها ْ َوَما يُلَقَّ وا ِيَن َصَ�ُ �َّ ٱ�َّ

 ].٣٥-٣٣[فصلت:  ﴾٣٥َحّظٍ َعِظي�ٖ 

ند و به شایستگی عمل که به سوی الله دعوت کگفتارتر از آن کس  کیست خوش«
[ھرگز] نیکی و بدی یکسان نیست. »  تسلیم [اوامر الھی] ھستم؟«گوید:  نماید و می می

ه بین تو و او دشمنی کسی که در آن صورت، کھتر است، پاسخ بده ه بکای  ھمواره به شیوه
ه بھرۀ بزرگی [از ایمان و کیبایان و کسانی کوجود دارد، گویی دوستی مھربان است. تنھا ش

 .»رسند اخالق] دارند، به چنین مقامی می
:  َ�ُقوُل  ج َسِمَع انلَّيِبَّ  س َسْهِل بِْن َسْعدٍ َ�ْن  ُ «يَْوَم َخيرَْبَ ايََة رَُجًال َ�ْفتَُح ا�َّ ْعِطَ�َّ الرَّ

ُ َ
أل

ْن ُ�ْعَطى، َ�َقاَل: » ىلَعَ يََديْهِ 
َ
ُهْم يَرُْجو أ

ُّ
ُهْم ُ�ْعَطى، َ�َغَدْوا َوُ� ُّ�

َ
لَِك � ْ�َن «َ�َقاُموا يَرُْجوَن ذِلَ

َ
أ

؟ ٌّ ُ، َ�بََصَق يِف �َ » يلَعِ
َ

َمَر، فَُديِعَ هل
َ
نَُّه لَْم فَِقيَل: �َْشتيَِك َ�يْنَيِْه، فَأ

َ
 َماَكنَُه َحىتَّ َك�

َ
يْنَيِْه، َ�رَبَأ

ٌء، َ�َقاَل: ُ�َقاتِلُُهْم َحىتَّ يَُ�ونُوا ِمثْلَنَا؟ َ�َقاَل:  َل «يَُ�ْن بِِه يَشْ ىلَعَ رِْسِلَك، َحىتَّ َ�ْ�ِ
ُب َعلَيِْهْم، فَ  ْخرِبُْهْم بَِما َ�ِ

َ
 اإلِْسَالِم، َوأ

َ
ْن ُ�ْهَدى بَِك رَُجٌل �َِساَحِتِهْم، ُ�مَّ اْدُ�ُهْم إىِل

َ َ
ِ أل َوا�َّ

 ١.»َواِحٌد َخْ�ٌ لََك ِمْن مُحِْر انلََّعمِ 
پرچم «: دفرمو بر مییه در روز خکدم یشن ج پیامبرد: از یگو می س سھل بن سعد

، اصحاب بلند شدند، »ردکبر را به دست او فتح خواھد یخ اللهه کدھم  می سیکرا به 
ه پرچم را به چه کمنتظر بودند  .پرچم را به او بدھد ج پیامبره کس آرزو داشت کھر
ه پرچم را به او بدھد، کس آرزو داشت کدند، ھریسی خواھد داد؟ شب را به روز رسانک

ند، دستور داد علی را ک می گفتند: چشمش درد »جا است؟کعلی «: دفرمو ج پیامبر
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ا یه گوک یافت طورید. بالفاصله بھبود یبر چشمانش، آب دھان مال ج پیامبر .ندنزا بدص
د: با آنان بجنگم تا مسلمان شوند؟ یپرس ج پیامبرگاه از  مار نبوده است. آنیھرگز ب
را به اسالم دعوت ھا  آن . سپسینجا برسه آ، نزد آنان برو تا بیبا تأن«فرمود:  ج پیامبر

ت یتو ھدا هلیوسه از آنان ب ییک، اگر اللهن و از دستورات خدا باخبر ساز. سوگند به ک
ه شتران سرخ رنگ، کشود  یم یادآوری». (ت از شتران سرخ رنگ، بھتر استیشود، برا

  برخوردار بودند) ییار باالیدر آن زمان، نزد اعراب از ارزش بس

 فضیلت امر به معروف و نھی از منکر 

ةٞ يَۡدُعوَن ﴿: فرماید می الله متعال مَّ
ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ۡ
إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
� َوأ  ].١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ

ھا که عقل و دین  و [ای مؤمنان،] باید گروھی از شما باشند که [مردم را] به خوبی[«
دھند و از [امور] ناپسند بازدارند؛ و پسندد] دعوت کنند و به [کارھای] شایسته دستور  می

  .»آنانند که رستگارند

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿: فرماید می و الله متعال
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

� ۡهُل ٱلِۡكَ�ِٰب لََ�َن َخۡ�ٗ
َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ َُّهم� ّمِۡنُهُم  َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ل

ۡ�َ�ُُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
َ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ

اید: به کار نیک  [ای امت محمد،] شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدیدار شده«
دارید و به الله ایمان دارید؛ و اگر اھل کتاب [نیز] ایمان  دھید و از کاِر ناپسند بازمی فرمان می

آوردند، قطعًا برایشان بھتر بود؛ برخی از آنان مؤمنند و[لی] بیشتر آنان [فاسق و]  یم
  .»نافرمانند

يِب  نْ �َ 
َ
ِ ِمْعُت رَ : سَ اَل قَ  س يٍد اخلُْدريِّ عِ  سَ أ ى ِمنُْ�م ُمنْكراً «ُقوُل: �َ  ج ُسوَل ا�َّ

َ
َمْن َرأ

ُْه �ِيَدهِ، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فِبِلَسانِِه، ْضَعُف اِإليمانِ  فَلْيغ�ِّ
َ
 ١.»فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَبَقلبِه وََذلََك أ

: فرمود می دم کهیشن ج امبریت شده است که از پیروا س ید خدریاز ابوسع
ر دھد و اگر ییش تغید، آن را به دست خوید یھرکس از شما کار زشت و ناپسند«

ش ینتوانست، پس به قلب خون را ھم ینتوانست، پس با زبان خود از آن منع کند و اگر ا
 .»مان استین درجه ایتر فین ضعیآن را بد بداند و ا

                                           
  ٤٩مسلم حدیث شماره  -١
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 فضیلت نصحیت 

يِب ُرقيََّة تَمِ  نْ �َ 
َ
وٍْس أ

َ
ارِيِّ  يِم بِن أ نَّ انلَّيِبَّ  س ادلَّ

َ
يُن انلَِّصيَحةُ «قَاَل:  ج أ قُلْنَا: لَِمْن؟ » ادلِّ

ِة «قَاَل  ئمَّ
َ
ِتِهمْ �َّ َوِلِكتَابِِه ولِرُسوهِلِ َوأل  ١.»الُمْسِلِمَ� واََعمَّ

حت و ین، نصید: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س یدار وِس ام بن یاز تم
امبرش و یو کتابش و پ الله یبرا: «فرمود؟ یچه کس یم: برای، گفت»است یرخواھیخ
 ».ھا آن ان مسلمان و عمومیشوایپ

 فضیلت وصیت کردن به حق 

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿: فرماید می الله متعال ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ سوگند به عصر که انسان « ].٣-١[العصر:  ﴾٣ٱل�َّ

و به شکیبایی  اند در زیان است. مگر مؤمنان نیکوکاری که یکدیگر را به حق سفارش نموده
  .»اند توصیه کرده

ُمُروَن ﴿: فرماید می و الله متعال
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

 َ َكٰوةَ َو�ُِطيُعوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ
َ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ َورَُسو ۗ إِنَّ ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ�َّ

ُ
ۥٓۚ أ  ].٧١[التوبة:  ﴾٧١َ�ُ

دھند و از ناپسند  و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند؛ [مردم را] به نیکی فرمان می«
نمایند. اینانند  میپردازند و از الله و پیامبرش اطاعت  گزارند و زکات می دارند و نماز می بازمی

  .»ناپذیِر حکیم است تردید، الله شکست که الله آنان را مورد رحمت قرار خواھد داد. بی

 در اسالم روش نیکی پایه گذاری کند که کسیفضیلت 

ِ  دِ بْ �َ  ِن بْ  �رِ رِ جَ  نْ �َ   َمْن َسنَّ ىِف اإلِْسَالِم ُسنًَّة َحَسنَةً « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س ا�َّ
ٌء َوَمْن َسنَّ ىِف  ُجورِِهْم ىَشْ

ُ
ْن َ�نُْقَص ِمْن أ

َ
ْجُر َمْن َعِمَل بَِها َ�ْعَدُه ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
ْجُرَها َوأ

َ
فَلَُه أ

ْن َ�نُْقَص ِمنْ 
َ
 اإلِْسَالِم ُسنًَّة َسيِّئًَة اَكَن َعلَيِْه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن َ�ْعِدهِ ِمْن َ�ْ�ِ أ

ْوَزارِ 
َ
ءٌ أ   ٢».ِهْم ىَشْ

                                           
  ٥٥صحیح مسلم حدیث شماره  -١
  ١٠١٧سلم حدیث شماره صحیح م -٢
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در اسالم روش ھرکس «فرماید:  می ج رسول اللهگوید:  می س بن عبداللهر یجر
به او کنند،  می به آن عمل که کسانین کار و پاداش یکند، پاداش ا یگذار هیرا پا یخوب

ه یرا پا یروش بدھرکس  کاسته شود وشان  از پاداش یزیبدون آنکه چ رسد یز مین
بدون  رسد یز میبه او نکنند،  می به آن عمل که کسانین کار و گناه یکند، گناه ا یگذار

 ».کاسته شودشان  از گناه یزیآنکه چ

 فضلیت ایجاد صلح بین مردم 

ۡو َمۡعُروٍف ﴿: فرماید می الله متعال
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 
َ
ۡجًرا  أ

َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

 ].١١٤[النساء:  ﴾١١٤َعِظيٗما

ه به کسی کھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در گفتاِر]  در بسیاری از رازگویی«
؛ و ھر کس برای رضایت اری پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھدکای یا  [دادِن] صدقه

  .»الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم داد

َ ﴿: فرماید می له متعاللو ا ْ ٱ�َّ َخَوۡ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َُّقوا
َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

َ
إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ

  ].١٠[الحجرات:  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ 
نید و از الله پروا کدیگرند؛ پس میان برادران خویش آشتی برقرار کالبته مؤمنان برادر ی«

 .»نید؛ باشد که مورد رحمت قرار گیریدک
رَْداءِ  يِب ادلَّ

َ
يَاِم : «ج اهللاِ  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  س َ�ْن أ فَْضَل ِمْن َدرََجِة الصِّ

َ
ُ�ْم بِأ ْخرِبُ

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

َدقَِة قَالُوا: بََ� يَا  َالِة َوالصَّ َْ�ِ َوالصَّ َْ�ِ َوفََساُد َذاِت ابلْ رسول اهللا قَاَل: إِْصَالُح َذاِت ابلْ
ينَ  ِْلُق ادلِّ

َ
َعَر َولَِ�ْن حت ِْلُق الشَّ

َ
قُوُل حت

َ
 أ

َ
َاِلَقُة ال

ْ
 ١».احل

ا شما را با خبر نسازم از یآ«: فرمود ج رسول الله هک ت استیروا س از ابودرداء
ای رسول  یاست؟ صحابه گفتند: آر تر بیشات که پاداش آن از نماز، روزه، زک یارک

 یغیرا اختالف و عداوت تیان مردم است، زیدادن در م ی: صلح و آشتفرمود! الله
 ». ندک می تراشد و نابود می ن رایه دکتراشد بل می م موھا رایگو نمی تراشنده است.

                                           
 با لفظ ابوداود.  ٢٥٠٩و ترمذی حدیث شماره  ٤٩١٩صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
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  کمک در کارھای نیک و پروای از الله متعالفضیلت 

ۡهَر ٱۡ�ََراَم ﴿: فرماید می الله متعال ِ َوَ� ٱلشَّ ْ َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ ْ َ� ُ�ِلُّوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ّ�ِِهۡم َورِۡضَ�ٰٗناۚ  �ذَا َوَ� ٱلَۡهۡدَي َوَ� ٱۡلَقَ�ٰٓ�َِد َوَ�ٓ َءآّمَِ� ٱۡ�َۡيَت ٱۡ�ََراَم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمِن رَّ
ْۚ وَ  ن  َٔ َ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ� َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا

َ
وُ�ۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم أ ن َصدُّ

َ
اُن قَۡوٍ� أ

 ۖ َ ْ ٱ�َّ ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقوا ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ ْۘ َوَ�َعاَونُوا َ َ�ۡعَتُدوا  إِنَّ ٱ�َّ
  ].٢ئدة: [الما ﴾٢َشِديُد ٱۡلعَِقابِ 

اید، [حرمت] شعایر الھی و ماه حرام [را نگه دارید] و  ای کسانی که ایمان آورده«
ه فضل و کالحرام  دار و راھیان بیت  ھای قالده نشان و قربانی [ھمچنین حرمِت] قربانی بی

توانید آزادانه] به شکار  طلبند؛ و چون از احرام خارج شدید، [می رضایِت پروردگارشان را می
بپردازید؛ و [مبادا] دشمنی گروھی که شما را از مسجد الحرام بازداشتند، شما را به تعّدی و 

دیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز کاری و پرھیزگاری به یکوکتجاوز وادار کند؛ و در نی
 ». یفر استک تردید، الله سخت ه] بیکنید [چرا کدستیار ھم نشوید و از الله پروا 

ِيَن ﴿: فرماید می لو الله متعا ِ َوٱ�َّ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا َوٱ�َّ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  َُّهم مَّ اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ  ].٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َءاَوواْ وَّ

که [این  ر راه الله جھاد کردند و کسانی که ایمان آوردند و ھجرت نمودند و د  و کسانی«
مھاجران را] پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی ھستند. برای آنان [در بھشت] 

  .»ای خواھد بود آمرزش و روزِی شایسته

يِب ُموىَس 
َ
ُنْيَاِن، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

ْ
». �َُشدُّ َ�ْعُضُه َ�ْعًضاإِنَّ الُْمْؤِمَن لِلُْمْؤِمِن اَكبل

هُ  ابِعَ بَّكَ أَصَ شَ  ١.وَ

گر یدکی یمنان براوم«فرمود:  ج الله ه رسولکت است یروا س یاشعر یاز ابوموس
و  ».شوند یگر میدکیام کت و استحیه باعث تقوکساختمان ھستند  یک یمانند اجزا

  .»انگشتانش را در ھم فرو بردنشان دادن حالت آن،)  ی(برا

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٥٨٥و مسلم حدیث شماره  ٤٨١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 ھمدردی مومنان با ھم فضیلت 

ارِ رَُ�َآُء ﴿: فرماید می الله متعال آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

ِ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِهِم ّمِۡن  ٗدا يَبۡتَُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ٗعا ُسجَّ ثَرِ بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ
َ
�

ۡخَرَج َشۡ� 
َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ � َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ُجودِ اَزَرهُۥ  َٔ ُهۥ َ�  َٔ ٱلسُّ

ِيَن  ُ ٱ�َّ ۗ وََعَد ٱ�َّ اَر اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱلُۡكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ
 ْ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َءاَمُنوا

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم مَّ  ].٢٩[الفتح:  ﴾٢٩وََعِملُواْ ٱل�َّ

محمد رسول الله و [صحابۀ مؤمن و فداکارش، ھمان] کسانی که ھمواره با او ھستند، در «
دیگر مھربان؛ آنان را در حال رکوع و کجو]، محکم و سختگیرند و با ی افران [ستیزهکبرابر 

جویند؛ نشان [ایمان و پرھیزگاری] آنان  ه پیوسته فضل و رضایت الله را میکنی بی سجده می
ھایشان از اثر سجده و عبادت ھویداست؛ این وصف آنان در تورات است؛ و  در چھره

آورد و آن را نیرو  اش را برمی ه جوانهکاست   توصیفشان در انجیل [نیز] ھمچون گیاھی
شاورزان که موجب شگفتی کھایش استوار بایستد؛ چنان  بخشد تا محکم گردد و بر ساقه می

آورد. الله به مؤمنان  شود؛ در نتیجه، الله با [تقویت و پیشرفِت] مؤمنان، کافران را به خشم می
 ».ار [= صحابه و پیروانشان] وعدۀ آمرزش و پاداشی بزرگ داده استکوکنی

يِب 
َ
ِ  س ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ �ْيَا : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َس َ�ْن ُمْؤِمٍن ُكْرَ�ًة ِمْن ُكَرِب ادلُّ َمْن َ�فَّ

ُ َعلَيِْه ىِف ا َ ا�َّ َ ىلَعَ ُمْعرِسٍ �رَسَّ ِقيَاَمِة، َوَمْن �رَسَّ
ْ
ُ َ�نُْه ُكْر�ًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم ال َس ا�َّ �ْيَا َ�فَّ دلُّ
ُ ىِف  َعبُْد ىِف  َواآلِخَرِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه ا�َّ

ْ
َعبِْد َما اَكَن ال

ْ
ُ ىِف َعْوِن ال ْ�يَا َواآلِخَرِة، َوا�َّ ادلُّ

َنَِّة. َوَما 
ْ
 اجل

َ
ُ بِِه َطِر�ًقا إىِل ُ هلَ َل ا�َّ ِخيِه، َوَمْن َسلََك َطِر�ًقا يَلْتَِمُس ِ�يِه ِعلًْما َسهَّ

َ
َعْوِن أ

ِ َ�تْ  ِ َو�َتََدارَُسونَُه بَيْنَُهْم إِالَّ نََزلَْت َعلَيِْهُم اْجتََمَع قَْوٌم ىِف َ�يٍْت ِمْن ُ�يُوِت ا�َّ لُوَن ِكتَاَب ا�َّ
 
َ
أ ُ ِ�يَمْن ِعنَْدُه، َوَمْن َ�طَّ تُْهُم الَْمَالئَِ�ُة، وََذَكَرُهُم ا�َّ ِكينَُة، وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة، وََحفَّ بِِه  السَّ

ْع بِِه �ََسبُهُ   ١.»َ�َملُُه لَْم �رُْسِ
از مشکالت و  یھرکس مشکل: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیھراز ابو
امِت او را رفع یاز مشکالت ق ید، الله، مشکلیرا حل نما یمسلمان یویدن یتنگناھا

رد. یگ یا و آخرت بر او آسان میرد، الله در دنیآسان بگ یدست کند. و ھرکس بر تنگ یم
وب و گناھان) او را یا و آخرت، (عیرا بپوشاند، الله در دن یِب) مسلمانیو ھرکس (ع

                                           
 ٢٦٩٩مسلم حدیث شماره  -١
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ش باشد. و یاوِر برادِر خویکه بنده،  یاور بنده است تا زمانیار و یپوشاند. و الله،  یم
او به  یبرا ین عملش، راھید، الله به پاس ایمایعلم بپ یجستجو یبرا یھرکس راھ

الله (مساجد) جمع  یھا از خانه یکیدر  یا سازد. و ھرگاه عده یبھشت ھموار م یسو
 گر بپردازند، آرامش بریکدیم و آموزش آن به یشوند تا کتاب الله را تالوت کنند و به تعل

جمع ھا  آن راموِن یرد و فرشتگان پیگ یرا دربرمھا  آن ،یشود و رحمت الھ ینازل مھا  آن
که در انجام  ید. کسکن یاد میکه نزد او ھستند،  یِش کسانیشوند و الله، آنان را پ یم

 و به دادش ش نداردیبرا یا دهیچ فاید، نسب او، ھینما یا کوتاھیک، درنگ ین یکارھا
 .»رسد نمی

 فضیلت عیادت مریض

َنَّةِ « :اَل قَ  ج اهللاِ  ولِ سُ رَ  نْ �َ  س انَ �َ وْ ثَ  نْ �َ 
ْ
، ِ�يَل يَا »َمْن اَعَد َمِر�ًضا لَْم يََزْل يِف ُخْرفَِة اجل

َنَِّة؟ قَاَل:  رَُسوَل اِهللا َوَما
ْ
 ١.»َجنَاَها«ُخْرفَُة اجل

که مسلمان از برادِر  یھنگام«کند که فرمود:  روایت می ج ز رسول اللها س ثوبان
سؤال ». بھشت" است ی گردد، در "ُخرفه یکه باز م یکند، تا زمان یادت میمسلمانش ع

  .»یبھشت یھا وهیدِن میچ«ست؟ فرمود: یبھشت چ ی شد: ُخرفه

 صدقه فضیلت 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا ﴿: فرماید می الله متعال ْ ٱ�َّ ۡقرَُضوا
َ
َ�ِٰت َوأ ّدِ �َِ� َوٱلُۡمصَّ ّدِ إِنَّ ٱلُۡمصَّ

ۡجٞر َكرِ�مٞ 
َ
 ].١٨د: ی[الحد ﴾١٨يَُ�َٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

دھند، ثوابشان دو  و میکنند و به الله قرضی نیک ه انفاق میکگمان، مردان و زنانی  بی«
 ».گردد و [در آخرت،] پاداشی فاخر [و نیک] خواھند داشت میچندان 

� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم ﴿: فرماید می و الله متعال ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ ۡمَ�ٰلَُهم بِٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
 ].٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤أ

کنند، پاداش آنان نزد  که اموال خود را در شب و روز، پنھان و آشکار انفاق می کسانی «
 .»شوند پروردگارشان [محفوظ] است؛ نه ترسی خواھند داشت و نه اندوھگین می

                                           
 ٢٥٦٨مسلم حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٩٢

 

 لب حق خویش طگیری در خرید و فروش و در  فضیلت جوانمردی و آسان

ِ  س َ�ْن َجابِرِ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ رَُجًال َسْمًحا إَِذا بَاَع َو�َِذا اْشرَتَى َو�َِذا «قَاَل:  ج أ رَِحَم ا�َّ

 ١.»اْ�تىََض 
ه ککند  می رحمای  بر بنده الله«فرمود:  ج ه رسول اللهکت است یروا س از جابر
 ».ر باشدیگ سانآد و فروش و طلب حق خود، یھنگام خر

  أل فضیلت جھاد و ھجرت و نصرت در راه الله

رِ ﴿: فرماید می متعالالله  َ ْوِ� ٱل�َّ
ُ
�َّ �َۡسَتوِي ٱۡلَ�ٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�ۡ�ُ أ

نُفسِ 
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ُ ٱلُۡمَ�ِٰهِديَن بِأ َل ٱ�َّ نُفِسِهۡمۚ فَضَّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ بِأ هِۡم َوٱلُۡمَ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ۡجًرا َ�َ ٱۡلَ�ٰعِِديَن َدرََجٗةۚ َوُ�ّٗ 
َ
ُ ٱلُۡمَ�ِٰهِديَن َ�َ ٱۡلَ�ٰعِِديَن أ َل ٱ�َّ � َوفَضَّ ُ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  وََعَد ٱ�َّ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيًما ٩٥َعِظيٗما  ].٩٦-٩٥[النساء:  ﴾٩٦َدَرَ�ٰٖت ّمِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َورَۡ�َٗةۚ َوَ�َن ٱ�َّ

از جھاد بازنشستند، با نشینی] که بدون ھیچ بیماری و رنجی  آن مؤمنان [خانه«
مجاھدانی که در راه الله با مال و جان خود جھاد کردند [ھرگز] یکسان نیستند. الله کسانی را 

ای [بزرگ] برتری بخشیده است و  نشینان به مرتبه که با مال و جانشان جھاد کردند بر خانه
ست و[لی] الله مجاھدان را ا نشیناِن معذور] وعدۀ  نیکو داده  الله به ھر یک [مجاھدان یا خانه

] به عنوان درجات و آمرزش و  هک[پاداشی  است. نشینان با پاداشی بزرگ برتری داده  بر خانه
  .»گردد] و الله آمرزندۀ مھربان است رحمتی از [پیشگاه] او [نصیبشان می

ْ ِ� ﴿: فرماید می و الله متعال ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ِيَن َوٱ�َّ ِ َوٱ�َّ َسبِيِل ٱ�َّ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  َُّهم مَّ اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ   ]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َءاَوواْ وَّ

که [این  که ایمان آوردند و ھجرت نمودند و در راه الله جھاد کردند و کسانی   و کسانی«
ی نمودند، اینان مؤمنان حقیقی ھستند. برای آنان [در بھشت] مھاجران را] پناه دادند و یار

 ».ای خواھد بود آمرزش و روزِی شایسته

ۡمَ�ٰلِهِۡم ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ِ بِأ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِۚ َوأ ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ُُهۡم َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِنُۡه  ٢٠�َِك ُهُم ٱلَۡفآ�ُِزونَ َوأ يُبَّ�ِ

                                           
 ٢٠٧٦بخاری حدیث شماره  -١



 ٣٩٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

قِيمٌ  َُّهۡم �ِيَها نَعِيٞم مُّ ٰٖت ل ۡجٌر  ٢١َورِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ بًَد�ۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

  ].٢٢-٢٠[التوبة:  ﴾٢٢َعِظيمٞ 
ھای خویش جھاد  راه الله با اموال و جانردند و در که ایمان آوردند و ھجرت کسانی ک«

کردند، نزد الله مقام برتری دارند؛ و اینان ھمان رستگارانند. پروردگارشان آنان را از جانب 
ھایی  نعمتھا  آن ه درکدھد  ] مژده می ھایی [در بھشت خویش به رحمت و خشنودی و باغ

 ». ش بزرگ [فقط] نزد الله استپایدار دارند. ھمواره در آن جاودانند. به راستی که پادا

ِيَن ﴿: فرماید می و الله متعال نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن مَِن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

نَۡ�ُٰر 
َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ ٱ�َّ

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ َ�ٰ 
َ
  ].١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ِ�ِيَن �ِيَهآ �

که به نیکی از آنان پیروی کردند،  و کسانی  -از مھاجران و انصار - و پیشگامان نخستین«
ھایی [در بھشت] برایشان مھّیا  الله از آنان راضی گشت و آنان [نیز] از او راضی شدند؛ و باغ

جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خواھند ماند. این  کرده است که
  ».ھمان [رستگاری و] کامیابی بزرگ است

 خاطر الله متعال ه فضیلت مالقات کردن یکدیگر ب

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
رَْص «: ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
ْخَرى، فَأ

ُ
ُ يِف قَْرَ�ٍة أ

َ
ًخا هل

َ
نَّ رَُجًال َزاَر أ

َ
َد اُهللا ىلَعَ أ

َقْرَ�ِة، قَاَل: َهْل لََك َعلَيِْه ِمْن 
ْ
ًخا يِل يِف َهِذهِ ال

َ
ِر�ُد أ

ُ
ْ�َن تُِر�ُد؟ قَاَل: أ

َ
َمْدرََجِتِه َملَاًك. قَاَل: أ

ْحبَبْتُُه يِف اهللاِ 
َ
�ِّ أ

َ
� َ�ْ�َ ،

َ
  أل نِْعَمٍة تَُر�َُّها؟ قَاَل: ال

َ
نَّ اَهللا قَْد قَاَل: فَإِ�ِّ رَُسوُل اِهللا إيَِلَْك بِأ

ْحبَبْتَُه ِ�يهِ 
َ
َحبََّك َكَما أ

َ
 ١.»أ

دِن برادرش یبه د یمرد: «فرمودت شده است که یروا ج امبریاز پ س رهیاز ابوھر
آن مرد به  یرا بر سِر راھش قرار داد؛ وقت یا گر رفت. الله متعال، فرشتهید یدر دھ

دن برادر یخواھم به د یم؟ پاسخ داد: یرو ید: کجا مید، فرشته از او پرسیفرشته رس
انجام آن، نزدش  یکه برا یدار یا با او کارین روستا بروم. سؤال کرد: آیام در ا ینید
ر؛ فقط او را به خاطر الله متعال دوست دارم. فرشته گفت: من ی؟ جواب داد: خیرو یم

ونه گ تو ھستم تا به تو خبر دھم که الله تو را دوست دارد؛ ھمان یفرستاده الله به سو
 ».یکه تو آن شخص را به خاطر الله دوست دار

                                           
 ٢٥٦٧ره مسلم حدیث شما -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٩٤

 

: وََجبَْت «َ�ُقوُل:  ج ُت رَُسوَل اهللاِ عْ مِ اَل: سَ قَ  س لٍ بَ جَ  ِن بْ  اذِ عَ َعن مُ 
َ

ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل قَاَل ا�َّ
 ١.»َ�َبَّيِت لِلُْمتََحابَِّ� يِفَّ َوالُْمتََجالِِسَ� يِفَّ َوالُْمزَتَاِوِر�َن يِفَّ 

 الله«: فرمود یه مک دمیشن ج از رسول الله هکت است یروا س بن جبلاز معاذ 
گر را یدیکه به خاطر من کواجب است  یسانک یمن برا ید: محبت و دوستیفرما می

 داریگر مالقات و دیدیکنند و با ک می ینیگر ھمنشیدیکدارند و با  می دوست
 .»ندینما می

 معاشرات  فضایل -٥
 فضیلت صله رحم 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿: فرماید می متعالالله 
ُ
ِيَن َءاَمُنواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ َمَعُ�ۡم فَأ َوٱ�َّ

ٍء  َ بُِ�ّلِ َ�ۡ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ
َ
رَۡحاِم َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
ِمنُ�ۡمۚ َوأ

 ۢ   ].٧٥[األنفال:  ﴾٧٥َعلِيُم
پس از آنان ایمان آوردند و ھجرت نمودند و به ھمراه شما [مؤمنان] جھاد  که  و کسانی«

کردند، آنان [نیز] از شما ھستند؛ و در [حکِم] کتاِب الله، خویشاوندان [در میراث،] نسبت به 
  .»یکدیگر سزاوارترند. به راستی که الله به ھمه چیز داناست

ُ : «ج اهللاِ  وُل سُ رَ  اَل قَ : اَل قَ  س ةَ رَ �ْ  ُهرَ ْن أيِب �َ 
َ

 هل
َ
ُ يِف ِرْزقِِه، َوُ�نَْسأ

َ
ْن يُبَْسَط هل

َ
َحبَّ أ

َ
َمْن أ

ثَِرهِ، فَلْيَِصْل رمَِحَهُ 
َ
 ٢.»يِف أ

اش،  یخواھد روز یکه م یکس«فرمود:  ج اللهت است که رسول یروا س رهیاز ابوھر
 ». ت کندیشانش را رعایا ارتباطش با خویشود، پس صله رحم  یاد و عمرش طوالنیز

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
: َمْن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ ُ إِنَّ الرَِّحَم َشْجنٌَة ِمَن الرَّمْحَِن، َ�َقاَل ا�َّ

 ٣.»وََصلَِك وََصلْتُُه، َوَمْن َ�َطَعِك َ�َطْعتُهُ 
 اللهن گرفته شده است. لذا اَرِحم از رحم«فرمود:  ج ید: نبیگو می س رهیابوھر

 یجاه را ب یشاوندیند (حق خوکس، تو را وصل کد: ھر یفرما می متعال خطاب به َرِحم

                                           
 با لفظ مؤطا ٢٢٣٨٠و مسند احمد حدیث شماره  ١٧٧٩صحیح؛ مؤطا مالک حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢٥٥٧و مسلم حدیث شماره  ٥٩٨٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٢٥٥٤و مسلم حدیث شماره  ٥٩٨٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٣٩٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ه را ب یشاوندیند (حق خوکس تو را قطع کرد. و ھرکوصل خواھم  ،آورد) او را به خود
 .»اورد) با او قطع رابطه خواھم نمودین یجا

ِ بِْن َ�ْمٍرو َ�ْن َ�بْدِ  لَيَْس الَْواِصُل بِالُْماَكفِِئ، َولَِ�ِن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب ا�َّ
ي إَِذا قُِطَعْت رمَِحُُه وََصلََها ِ

َّ
 ١.»الَْواِصُل اذل

وند یپ یواقع ۀنندکوصل «فرمود:  ج ید: نبیگو می ب عبدالله بن عمرو
شاوندانش با او دارند, یه خوکای  خاطر جبران رابطهه ه بکست ین یسک، یشاوندیخو

او رابطه  ،نندکگران با او قطع رابطه یه اگر دکاست  یسکه کبل ؛ندک یصله َرِحم
 ».دیبرقرار نما

 فضیلت نیکی با پدر و مادر

ا َ�ۡبلَُغنَّ ﴿: فرماید می الله متعال يِۡن إِۡحَ�ًٰناۚ إِمَّ ٓ إِيَّاهُ َو�ِٱلَۡ�ِٰ�َ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َوقََ�ٰ َر�َُّك �

وۡ 
َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
َُّهَما قَۡوٗ�  ِعنَدَك ٱۡلِكَ�َ أ ّفٖ َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما َوقُل ل

ُ
ٓ أ َُّهَما ُهَما فََ� َ�ُقل ل َ�ِ

ّلِ مَِن ٱلرَّۡ�َةِ َوقُل رَّّبِ ٱرَۡ�ُۡهَما َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ�� ٢٣َكرِ�ٗما  ٢٤َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱ�ُّ
ۡعلَُم بَِما ِ� ُ�ُفوِسُ�ۡمۚ إِن تَُ�ونُ 

َ
�ُُّ�ۡم أ ٰ�َِ� َ�ُفوٗر�رَّ ْ َ�ٰلِِحَ� فَإِنَُّهۥ َ�َن لِۡ�َ�َّ  ﴾٢٥وا

  ]٢٥-٢٣[اإلسراء: 
جز او را عبادت نکنید و به پدر و مادر نیکی «و پروردگارت چنین فرمان داده است که: «

در کناِر تو به سن پیری رسیدند، حتی کمترین ھا  آن کنید. ھر گاه یکی از آن دو یا ھر دوی
ایشان نکن و بر سرشان فریاد نزن و به نیکی [و مھربانی] با آنان سخن بگو. و از اھانتی به 

گونه که [بر من رحمت   پروردگارا، ھمان«روی مھربانی، در برابرشان فروتن باش و بگو: 
پروردگاِر شما، به آنچه ». آوردند و] مرا در کودکی پرورش دادند، [تو نیز] به آنان رحمت آور

گاهھایتان ا در دل  ».کاران آمرزنده است تر است. اگر شایسته باشید، یقینًا او در حِق توبه ست آ

ُت انلَّيِبَّ اَل: قَ  س ودٍ عُ سْ ِن مَ ابْ  نْ �َ 
ْ
ل
َ
؟ قَاَل: ج َسأ ِ  ا�َّ

َ
َحبُّ إىِل

َ
يُّ الَعَمِل أ

َ
َالُة ىلَعَ «: أ الصَّ

؟ قَاَل: ، »َوقِْتَها يٌّ
َ
يِْن «قَاَل: ُ�مَّ أ ؟ قَاَل: » ُ�مَّ بِرُّ الَوادِلَ يٌّ

َ
ِ «قَاَل: ُ�مَّ أ قَاَل: » اجِلَهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ

، َولَِو اْسزَتَْدتُُه لََزاَدِ�  ثَِ� بِِهنَّ  ٢.»َحدَّ

                                           
  ٥٩٩١بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری   ٨٥و مسلم حدیث شماره  ٥٢٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٣٩٦

 

تر است؟  دهیدام عمل، نزد الله پسندکپرسیدم:  ج امبریاز پ گوید یم س ابن مسعود
از آن؟ فرمود: ردم: بعد کعرض ». ه در وقت خودش، خوانده شودک ینماز«فرمود: 

». اللهجھاد در راه «ردم: بعد از آن؟ فرمود: کعرض ». به پدر و مادر ییکن«
شتر ین سه مطلب را به من گفت. اگر بیھم ج امبرید: پیگو یم س مسعود ابن

 .داد یم یشتریدم، جواب بیپرس یم

 رفتاری با پدر و مادر  فضیلت نیکی و خوش

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
 رَُسوِل اهللا س أ

َ
َحقُّ انلَّاِس  ج قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل

َ
، َمْن أ ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َك «حِبُْسِن َصَحابيَِت؟ قَاَل:  مُّ
ُ
َك «قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل: » أ مُّ

ُ
َك «قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل: » ُ�مَّ أ مُّ

ُ
» ُ�مَّ أ

بُوكَ «قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل: 
َ
 ١.»ُ�مَّ أ

 یچه کسای رسول الله! آمد و گفت:  ج نزد رسول الله یمرد: گوید می س رهیابوھر
دوباره ». مادرت«رفتار باشم؟ فرمود:  ست که با او خوشان یگران، سزاوار ایش از دیب

؟ فرمود: یباز سؤال کرد: سپس چه کس». مادرت«؟ فرمود: ید: سپس چه کسیپرس
 ».پدرت«فرمود: ؟ یگاه چه کس گفت: آن». مادرت«

 با دوستان پدر و مادر  فضیلت صله رحم

رِبِّ ِصلََة الرَُّجِل «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ 
ْ
بَرِّ ال

َ
إِنَّ ِمْن أ

 َ
ِّ

ْن يَُو�
َ
�ِيِه َ�ْعَد أ

َ
ْهَل وُدِّ أ

َ
  ٢.»أ

فرمود:  یم ج دم که رسول اللهیشنکند که  روایت می ب عمرعبدالله بن 
ک شخص، بعد از مرگ پدرش، با خانواده دوستان پدرش، یآن است که  یکین نیبھتر«
 ».کند یکین

 ھا  آن فضیلت معاشرت نیکو با فرزندان و تربیت

ْد ِعنِْدي َ�ْ�َ َ�ْمَرةٍ قَالَْت:  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  ِ
َ

لُِ�، فَلَْم جت
َ
ٌة َمَعَها ابْنَتَاِن �َْسأ

َ
 َجاَءتِْ� اْمَرأ

ْ�َطيْتَُها َ�َقَسَمتَْها َ�ْ�َ ابْنَتَيَْها، ُ�مَّ قَاَمْت فََخرََجْت، فََدَخَل انلَّيِبُّ 
َ
ْ�تُُه،  ج َواِحَدٍة، فَأ فََحدَّ

ُ ِسرْتًا ِمَن انلَّارِ «َ�َقاَل: 
َ

، ُ�نَّ هل ْحَسَن إيَِلِْهنَّ
َ
 .١»َمْن يَِ� ِمْن َهِذهِ ابَلنَاِت َشيْئًا، فَأ

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٥٤٨و مسلم حدیث شماره  ٥٩٧١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 . ٢٥٥٢مسلم حدیث شماره  -٢



 ٣٩٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

خواست.  یزیبا دو دخترش به خانه من آمد و چ یزن یروز: گوید می ل شهیعا
در خانه نبود. آن را به او دادم. آن زن،  یگریز دیدانه خرما، چ یکجز ه در آن لحظه، ب

نخورد. سپس، برخاست و  یزیرد و خودش چکم یان دو دخترش تقسیخرما را م ۀدان
 ج رسول اللهردم. کف یش تعریرا برا ماجراف آورد، یتشر ج ه رسول اللهک یرفت. وقت

کند،  یکینھا  آن ش شود و بهیاز) چند دختر، آزما یھرکس به خاطر (سرپرست«فرمود: 
 .»در برابر آتش دوزخ خواھند بود یش سپریبرا

َساَمَة بِْن َز�ْدٍ 
ُ
ِ  ب َ�ْن أ ُخُذِ� َ�يُْقِعُدِ� ىلَعَ فَِخِذهِ، َوُ�ْقِعُد  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
يَأ

ُهَما، ُ�مَّ َ�ُقوُل:  ْخَرى، ُ�مَّ يَُضمُّ
ُ
ََسَن ىلَعَ فَِخِذهِ األ

ْ
 ٢.»اللَُّهمَّ ارمَْحُْهَما«احل

 شیزانو یداشت و بر رو می مرا بر ج د: رسول اللهیگو می ب دیاسامه بن ز
 چسباند و می گریدیکنھاد. سپس ما را به  می گرشید یزانو ینشاند و حسن را رو می
 ».نکرحم ھا  این ! براللها ی«فرمود:  می

 یتیمی را سرپرستی کند که کسیفضیلت 

ِ  وُل سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ  س دٍ عْ سَ  ِن ِل بْ هْ سَ  نْ �َ  نَا َوَ�فُِل ايلَتِيِم يِف اجلَنَِّة َهَكَذا: «ج ا�َّ
َ
َشار » أ

َ
وأ

َج بَيْنَُهَما بَّابَِة َوالْوُْسَطى، وفَرَّ  ٣.»بِالسَّ
ان انگشت اشاره و یم یاندک ج رسول اللهت شده است که یروا س از سھل بن سعد

م یگونه خواھ نیم در بھشت، ایتیمن و سرپرسِت «اش، فاصله انداخت و فرمود:  انهیم
 ».بود

 فضیلت ھمکاری با بیوه زنان و مساکین 

يِب ُهَر�َْرةَ  نْ �َ 
َ
َقاِعُد ِ�يَها«: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

ْ
َقائِِم،  َستَُكون فنَِتٌ ال

ْ
َخْ�ٌ ِمَن ال

فُْه،  ايِع، َوَمْن �رُْشِْف لََها �َْسترَْشِ َقائُِم ِ�يَها َخْ�ٌ ِمَن الَْمايِش، َوالَْمايِش ِ�يَها َخْ�ٌ ِمَن السَّ
ْ
َوال

ْو َمَعاًذا فَلْيَُعْذ بِهِ 
َ
 أ

ً
 ٤.»َوَمْن وََجَد َملَْجأ

                                                                                                       
 با لفظ بخاری ٢٦٢٩و مسلم حدیث شماره  ٥٩٩٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٦٠٠٣شماره بخاری حدیث  -٢
 با لفظ بخاری  ٢٩٨٣و مسلم حدیث شماره  ٥٣٠٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ بخاری  ٢٩٨٢و مسلم حدیث شماره  ٥٣٥٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤
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 رخ خواھد داد که در ییھا فتنه یزوده ب«: فرمود ج پیامبر: گوید می س رهیابوھر
رود، بھتر  یکه راه م یستاده از کسیستاده، بھتر است و فرد ایفرد نشسته از فرد اھا  آن

 یدود، بھتر است. (ھرکس دخالت کمتر یکه م یرود از کس یکه راه م یاست و شخص
ھا داشته باشد، بھتر است). و ھرکس که به سراغ فتنه برود، او را ھالک خواھد  در فتنه

 .»به آن پناه ببردباید افت، ی یکرد. ھرکس پناھگاھ

 فضیلت تربیت فرزندان 

�ٍَس 
َ
نَا وَُهو تَْ�ِ َحىتَّ َ�بْلَُغا َجاَء يَوَم الِقيَ َمْن اَعَل َجاِر�َ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
اَمِة أ

َصابَِعُه.» َكَهاَ�ْ�ِ 
َ
  ١ وََضمَّ أ

 یھرکس، دو دختر را سرپرست: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س از انس
د که من و یآ یدان حشر) می(به م یامت در حالیکند تا آن که به سن بلوغ برسند، روز ق

 .را کناِر ھم قرار داد (سبابه و میانه) و انگشتانش» م بودین دو خواھیاو، مانند ا

 فضیلت نیکی به مردم 

ْ ِ� ﴿: فرماید می الله متعال نفُِقوا
َ
يِۡديُ�ۡم إَِ� ٱ�َّۡهلَُكةِ َوأ

َ
ْ بِ� ِ َوَ� تُۡلُقوا َسبِيِل ٱ�َّ

َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡحِسُنوٓا
َ
 ].١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥َوأ

و در راه الله انفاق کنید و [با فرار از میدان جھاد و ترک انفاق،] خود را با دست خویشتن «
  .»دارد [که] به راستی الله نیکوکاران را دوست به ھالکت نیفکنید؛ و نیکی کنید 

ْ بِهِۦ َشۡ� ﴿: فرماید می الله متعال َ َوَ� �ُۡ�ُِ�وا ْ ٱ�َّ يِۡن إِۡحَ�ٰٗنا  ٔٗ َوٱۡ�ُبُدوا ۖ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ ا
اِحِب َو�ِِذي ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡ�َارِ ذِي ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوٱۡ�َارِ ٱۡ�ُُنِب َوٱ لصَّ

َ َ� ُ�ِبُّ َمن َ�َن ُ�َۡتاٗ� فَُخوًرا يَۡ�ُٰنُ�ۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ
َ
بِيِل َوَما َملََكۡت �  ﴾٣٦بِٱۡ�َ�ِب َوٱبِۡن ٱلسَّ

 ].٣٦[النساء: 

و الله را عبادت کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] «
ھیدستان و ھمسایۀ خویشاوند و ھمسایۀ غیرخویشاوند و به خویشاوندان و یتیمان و ت

ھستید [نیکی کنید و ھا  آن مانده و [کنیزان و] بردگانی که مالک  ھمنشین و [مسافِر] درراه
  ».بدانید که] یقینًا الله کسی را که متکبر و فخرفروش باشد دوست ندارد

                                           
  ٢٦٣١مسلم حدیث شماره  -١
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 با ھمسایه  صله رحم

نَُّه : «اَل قَ  ج َعِن انلَّيِبِّ  ل َعن اَع�َِشةَ 
َ
َاِر َحىتَّ َظنَنُت �

ْ
�ُْل يُوِصيِْ� بِاجل َما َزاَل ِجرْبِ

ثُهُ   ١.»َسيَُورِّ
قدر درباره  ل، آنیجبرئ«: فرمود ج ه رسول اللهکت است یروا ل شهیاز عا

 .»ه قرار خواھد دادیه را وارِث ھمسایه سفارش کرد که گمان کردم ھمسایھمسا

يِب ُهَر�َْرةَ  نْ �َ 
َ
ِ َال يُْؤِمنُ : «اَل قَ  ج انلَّيِبَّ  أنَّ  س أ ِ َال يُْؤِمُن، َوا�َّ ِ َال يُْؤِمُن، َوا�َّ ِ�يَل: » َوا�َّ

؟ قَاَل:  ِ َمُن َجارُُه بََوايَِقهُ «َوَمْن يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ي َال يَأ ِ

َّ
 ٢.»اذل

سوگند به الله مؤمن «: فرمود ج ه رسول اللهکت شده است یروا س رهیھرواز اب
شود، سوگند به الله مؤمن شمرده  یشود، سوگند به الله مؤمن شمرده نم ینمشمرده 

از شر اش  هیھمسا که کسی«: فرمود؟ ج ای رسول اللهسی ک. گفته شد چه »شود ینم
 ».ت او در امان نباشدیو اذ

  نْ �َ 
َ
َ أ ِ مَ  ِن بْ  ِس � َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ « :اَل قَ  يِبِّ انلَّ  ِن عَ  س ٍك ال

َ
ِخيِه َال يُؤِمُن أ

َ
ْو قَاَل  -ِأل

َ
أ

ارِهِ   .٣»َما ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ  -جِلِ
دارد،  می خود دوست یآنچه برااینکه  گردد مگر نمی از شما کاملیک  ھیچ مانیا«

 ».دوست بدارد -اش  هیا ھمسای -برادرش  یبرا

 فضیلت مھربانی با مردم 

ِ ﴿: فرماید می الله متعال ا َغلِيَظ ٱۡلَقلِۡب فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ
 ۡ ۡمرِ� فَإِذَا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ

َ
واْ مِۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ� َ�نَفضُّ

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ  ].١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َ ٱ�َّ

خو [و مھربان]  پیامبر،]  به [سبِب] رحمت الھی است که تو با آنان [= اصحاب،] نرم [ای«
شدند؛ پس از آنان درگذر و  شدی؛ و اگر تندخو و سنگدل بودی، قطعًا از اطرافت پراکنده می

برایشان آمرزش بخواه و در کارھا با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم [بر انجام کاری] 
 .»دارد کنندگان را دوست  تردید، الله توکل توکل کن؛ [چرا که] بی گرفتی، بر الله

                                           
 ٢٦٢٤و مسلم حدیث شماره  ٦٠١٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٦٠١٦شماره بخاری حدیث  -٢
 با لفظ مسلم ٤٥و مسلم حدیث شماره  ١٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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ِ  دِ بْ �َ  ِن بْ  �رِ رِ جَ  نْ �َ  ِ  وُل سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ  س ا�َّ ُ َمْن َال يَرَْحُم : «ج ا�َّ َال يَرَْحُم ا�َّ
 ١.»انلَّاَس 

ھرکس به مردم : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س بن عبدالله ریاز جر
 .»نکند، الله به او رحم نخواھد کردرحم 

 فضیلت نیکی کردن با نزدیکان مشرک زمانی که به مسلمانان اذیت و آزار نرسانند

ِيَن لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ﴿: فرماید می الله متعال ُ َعِن ٱ�َّ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ٱ�َّ
وُهمۡ  ن َ�َ�ُّ

َ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ  ].٨[الممتحنة:  ﴾٨َوُ�ۡقِسُطوٓاْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در [امر] دین، با شما  الله شما را از نیکی «
پیشگان را  گمان، الله عدالت کند. بی اند، نھی نمی اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده نجنگیده

  .»دوست دارد
ْسَماَء �َ  نْ �َ 

َ
يِق  بَ نِْت أيِب أ دِّ َ�ٌة يِف : ْت الَ قَ  ب ْ�ٍر الصِّ �ِّ َوِ�َ ُمرْشِ

ُ
َّ أ قَِدَمْت يلَعَ

 ِ ِ ج َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ ؟ قَاَل: ج ، فَاْستَْفتَيُْت رَُسوَل ا�َّ ِّ�
ُ
ِصُل أ

َ
فَأ

َ
َ�َعْم «، قُلُْت: َوِ�َ َراِغبٌَة، أ

ِك  مَّ
ُ
 ٢.»ِصِ� أ
که  یمادرم، در حالت شده است که گفت: یروا ب قیابوبکر صد اسماء دختر از

سؤال کردم: مادرم نزِد من آمده  ج امبرینزدم آمد؛ از پ ج امبریات پیمشرک بود، در ح
کنم)؟  یکیرم (و به او نیا با او ارتباط بگیه) دارد؛ آیو ھد یکیاست و از من انتظار (ن

 ».ریبله؛ با مادرت ارتباط بگ«فرمود: 

 فضیلت مومنان در مھربانی و عطوفت به یکدیگر 

ِ  س َعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِش�ٍ  ِهْم، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِهْم، َوتََوادِّ تََرى الُْمْؤِمِنَ� يِف تََرامُحِ
ََسِد، إَِذا 

ْ
ُ�َّ َوَ�َعاُطِفِهْم، َكَمثَِل اجل

ْ
َهِر َواحل ُ َسائُِر َجَسِدهِ بِالسَّ

َ
 ٣.»اْشتىََك ُعْضٌو تََداىَع هل

و  یدوست ،مؤمنان در شفقت«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می س رینعمان بن بش
 ر اعضاید، سایدرد آه از آن ب یه اگر عضوکرند یکپ یک یگر مانند اعضایدیکبا  یمھربان

 ».ندنک می گردند و تب می قرار بی

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٣١٩و مسلم حدیث شماره  ٧٣٧٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ١٠٠٣و مسلم حدیث شماره  ٢٦٢٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری   ٢٥٨٦و مسلم حدیث شماره  ٦٠١١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٤٠١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 فضیلت معاشرت نیکو با زنان و فرزندان و خادمان 

� لَُّ�ۡم ﴿: فرماید می الله متعال ۡوَ�ِٰدُ�ۡم َعُدّوٗ
َ
ۡزَ�ِٰجُ�ۡم َوأ

َ
ْ إِنَّ مِۡن أ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ْ َوَ�ۡغفُِروا ْ َوتَۡصَفُحوا ۡمَ�ٰلُُ�ۡم  ١٤فَٱۡحَذُروُهۡمۚ �ن َ�ۡعُفوا
َ
ٓ أ َما إِ�َّ

ۥٓ  ُ ِعنَدهُ ۚ َوٱ�َّ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ
َ
ۡجٌر َعِظيمٞ  َوأ

َ
ِطيُعواْ  ١٥أ

َ
ْ َوأ َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعوا ْ ٱ�َّ فَٱ�َُّقوا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ

َ
ِ�ّ � نفُِقواْ َخۡ�ٗ

َ
 ].١٦-١٤[التغابن: ﴾١٦َوأ

ھمسرانتان و فرزندانتان دشمنان اید، به راستی که [بعضی] از  که ایمان آورده  ای کسانی«
کنند]؛  دارند، و منصرف می شما ھستند [چون شما را از یاد الله و جھاد در راه او تعالی بازمی

ھایشان] چشم بپوشید و ببخشید،  بر حذر باشید؛ و اگر عفو کنید و [از لغزشھا  آن پس از
فرزندانتان وسیلۀ آزمایش [و گمان، الله آمرزندۀ مھربان است. جز این نیست که اموال و  بی

دارند]؛ و الله است که  ارزیابی شما] ھستند [که شما را بر کسب حرام، و ترک طاعت الله وامی
توانید، از الله پروا کنید و [حق را] بشنوید و فرمان برید  پاداش بزرگ نزد اوست. تا آنجا که می

ز ُبخل و حرِص نفس خویش در که ا و انفاق کنید که برای خود شما بھتر است؛ و کسانی 
  .»امان بمانند، آنانند که رستگارند

يِب ُهَر�َْرةَ  نْ �َ 
َ
َة ُخِلَقْت اِء َخْ�اً، فإِنَّ المَ وُْصوا بِالنِّسَ اْستَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

َ
ْرأ

ْعَوَج مَ 
َ
لَ ا يِف ِمْن ِضلٍَع، َو�ِنَّ أ ْعَالُه، فَإِْن َذَهبَْت  الضِّ

َ
تَُه، لَْم يََزْل ِع أ

ْ
تَُه، و�ِْن تََر� تُِقيُمُه َكرَسْ

ْعَوَج، فَاْستَوُْصوا بِالنَِّساءِ 
َ
 .١»أ

ت من درباره یبه وص: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
ن بخش یتر ده شده و کجیرا زن، از دنده پھلو آفرید؛ زیبا زنان توجه کن یرفتار خوش

، ییش نمایشکند و اگر رھا ی، میراستش کن یآن است. اگر بخواھ یدنده، قسمِت باال
  .»دیت کنیماند؛ پس سفارشم را درباره زنان رعا یم یچنان کج باق ھم

�ٍَس  نْ �َ 
َ
، َوال لَِم َصنَْعَت؟، َوالَ  ج قَاَل: َخَدْمُت انلَّيِبَّ  س أ فٍّ

ُ
َعرْشَ ِسنَِ� َ�َما قَاَل يِل أ

الَّ َصنَْعَت 
َ
 .٢أ

ن یا چرا چنیف بودم. ھرگز به من، اُ  ج امبریپد: ده سال در خدمت یگو می س انس
 ، نگفت.یردکا چرا چنان نیو  یردک

                                           
 با لفظ بخاری  ١٤٦٨و مسلم حدیث شماره  ٣٣٣١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢٣٠٩و مسلم حدیث شماره  ٦٠٣٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٠٢

 

 فضیلت سرپرستی و معاشرت نیکو 

ِ بِْن ُ�َمرَ  ِ  :قَاَل  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُ�ْم « َ�ُقوُل: ج َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ُّ
لُكُُّ�ْم َراٍع َوُ�

ْهِلِه وَُهَو َمْسئُوٌل َمْسئُوٌل َ�ْن 
َ
َرِ�يَِّتِه، اِإلَماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع يِف أ

َاِدُم َراٍع يِف َماِل 
ْ
ُة َراِ�يٌَة يِف َ�يِْت َزوِْجَها َوَمْسئُولٌَة َ�ْن َرِ�يَِّتَها، َواخل

َ
َ�ْن َرِ�يَِّتِه، َوالَْمْرأ

 ١.»ْن َرِ�يَِّتهِ َسيِِّدهِ َوَمْسئُوٌل �َ 
ک ید و ھر یولئھمه شما، مس«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می ب عبدالله بن عمر

ت است و یول رعئا حاکم، مسیشود؛ رھبر  یردستانش بازخواست میاز شما درباره ز
شود؛ و زن، درباره  یاش بازخواست م باشد و درباره خانواده یاش م ول خانوادهئمرد، مس

خود و  یکار، درباره امواِل آقا ول است و خدمتئفرزندان خود مسخانه شوھرش و 
 ».ت داردیولئکه به او سپرده شده است، مس یتیولئمس

ِ  س �ََسارٍ  ِن بْ  َمْعِقلِ  نْ �َ  ُ «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ِ�يِه ا�َّ َما ِمْن َ�بٍْد �َْسرَتْ
َنَّةَ  َرِ�يًَّة، َ�ُموُت يَوَم َ�ُموُت وُهوَ 

ْ
ُ َعلَيِه اجل َم ا�َّ  ٢.»اَغٌش لَِرِ�يَِّتِه، إالَّ َحرَّ

: فرمود می دم کهیشن ج امبریت شده است که فرمود: از پیروا س ساریاز َمعِقل بن 
رد که به یبم یاو قرار داده، اگر در حال یرا تحت سرپرست یکه الله، گروھ یا ھر بنده«
 .»گرداند یمتعال بھشت را بر او حرام مانت کرده است، الله یردستانش خیز

نیازش و دور کردن مشکلش و  نآوردضیلت معاشرت نیکو با مسلمان و برف
 پوشاندن لغزش و گناھش

َ�َٰ�ُٰت ﴿: فرماید می الله متعال ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ ۞وََسارُِعٓوا
ۡت  ِعدَّ

ُ
�ُض أ

َ
آءِ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ  ١٣٣لِۡلُمتَّقِ�َ َوٱۡ� َّ آءِ َوٱل�َّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِ� ٱل�َّ ٱ�َّ

ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ    ].١٣٤-١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٤َوٱۡلَعا�َِ� َعِن ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ
ھا و  انو به سوی آمرزش پروردگارتان و بھشتی بشتابید که گسترۀ آن [به اندازۀ] آسم«

که در [ھنگام] توانگری و  است. آن کسانی   زمین است [و] برای پرھیزگاران مھیا شده
گذرند؛ و الله نیکوکاران  برند و از مردم درمی کنند و خشم خود را فرومی تنگدستی انفاق می

  .»را دوست دارد

                                           
 ی با لفظ بخار ١٨٢٩و مسلم حدیث شماره  ٨٩٣متفق علیه بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ١٤٢و مسلم حدیث شماره  ٧١٥٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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نَّ  ب رَ مَ �ُ  ِن ابْ  نْ �َ 
َ
ِ سُ رَ  أ ُخو : «اَل قَ  ج وَل ا�َّ

َ
الُمْسِلِم َال َ�ْظِلُمُه َوَال �ُْسِلُمُه، الُمْسِلُم أ

ُ َ�نُْه  َج ا�َّ َج َ�ْن ُمْسِلٍم ُكْرَ�ًة، فَرَّ ُ يِف َحاَجِتِه، َوَمْن فَرَّ ِخيِه اَكَن ا�َّ
َ
َوَمْن اَكَن يِف َحاَجِة أ

ُ يَوْ   ١.»َم الِقيَاَمةِ ُكْرَ�ًة ِمْن ُكُرَ�اِت يَْوِم الِقيَاَمِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه ا�َّ
مسلمان، برادِر مسلمان : «فرمود ج ت شده است که پبامبریروا ب از ابن عمر

که در جھت برطرف  یگرداند. کس یِم (ظالم) نمیکند و او را تسل یاست؛ به او ظلم نم
از  یسازد؛ و ھرکس مشکل یاز او را برآورده میاِز برادرش بکوشد، الله نیکردن ن
کند. و  یامِت او را رفع میاز مشکالت ق یرا حل کند، الله در برابِر آن، مشکل یمسلمان

 .»پوشاند یوب و گناھان) او را می(ع تامیرا بپوشاند، الله در ق یِب) مسلمانیھرکس، (ع

  نْ �َ 
َ
ُْن يِف َسَفٍر َمَع انلَّيِبِّ : اَل قَ  س يِّ رِ يٍد اخلُدْ عِ  سَ يِب أ

َ
إِْذ َجاَء رَُجٌل ىلَعَ َراِحلٍَة  ج بَيْنََما �

، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
ً

ُه يَِمينًا وَِشَماال ُ، قَاَل: فََجَعَل يرَْصُِف برََصَ
َ

َمْن اَكَن َمَعُه فَْضُل َظْهٍر، : «ج هل
ُ فَْضٌل ِمْن َزاٍد، فَلْيَُعْد بِِه ىلَعَ 

َ
ُ، َوَمْن اَكَن هل

َ
 َظْهَر هل

َ
ُ فَلْيَُعْد بِِه ىلَعَ َمْن ال

َ
 َزاَد هل

َ
، قَاَل: » َمْن ال

َحٍد ِمنَّا يِف فَْضلٍ 
َ
 َحقَّ ِأل

َ
نَُّه ال

َ
ْ�نَا �

َ
ْصنَاِف الَْماِل َما َذَكَر َحىتَّ َرأ

َ
 ٢.فََذَكَر ِمْن أ

ھمراه  ج امبریبا پ یدر سفرت شده است که گفت: یروا س ید خدریاز ابوسع
کرد.  یکه بر شترش سوار بود، آمد و به چپ و راست نگاه م یان، مردین میم؛ در ایبود

دارد،  یا اضافه ِی ھرکس سوار«فرمود:  -افت که محتاج است ویاز نگاھش در ج امبریپ
دارد، آن را به  یندارد؛ و ھرکس، آذوقه (توشه) اضاف یبدھد که مرکب یآن را به کس

گونه برداشت  نیجه اید؛ در نتھا را ذکر کر و انواع مال». توشه است یبدھد که ب یکس
 .ازش نداردیدر اموال مازاد بر ن یک از ما حّق یچ یم که ھیکرد

 اخالق  فضایل -٦
 فضیلت اخالق نیکو 

ۡحَسُن فَإِذَا ﴿: فرماید می الله متعال
َ
يَِّئُةۚ ٱۡدَ�ۡع بِٱلَِّ� ِ�َ أ َوَ� �َۡسَتوِي ٱۡ�ََسَنُة َوَ� ٱلسَّ

ِي بَۡيَنَك  نَُّهۥ َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ ٱ�َّ
َ
ٮَٰهآ إِ�َّ  ٣٤َو�َۡيَنُهۥ َعَ�َٰوةٞ َك� واْ َوَما يُلَقَّ ِيَن َصَ�ُ ٮَٰهآ إِ�َّ ٱ�َّ َوَما يُلَقَّ

 ].٣٥-٣٤[فصلت:  ﴾٣٥ُذو َحّظٍ َعِظي�ٖ 

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٥٨٠و مسلم حدیث شماره  ٢٤٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ١٧٢٨مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٠٤

 

ه در که بھتر است، پاسخ بده کای  [ھرگز] نیکی و بدی یکسان نیست. ھمواره به شیوه«
بین تو و او دشمنی وجود دارد، گویی دوستی مھربان است. تنھا ه کسی کآن صورت، 

 ».رسند ه بھرۀ بزرگی [از ایمان و اخالق] دارند، به چنین مقامی میکیبایان و کسانی کش

�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق ﴿: فرماید می و الله متعال در تعریف و تمجید رسول الله
  ]٤[القلم:  ﴾٤َعِظي�ٖ 

 .»بسیار نیکو و واالیی داری و یقینًا تو اخالِق «
ِ بِْن َ�ْمٍرو ًشا، َوَ�َن  ج قَاَل: لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ فَاِحًشا، َوال ُمتََفحِّ

ْخالقًا«َ�ُقوُل: 
َ
ْحَسنَُ�ْم أ

َ
 ١.»إِنَّ ِمْن ِخيَاِرُ�ْم أ

نبود و در ذات و در رفتارش بداخالق  ج پیامبرد: یگو می ب عبد الله بن عمرو
 .»ترند ھستند که خوش اخالق ین شما، کسانیبھتر«فرمود:  یم

 فضیلت علم 

ْ ِ� ٱلَۡمَ�ٰلِِس ﴿: فرماید می الله متعال ُحوا ْ إَِذا �ِيَل لَُ�ۡم َ�َفسَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ْ وا ْ فَٱ�ُ�ُ وا ُ لَُ�ۡمۖ �َذا �ِيَل ٱ�ُ�ُ ْ َ�ۡفَسِح ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم فَٱۡفَسُحوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ يَۡرفَِع ٱ�َّ
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَ�ٰٖت� َوٱ�َّ

ُ
ِيَن أ  ].١١[المجادلة:  ﴾١١َوٱ�َّ

، »در مجالس جا باز کنید«که به شما گفته شود:  اید، ھنگامی  که ایمان آورده ای کسانی «
که گفته شود:  آورد؛ و ھنگامی  الله برای شما گشایش می [جا] باز کنید [که با این کار،]

اند و کسانی را که  برخیزید. الله مقام [و درجاِت] کسانی از شما را که ایمان آورده» برخیزید«
گاه است برد؛ و الله به آنچه می اند باال می علم داده شده  ». کنید آ

ن يُ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ُ ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ َما َ�َن لِبََ�ٍ أ ۡؤ�َِيُه ٱ�َّ

ٰنِّ�ِ  ْ َر�َّ ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُوا ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا
  ].٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

سزاوار نیست که الله به او کتاب و ُحکم [= دانش و فھم] و پیامبری برای ھیچ بشری «
بلکه [سزاوار است که ». به جای الله، بندگان من باشید«دھد، سپس او به مردم بگوید: 

دادید و از آنجا که  به خاطر آنکه کتاب [تورات] را آموزش می«پیامبران به مردم بگویند:] 
  .»دادید، [فقیھان و دانشمندان] الھی باشید ] درس می[عقاید و احکام آن را به دیگران

                                           
 با لفظ بخاری ٢٣٢١و مسلم حدیث حدیث شماره  ٣٥٥٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٤٠٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

يِن، «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  س َ�ْن ُمَعاِو�َةَ  ْهُه يِف ادلِّ ا ُ�َفقِّ ُ بِِه َخْ�ً َمْن يُرِِد ا�َّ
ُة قَائَِمًة  مَّ

ُ
ُ ُ�ْعِطي، َولَْن تََزاَل َهِذهِ األ نَا قَاِسٌم َوا�َّ

َ
ُهْم َمْن َخالََفُهْم َو�ِ�ََّما أ ِ ال يرَُضُّ ْمِر ا�َّ

َ
ىلَعَ أ

 ِ ْمُر ا�َّ
َ
يِتَ أ

ْ
 ١.»َحىتَّ يَأ

 ۀدر حق او اراد اللهه کھرکس «ه فرمود: کدم یشن ج پیامبرد: از یگو می س هیمعاو
ننده (علوم و کم یرد. من (رسول الله) تقسکب خواھد ین، نصیفھم د ید، به ویر نمایخ

 اللهن ین امت ھمچنان بر دیاست. و ا الله، یاصل ۀنندکعت) ھستم. اما عطا یمعارف شر
امت فرا یه قکنینخواھد رساند تا ا یضررھا  آن مخالفت مخالفان به استوار خواھد ماند و

 ».رسد

 فضیلت صبر 

ْ َر�َُّ�ۡمۚ ﴿: فرماید می الله متعال ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا ْ ِ� َ�ِٰذهِ قُۡل َ�ٰعِبَادِ ٱ�َّ ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ لِ�َّ

ۡجرَُهم بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 
َ
وَن أ ُ�ِٰ ِ َ�ِٰسَعٌةۗ إِ�ََّما يَُو�َّ ٱل�َّ �ُض ٱ�َّ

َ
ۡ�يَا َحَسنَةۗٞ َوأ  ].١٠[الزمر:  ﴾١٠ٱ�ُّ

ویی که نیکای بندگان باایماِن من، از پروردگارتان پروا کنید. افرادی «[ای پیامبر،] بگو: «
و دارند. زمین الله گسترده است [پس کالوه بر آخرت، در این دنیا نیز] پاداش نینند، [عک می

نید]. قطعًا پاداش پایداران، کامل و کل شدید، ھجرت کاگر برای حفظ عقیدۀ خود دچار مش
  ».دریغ عطا خواھد شد بی

ءٖ ّمَِن ٱۡ�َوِۡف ﴿: فرماید می و الله متعال َوٱۡ�ُوِع َوَ�ۡقٖص ّمَِن َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
ِٰ�ِ�نَ  ِ ٱل�َّ نُفِس َوٱ�ََّمَ�ِٰت� َو�َّ�ِ

َ
ۡمَ�ِٰل َوٱۡ�

َ
ِ  ١٥٥ٱۡ� ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ ِيَن إِذَا ٱ�َّ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ا َّ��١٥٦  ۖ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم أ

ُ
َوأ

  ].١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡهَتُدونَ 
و قطعًا شما را با چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی [= قحطی] و زیان مالی [= نابودی یا «

دشوارِی کسِب آن] و جانی [= مرگ و میر یا شھادت] و زیان محصوالت [کشاورزی] 
] آید نچه در دنیا و آخرت برایشان فراھم میبه آآزماییم؛ و [ای پیامبر،] شکیبایان را [ می

رسد [از روی رضایت و تسلیم]  بشارت بده؛ ھمان کسانی که ھر گاه مصیبتی به ایشان می
ھستند که ھا  این ».گردیم به راستی که ما از آِن الله ھستیم و به سوی او بازمی«گویند:  می

  .»یافتگانند ھدایتدرودھا و رحمتی از پروردگارشان برایشان است و ھمینان 

                                           
 با لفظ مسلم  ١٠٣٧و مسلم حدیث شماره  ٧١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٠٦

 

ُْدرِيِّ 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ س َ�ْن أ لُوا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْصاِر َسأ

َ
ْ�َطاُهْم، ُ�مَّ ، ج : إِنَّ نَاًسا ِمَن األ

َ
فَأ

ْ�َطاُهْم، َحىتَّ نَِفَد َما ِعنَْدُه، َ�َقاَل: 
َ
لُوُه فَأ

َ
ْ�َطاُهْم، ُ�مَّ َسأ

َ
لُوُه فَأ

َ
َخْ�ٍ َما يَُ�وُن ِعنِْدي ِمْن «َسأ

ْ يُ  ، َوَمْن َ�تََصربَّ ُ ، َوَمْن �َْستَْغِن ُ�ْغِنِه ا�َّ ُ ُه ا�َّ ِخَرُه َ�نُْ�ْم، َوَمْن �َْستَْعِفْف يُِعفَّ دَّ
َ
ْهُ فَلَْن أ َصربِّ

رْبِ  وَْسَع ِمَن الصَّ
َ
ا َوأ َحٌد َ�َطاًء َخْ�ً

َ
ْعِطَي أ

ُ
، َوَما أ ُ  ١.»ا�َّ
درخواست  یزیچ ج از رسول الله از انصار، ید: برخیگو می س ید خدریابوسع

ردند. کدرخواست  او زا را بر آورده نمود. دوبارهھا  آن ۀخواست ج ردند. رسول اللهک
 ه نزدک یه مالکنیعطا فرمود تا ا ،آنچه را خواسته بودند ھا، آن به ج رسول الله
را   آنچه نزد من باشد، من آن«فرمود:  ج اللهبود، تمام شد. آنگاه رسول  ج رسول الله

 ازین بی او را از خواستن، اللهند، کاجتناب  س از خواستنکھر ینم. ولک نمی رهیذخ
س صبر را کسازد. و ھر می ازین بی او را اللهند، ک یازین بی س اظھارکسازد. و ھر می

به  از صبر، تر بھتر و فراخ ینعمت رد. وکب خواھد یبه او صبر، نص اللهشه سازد، یپ
 .»ت نشده استیعنا کس ھیچ

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ي «قَاَل:  ج أ ِ

َّ
ِديُد اذل ََعِة، إِ�ََّما الشَّ ِديُد بِالرصُّ لَيَْس الشَّ

َغَضِب 
ْ
 ٢.»َ�ْمِلُك َ�ْفَسُه ِعنَْد ال

ب یست که رقین یپھلوان کس«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می س رهیابوھر
نترل کخودش را  ،ه ھنگام خشمکاست  یسک ن بزند؛ پھلوانیآوردش) را به زم (ھم
 .»دینما

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
 قَاَل: إَِذا اْ�تَلَيُْت «َ�ُقوُل:  ج ، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ س َ�ْن أ

َ
َ َ�َعاىل إِنَّ ا�َّ

، َعوَّْضتُُه ِمنُْهَما   ٣.»اجلَنََّة. يُِر�ُد: َ�يْنَيْهِ َ�بِْدي حِبَِبيبَتَيِْه فََصرَبَ
: فرموددم که یشن ج امبریت شده است که گفت: از پیروا س از انس بن مالک

 ،ش قرار دھمیش، مورد آزمادو محبوبام را با گرفتن  ھرگاه بنده د:یفرما می متعال الله«
بھشت شان]،  ش] صبر کرد، در پاداش آن دو [و صبر بر از دست دادنین آزمایو او [در ا

 باشد. می ؛ منظور از دو محبوبش، دو چشمش»کنم می بشیرا نص

                                           
 با لفظ بخاری  ١٠٥٣و مسلم حدیث شماره  ١٤٦٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢٦٠٩و مسلم حدیث شماره  ٦١١٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٥٦٥٣بخاری حدیث شماره  -٣



 ٤٠٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ِ سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ  س ةَ  ُهَر�ْرَ َ�ْن أيِب  ََال  ا يََزاُل مَ : «ج وُل ا�َّ  َ�ْفِسِه ؤِمنَِة يِف ُء بِالُْمْؤِمِن َوالْمُ ابلْ
هِ وَ  ِ

َ
َ َوودل  عَ �َ  َماهِلِ َحىتَّ يَلىَْق ا�َّ

َ
 ١.»َخِطيئَةٌ  َوَما َعلَيِْه اىل

بت، ھمواره بر یبال و مص: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
ن بالھا، در یکه (به سبب ا یا زن) است، تا وقتینفس و مال و فرزند انسان مؤمن (مرد 

 ».کند می متعال را مالقات اللهندارد،  یچ خطا و گناھیکه ھ یوقت مرگ)، در حال

 فضیلت راستگویی 

ٰٞت َ�ۡرِي ﴿: فرماید می الله متعال ِٰد�َِ� ِصۡدُ�ُهۡمۚ لَُهۡم َج�َّ ُ َ�َٰذا يَۡوُم يَنَفُع ٱل�َّ قَاَل ٱ�َّ
ْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز  ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا بَٗد�ۖ رَِّ�َ ٱ�َّ

َ
� ٓ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

 ].١١٩[المائدة:  ﴾١١٩ٱۡلَعِظيمُ 

بخشد. آنان  فرماید: امروز روزی است که راستِی راستگویان به آنان سود می الله می«
ھایی [در بھشت] دارند که جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است و تا ابد جاودانه در  باغ

مانند. الله از [اعمال] آنان راضی است و آنان [نیز] از [پاداِش] او راضی ھستند. این  آن می
  .»ستگاری بزرگ استھمان ر

 « ج اهللاِ  وُل سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ  س َمْسُعودٍ  َ�ْن ابِْن 
َ

ْدَق َ�ْهِدي إىِل ْدِق، فَإِنَّ الصِّ َعلَيُْ�ْم بِالصِّ
ْدَق َحىتَّ يُْ�تََب  َنَِّة، َوَما يََزاُل الرَُّجُل يَْصُدُق َوَ�تََحرَّى الصِّ

ْ
 اجل

َ
رِبَّ َ�ْهِدي إىِل

ْ
، َو�ِنَّ ال رِبِّ

ْ
ِعنَْد ال

 
َ

ُفُجوَر َ�ْهِدي إىِل
ْ
ُفُجوِر، َو�ِنَّ ال

ْ
 ال

َ
َكِذَب َ�ْهِدي إىِل

ْ
َكِذَب، فَإِنَّ ال

ْ
يًقا، َو�ِيَّاُ�ْم َوال اِهللا ِصدِّ

ابًا َكِذَب َحىتَّ يُْ�تََب ِعنَْد اِهللا َكذَّ
ْ
 ٢.»انلَّاِر، َوَما يََزاُل الرَُّجُل يَْ�ِذُب َوَ�تََحرَّى ال

ھمانا صدق راست بگویید، « :فرمود ج ه رسول اللهکاست ت یروا س از ابن مسعود
، انسان را به بھشت ییکشود؛ و ن یرھنمون م ییکن ی، انسان را به سویو راست

ق و ین که نزد الله، به عنوان صدید تا ایگو یوسته راست میرساند. و شخص، پ یم
انسان را به گمان کذب و دروغ،  یباز دروغ پرھیز کنید، شود. و  یراستگو نوشته م

رساند. و شخص، ھمواره  یکشاند و فسق و فجور، انسان را به جھنم م یفسق و فجور م
 .»دوش مین که نزد الله، به عنوان کذاب و دروغگو نوشته ید تا ایگو یدروغ م

                                           
  ٢٢٨٠؛ السلسلة الصحیحة آلبانی شماره ٢٣٩٩شماره  حدیث حسن؛ ترمذی -١
 با لفظ مسلم  ٢٦٠٧و مسلم حدیث شماره  ٦٠٩٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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 فضیلت استغفار و توبه 

ْ َر�َُّ�ۡم إِنَُّهۥ َ�َن ﴿: فرماید می الله متعال اٗر�َ�ُقلُۡت ٱۡسَتۡغفُِروا َمآَء  ١٠َ�فَّ يُۡرِسِل ٱلسَّ
ٰٖت َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم  ١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� َو�َۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ

َ
َو�ُۡمِدۡدُ�م بِأ

نَۡ�ٰٗر�
َ
  ].١٢-١٠[نوح:  ﴾١٢�

تا از گمان، او بسیار آمرزنده است.  از پروردگار خویش آمرزش بخواھید [که] بی«گفتم: «
اران] پیاپی بر شما بفرستد. و شما را با اموال و فرزنداِن بسیار یاری کند، به شما آسمان [ب

  .»ھای [سرسبز] بدھد و جویبارھا[ی جاری] برایتان قرار دھد باغ

َمآَء ﴿: فرماید می و الله متعال ْ إَِ�ۡهِ يُۡرِسِل ٱلسَّ ْ َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�وٓا َوَ�َٰقۡوِم ٱۡستَۡغفُِروا
تُِ�ۡم َوَ� َ�َتَولَّۡواْ ُ�ۡرِمِ�َ  َعلَۡيُ�م   ].٥٢[هود:  ﴾٥٢ّمِۡدَراٗر� َوَ�زِۡدُ�ۡم قُوَّةً إَِ�ٰ قُوَّ

و ای قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید [و توبه «
کارانه [از کنید] تا [باران] آسمان را پیاپی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گنھ

  .»حق] روی نگردانید

�ٍَس َ�ْن 
َ
َحِدُ�ْم، َسَقَط ىلَعَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

َ
فَْرُح بِتَْو�َِة َ�بِْدهِ ِمْن أ

َ
اُهللا أ

رٍْض فََالةٍ 
َ
َضلَُّه يِف أ

َ
 ١.»بَِعِ�هِ، َوقَْد أ

 یتر از شاد شیاش، ب الله از توبه بنده یشادمان«: دفرمو ج پیامبرد: یگو یم س انس
 .»ابدی یابان میاش را در ب از شماست که شتر گم شده یکی

 فضیلت تقوی 

َ َ�َۡعل لَُّ�ۡم فُۡرقَاٗ�ا ﴿: فرماید می الله متعال ْ ٱ�َّ ْ إِن َ�تَُّقوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ُ ُذو  َٔ َوُ�َ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ   ].٢٩[األنفال:  ﴾٢٩ٱلَۡفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ اتُِ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۗ َوٱ�َّ

] تشخیص [حق و  اید، اگر از الله پروا کنید، برای شما [نیروی که ایمان آورده ای کسانی «
آمرزد؛ و الله دارای بخشش  زداید و شما را می دھد و گناھانتان را از شما می ] قرار می باطل

  .»بزرگ است

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٧٤٧و مسلم حدیث شماره  ٦٣٠٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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�ُّ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم َ�ٰٓ�

ُ
َها ٱ�َّاُس إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكرٖ َوأ

َ َعلِيٌم َخبِ�ٞ  ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
ْۚ إِنَّ أ  ﴾١٣ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

 ].١٣[الحجرات: 

ھای مختلف  ھا و قبیله به تیرهای مردم، ما شما را از [آمیزش] مرد و زنی آفریدیم و «
تریِن  تردید، بزرگوارترین شما نزد الله پرھیزگار دیگر را بازشناسید. بیکردیم تا یکتقسیم 

گاه است شماست؛ و الله [به آنچه می   .»کنید] دانا و آ

ْ ﴿ :فرماید می و الله متعال َ وََءاِمُنوا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
بِرَُسوِ�ِۦ يُۡؤتُِ�ۡم َ�ٰٓ�

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ   ﴾٢٨كِۡفلَۡ�ِ ِمن رَّۡ�َتِهِۦ َو�َۡجَعل لَُّ�ۡم نُوٗر� َ�ۡمُشوَن بِهِۦ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ َوٱ�َّ
 ].٢٨د: ی[الحد

نید و به پیامبرش [خالصانه] ایمان بیاورید تا الله از رحمت کای مؤمنان، از الله پروا «
ه در پرتوی آن گام کن به شما عطا نماید و نوری برایتان پدید آوَرد خویش، بھرۀ دوچندا

  .»ه الله آمرزندۀ مھربان استکبردارید و شما را ببخشاید. به راستی 

 فضیلت یقین و توکل 

ْ لَُ�ۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم ﴿:فرماید می الله متعال ِيَن قَاَل لَُهُم ٱ�َّاُس إِنَّ ٱ�َّاَس قَۡد َ�َُعوا ٱ�َّ
ُ َونِۡعَم ٱلَۡو�ِيُل  ْ َحۡسبَُنا ٱ�َّ ِ َوفَۡضٖل لَّۡم  ١٧٣فََزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُوا ْ بِنِۡعَمةٖ ّمَِن ٱ�َّ فَٱنَقلَُبوا

ُ ذُو فَۡضٍل َعِظي�ٍ  ِۗ َوٱ�َّ َبُعواْ رِۡضَ�َٰن ٱ�َّ  ].١٧٤-١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٤َ�ۡمَسۡسُهۡم ُسوٓءٞ َوٱ�َّ

مردم [مکه] برای [جنگ با] شما «[از مشرکان] به آنان گفتند: که برخی   ھمان کسانی«
الله برای «و[لی این سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند: » بترسیدھا  آن اند؛ پس از ِگرد آمده

پس به نعمت و فضل الله   ».] بھترین [مراقب و] کارساز است[محافظت از] ما بس است و [او
شتند در حالی که ھیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و ھمچنان [از حمراء االسد به مدینه] بازگ

 ».در پِی [کسِب] رضایِت الله بودند؛ و الله فضل و بخشش بزرگی دارد

ۡو فَارِقُوُهنَّ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

ْ َذَوۡي َعدۡ  ۡشهُِدوا
َ
ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن بَِمۡعُروٖف َوأ َ�َٰدةَ ِ�َّ ْ ٱلشَّ �ِيُموا

َ
ٖل ّمِنُ�ۡم َوأ

ُۥ َ�ۡرَٗجا َ َ�َۡعل �َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ�  ٢يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
ِ َ�ُهَو َحسۡ  ۡ َ�َ ٱ�َّ ءٖ َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ُبُه

  ].٣-٢[الطالق:  ﴾٣قَۡدٗر�
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ای  شان به سر رسید، آنان را به طرز شایسته و ھنگامی که [آنھا را طالق دادید و] عده«
را گواه بگیرید و  جدا شوید؛ و دو مرد عادل از خودتانھا  آن ای از دارید یا به طرز شایسته  نگه

شھادت را برای الله برپا دارید. این [حکمی است] که ھر کس به الله و روز قیامت ایمان دارد، 
دھد و  کس که از الله بترسد، راه نجاتی برای او قرار می  شود؛ و ھر به آن پند و اندرز داده می

ل کند، او تعالی برایش دھد؛ و ھر کس بر الله توک او را از جایی که گمان ندارد، روزی می
رساَند. مسّلمًا الله برای ھر چیزی  گمان، الله فرمان خود را به انجام می کافی است. بی

 ».ای قرار داده است اندازه

وٍْس  نْ �َ 
َ
اِد بِْن أ  «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َشدَّ

َ
نَْت َر�ِّ ال

َ
ْن َ�ُقوَل: اللَُّهمَّ أ

َ
 َسيُِّد االْسِتْغَفاِر أ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ 
َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
َ إِالَّ أ

َ
 إِهل

 
َ

إِنَُّه ال
بُوُء لََك بَِذنيِْب، فَاْغِفْر يِل، فَ

َ
َّ َوأ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
نُوَب إِالَّ َما َصنَْعُت، أ   َ�ْغِفُر اذلُّ

نَْت 
َ
ْهِل «قَاَل: ». أ

َ
ْن ُ�ْميِسَ َ�ُهَو ِمْن أ

َ
َوَمْن قَالََها ِمَن انلََّهاِر ُموقِنًا بَِها، َ�َماَت ِمْن يَْوِمِه َ�بَْل أ

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ْن يُْصِبَح َ�ُهَو ِمْن أ

َ
َنَِّة، َوَمْن قَالََها ِمَن اللَّيِْل وَُهَو ُموقٌِن بَِها، َ�َماَت َ�بَْل أ

ْ
  ١.»اجل

: ییه بگوکن است ین استغفار، ایبھتر«فرمود:  ج ید: نبیگو می س شداد بن اوس

» 
َ

نَْت َر�ِّ ال
َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، اللَُّهمَّ أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
َ إِالَّ أ

َ
 إِهل

بُوُء لََك 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
بُوُء لََك بَِذنيِْب، فَاْغِفْر يِل فَإِنَُّه ال َ�ْغِفُر أ

َ
َّ َوأ بِِنْعَمِتَك يلَعَ

نَْت 
َ
نُوَب إِالَّ أ جود وز تو ه جب یچ معبود برحقی؛ ھیا الله! تو پروردگار من ھستی :»اذلُّ

که با تو  یمانیم و در حد توانم بر عھد و پھست و من بنده تو یا دهیندارد؛ تو مرا آفر
ش به تو پناه ین دارم. از شّر اعمال خویقی، یا که داده یدیبندم و به نو یام، پا بسته

ش اقرار یکنم و به گناھان خو ی، اعتراف میا که به من داده ییھا آورم و به نعمت یم
س در روز با کھر«د: و فرمو »آمرزد یجز تو گناھان را نم یامرز که کسیدارم؛ پس مرا ب

ه ان بیاز بھشت ،ردیه شب شود بمکنیقبل از ا ،و در ھمان روز ن دعا را بخواندین، ایقی
ه صبح کنین دعا را بخواند و قبل از این ایقیس در شب، با کن ھریرود. ھمچن یشمار م
 ».رود یشمار مه ان بیاز بھشت ،ردیشود بم

                                           
  ٦٣٠٦بخاری حدیث شماره  -١
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 فضیلت تالش و کوشش 

ْ �ِيَنا ﴿: فرماید می الله متعال ِيَن َ�َٰهُدوا َ لََمَع َوٱ�َّ ۚ �نَّ ٱ�َّ َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا
 ].٦٩بوت: ک[العن ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

ھای خویش ھدایت  کوشند، قطعًا آنان را به راه که در راه [خشنودِی] ما می کسانی «
 ». تردید، الله با نیکوکاران است کنیم و بی می

ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ  إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿: فرماید می و الله متعال ْ بِٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ٱ�َّ
ِٰدقُونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ِۚ أ نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
 ].١٥[الحجرات:  ﴾١٥َوَ�َٰهُدواْ بِأ

ای در  اند و [لحظه ه به الله و پیامبرش ایمان آوردهکسانی ھستند کمؤمنان [حقیقی] «
ه [در کردند و با مال و جانشان در راه الله به مبارزه برخاستند؛ اینانند کایمانشان] تردید ن

 ». اعتقاد و عمل] صداقت دارند

ْو َساقَاُه.  ج قَاَل: إِْن اَكَن انلَّيِبُّ  س َ�ْن الُْمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ 
َ
َ َحىتَّ تَِرُم قََدَماُه، أ يَلَُقوُم يِلَُص�ِّ

ُ، َ�يَُقوُل: 
َ

ُ�وُن َ�بًْدا َشُكوًرا«َ�يَُقاُل هل
َ
فَال أ

َ
 ١.»أ

ه کستاد یا می به نماز یقدره ب ھا شب ج د: رسول اللهیگو می س ره بن شعبهیمغ
ن ھمه به یخودت را اگفتند: چرا  میبه او رد. ک می ش، ورمکمبارھای  پاھا و ساق

 ده است) در جوابیگناھان اول و آخرت را بخش اللهه ک ی؟ (در حالیانداز می زحمت
 ».؟رگزار نباشمکشای  ا بندهیآ«فرمود:  می

 فضیلت ترس از الله متعال 

ُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهمۡ ﴿: فرماید می الله متعال ِيَن إِذَا ذُكَِر ٱ�َّ �َذا تُلِيَۡت  إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ
ُونَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم  ٢َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ٱ�َّ

َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ وَ  ٣يُنفُِقونَ  اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤمِنُوَن َحّقٗ
ُ
 ﴾٤رِۡزٞق َكرِ�مٞ أ

  ].٤-٢[األنفال: 
ھایشان ھراسان  شود، دل تردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که وقتی الله یاد می بی«

افزاید و بر پروردگارشان توکل  شود، بر ایمانشان می گردد و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می می
کنند.  ایم انفاق می  شان کرده دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  کنند. ھمان کسانی می

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٨١٩مسلم حدیث شماره  و ١١٣٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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واال] و آمرزش و ه به راستی مؤمنند. برای آنان نزد پروردگارشان، درجاتی [کآنان ھستند 
 ». و خواھد بودکروزِی نی

ُهۡم ﴿: فرماید می و الله متعال ۥٓۚ إِ�َّ ۡصلَۡحَنا َ�ُۥ َزوَۡجُه
َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ َوَوَهۡبَنا َ�ُۥ َ�َۡيٰ َوأ

  ].٩٠اء: ی[األنب ﴾٩٠َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡ�َۡيَ�ِٰت َو�َۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعِ�َ 
دعایش را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و ھمسرش را [که نازا بود] برایش «

شتافتند و در حال بیم و  شایسته [و آمادۀ بارداری] نمودیم. آنان ھمواره در کارھای خیر می
 ». خواندند و پیوسته برای ما [فرمانبردار و] فروتن بودند امید ما را می

َما يُۡؤِمُن �﴿: فرماید می متعالالله  ِيَن إَِذا ذُّكُِرواْ بَِها � � وََسبَُّحواْ إِ�َّ َ�ٰتَِنا ٱ�َّ
وَن۩ َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا  ١٥ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم وَُهۡم َ� �َۡستَۡكِ�ُ

ا رَ  ۢ بَِما  ١٦زَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ َوَطَمٗعا َوِممَّ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

  ].١٧-١٥[السجدة:  ﴾١٧َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
پند داده شوند، به سجده ھا  آن آورند که چون به فقط کسانی به آیات ما ایمان می«

ورزند. [در دل شب،] از بسترھا  ستایند و تکبر نمی پاکی میافتند و پروردگارشان را به  می
خوانند و از آنچه به آنان روزی  شان را با بیم و امید [به نیایش] می خیزند و پروردگار برمی
داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام  کنند. ھیچ کس نمی ایم انفاق می داده
 ». ھا برایشان نھفته است مدھند، چه [بسیار مایۀ] روشنی چش می

  ]٤٦[الرحمن:  ﴾٤٦َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِۦ َجنََّتانِ ﴿ :فرماید می و الله متعال
ترسد، دو باغ [در بھشت]  ھر کس از ایستادن در پیشگاِه پروردگارش [برای حساب] می«
 .»دارد

 فضیلت امید داشتن 

نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ ِمن رَّۡ�َةِ قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿: فرماید می الله متعال
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِيَن أ ٱ�َّ

نُوَب َ�ِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيمُ  َ َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ  ].٥٣[الزمر:  ﴾٥٣ٱ�َّ

از «اند، بگو:  روی کرده [ای پیامبر،] به بندگانم که [در ارتکاب به شرک و گناه] زیاده«
بخشد. به راستی  [اگر توبه کنید،] الله ھمۀ گناھانتان را میزیرارحمت الھی مأیوس نباشید؛ 

  .»که او تعالی بسیار آمرزنده و مھربان است
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ِ سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ  س  ُهَر�ْرةَ َ�ْن أيِب  ي َ�ْفيِس : «ج وُل ا�َّ ِ
َّ

ُ َواذل َهَب ا�َّ َ  �ِيَِدهِ لَْو لَْم تُذنِبُوا، ذلَ
 عَ يُْذنِبُوَن، فَيَْستَْغِفُروَن ا�َّ �َ  ومٍ بُِ�ْم، وََجاَء بِقَ 

َ
 ١.»ُر لَُهمْ يَْغفِ ، �َ اىل

سوگند به ذاتی که جانم در : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
داشت و کسانی را به جای  ان برمیید، الله شما را از میکرد دست اوست، اگر گناه نمی

 ».امرزدیرا بھا  آن زیکه گناه کنند و از الله متعال، آمرزش بخواھند و او نآورد  شما می

 فضلیت مھربانی و رحم نمودن 

ا َغلِيَظ ٱۡلَقلِۡب ﴿: فرماید می الله متعال ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ
واْ مِۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم  ۡ َ�نَفضُّ ۡمرِ� فَإِذَا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ

َ
َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ�

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ   ].١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َ ٱ�َّ
خو [و مھربان]  [ای پیامبر،]  به [سبِب] رحمت الھی است که تو با آنان [= اصحاب،] نرم«

شدند؛ پس از آنان درگذر و  سنگدل بودی، قطعًا از اطرافت پراکنده می شدی؛ و اگر تندخو و
برایشان آمرزش بخواه و در کارھا با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم [بر انجام کاری] 

 ». دارد کنندگان را دوست  تردید، الله توکل گرفتی، بر الله توکل کن؛ [چرا که] بی

َمَّ ﴿: فرماید می و الله متعال ارِ رَُ�َآُء �ُّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ

ثَ 
َ
ِ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِهِم ّمِۡن � ٗدا يَبۡتَُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ٗعا ُسجَّ رِ بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

� َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡورَ  ُجودِ ۡخَرَج َشۡ� ٱلسُّ
َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ اَزَرهُۥ  َٔ ُهۥ َ�  َٔ ٮٰةِ

ِيَن  ُ ٱ�َّ ۗ وََعَد ٱ�َّ اَر اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱلُۡكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ
 
َ
ۡغفَِرٗة َوأ ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم مَّ  ].٢٩[الفتح:  ﴾٢٩ۡجًرا َعِظيَمۢ�َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ

محمد رسول الله و [صحابۀ مؤمن و فداکارش، ھمان] کسانی که ھمواره با او ھستند، در «
دیگر مھربان؛ آنان را در حال رکوع و کجو]، محکم و سختگیرند و با ی افران [ستیزهکبرابر 

مان و پرھیزگاری] آنان جویند؛ نشان [ای ه پیوسته فضل و رضایت الله را میکبینی  سجده می
ھایشان از اثر سجده و عبادت ھویداست؛ این وصف آنان در تورات است؛ و  در چھره

آورد و آن را نیرو  اش را برمی ه جوانهکاست   توصیفشان در انجیل [نیز] ھمچون گیاھی
شاورزان که موجب شگفتی کھایش استوار بایستد؛ چنان  بخشد تا محکم گردد و بر ساقه می

                                           
 ٢٧٤٩مسلم حدیث شماره  -١
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آورد. الله به مؤمنان  شود؛ در نتیجه، الله با [تقویت و پیشرفِت] مؤمنان، کافران را به خشم می
 ». ار [= صحابه و پیروانشان] وعدۀ آمرزش و پاداشی بزرگ داده استکوکنی

 
َ
ِ  :اَل قَ  س ةَ  ُهَر�ْرَ يِب َ�ْن أ قَْرعُ  ج َ�بََّل رَُسوُل ا�َّ

َ
ٍّ وَِعنَْدُه األ ْ�ُن َحا�ٍِس  احلََسَن ْ�َن يلَعِ

َحًدا، َ�نََظَر إيَِلْهِ 
َ
ِ َما َ�بَّلُْت ِمنُْهْم أ

َ
ًة ِمَن الَودل قَْرُع: إِنَّ يِل َعرَشَ

َ
 رَُسوُل اتلَِّميِ�ُّ َجالًِسا، َ�َقاَل األ

 ِ  « ُ�مَّ قَاَل: ج ا�َّ
َ

  َمْن ال
َ

 ١.» يُرَْحمْ يَرَْحْم ال
د، یرا بوس ب یحسن بن عل ج امبریت شده که گفت:  پیروا س رهیاز ابوھر

ھا  آن ک ازی چیبود، گفت: من، ده فرزند دارم و ھ ج امبریکه نزد پ س ابسحاقرع بن 
که رحم نکند، مورد  یکس«به او نگاه کرد و فرمود:  ج ام. رسول الله دهیرا نبوس

 .»ردیگ یرحمت قرار نم
 فضیلت وسعت رحمت الله 

ۡ�َيا َحَسَنٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ إِنَّا ُهۡدنَآ إَِ�َۡكۚ  َوٱۡ�تُۡب َ�َا﴿: فرماید می الله متعال ِ� َ�ِٰذهِ ٱ�ُّ
ِيَن َ�تَُّقوَن  ۡ�ُتُبَها لِ�َّ

َ
� فََسأ ءٖ ۖ َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ َشآُء

َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
قَاَل َعَذاِ�ٓ أ

ِيَن ُهم � َكٰوةَ َوٱ�َّ  ].١٥٦[األعراف:  ﴾١٥٦ُنونَ َ�ٰتَِنا يُۡؤمِ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ

تردید، ما به سوی تو  و در این دنیا و در سرای آخرت، نیکی برایمان مقرر فرما [که] بی «
رسانم و رحمتم ھمه چیز را  عذابم را به ھر کس بخواھم می«[الله] فرمود: ». بازگشتیم

نند و زکات ک مقرر خواھم داشت که پروا پیشه می  فراگرفته است؛ پس آن را برای کسانی
 ».  آورند که به آیات ما ایمان می دھند و [ھمچنین برای] کسانی  می

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
َلَْق، َكتََب يِف َكتَابِِه، �َ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

ْ
ا قىََض اُهللا اخل ُهَو لَمَّ

َعْرِش، إِنَّ رمَْحَيِت َغلَبَْت َغَضيِب 
ْ
 ٢.»ِعنَْدُه، فَْوَق ال

د، در یه خداوند مخلوقات را آفرک یھنگام«: دفرمو ج پیامبرد: یگو یم س رهیابوھر
عرش قرار دارد، نوشت: ھمانا رحمتم بر  یه نزد او و باالکتابش (لوح محفوظ) ک

 .»خشمم، غلبه دارد

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
ِ سُ رَ ِمْعُت سَ قَاَل:  س أ نَْزَل «: وُل قُ �َ  ج وَل ا�َّ

َ
ٍة أ ِ َ�َعاىل مائََة رمَْحَ إِنَّ �َّ

، فَبَها َ�تَعاَطُفوَن، و�ها َ�رَتامَحُوَن،  ًة َواِحَدًة َ�ْ�َ اجِلنِّ واِإل�ِْس َوابَلَهائِم َوالَهوامِّ ِمنَْها رمَْحَ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٣١٨و مسلم حدیث شماره   ٥٩٩٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٧٥١و مسلم حدیث شماره  ٣١٩٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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ُ تَعاىل �ِْسعاً و�ِْسِعَ� رمَْحَةً  َر ا�َّ خَّ
َ
َها، َوأ

َ
يَرَْحُم بها ِعبَادُه يَْوَم  َو�ها َ�ْعِطُف الوَْحُش ىلَع َودل

 ١.»الِقيَاَمةِ 
الله متعال، صد رحمت دارد : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر

ن یھا، جانوران و حشرات نازل کرده است و با ا ھا، جن ان انسانیک رحمِت آن را میکه 
ن یکنند و به ھم یو رحم م یگر مھربانیکدیبه  یالھ یھا دهیک رحمت است که آفری

ند. و الله متعال، نود و ُنه ینما یبه فرزندان خود، رحم م یست که جانوران وحشا خاطر
امت، با آن بر بندگان خود، رحم یگر رحمت را نگه داشته است و روز قیبخش د

 ».دیفرما یم

 فضیلت عفو و گذشت و بردباری 

ْولُواْ ﴿: فرماید می الله متعال
ُ
تَِل أ

ۡ
ْوِ� ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ� يَ�

ُ
ْ أ ن يُۡؤتُوٓا

َ
َعةِ أ ٱلَۡفۡضِل ِمنُ�ۡم َوٱلسَّ

 ُ ن َ�ۡغفَِر ٱ�َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
� ْۗ ْ َوۡ�َۡصَفُحٓوا ِۖ َوۡ�َۡعُفوا َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ    ].٢٢[النور:  ﴾٢٢لَُ�ۡمۚ َوٱ�َّ
که برتری [ایمانی] و وسعت [مالی] دارند، نباید سوگند یاد کنند که به  افرادی از شما«

اند] چیزی ندھند. آنان  خویشاوندان و تھیدستان و مھاجران در راه الله [که مرتکب گناه شده
باید عفو کنند و [از گناه دیگران] چشم بپوشند. آیا دوست ندارید که الله [نیز] شما را 

 ».مھربان استببخشد؟ و الله آمرزندۀ 

ۡعرِۡض َعِن ٱلَۡ�ِٰهلِ�َ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
 ﴾١٩٩ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

  ].١٩٩[األعراف: 
 ».گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان بده و از نادانان روی بگردان«

�َض َومَ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� � �نَّ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسَّ ٓ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ ا بَۡيَنُهَما

ۡفَح ٱۡ�َِميَل  اَعَة ��َِيةۖٞ فَٱۡصَفِح ٱلصَّ   ].٨٥[الحجر:  ﴾٨٥ٱلسَّ
ایم؛ و قیامت قطعًا  حق نیافریده جز به ھاست آن ھا و زمین و آنچه را که میان و ما آسمان«

  .»] به نیکویی گذشت کن آمدنی است؛ پس [ای پیامبر، از کافران

                                           
 با لفظ مسلم ٢٧٥٢ره و مسلم حدیث شما ٦٠٠٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤١٦

 

� ﴿: فرماید می و الله متعال ۡوَ�ِٰدُ�ۡم َعُدّوٗ
َ
ۡزَ�ِٰجُ�ۡم َوأ

َ
ْ إِنَّ ِمۡن أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ    ].١٤[التغابن:  ﴾١٤لَُّ�ۡم فَٱۡحَذُروُهۡمۚ �ن َ�ۡعُفواْ َوتَۡصَفُحواْ َوَ�ۡغفُِرواْ فَإِنَّ ٱ�َّ
اید، به راستی که [بعضی] از ھمسرانتان و فرزندانتان دشمنان  که ایمان آورده  ای کسانی«

کنند]؛  دارند، و منصرف می شما ھستند [چون شما را از یاد الله و جھاد در راه او تعالی بازمی
بر حذر باشید؛ و اگر عفو کنید و [از لغزشھایشان] چشم بپوشید و ببخشید، ھا  آن پس از

 ».ستگمان، الله آمرزندۀ مھربان ا بی

 فضیلت نرمی و مھربانی 

ِ ن اَع عَ  ِ  وُل سُ رَ  اَل : قَ ْت الَ قَ  ل ةَ شَ � ْمِر لُكِّهِ : «ج ا�َّ
َ
ْ�َق يِف األ َ َرِ�يٌق ُ�ِبُّ الرِّ  ١.»إِنَّ ا�َّ

ر است یگ الله مھربان و آسان: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا ل شهیاز عا
 ».مت در ھمه کارھا را دوست داردیو مال یو نرم

نَّ هَ نْ �َ وَ 
َ
 : «اَل قَ  ج يِبَّ انلَّ  ا أ

َ
فِْق َما ال ْ�َق، َوُ�ْعِطي ىلَعَ الرِّ يَا اَع�َِشُة إِنَّ اَهللا َرِ�يٌق ُ�ِبُّ الرِّ

 ُ�ْعِطي ىلَعَ َما ِسَواهُ 
َ

ُعنِْف، َوَما ال
ْ
 ٢.»ُ�ْعِطي ىلَعَ ال

است و الله متعال، مھربان : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا ل شهیاز عا
کند که با  یت میعنا ییزھایچ یو مھربان یرا دوست دارد؛ و بر اثر نرم یو مھربان ینرم

 ». دھد یگر، نمید یھا خشونت و استفاده از روش

نَّ  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ 
َ
 ُ�ْ�َُع ِمْن : «اَل قَ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
 َزانَُه، َوال

َّ
ٍء إِال  يَُ�وُن يِف يَشْ

َ
ْ�َق ال إِنَّ الرِّ

ٍء   َشانَهُ يَشْ
َّ

 ٣.»إِال
 یزیو لطافت در ھر چ ینرم: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا ل شهیاز عا

وب یکه جدا شود، آن را زشت و مع یزیسازد و از ھر چ یبا و آراسته میکه باشد، آن را ز
 .»گرداند یم

                                           
 ٦٩٢٧بخاری حدیث شماره  -١
  ٢٥٩٣مسلم حدیث شماره  -٢
  ٢٥٩٤مسلم حدیث شماره  -٣



 ٤١٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 فضیلت حیا 

يِب ُهَر�َْرةَ  َ�نْ 
َ
ِ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س أ

ْ
َيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن  بِْضٌع وَِستُّوَن ُشْعبَةً يَماُن اإل

ْ
َواحل

 ِ
ْ

 ١.»يَمانِ اإل
ا، یبخش دارد و شرم و حمان شصت و چند یا«فرمود:  ج پیامبرد: یگو س رهیابوھر

 .»رود یمان به شمار میاز ا یبخش

ا أْدرََك : «ج قَال: قَاَل انلَّيبُّ  س َ�ْن أيب مْسُعوٍد األنَْصارِيِّ  ةِ انلَّاُس ِمْن الَكَ إنَّ ِممَّ ِم انلُّبُوَّ
 
ُ
: إَذا لَْم �َْستَِح فَاْصنَ األ

َ
 ٢.»ْع َما ِشئَْت و�

که  یاز سخنان یکی«فرمود:  ج امبریپ ت است کهیروا س یمسعود انصارواز اب
که  ی، ھر عملیا ندارین است که: اگر حیاند، ا افتهیامبران گذشته دریمردم از پ

 .»، انجام بدهیخواھ یم
 باز یست که انسان را از ارتکاب مناھا اللهبندگان پس از سو  اللهاز  ایح یراسته ب
را یدھد، ز می را انجام یارک شه کن شد، ھریر یاز وجود شخص ایدارد و ھرگاه ح می
 ست.ین کارھا در وجودش موجود نیانجام ا یبرا یمانع

 فضیلت سکوت و حفاظت زبان جز از امور نیک 

ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا﴿: فرماید می الله متعال َ َوقُولُوا ْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� يُۡصلِۡح  ٧٠َ�ٰٓ

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
َ
لَُ�ۡم أ
  ].٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما

اید، از الله پروا کنید و سخنی راست و درست بگویید.  مان آوردهای کسانی که ای«
ن را اصالح کند و گناھانتان را بیامرزد و [بدانید]  [پرھیزگار و راستگو باشید] تا الله کارھایتا

ھر کس از [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبرش اطاعت کند، یقینًا به کامیابی بزرگی 
  .»دست یافته است

  َ�نْ 
َ
َْوِم اآلِخِر فََال َمْن اكَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س يب ُهَر�َْرةَ أ

ْ
 يُؤِْذ َن يُْؤِمُن بِاِهللا َوايل

َْوِم اآلجَ 
ْ

َْوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِاِهللا َوايل
ْ

ِخِر ارَُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِاِهللا َوايل
ْو يِلَْصُمْت فَلْيَُقُل 

َ
ا أ  ١.»َخْ�ً

                                           
 با لفظ بخاری ٤٧و مسلم حدیث شماره  ٦٤٧٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٣٤٨٤بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤١٨

 

مان دارد یز ایو روز رستاخ اللهبه  که کسی«فرمود:  ج پیامبرد: یگو یم س رهیابوھر
د نسبت به یمان دارد بایامت ایو روز ق اللهبه  که کسیند، و کت یرا اذاش  هید ھمساینبا

مان دارد وقتی یو روز آخرت ا اللهبه  که کسید و یرام و احترام رفتار نماکمھمانش با ا
 ».ندکوت کد سیبا رنهگد سخنانش خوب و حق باشد وید بایگو می ه سخنک

يِب  َ�نْ 
َ
يُّ اإلِْسَال قَاَل: قَالُوا يَ  س  ُموىَس أ

َ
فَْضُل قَاَل: َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ا رَُسوَل اِهللا أ

َ
ِم أ

 ٢.»انِِه َو�َِدهِ ِمْن لِسَ 
(نزد الله) بھتر  یسکاسالم چه ! الله: مردم گفتند: ای رسول گوید یم س ابوموسی

 ».ه مسلمانان از دست و زبان او در امان باشندک یسکاسالم «است؟ فرمود: 

 فضیلت استقامت بر اوامر الله متعال 

ُل ﴿فرماند:  می الله متعال ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰمواْ تَتََ�َّ ِيَن قَالُواْ َر�َُّنا ٱ�َّ َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة  إِنَّ ٱ�َّ
ْ بِٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  وا ُ�ِۡ�

َ
ْ َو� ْ َوَ� َ�َۡزنُوا �َّ َ�َافُوا

َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ  ٣٠�

َ
َ�ُۡن أ

نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ 
َ
ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ نُُزٗ� ّمِۡن  ٣١ُعونَ ٱ�ُّ

  ].٣٢-٣٠[فصلت:  ﴾٣٢َ�ُفورٖ رَِّحي�ٖ 
سپس [از عبادت و بندگی غیر او سر باز » پروردگار ما الله است«ه گفتند: کسانی ک[اما] «

زدند و بر اعتقاد خود] پایداری کردند، [ھنگام فرا رسیدن مرگشان] فرشتگان بر آنان فرود 
اندوه نداشته باشید؛ و شما را بشارت باد بر بھشتی که [در  و نترسید «گویند:]  آیند، [و می می

شدید! ما در زندگی دنیا و آخرت دوستدار  قبال ایمان و اعمال صالحتان] به آن وعده داده می
نید، در اختیار شماست. به عنوان کشماییم، و در بھشت ھرچه دلتان بخواھد و درخواست 

 ». پذیرایی از جانب آمرزگاری مھربان
  س َ�ْن ُسْفيَاَن بِْن َ�بِْد اِهللا اثلََّقيِفِّ 

َ
 ال

ً
ِْسَالِم قَْوال

ْ
قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل اِهللا، قُْل يِل يِف اإل

َحًدا َ�ْعَدكَ 
َ
ُل َ�نُْه أ

َ
ْسأ

َ
 ٣.»قُْل: آَمنُْت بِاِهللا، فَاْستَِقمْ «قَاَل:  .أ

                                                                                                       
 با لفظ بخاری  ٤٧و مسلم حدیث شماره  ٦٤٧٥متفق علیه؛ حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٤٢و مسلم حدیث شماره  ١١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
  ٣٨مسلم حدیث شماره  -٣



 ٤١٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

من  یبرا رسول اللهای ت است که گفت: گفتم: یروا س یثقف ان بن عبداللهیاز سف
مان آوردم یا اللهه بگو ب«نپرسم. فرمود:  یبگو که بعد از تو از کس یدر اسالم سخن

  ».دار باشی(آمنت بالله) و سپس استقامت کن و پا

 فضیلت پرھیزکاری 

ِ ِمْعُت رَ : سَ اَل قَ  ب �ٍ ِن �َشِ بْ  انِ مَ انلُّعْ  نْ �َ  ََالَل «ُقوُل: �َ  ج ُسوَل ا�َّ
ْ
، َو�ِنَّ إِنَّ احل ٌ ِّ��َ

بَُهاِت اْسترَْبَ   َ�ْعلَُمُهنَّ َكِثٌ� ِمَن انلَّاِس، َ�َمِن ا�َّىَق الشُّ
َ

، َوَ�يْنَُهَما ُمْشتَِبَهاٌت ال ٌ ََراَم َ��ِّ
ْ
 احل

َ
أ

 �َِ
ْ
ايِع يَْرىَع َحْوَل احل ََراِم، اَكلرَّ

ْ
بَُهاِت َوَ�َع يِف احل يِنِه، وَِعرِْضِه، َوَمْن َوَ�َع يِف الشُّ ْن دِلِ

َ
، يُوِشُك أ

ََسِد ُمْضغَ 
ْ
 َو�ِنَّ يِف اجل

َ
ال

َ
 َو�ِنَّ ِحَ� اِهللا َ�َاِرُمُه، أ

َ
ال

َ
 َو�ِنَّ ِللُكِّ َمِلٍك ِحً�، أ

َ
ال

َ
ًة، إَِذا يَْرَ�َع ِ�يِه، أ

َقلُْب 
ْ
 َوِ�َ ال

َ
ال

َ
ََسُد لُكُُّه، أ

ْ
ََسُد لُكُُّه، َو�َِذا فََسَدْت، فََسَد اجل

ْ
 ١».َصلََحْت، َصلََح اجل

 هکدم یشن ج امبریه گفت: از پکت شده است یروا ب ریاز نعمان بن بش
ان حالل و حرام، یحالل و حرام، ھر دو واضح و مشّخص ھستند و در م«فرمود:  می

 دانند. ھرکس از یرا نمھا  آن از مردم، یاریوجود دارند که بس یامور مشتبه و مشکوک
 یکه در شبھات و کارھا یاست و کسش را حفاظت کرده ین و آبرویزد، دیبپرھھا  آن

که گوسفندانش را در  یز آلوده خواھد شد؛ ماننِد چوپانیفتد، به حرام نیمشکوک ب
چراند و ھر لحظه امکان دارد وارد منطقه  یسلطان م ی اطراف چراگاِه ُقُرق شده

گاه باش ِم الله، محّرماِت اوست. یدارد و حر یمی، حرید که ھر پادشاھیممنوعه شود؛ آ
در بدن وجود دارد که صالح و فساد ھمه بدن وابسته به آن است.  یھان! پاره گوشت

 ».د که آن عضو، قلب استیبدان

 فضیلت احسان 

ا �َۡشتَُهونَ  ٤١إِنَّ ٱلُۡمتَّقَِ� ِ� ِظَ�ٰٖل وَُ�يُونٖ ﴿: فرماید می الله متعال ُ�ُواْ  ٤٢َوفََ�ٰكَِه مِمَّ
�ُواْ َهنِٓ�  ۢ َوٱۡ�َ   ].٤٤-٤١[المرسالت:  ﴾٤٤إِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ٤٣ُكنتُۡم َ�ۡعَملُونَ � بَِما  َٔ

ھا قرار دارند، و  ھا و [کنار] چشمه به راستی که [در آن روز،] پرھیزگاران در سایه«
کردید، گوارا  به پاداش آنچه می«شود:]  گفته میھا  آن ھایی که میل داشته باشند. [به میوه

 .»دھیم ما این گونه نیکوکاران را پاداش می». و بیاشامیدبخورید 

                                           
 با لفظ مسلم  ١٥٩٩و مسلم حدیث شماره  ٥٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره - ١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٢٠

 

ۡجُرهُۥ ِعنَد ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ۥٓ أ ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَُه ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ

َ
� َمۡن أ بََ�ٰ
  ].١١٢[البقرة:  ﴾١١٢َرّ�ِهِۦ َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

که مخلصانه روی خود را تسلیم الله کند و نیکوکار باشد، پاداشش نزد  آری، کسی «
  ».شوند پروردگارش [محفوظ] است و [چنین کسانی] نه ترسی خواھند داشت و نه اندوھگین می

يِۡديُ�ۡم إَِ� ٱ�َّهۡ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ْ بِ� ِ َوَ� تُۡلُقوا ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ نفُِقوا

َ
لَُكةِ َوأ

َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡحِسُنوٓا
َ
 ].١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥َوأ

و در راه الله انفاق کنید و [با فرار از میدان جھاد و ترک انفاق،] خود را با دست خویشتن «
  ».دارد به ھالکت نیفکنید؛ و نیکی کنید [که] به راستی الله نیکوکاران را دوست 

 الله متعال فضیلت دوستی 

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
َوَة اِإليَماِن: ثَالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه وََجَد َحَال «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

 
َ

ْن ُ�ِبَّ الَْمرَْء ال
َ
ا ِسَواُهَما، َوأ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن يَُ�وَن ا�َّ

َ
ْن يَْ�َرهَ أ

َ
، َوأ ِ بُُّه إِال ِ�َّ ِ�ُ 

ْن ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ 
َ
ُ�ْفِر َكَما يَْ�َرُه أ

ْ
ْن َ�ُعوَد يِف ال

َ
 ١.»أ

ن سه خصلت را داشته باشد، یا که کسی«فرمود:  ج یه نبکت است یروا س از انس
دوست داشته  تر بیشه: الله و رسولش را از ھمه کنیا یکیچشد.  می مان رایا ینیریش

ه: کنیالله باشد. سوم ا یخاطر خوشنوده س، بکه: محبتش با ھرکنیباشد. دوم ا
 ». ش مانند رفتن در آتش، ناگوار باشدیفر، براک یبرگشتن به سو

�ٍَس 
َ
ِخيِه َما ُ�ِبُّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ أل

َ
ال يُْؤِمُن أ

 ٢.»نِلَْفِسهِ 
ست تا آن یاز شما کامل نک ی چیمان ھیا«فرمود:  ج یه نبکت است یروا س از انس

 ».پسندد یخود م یرا بپسندد که برا یزیھمان چ خود (مسلمان) برادر یکه برا

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْ�َن الُْمتََحابُّوَن «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ِقيَاَمِة: أ

ْ
إِنَّ اَهللا َ�ُقوُل يَْوَم ال

ِظلُُّهْم يِف ِظ�ِّ 
ُ
َْوَم أ

ْ
 ِظ�ِّ جِبََاليِل؟ ايل

َّ
 ِظلَّ إِال

َ
 ٣». يَْوَم ال

                                           
 با لفظ بخاری ٤٣و مسلم حدیث شماره  ١٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٤٥و مسلم حدیث شماره  ١٣ماره متفق علیه؛ بخاری حدیث ش -٢
 ٢٥٦٦مسلم حدیث شماره  -٣



 ٤٢١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

امت یالله متعال، روز ق«: فرمود ج امبریت شده است که گفت: پیروا س رهیاز ابوھر
 یگر دوستیکدیکه به خاطر عظمت من (و در جھت اطاعت از من) با  ید: کسانیفرما یم

آنان را در ه من وجود ندارد، یجز سا یا هیاند، کجا ھستند؟ امروز که سا و محبت داشته
 ».دھم یم یه خود جایسا

 فضیلت گریه از ترس الله متعال 

ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن ﴿: فرماید می الله متعال
َ
نزَِل إَِ� ٱلرَُّسوِل تََرىٰٓ أ

ُ
ٓ أ ْ َما �َذا َسِمُعوا

ٓ َءاَمنَّا فَٱۡ�ُتۡبَنا مَ  � َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ْ ِمَن ٱۡ�َّقِ ا َعَرفُوا ۡمِع ِممَّ ِٰهِدينَ ٱ�َّ َوَما َ�َا َ�  ٨٣َع ٱل�َّ
ٰلِِح�َ  ن يُۡدِخلََنا َر�َُّنا َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱل�َّ

َ
ِ َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱۡ�َّقِ َوَ�ۡطَمُع أ َ�َٰبُهُم  ٨٤نُۡؤِمُن بِٱ�َّ

َ
فَأ

 ٰ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ُ بَِما قَالُواْ َج�َّ  ﴾٨٥لَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ٱ�َّ

  ].٨٥-٨٣[المائدة: 
بینی بر اثر آنچه از حق  شنوند، می و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده است می«

پروردگارا، ایمان آوردیم؛ پس ما را در «گویند:  بارد و می اند، چشمانشان اشک می شناخته
و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم؛ زمرۀ [مسلمانان و] گواھان بنویس. چرا به الله 

پس الله به » ] درآورد؟ ه امید داریم پروردگارمان ما را با گروه شایستگان [به بھشتکحال آن
ھایی [از بھشت] پاداش داد که از زیر [درختان] آن جویبارھا  پاس آنچه گفتند، به آنان باغ

 ». ن است جزای نیکوکارانجاری است و جاودانه در آن خواھند ماند؛ و ای
�ٍس  نْ �َ 

َ
ٌء فََخَطَب َ�َقاَل:  ج بَلََغ رَُسوَل اهللاِ : اَل ، قَ س ،أ ْصَحابِِه يَشْ

َ
ُعرَِضْت «َ�ْن أ

ْعلَُم لََضِحْكتُمْ 
َ
، َولَْو َ�ْعلَُموَن َما أ ِّ َْ�ِ َوالرشَّ

ْ
َْوِم يِف اخل َر اَكيلْ

َ
َنَُّة َوانلَّاُر، فَلَْم أ

ْ
َّ اجل قَِليًال  يلَعَ

ْصَحاِب رَُسوِل اهللاِ » َوبَلََكيْتُْم َكِثً�ا
َ
ىَت ىلَعَ أ

َ
ْوا  ج قَاَل: َ�َما أ َشدُّ ِمنُْه، قَاَل: َ�طَّ

َ
يَْوٌم أ

 ١.رُُءوَسُهْم َولَُهْم َخِن�ٌ 
د؛ یشان رسیبه ا ج امبریدرباره اصحاب پ یخبرت است که گفت: یروا س از انس

ر و شر یبھشت و دوزخ به من نشان داده شد و مانند امروز، خ«کرد و فرمود:  یسخنران
اد، یو ز یددیخند ید، کم میدانست یدانم، شما م یچه را که من م ام؛ اگر آن دهیرا ند

نگذشت؛ آنان،  ج امبریاران پیتر از آن روز بر  سخت یچ روزیو ھ». دیستیگر یم
 ».بلند شدھا  آن هیگر یشان را پوشاندند و صدایسرھا

                                           
 با لفظ مسلم ٢٣٥٩و مسلم حدیث شماره  ٤٦٢١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٢٢

 

ِ قَاَل: سَ  ب بَّاٍس �َ  ِن ابْ  نْ �َ  ُهَما انلَّاُر: َ�ْ�ٌ «ُقوُل: �َ  ج ِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  َ�َمسُّ
َ

َ�يْنَاِن ال
 ِ ُْرُس يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
، َوَ�ْ�ٌ بَاتَْت حت ِ  ١.»بََ�ْت ِمْن َخْشيَِة ا�َّ

فرمود:  می دم کهیشن ج امبریت شده است که گفت: از پیروا ب از ابن عباس
د؛ و یت الله بگریکه از خوف و خش یکند: چشم یآتش دوزخ، دو چشم را لمس نم«

 .»دار بماندیدر راه الله، ب ینگھبان یکه برا یچشم

 فضیلت سخن خوب و خوشرو بودن 

ا ﴿: فرماید می الله متعال ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ َغلِيَظ ٱۡلَقلِۡب فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ
 ۡ ۡمرِ� فَإِذَا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ

َ
واْ مِۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ� َ�نَفضُّ

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ  ].١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َ ٱ�َّ

خو [و مھربان]  که تو با آنان [= اصحاب،] نرم [ای پیامبر،]  به [سبِب] رحمت الھی است«
شدند؛ پس از آنان درگذر و  شدی؛ و اگر تندخو و سنگدل بودی، قطعًا از اطرافت پراکنده می

برایشان آمرزش بخواه و در کارھا با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم [بر انجام کاری] 
 ».دارد کنندگان را دوست  توکلتردید، الله  گرفتی، بر الله توکل کن؛ [چرا که] بی

آءِ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ ﴿: فرماید می و الله متعال َّ آءِ َوٱل�َّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِ� ٱل�َّ ٱ�َّ
ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ   . ]١٣٤[آل عمران:  ﴾١٣٤َوٱۡلَعا�َِ� َعِن ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ

برند  کنند و خشم خود را فرومی تنگدستی انفاق میکه در [ھنگام] توانگری و   آن کسانی«
 ».گذرند؛ و الله نیکوکاران را دوست دارد و از مردم درمی

يِب 
َ
ِ  س َذرٍّ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َخاَك «قَاَل:  ج أ

َ
ْن تَلىَْق أ

َ
ِْقَرنَّ ِمَن الَْمْعُروِف َشيْئًا َولَْو أ

َ
َال حت

 ٢.»بِوَْجٍه َطلٍْق 
ز یرا کوچک و ناچ یکیچ کار نیھ«فرمود:  ج است که رسول الله تیروا س از ابوذر
 ».یمالقات کن ییرو ن عمل را که با برادرت با گشادهیا یمپندار؛ حت

                                           
  ١٦٣٩صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١
  ٢٦٢٦مسلم حدیث شماره  -٢



 ٤٢٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 فضیلت زھد در دنیا 

اَر ٱ�ِخَرةَ ﴿: فرماید می الله متعال ۡ�َيآ إِ�َّ لَۡهوٞ َولَعِٞبۚ �نَّ ٱ�َّ لَِ�َ َوَما َ�ِٰذهِ ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ
  ].٦٤بوت: ک[العن ﴾٦٤ٱۡ�ََيَواُنۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ 

تردید، سرای آخرت  و این زندگی دنیا [چیزی] جز سرگرمی و بازیچه نیست؛ و بی«
 ». دانستند [دل به دنیا نبسته بودند] زندگانی [راستین] است. اگر [کافران این حقیقت را] می

ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱلَۡعِ�ِّ ﴿: فرماید می و الله متعال َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
ۡ�َفۡلنَا 

َ
ۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ ۡ�َيا ِ ٱ�ُّ ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوة يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُه

َبَع َهَوٮُٰه َوَ�َن  ۡمُرهُۥ فُُرٗطاقَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱ�َّ
َ
  ].٢٨هف: ک[ال ﴾٢٨أ

و خود را [بر ھمنشینی] با کسانی ھمراه [و شکیبا] گردان که بامداد و شامگاه «
خواھند؛ و ھرگز چشمانت  خوانند [و با آنکه فقیرند، تنھا] رضایِت او را می پروردگارشان را می

رتمندان] را بخواھی و را از آنان برنگردان تا زیورھای دنیا [و ھمنشینی با اشراف و قد
ایم و از ھوای نفس  که دلش را از یاد خویش غافل ساخته [ھمچنین] از کسی پیروی نکن 

 ». خود پیروی کرده و کارش تباه است
  نْ �َ 

َ
ٍد قُوتاً  آَل  اْرُزْق اللَُّهمَّ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س  ُهَر�َْرةَ يِب أ  ١.»ُ�َمَّ

خانواده محمد را به  ِی ا الله! روزی«فرمود:  ج رسول اللهکه  گوید می س رهیھرابو
 ». اندازه سّد َرَمق قرار بده

ِ اَع  نْ �َ  دٍ : ْت الَ قَ  ل ةَ شَ � ِمْن َطَعاِم الرُبِّ ثََالَث  ُمنُْذ قَِدَم الَمِدينَةَ  ج َما َشِبَع آُل ُ�َمَّ
 ٢.يَلَاٍل تِبَااًع، َحىتَّ قُِبَض 

 ینه آمدند، سه شب پیکه به مد یاز زمان ج خانواده محمد«: گوید یم ل عائشه
  .»وفات نمود ج امبریکه پنیار نشدند تا یاز نان گندم س یدر پ

 فضیلت انفاق در راه خیر 

�َبَتۡت ﴿: فرماید می الله متعال
َ
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱ�َّ مَّ

ُ َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُءۚ َوٱ�َّ ِ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� َوٱ�َّ
ِيَن  ٢٦١َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ ٱ�َّ

                                           
 لفظ مسلم با  ١٠٥٥و مسلم حدیث شماره  ٦٤٦٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢٩٧٠و مسلم حدیث شماره  ٥٤١٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٢٤

 

ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِ 
َ
ۡجرُُهۡم ِعنَد يُنفُِقوَن أ

َ
َُّهۡم أ ٗذى ل

َ
ْ َمّنٗا َوَ�ٓ أ نَفُقوا

َ
ٓ أ ِ ُ�مَّ َ� يُۡتبُِعوَن َما يِل ٱ�َّ

  ].٢٦٢-٢٦١[البقرة:  ﴾٢٦٢َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
ای  هکنند، ھمانند دان که اموال خود را در راه الله انفاق می  َمَثل [اجر و ثواب] کسانی«

کس بخواھد  رویاَند که در ھر خوشه یکصد دانه است؛ و الله برای ھر  است که ھفت خوشه می
کند و الله گشایشگِر داناست. کسانی که اموالشان را در راه الله  [پاداش او را] چند برابر می

 دارند، پاداش آنان نزد پروردگارشان بخشند و در پِی بخشش خود، مّنت و آزار روا نمی می
 ». شوند [محفوظ] است؛ نه ترسی خواھند داشت و نه اندوھگین می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ِعبَاُد ِ�يِه، إِالَّ َملاََكِن َ�ْ�ِالِن، «قَاَل:  ج أ

ْ
َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح ال

ْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا، َوَ�ُقوُل اآلخَ 
َ
َحُدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
ْعِط ُمْمِساًك تَلًَفاَ�يَُقوُل أ

َ
 ١.»ُر: اللَُّهمَّ أ

ھر روز که بندگان شب را به صبح «فرمود:  ج پیامبره ککند  می تیروا س رهیابوھر
که انفاق  یا الله! به کسید: یگو یمھا  آن از یکیند؛ یآ ین مییرسانند، دو فرشته پا یم
که از انفاق کردن  یل و کسیا الله! به بخید: یگو یم یگریکند، عوض بده. و د یم

 .»ان برسانیکند، ضرر و ز یم یخوددار

 فضیلت کثرت انجام اعمال نیک 

ۡسَتۡخلَفَِ� �ِيهِ� ﴿: فرماید می الله متعال ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ ِممَّ
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ َوأ َءاِمُنواْ بِٱ�َّ

ۡجٞر 
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم َوأ   ].٧د: ی[الحد ﴾٧َكبِ�ٞ فَٱ�َّ

ه شما را جانشین [و نمایندۀ خود در استفاده کبه الله و پیامبرش ایمان آورید و از اموالی «
نند، پاداش که ایمان بیاورند و انفاق کنید؛ زیرا افرادی از شما کاز آنھا] قرار داده است انفاق 

 ». بزرگی [در پیش] دارند

يِب ُهَر�َرةَ 
َ
َ : «ج اَل رَُسوُل اهللاِ قَاَل: قَ  س َ�ْن أ

ْ
ْصبََح ِمنُْ�ُم ايل

َ
بُو » ْوَم َصائِماً؟َمْن أ

َ
قَاَل أ

نَا. قَاَل: 
َ
َ «بَْ�ٍر: أ

ْ
نَا. قَاَل: » ْوَم َجنَاَزًة؟َ�َمْن تَِبَع ِمنُْ�ُم ايل

َ
بُو بَْ�ٍر: أ

َ
ْطَعَم «قَاَل أ

َ
َ�َمْن أ

 َ
ْ

نَا.» ْوَم ِمْسِكيناً؟ِمنُْ�ُم ايل
َ
بُو بَْ�ٍر: أ

َ
َ «قَاَل:  قَاَل أ

ْ
بُو » ْوَم َمِر�ضاً؟َ�َمْن اَعَد ِمنُْ�ُم ايل

َ
قَاَل أ

ِ بَْ�رٍ  نَا. َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 َما اْجتََمْعَن يِف اْمِرٍئ إِ : «- ج - : أ

َّ
َنّةَ  ال

ْ
  ٢.»َدَخَل اجل

                                           
 با لفظ بخاری  ١٠١٠و مسلم حدیث شماره  ١٤٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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از شما امروز روزه  یچه کس«: فرمود ج ت شده که رسول اللهیروا س رهیاز ابوھر
ع ییاز شما امروز در تش یچه کس«: فرمود ج ابوبکر پاسخ داد: من. رسول الله »است؟

چه «: فرمود ج ابوبکر گفت: من. رسول الله »شرکت داشته است؟ای  و متابعت جنازه
 ج ابوبکر گفت: من. رسول الله »را اطعام کرده است؟ ینیاز شما امروز مسک یکس

ابوبکر گفت: من.  »ادت کرده است؟یرا ع یضیاز شما امروز مر یچه کس«: فرمود
نکه آن یشوند مگر ا نمی جمع یل در کسین صفات و فضایا«: فرمود ج رسول الله

  .»باشد شخص مستحق بھشت

انَ َ�ْن  ِ َ�َ� «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت انلَّيِبَّ  ُه قَاَل:�نَّ  س ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ َمْن َ�َ� َمْسِجًدا ِ�َّ
ُ يِف 

َ
َنَِّة ِمثْلَهُ اُهللا هل

ْ
 ١.»اجل

 الله یخوشنود یس براکھر«فرمود:  یمه کدم یشن ج پیامبراز گوید  یم س عثمان
 ».ردکبنا خواھد  یو یمانند آن، در بھشت براای  خانه اللهند، کبنا  یمسجد

  عفضیلت تواض

ِيَن َ� ﴿: فرماید می الله متعال اُر ٱ�ِخَرةُ َ�َۡعلَُها لِ�َّ �ِض تِۡلَك ٱ�َّ
َ
� ِ� ٱۡ� يُرِ�ُدوَن ُعلُّوٗ

  ].٨٣[القصص:  ﴾٨٣َوَ� فََساٗد�ۚ َوٱۡلَ�ٰقِبَُة لِۡلُمتَّقِ�َ 
دھیم که خواھان گردنکشی و فساد در  این سرای آخرت را [فقط] برای کسانی قرار می«

 ».زمین نیستند؛ و سرانجاِم نیک، از آِن پرھیزگاران است

�ِض َهۡوٗنا �ذَا وَِعبَ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ِيَن َ�ۡمُشوَن َ�َ ٱۡ� اُد ٱلرَّ� ٱ�َّ

  ].٦٣[الفرقان:  ﴾٦٣َخاَطَبُهُم ٱۡلَ�ِٰهلُوَن قَالُواْ َسَ�ٰٗما
و بندگان [مؤمن و شایستۀ] رحمان، کسانی ھستند که با فروتنی [و متانت] بر زمین راه «

[به ، دھند د] آنان را مورد خطاب قرار میکه جاھالن [با سخنان ناپسن روند و ھنگامی  می
 ».گویند جای تالفی، با آنان] به نیکی سخن می

يِب ُهَر�َرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َما َ�َقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اُهللا َ�بًْدا «قَاَل:  ج أ

 ِ َحٌد ِ�َّ
َ
ا، َوَما تََواَضَع أ  ِعزًّ

َّ
 َرَ�َعُه اهللاُ بَِعْفٍو، إِال

َّ
 ٢.»إِال

                                           
 با لفظ مسلم  ٥٣٣و مسلم حدیث شماره  ٤٥٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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صدقه ھرگز از ثروت انسان : «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
کند و ھرکس به  اد مییاش، عزت او را ز ن الله در برابر گذشت بندهیقیکاھد و به  نمی

 ».گرداند د، الله او را بلندمرتبه مییخاطِر الله تواضع و فروتنی نما

 نیکی فضیلت عدالت و 

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ﴿: فرماید می الله متعال
ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ  ].٩٠[النحل:  ﴾٩٠َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ

دھد  نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان میدر حقیقت، الله [شما را] به عدالت و «
 ». ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می و از فحشا و زشت

ۡجُرهُۥ ِعنَد ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ۥٓ أ ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَُه ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ

َ
� َمۡن أ بََ�ٰ

  ].١١٢[البقرة:  ﴾١١٢لَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ َرّ�ِهِۦ َوَ� َخوٌۡف عَ 
که مخلصانه روی خود را تسلیم الله کند و نیکوکار باشد، پاداشش نزد  آری، کسی «

پروردگارش [محفوظ] است و [چنین کسانی] نه ترسی خواھند داشت و نه اندوھگین 
 ».شوند می

 ]٢١٥[الشعراء:  ﴾٢١٥لَِمِن ٱ�َّبََعَك مَِن ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ وَٱۡخفِۡض َجنَاَحَك ﴿: فرماید می و الله متعال
 ». اند، مھربان [و فروتن] باش که از تو پیروی کرده و با مؤمنانی «
ِ بْ  دِ بْ �َ  نْ �َ  إِنَّ الُْمْقِسِطَ� ِعنَْد : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ب اِص العَ  ِن بْ  روٍ مْ ِن �َ ا�َّ

يَن َ�ْعِدلُوَن يِف ُحْكِمِهْم اِهللا ىلَعَ َمنَابَِر ِمْن  ِ
َّ

تَا يََديِْه يَِمٌ�، اذل
ْ
نُوٍر، َ�ْن يَِمِ� الرَّمْحَِن، َوِ�

ْهِليِهْم َوَما َولُوا
َ
 ١.»َوأ

ھمانا «فرمود:  ج رسول الله ت شده کهیروا ب از عبد الله بن عمرو بن العاص
و در  یکه در حکمران یکسان یعنیاز نور قرار دارند؛  یدادگران نزد الله متعال بر منابر

شود، عدالت  یداده مھا  آن که به یتیولئز در مسیش و نیان ھمسران و خانواده خویم
 ».ورزند یم

                                           
  ١٨٢٧مسلم حدیث شماره  -١
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 قرآن کریم  فضایل -٧
 فضیلت قرآن کریم 

َثاِ�َ َ�ۡقَشعِرُّ ﴿: فرماید می الله متعال تََ�ٰبِٗها مَّ ۡحَسَن ٱۡ�َِديِث كَِ�ٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزَّ ِمۡنُه ٱ�َّ

 ِ ِۚ َ�ٰلَِك ُهَدى ٱ�َّ ِيَن َ�َۡشۡوَن َر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُ�ُهۡم إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ ُجلُوُد ٱ�َّ
ُ َ�َما َ�ُۥ ِمۡن َهادٍ   ].٢٣[الزمر:  ﴾٢٣َ�ۡهِدي بِهِۦ َمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱ�َّ

دیگر و ک] ھمانند ی ه [برخی از آیاتشکرده کازل تابی نکالله بھترین سخن را به صورت «
ه از [مجازات] پروردگارشان بیم دارند، [با شنیدن این کسانی ک[برخی نیز] مکرر است. 

گیرد. این ھدایِت  شود و سپس دل و جانشان با یاد الله آرام می آیات،] مو بر تنشان راست می
نماید؛ و ھر کس که الله او را گمراه سازد، ھیچ  میه ھر کس را بخواھد، به آن راه کالله است 

 ». ھدایتگری نخواھد داشت

ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿: فرماید می و الله متعال ۡقوَُم َو�ُبَّ�ِ
َ
إِنَّ َ�َٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

ۡجٗر� َكبِٗ��
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱل�َّ نَّ  ٩ٱ�َّ

َ
ۡ�تَۡدنَا َوأ

َ
ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ أ ٱ�َّ

ِ�ٗما
َ
  ].١٠-٩[اإلسراء:  ﴾١٠لَُهۡم َعَذابًا أ

ارھای که ککند و به مؤمنانی  به راستی که این قرآن به استوارترین راه ھدایت می«
ه کسانی ک[در پیش] است. و برای  برایشانه پاداشی بزرگ کدھد  نند مژده میک شایسته می

 .»ایم ردهکآورند، عذابی دردناک مھّیا  به آخرت ایمان نمی

نُفِسِهۡمۖ وَِجۡئَنا ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم ّمِۡن أ مَّ

ُ
ِ أ

َوَ�ۡوَم َ�ۡبَعُث ِ� ُ�ّ
 ۡ�َ ِ

ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ � َونَزَّ ُؤَ�ٓءِ ٰٓ�َ ٰ ٰى بَِك َشِهيًدا َ�َ ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ
  ].٨٩[النحل:  ﴾٨٩لِۡلُمۡسلِِم�َ 

گماریم [که به کفر و  و روزی [را یاد کن] که از ھر امتی، گواھی از خودشان بر آنان می«
] را  گیریم؛ و ما این کتاب [= قرآن ایمانشان گواھی دھد] و تو را [ای محمد،] بر اینان گواه می

که روشنگِر ھمه چیز است و برای مسلمانان، رھنمود و رحمت و بشارت  بر تو نازل کردیم
 ». است

ْ لََعلَُّ�ۡم ﴿: فرماید می و الله متعال نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَٱتَّبُِعوهُ َوٱ�َُّقوا
َ
َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ

  ].١٥٥[األنعام:  ﴾١٥٥تُرَۡ�ُونَ 
است؛ از آن پیروی کنید و پروا نمایید؛ و این [قرآن] که آن را نازل کردیم کتابی ُپربرکت «

 ». باشد که مورد رحمت [الله] قرار گیرید
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 کند می فضیلت قاری قرآن که به آن عمل

ۡجَر ﴿: فرماید می الله متعال
َ
لَٰوةَ إِنَّا َ� نُِضيُع أ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ُكوَن بِٱلِۡكَ�ِٰب َوأ ِيَن ُ�َمّسِ َوٱ�َّ

جویند و نماز را برپا   و کسانی که به کتاب [الله] تمّسک می« ].١٧٠[األعراف:  ﴾١٧٠ٱلُۡمۡصلِِح�َ 
 ».کنیم دارند، به یقین [بدانند که] ما پاداش نیکوکاران را تباه نمی می

ْشَعرِيِّ 
َ
يِب ُموىس األ

َ
ُقْرآَن َكَمثَِل «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س أ

ْ
 ال

ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
َمثَُل الُْمؤِمِن اذل

تْرُجَّ 
ُ
ُقْرآَن َكَمثَِل اتلَّْمَرِة، الَ األ

ْ
 ال

ُ
ي َال َ�ْقَرأ ِ

َّ
ِة، ِر�َُها َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب؛ َوَمثَُل الُْمْؤِمِن اذل

ْ�َانَِة، ِر�َُها َطيٌِّب وَ  ُقْرآَن، َمثَُل الرَّ
ْ
 ال

ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
طْعُمَها ِر�َح لََها َوَطْعُمَها ُحلٌْو؛ َوَمثَُل الُْمنَافِِق اذل

َنَْظلَِة، لَيَْس لََها ِر�ٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ 
ْ
ُقْرآَن َكَمثَِل احل

ْ
 ال

ُ
ي َال َ�ْقَرأ ِ

َّ
؛ َوَمثَُل الُْمنَافِِق اذل  ١.»ُمرٌّ
خواند مانند  می ه قرآنک یمومن«فرمود:  ج پیامبرد: یگو یم س ابوموسی اشعری

ه قرآن ک یمومنذ و عالی است، و یلذاش  ش خوب و ھم مزهیه ھم بوکاست دستنبو 
 ه قرآنکن است، و منافقی یریه بو ندارد اّما طعمش شکی است یخواند مانند خرما نمی
ه کتلخ است، و منافقی اش  ه بوی خوشی دارد ولی مزهکی است حانیخواند مانند ر می

 ». باشد می ه بوی خوشی ندارد و طعمش ھم تلخکخواند مانند حنظلی است  قرآن نمی
ار یش بسیبو ه خطھای سبز وسرخ دارد وکاست  کوچکأترّجة: نوعی از خربره «

 ».شود می ه دستنبو نام دارد، و شمام ھم به آن گفتهکمطبوع است 

 فضیلت یادگیری و تعلیم دادن قرآن کریم 

ُ ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم ﴿: فرماید می الله متعال ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
َوٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٰنِّ�ِ  ْ َر�َّ ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُوا ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا
  ]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

انش و فھم] و پیامبری برای ھیچ بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و ُحکم [= د«
بلکه [سزاوار است که ». به جای الله، بندگان من باشید«دھد، سپس او به مردم بگوید: 

دادید و از آنجا که [عقاید و  به خاطر آنکه کتاب را آموزش می«پیامبران به مردم بگویند:] 
 ». دادید، [فقیھان و دانشمندان] الھی باشید احکام آن را به دیگران] درس می

انَ  ُقْرآن وََعلََّمهُ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ
ْ
 ٢.»َخْ�ُ�ْم َمْن َ�َعلََّم ال

                                           
 با لفظ بخاری  ٧٩٧و مسلم حدیث شماره  ٥٠٥٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٥٠٢٧بخاری حدیث شماره  -٢



 ٤٢٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ن شما کسی است که یبھتر«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می س عثمان بن عفان
 .»گران آموزش دھدیرد و آن را به دیقرآن را فرا گ

 فضیلت مھارت در قرآن کریم 

 ِ ِ قَالَْت  ل ةَ شَ َ�ْن اَع� َرةِ : «ج : قَاَل رَُسوُل ا�َّ رَبَ
ْ
ِكَراِم ال

ْ
َفَرِة ال ُقْرآِن َمَع السَّ

ْ
الَْماِهُر بِال

ْجَرانِ 
َ
ُ أ

َ
ُقْرآَن َوَ�تَتَْعتَُع ِ�يِه وَُهَو َعلَيِْه َشاقٌّ هل

ْ
 ال

ُ
ى َ�ْقَرأ ِ

َّ
 ١.»َواذل

در خواندن قرآن، مھارت  که کسی«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می ل شهیعا
کوکار خواھد داشت، و یمانند منزلت فرشتگان بزرگوار و ن یامت) منزلتیدارد، (روز ق

 .»د، دو پاداش داردیآن را تالوت نما یبا لکنت زبان و سخت که کسی

 فضیلت جمع شدن برای تالوت قرآن کریم 

يِب ُهَر�ْ 
َ
ِ َ�تْلُوَن  ...: «قَاَل  ج يِبِّ انلَّ  ِن عَ  س َرةَ َ�ْن أ َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ىِف َ�يٍْت ِمْن ُ�يُوِت ا�َّ

تْهُ  ِكينَُة، وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة، وََحفَّ ِ َو�َتََدارَُسونَُه بَيْنَُهْم إِالَّ نََزلَْت َعلَيِْهُم السَّ ُم ِكتَاَب ا�َّ
ُ ِ�يَمْن ِعنَْدُه، َوَمنْ  ْع بِِه �ََسبُهُ  الَْمَالئَِ�ُة، وََذَكَرُهُم ا�َّ  بِِه َ�َملُُه لَْم �رُْسِ

َ
أ  ٢.»َ�طَّ

از  یکیدر  یا و ھرگاه عده ...«فرمود:  ج روایت شده است که پیامبر س از ابوھریره
م و آموزش آن یالله (مساجد) جمع شوند تا کتاب الله را تالوت کنند و به تعل یھا خانه

رد و یگ یرا دربرمھا  آن ،یشود و رحمت الھ ینازل مھا  آن گر بپردازند، آرامش بریکدیبه 
اد یکه نزد او ھستند،  یِش کسانیشوند و الله، آنان را پ یجمع مھا  آن راموِن یفرشتگان پ

 یا دهیچ فاید، نسب او، ھینما یا کوتاھیک، درنگ ین یکه در انجام کارھا یکند. کس یم
 ».رسد و به دادش نمی ش نداردیبرا

  قرآنواجب بودن محکم گرفتن 

يِب ُموىَس 
َ
َشدُّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَُهَو أ ِ

َّ
ُقْرآَن، فََواذل

ْ
َ�َعاَهُدوا ال

يًا ِمَن اِإلبِِل يِف ُ�ُقِلَها  ٣.»َ�َفصِّ

                                           
 با لفظ مسلم  ٧٩٨و مسلم حدیث شماره  ٤٩٣٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٦٩٩صحیح مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٧٩١و مسلم حدیث شماره  ٥٠٣٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٣٠

 

 د (ھمواره آنینکاز قرآن، مواظبت «فرمود:  ج ید: نبیگو می س یاشعر یابوموس
ه ک یتر از شتر عیه جانم در دست اوست، قرآن سرک یبه ذاتد) سوگند ییرا تالوت نما

 .»زدیگر می ش بسته باشد،یزانو

 فضیلت گوش دادن به قرآن

ِ لَُهُم ﴿: فرماید می الله متعال ْ إَِ� ٱ�َّ نَابُٓوا
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ُٰغوَت أ ْ ٱل�َّ ِيَن ٱۡجتَنَُبوا َوٱ�َّ

ۡ ِعَبادِ  ٰىۚ فَبَّ�ِ ِيَن َهَدٮُٰهُم  ١٧ٱۡلبُۡ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
ۥٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
ِيَن �َۡسَتِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َ�َيتَّبُِعوَن أ ٱ�َّ

لَۡ�ٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۖ َوأ ُ   ].١٨-١٧[الزمر:  ﴾١٨ٱ�َّ

طاغوت [= معبودان غیر الله] اجتناب ورزیدند و  عبادته از کسانی است کبشارت برای «
ن] به درگاه الھی بازگشتند؛ پس [ای پیامبر،] [بھشت را] به بندگانم بشارت بده. کنا [توبه

نند. آنان ک شنوند و از بھترین آن پیروی می [ھمان] کسانی که سخن[ھای مختلف] را می
 .»ه الله ھدایتشان کرده و خردمندندکسانی ھستند ک

َّ «: ج  انلَّيِبُّ : قَاَل يِل اَل قَ  س َ�ْن ابِْن َمْسُعودٍ   يلَعَ
ْ
 َعلَيَْك، »اقَْرأ

ُ
، آقَْرأ ِ ، قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

نِْزَل، قَاَل: 
ُ
 َهِذهِ اآليَِة:» َ�َعمْ «وََعلَيَْك أ

َ
َ�يُْت إىِل

َ
ُت ُسوَرَة النَِّساِء َحىتَّ أ

ْ
فََكۡيَف إِذَا ﴿ َ�َقَرأ

ُؤَ�ٓ  ٰٓ�َ ٰ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

َحْسبَُك «قَاَل:  ].٤١[النساء:  ﴾٤١ءِ َشِهيٗداِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
 
ْ

ََفتُّ إيَِلِْه، فَإَِذا َ�يْنَاُه تَْذِرفَانِ » نَ اآل  ١.فَاتلْ
قرآن را بر من «م فرمود: یبرا ج ت شده که گفت: رسول اللهیروا س از ابن مسعود

که بر شما فرو فرستاده  یا من بر شما بخوانم در حالیآ !ای رسول اللهگفتم:  »بخوان!
ه ین آینکه به اینساء را خواندم تا ا شان سورهیو من بر ا» بله«شده است؟ فرمود: 

ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدا﴿دم: یرس ٰٓ�َ ٰ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾٤١فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
آنگاه که از ھر امتی شاھدی را [که پیامبر و [حال و روِز ناباوران] چگونه باشد « ].٤١[النساء: 

آوریم و تو را [نیز ای پیامبر، دربارۀ ابالغ پیام الھی] بر اینان  ھمان امت باشد] به میان 
 شدم که چشمانید ؛مستینگر شیسوه و من ب »حاال بس است«فرمود: » ؟ آوریم گواه 

 اشکبار است. 

                                           
 با لفظ بخاری ٨٠٠و مسلم حدیث شماره  ٥٠٥٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٤٣١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

را او شاھد حق است و امتش از یشفقت بر امتش بوده، ز یاز رو ج پیامبرستن یگر
 ستند.ین یگناه خال

 دارد می قرآن را برپا که کسیفضیلت 

ُقْرآَن : «اَل قَ  ج انلَّيِبِّ  ِن عَ  ب رَ مَ �ُ  ِن ِن ابْ عَ 
ْ
: رَُجٌل آتَاُه اُهللا ال  يِف اثْنَتَْ�ِ

َّ
 َحَسَد إِال

َ
ال

، َ�ُهَو ُ�نِْفُقُه آنَاَء اللَّيِْل، َوآنَاَء َ�ُهَو َ�ُقوُم بِِه آنَاَء اللَّيِْل، َوآنَاَء انلََّهاِر، 
ً

َورَُجٌل آتَاُه اُهللا َماال
 .١»انلََّهارِ 

رشک بردن (غبطه خوردن) «فرمود:  ج امبریت است که پیروا ب از ابن عمر
اد داده یفقط در دو مورد، درست است: شخصی که الله به او قرآن (و معارف قرآنی) را 

ز شخصی که الله به او مالی داده یکند و ن ز، به آن عمل میھای شب و رو و او در ساعت
 .»کند ھای شب و روز، آن را انفاق می و او در ساعت

 فضیلت تالوت قرآن قرآن با صدای زیبا

يِب ُهَر�ْ 
َ
ِذَن نِليَِبٍّ «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  قَاَل  س َرةَ َ�ْن أ

َ
ٍء َما أ ِذَن اُهللا ليَِشْ

َ
َما أ

ُقْرآنِ 
ْ
 ٢.»َ�تََغ�َّ بِال

 یگونه که به صدا الله آن: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
گوش نداده  یگریِز دیدر ھنگام تالوت قرآن گوش داده، به چ یامبریخوش و آشکاِر پ

  .»است

 فضیلت سوره فاتحه 

يِب 
َ
ْ ِع بْ افِ يٍد رَ عِ سَ َ�ْن أ ِ سُ  رَ يِل  اَل : قَ اَل قَ  س �َّ ُمعَ ِن ال ْ�َظَم ُسوَرٍة : «ج وُل ا�َّ

َ
َعلُِّمَك أ

ُ
َال أ

َ
أ

ُْرَج ِمَن الَمْسِجدِ 
َ

ْن خت
َ
ُْرَج، قُلُْت: يَا رَُسوَل »يِف الُقْرآِن َ�بَْل أ

َ
ْن �

َ
رَْدنَا أ

َ
ا أ َخَذ �ِيَِدي، فَلَمَّ

َ
، فَأ

، إِنََّك قُلَْت:  ِ ْ�َظَم ُسوَرٍة ِمَن الُقرْ «ا�َّ
َ
َعلَِّمنََّك أ

ُ َ
ِ رَبِّ الَعالَِمَ�، ِ�َ «قَاَل: » آنِ أل احلَْمُد ِ�َّ

وتِيتُهُ 
ُ
ي أ ِ

َّ
بُْع الَمثَاِ�، َوالُقْرآُن الَعِظيُم اذل  ٣.»السَّ

                                           
 با لفظ مسلم  ٨١٥و مسلم حدیث شماره  ٥٠٢٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم  ٧٩٢یث شماره و مسلم حد ٥٠٥٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
  ٥٠٠٦بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٣٢

 

ا یآ«م فرمود: یبرا ج ت شده که گفت: رسول اللهیروا س ید رافع بن معلیاز ابو سع
و سپس » اموزم؟ینن سوره قرآن را به تو یتر ، بزرگیرون برویش از آن که از مسجد بیپ

 یم، عرض کردم: ایرون برویم از مسجد بیخواست یکه م یدستم را گرفت؛ ھنگام

ِ ﴿«آموزم؟ فرمود:  ین سوره قرآن را به تو میتر که بزرگ تو گفتی! الله رسول ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
باشد و در ھر  یه میھفت آ یکه دارا -» حمد«ھمان سوره  یعنی - ﴾٢َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 

باشد] و ھمان قرآِن  یش و دعا میشود [و شامِل دو بخش ستا یرکعت نماز تکرار م
  ».ست که به من داده شده استا یبزرگ

 حق و دعا ینکه شامل ثنایا ایشود،  می در ھر نماز تکرار یعنی: یسبع مثان«ش: 
  .»باشد می

 فضیلت سوره اخالص

ُْدرِيِّ  َ�نْ 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
:  س أ

ُ
نَّ رَُجًال َسِمَع رَُجًال َ�ْقَرأ

َ
َحدٌ ﴿أ

َ
ُ أ  ﴾١قُۡل ُهَو ٱ�َّ

ِ ]١[اإلخالص:   رَُسوِل ا�َّ
َ

ْصبََح َجاَء إىِل
َ
ا أ ُدَها. فَلَمَّ نَّ الرَُّجَل  ج . يَُردِّ

َ
ُ، َوَ�أ

َ
فََذَكَر َذلَِك هل

َُّها،  ِ َ�قَ َ�تََقال ُقْرآنِ : « ج اَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِ�ََّها تَلَْعِدُل ثُلَُث ال ِ

َّ
 ١.»َواذل

خواند و  می اخالص را ۀ، سوریه شخصکد یشن ید: مردیگو می س ید خدریابو سع
دانست، ھنگام صبح، نزد رسول  می یتیم اھمکار کا آن را یه گوکند. او ک می رارکت

ه جانم در دست ک یسوگند به ذات«فرمود:  ج پیامبررد. کآمد و آن را بازگو  ج الله
 ».سوم قرآن است یکاخالص، برابر با  ۀاوست، ھمانا سور

 فضیلت معوذتین 

نَّ رَ  س ِمرٍ ِن اَع َة بْ ُ�ْقبَ َ�ْن 
َ
ِ سُ أ نِْزلَِت اللَّيْلََة لَْم يَُر ِمثْلُُهنَّ : «اَل قَ  ج وَل ا�َّ

ُ
لَْم تََر آيَاٍت أ

َ
أ

ُعوُذ ﴿؟ َ�طُّ 
َ
ُعوذُ بَِرّبِ ٱ�َّاِس ﴿ ]١[الفلق:  ﴾١بَِرّبِ ٱلَۡفلَقِ قُۡل أ

َ
 ٢.»]١[الناس:  ﴾١قُۡل أ

شب ید که دیدان میا یآ«فرمود:  ج رسول الله ت است کهیروا س از عقبه بن عامر
 ».ھای فلق و ناس ھستند سورهھا  آن ده نشده است؛یدھا  آن اتی نازل شده است که مثلیآ

                                           
 ٥٠١٣بخاری حدیث شماره  -١
 ٨١٤مسلم حدیث شماره  -٢



 ٤٣٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 فضیلت سوره بقره 

يِب ُهَر�ْ َ�ْن 
َ
يَْطاَن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َرةَ أ َْعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم َمَقابَِر إِنَّ الشَّ

َ
َال جت

ََقَرةِ   ِ�يِه ُسوَرُة ابلْ
ُ
ى ُ�ْقَرأ ِ

َّ
َيِْت اذل

ْ
 ١.»َ�نِْفُر ِمَن ابل
تان را (ماننِد) یھا خانه«فرمود:  ج ت است که رسول اللهیروا س رهیاز ابوھر

طان از یگمان ش ید؛ بیشود) نگردان ی(که در آن نماز و قرآن خوانده نمقبرستان 
 .»زدیگر یشود، م یکه در آن سوره "بقره" خوانده م یا خانه

 فضیلت سفارش به قرآن 

ْوَ� َطلَْحَة ابِْن ُمرَصٍِّف قَاَل: َ�ْن 
َ
يِب أ

َ
ِ �َْن أ ُت َ�بَْد ا�َّ

ْ
ل
َ
؟ ج : آوىَْص انلَّيِبُّ س َسأ

ِمُروا بَِها َولَْم يُوِص؟ قَاَل: َ�َقاَل: 
ُ
وىَْص «الَ، َ�ُقلُْت: َكيَْف ُكتَِب ىلَعَ انلَّاِس الوَِصيَُّة أ

َ
أ

 ِ  ٢.»بِِ�تَاِب ا�َّ
 ج پیامبرا یردم: آکسؤال  س اوفی د: از عبدالله بن ابییگو یمطلحه بن مصرف 

ت بر مردم واجب است؟ و چطور به یر، گفتم: پس چطور وصیرد؟ گفت: خکت یوص
عبدالله بن ابی اوفی  ه است؟درکت نیو وص نند،کت یه وصکمردم دستور داده شده 

 ».نندکعمل  اللهالم کمردم به «ه کرد کت یوص ج پیامبرگفت: 

 فضیلت قرائت قرآن 

ْ ﴿: فرماید می الله متعال قَاُموا
َ
ِ َوأ ِيَن َ�ۡتلُوَن كَِ�َٰب ٱ�َّ ا إِنَّ ٱ�َّ ْ ِممَّ نَفُقوا

َ
لَٰوةَ َوأ ٱلصَّ

� وََعَ��َِيٗة يَرُۡجوَن تَِ�َٰرٗة لَّن َ�بُورَ  ُجورَُهۡم َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦٓۚ  ٢٩َرَزۡقَ�ُٰهۡم ِ�ّٗ
ُ
ِ�ُوَّ�َِيُهۡم أ

  ].٣٠-٢٩[فاطر:  ﴾٣٠إِنَُّهۥ َ�ُفورٞ َشُكورٞ 
دارند و از آنچه به آنان  پا میخوانند و نماز بر در حقیقت، کسانی که کتاب الله را می«

کنند، به تجارتی [پرسود] امید دارند که ھرگز زیان [و  ایم، پنھان و آشکار انفاق می روزی داده
کسادی] ندارد. تا [الله] پاداششان را به صورت کامل بدھد و از فضل خویش، بر [ثواب] آنان 

  .»تردید، او تعالی آمرزندۀ سپاسگزار است بیفزاید. بی

                                           
  ٧٨٠مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٦٣٤و مسلم حدیث شماره  ٥٠٢٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٣٤

 

يِب  نْ �َ 
َ
َاِهِ�ُّ أ

ْ
َماَمَة ابل

ُ
ِ  س  أ ىِت «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُقْرآَن فَإِنَُّه يَأ

ْ
اقَْرُءوا ال

ِ�يَ 
ْ
ََقَرَة وَُسوَرَة آِل ِعْمَراَن فَإِ�َُّهَما تَأ ْصَحابِِه اقَْرُءوا الزَّْهَراَو�ِْن ابلْ

َ
ِقيَاَمِة َشِفيًعا أل

ْ
اِن يَْوَم يَْوَم ال

َاجَّ 
ُ

�َُّهَما فِْرقَاِن ِمْن َطْ�ٍ َصَوافَّ حت
َ
ْو َك�

َ
�َُّهَما َ�يَاَ�تَاِن أ

َ
ْو َك�

َ
�َُّهَما َ�َماَمتَاِن أ

َ
ِقيَاَمِة َك�

ْ
اِن ال

َطَ  ٌة َوَال �َْستَِطيُعَها ابلْ ْخَذَها بََرَ�ٌة َوتَْرَكَها َحرْسَ
َ
ََقَرِة فَإِنَّ أ ْصَحابِِهَما اقَْرُءوا ُسوَرَة ابلْ

َ
 »لَةُ َ�ْن أ

ةُ ( رَ حَ بَطَلَةَ السَّ نِى أَنَّ الْ : بَلَغَ يَةُ اوِ عَ الَ مُ  ١).قَ

را ید؛ زیقرآن بخوان«فرمود:  می ج دم که رسول اللهید: شنیگو می س یمامه باھلاابو
بقره و آل عمران را  یکند. دو سوره نوران می صاحبانش، شفاعت یامت برایقرآن روز ق

ا دو گروه پرنده که بال یبان یا دو سایامت به شکل دو ابر یرا آن دو روز قید؛ زیبخوان
اد یرا ید؛ زیکنند. سوره بقره را بخوان می ند و از صاحبانشان، دفاعیآ می اند، گشوده

شود و ساحران تاب و تحمل  می گرفتن آن برکت است و ترک کردن آن باعث حسرت
 .»آن را ندارند

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َد «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ ْن َ�ِ

َ
ْهِلِه أ

َ
 أ

َ
َحُدُ�ْم إَِذا رََجَع إىِل

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
أ

َحُدُ�ْم يِف «قُلْنَا: َ�َعْم، قَاَل: » ِ�يِه ثََالَث َخِلَفاٍت ِعَظاٍم ِسَماٍن؟
َ
 بِِهنَّ أ

ُ
َ�ثََالُث آيَاٍت َ�ْقَرأ

ُ ِمْن ثََالِث َخِلَفاٍت عِ 
َ

 ٢.»َظاٍم ِسَمانٍ َصَالتِِه، َخْ�ٌ هل
ک از شما دوست دارد که یا ھر یآ«فرمود:  ج روایت شده که پیامبر س رهیابوھراز 

م: بله. یما گفت »ھنگام بازگشت به خانه، سه شتر آبستن و بزرگ و چاق داشته باشد؟
ش از یخواند، برا یک از شما در نماز خود میرا که ھر  یا هیسه آ«فرمود:  ج اللهرسول 

 .»آبستن و بزرگ و چاق، بھتر استسه شتر 

ِ بْ بْ �َ  نْ �َ  ُقَرآنِ احِ ُ�َقاُل لَِص : «اَل قَ  ج يبِّ ِن انلَّ عَ  ب اِص العَ  ِن بْ  ِن َ�ْمروِ ِد ا�َّ
ْ
: ِب ال

 َواْرتَِق َوَرتِّْل َكمَ إِ 
ْ
�ْيَا، فَإنَّ مَ ا ُكنَْت تَُرتُِّل يِف قْرأ َ  ادلُّ ل  ٣.»َك ِعنْد آِخِر آيٍة َ�ْقَرُؤَهاْ�ِ

به حافظ «فرمود:  ج امبریت شده که پیروا ب عبد الله بن عمرو بن عاصاز 
 -بھشت  یھا از پله -شود: قرآن بخوان و  یقرآن (به ھنگام ورودش به بھشت) گفته م

                                           
  ٨٠٤مسلم حدیث شماره  -١
  ٨٠٢مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابوداود ٢٩١٤حدیث شماره  و ترمذی ١٤٦٤ابوداود حدیث شماره  حسن صحیح؛ -٣



 ٤٣٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

. یخوان یل میا شمرده و با ترتیگونه که در دن بخوان؛ ھمان یباال برو و شمرده و با تأن
 .»یخوان یست که ما یا هین آیگاه تو، در آخریرا جایز

  ج نبی فضایل -٨
  ج فضیلت نسب پیامبر

ْسَقعِ  نْ �َ 
َ ْ
َ اْصَطىَف ِكنَانََة ِمْن «: َ�ُقوُل  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  س َواثِلََة �َْن األ إِنَّ ا�َّ

ِ إِْسَمِعيَل، َواْصَطىَف قَُر�ًْشا ِمْن ِكنَانََة، َواْصَطىَف َهاِشًما ِمْن 
َ

قَُر�ٍْش، َواْصَطَفاِ� ِمْن بَِ� َودل
 ١.»َهاِشمٍ 
د، یش را برگزینانه، قرکد و از ینانه را برگزکل، یان فرزندان اسماعیالله تعالی) از م«(
 .»دیھاشم برگز ید، و من محمد را از بنیش، ھاشم را برگزیو از قر

  ج پیامبرھای  نام
مْحَُد، : «ج اهللاِ  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  س  بِْن ُمْطِعمٍ �ِ َ�ْن ُجبَ 

َ
ٌد، َوأ نَا ُ�َمَّ

َ
ْسَماٍء: أ

َ
يِل مَخَْسُة أ

نَا 
َ
ي ُ�رَْشُ انلَّاُس ىلَعَ قََدِ�، َوأ ِ

َّ
َارِشُ اذل

ْ
نَا احل

َ
ُ�ْفَر، َوأ

ْ
ُ يِب ال ي َ�ْمُحو ا�َّ ِ

َّ
نَا الَْمايِح اذل

َ
َوأ

َعاقُِب 
ْ
 ٢.»ال

من پنج نام دارم: محمد، احمد، «فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می س ر بن مطعمیجب
مردم  که کسی یعنیبرد و حاشر  می نیفر را از بکاو  ۀلیوسه ب الله که کسی یعنی یماح

 ».امبران)یشوند و عاقب (خاتم پ می بعد از او حشر

 بر دیگر انبیا  ج فضیلت پیامبر

َحٖد ّمِن﴿: فرماید می الله متعال
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ ِ  مَّ رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ

ٍء َعلِيٗما ۧوََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ  ].٤٠[األحزاب:  ﴾٤٠َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ

یک از مردان شما [از جمله زید] نیست؛ بلکه رسول الله و خاتم  محمد ھرگز پدر ھیچ«
  .»پیامبران است؛ و  الله ھمواره به ھمه چیز داناست

                                           
  ٢٢٧٦مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٣٥٥و  ٢٣٥٤و مسلم حدیث شماره  ٤٨٩٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٣٦

 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س أ

َ
ْعِطيُت َجَواِمَع « :قَاَل  ج أ

ُ
نِْبيَاِء �ِِستٍّ أ

َ ْ
لُْت ىلَعَ األ فُضِّ

رِْسلُْت 
ُ
رُْض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا َوأ

َ ْ
َغنَائُِم وَُجِعلَْت يِلَ األ

ْ
ِحلَّْت يِلَ ال

ُ
لَكِِم َونرُِصُْت بِالرُّْعِب َوأ

ْ
ال

َلِْق اَكفًَّة 
ْ
 اخل

َ
 ١.»وَُخِتَم يب انلَِّبيُّونَ إىِل

لمات جامع "مختصر کبه من  -١دارم:  یگر، برتریامبران دیز بر پیمن در شش چ«
دن دشمنان از یبا رعب (ترس -٢ت شده است. یاز نظر لفظ، و پر بار از نظر معنا" عنا

م مسجد و پاک ین برایھمه زم -٤م حالل شده است. یم برایغنا -٣ام.  شده یاریمن) 
امبران یخاتم پ -٦ام.  فرستاده شده مخلوقاتھمه  یسوه ب -٥گرفته است.  قرار

 .»ھستم

يِب 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ

َ
نِْبيَاِء ِمْن َ�بِْ� َكَمثَِل رَُجٍل « :قَاَل  ج أ

َ
إِنَّ َمثَِ� َوَمثََل األ

مْجَلَُه، إِالَّ َموِْضَع 
َ
ْحَسنَُه َوأ

َ
ُ َ�َ� بَيْتًا فَأ

َ
بَلِنٍَة ِمْن َزاِوَ�ٍة، فََجَعَل انلَّاُس َ�ُطوفُوَن بِِه َو�َْعَجبُوَن هل

نَا َخاتُِم انلَِّبيِّ�َ «؟ قَاَل: »َوَ�ُقولُوَن: َهالَّ وُِضَعْت َهِذهِ اللَِّبنَةُ 
َ
نَا اللَِّبنَُة َوأ

َ
 ٢».فَأ

قبل از من،  امبراِن یپ رِ یمثال من و سا«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو می س رهیابوھر
 یک یجا ای، ه در گوشهکنیامل بسازد مگر اکبا و یزای  ه خانهکاست  یمانند مرد

 یکن یا ایند: آیگو می زنند و با تعجب می بگذارد. مردم، اطراف آن دور یخشت را خال
امبران یخشت و خاتم پ یکمن ھمان «فرمود:  ج ی؟ نب»شود نمی خشت، گذاشته

 ».ھستم

 بر سایر مردم  ج فضیلت پیامبر

ّمِّ�ِ ﴿: فرماید می الله متعال
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� َن رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ  ُۧهَو ٱ�َّ

بِ�ٖ  ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ َوَءاَخرِ�َن  ٢َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُوا
ْ بِِهۡمۚ وَُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ  ِمۡنُهمۡ  ا يَلَۡحُقوا ُ ذُو  ٣لَمَّ ۚ َوٱ�َّ ِ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ�َّ

 ].٤-٢[الجمعة:  ﴾٤ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ 

 سوادان، پیامبری از میان خودشان برانگیخت که آیاتش را بر و ذاتی است که از میان بی«
بخواَند و آنان را پاک گرداَند و کتاب [= قرآن] و حکمت [= سنت] به آنان بیاموزاند؛ و به ھا  آن

                                           
 . ٥٢٣مسلم حدیث شماره  -١
 لفظ مسلمبا  ٢٢٨٦و مسلم حدیث شماره  ٣٥٣٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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راستی که آنان پیش از این[که رسول به سویشان فرستاده شود]، در گمراھِی آشکاری بودند. 
اند [و بعدھا به دنیا  و [این پیامبر] به سوی قومی دیگر [نیز] که ھنوز به اینان ملحق نشده

ناپذیِر حکیم است. این فضِل الله است که  ھند آمد، مبعوث شده است ]؛ و او تعالی شکستخوا
  ».بخشد؛ و الله دارای فضل عظیم است کس که بخواھد می  آن را به ھر

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ].١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨ۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� رَُءوٞف رَِّحيمٞ َحرِ�ٌص َعلَ 

دیدنتان بر او [گران و] دشوار  یقینًا پیامبری از [میان] خود شما به سویتان آمد که رنج«
 . »است و بر [ھدایت] شما سخت اصرار دارد و [نسبت] به مؤمنان، دلسوز [و] مھربان است

ِ ﴿: فرماید می و الله متعال رَۡسَل رَُسوَ�ُۥ بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡ�َّقِ ِ�ُۡظِهَرهُۥ َ�َ ُهَو ٱ�َّ
َ
ٓي أ

ِ َشِهيٗدا   ].٢٨[الفتح:  ﴾٢٨ٱّ�ِيِن ُ�ِّهۦِۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
ه پیامبرش را با [کتاِب] ھدایت و آیین حق فرستاد تا [حقانیت برتر] آن را بر کاوست «

 ». افی استکھمۀ ادیان آشکار گرداَند؛ و الله به عنوان گواه 

 بر سایر مخلوقات  ج فضیلت پیامبر

يِب  َ�نْ 
َ
ِ آَدَم يَْوَم « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
نَا َسيُِّد َودل

َ
ُل َمْن أ وَّ

َ
ِقيَاَمِة َوأ

ْ
ال

عٍ  ُل ُمَشفَّ وَّ
َ
ُل َشافٍِع َوأ وَّ

َ
َقرْبُ َوأ

ْ
 ١.»يَنَْشقُّ َ�نُْه ال
امت سرور فرزندان آدم و یمن روز ق«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

 یسکن یننده و اولکن شفاعت یشود و اول می افتهکه قبرش شکھستم  یسکن یاول
 ».شود می رفتهیه شفاعتش پذکھستم 

  ج اسراء و معراج پیامبر

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ﴿: فرماید می الله متعال َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ِميُع ٱۡ�َ  ٓۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ ِي َ�َٰرۡ�نَا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا ۡقَصا ٱ�َّ
َ
 ﴾١ِص�ُ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

  ].١[اإلسراء: 

                                           
  ٢٢٧٨مسلم حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٣٨

 

اش [محمد] را شبانگاه از مسجد الحرام به  ه بندهک]  پاک و منّزه است آن [پروردگاری«
ھای  ِسیر داد تا برخی از نشانه - ایم ت دادهکه پیرامونش را برک - سوی مسجد االقصی

 . »تردید، او ھمان شنوای بیناست [قدرت] خویش را به او بنمایانیم. بی
�َِس بِْن َمالٍِك َ�ْن 

َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س أ

َ
ْ�يَُض َطِو�ٌل، «قَاَل:  ج أ

َ
رُبَاِق وَُهَو َدابٌَّة أ

ْ
ِ�يُت بِال

ُ
أ

َ�يُْت َ�يَْت 
َ
َْغِل، يََضُع َحافَِرُه ِعنَْد ُمنْتََ� َطْرفِِه، قَاَل: فََرِ�بْتُُه َحىتَّ أ َِماِر، وَُدوَن ابلْ

ْ
فَْوَق احل

نِْبيَاُء، قَاَل: ُ�مَّ َدَخلُْت الَْمْسِجَد، فََصلَّيُْت الَْمْقِدِس، قَاَل: فَرَ 
َ ْ
َلَْقِة الَّيِت يَْر�ُِط بِِه األ

ْ
َ�ْطتُُه بِاحل

�ُل  ، ُ�مَّ َخرَْجُت، فََجاَء ِجرْبِ َعتَْ�ِ
ْ
،  ÷ ِ�يِه َر� ، فَاْخرَتُْت اللَّنَبَ بِإِنَاٍء ِمْن مَخٍْر، َو�ِنَاٍء ِمْن لنََبٍ

�ُل  �ُل : اخْ ÷ َ�َقاَل ِجرْبِ َماِء، فَاْستَْفتََح ِجرْبِ  السَّ
َ

ِفْطَرَة، ُ�مَّ ُعِرَج بِنَا إىِل
ْ
، فَِقيَل: ÷ رَتَْت ال

دٌ  �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ نَْت؟ قَاَل: ِجرْبِ
َ
، ِ�يَل: َوقَْد بُِعَث إيَِلِْه؟ قَاَل: لََقْد ج َمَن أ

نَ 
َ
َماِء ÷ ا بِآَدمَ بُِعَث إيَِلِْه، َ�ُفِتَح نَلَا، فَإَِذا أ  السَّ

َ
، ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إىِل ٍ�ْ

َب يِب، وََداَع يِل خِبَ ، فَرَحَّ
�ُل  ٌد، ÷ اثلَّاِ�يَِة، فَاْستَْفتََح ِجرْبِ �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ نَْت؟ قَاَل: ِجرْبِ

َ
، فَِقيَل: َمَن أ

َالَِة ِعيىَس ابِْن َمْر�ََم،  ِ�يَل: َوقَْد بُِعَث إيَِلِْه؟ قَاَل: قَْد بُِعَث 
ْ
نَا بِاْ�َ�ْ اخل

َ
إيَِلِْه، َ�َفتََح نَلَا، فَإَِذا أ

َماِء اثلَّاثِلَِة، فَاْستَ   السَّ
َ

، ُ�مَّ َعَرَج بِنَا إىِل ٍ�ْ
بَا يِب، وََدَعَوا يِل خِبَ ْفتََح َوَ�َْ� بِْن َزَ�ِر�َّاَء، فَرَحَّ

نَْت؟ قَاَل 
َ
�ُل، فَِقيَل: َمَن أ دٌ ِجرْبِ �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ ، ِ�يَل: َوقَْد بُِعَث ج : ِجرْبِ

ُْسِن، قَ 
ْ
نَا �ِيُوُسَف، إَِذا ُهَو قَِد اُْعِطَي َشْطَر احل

َ
اَل: إيَِلِْه؟ قَاَل: قَْد بُِعَث إيَِلِْه، َ�َفتََح نَلَا، فَإَِذا أ

، ُ�مَّ َعَرَج  ٍ�ْ
َب وََداَع يِل خِبَ �ُل، فَِقيَل: َمْن َهَذا؟ فَرَحَّ ابَِعِة، فَاْستَْفتََح ِجرْبِ َماِء الرَّ  السَّ

َ
بِنَا إىِل

دٌ  �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ ، ِ�يَْل: َوقَْد بُِعَث إيَِلِْه؟ قَاَل: قَْد بُِعَث إيَِلِْه، ج قَاَل: ِجرْبِ
َب  نَا بِإِْدِر�َس، فَرَحَّ

َ
، قَاَل اهللاُ َ�ُفِتَح نَلَا فَإَِذا أ ٍ�ْ

 ﴾٥٧َوَرَ�ۡعَ�ُٰه َمَ�نًا َعلِيًّا﴿: أل يِبْ وََداَع يِل خِبَ
�ُل،  ]٥٧م: ی[مر �ُل، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ َاِمَسِة، فَاْستَْفتََح ِجرْبِ

ْ
َماِء اخل  السَّ

َ
ُ�مَّ ُعِرَج بِنَا إىِل

نَا  ، ِ�يَل: َوقَدْ ج ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّدٌ 
َ
بُِعَث إيَِلِْه؟ قَاَل: قَْد بُِعَث إيَِلِْه، َ�َفتََح نَلَا، فَإَِذا أ

�ُل، �ِ  اِدَسِة، فَاْستَْفتََح ِجرْبِ َماِء السَّ  السَّ
َ

، ُ�مَّ ُعِرَج بِنَا إىِل ٍ�ْ
َب يِبْ وََداَع يِل خِبَ يَل: بَِهاُروَن، فَرَحَّ

�ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمعَ  دٌ َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ ، ِ�يَل: َوقَْد بُِعَث إيَِلِْه؟ قَاَل: قَْد بُِعَث ج َك؟ قَاَل: ُ�َمَّ
َماِء ال  السَّ

َ
، ُ�مَّ ُعِرَج بِنَا إىِل ٍ�ْ

َب يِبْ وََداَع يِل خِبَ نَا بُِموىَس، فَرَحَّ
َ
ابَِعِة، إيَِلِْه، َ�َفتََح نَلَا، فَإَِذا أ سَّ

�ُل، فَِقيَل: َمْن َهَذا؟ �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: يَْدُخلُُه لُكَّ يَْوٍم  فَاْستَْفتََح ِجرْبِ قَاَل: ِجرْبِ
ْدَرةِ الُْمنْتََ�، َو�َِذا َوَرُ�َها َكآَذاِن   السِّ

َ
 َ�ُعوُدوَن إيَِلِْه، ُ�مَّ َذَهَب يِب إىِل

َ
َف َملٍَك ال

ْ
ل
َ
َسبُْعوَن أ

ِقَالِل، قَاَل: فَلَمَّ 
ْ
ِفيَلَِة، َو�َِذا َ�َمُرَها اَكل

ْ
َحٌد ِمْن ال

َ
َْت، َ�َما أ ، َ�َغ�َّ ْمِر اِهللا َما َغيِشَ

َ
ا َغِشيََها ِمْن أ
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َّ مَخِْسَ�  ْوىَح، َ�َفَرَض يلَعَ
َ
َّ َما أ ْوىَح اُهللا إيِلَ

َ
ْن َ�نَْعتََها ِمْن ُحْسِنَها، فَأ

َ
َخلِْق اِهللا �َْستَِطيُع أ

 ُموىَس 
َ

ُت إىِل
ْ
ل ِتَك؟ قُلُْت: مَخِْسَ� َصَالًة، يِف لُكِّ يَْوٍم َويَلْلٍَة، َ�َ�َ مَّ

ُ
، َ�َقاَل: َما فََرَض َر�َُّك ىلَعَ أ

 يُِطيُقوَن َذلَِك، فَإِ�ِّ قَْد بَلَوْ 
َ

تََك ال مَّ
ُ
ُ اتلَّْخِفيَف، فَإِنَّ أ

ْ
هل

َ
 َر�َِّك، فَاْسأ

َ
ُت َصَالًة، قَاَل: ارِْجْع إىِل

 َر�ِّ 
َ

ُ�ُهْم، قَاَل: فَرََجْعُت إىِل اِ�يَل وََخرَبْ يِت، فََحطَّ َ��ِّ بَِ� إرِْسَ مَّ
ُ
ْف ىلَعَ أ ! َخفِّ ، َ�ُقلُْت: يَا رَبِّ

 يُِطيُقوَن َذلَِك، فَارِْجْع 
َ

تََك ال مَّ
ُ
 ُموىَس، َ�ُقلُْت: َحطَّ َ��ِّ مَخًْسا، قَاَل: إِنَّ أ

َ
مَخًْسا، فَرََجْعُت إىِل

رِْجعُ 
َ
َزْل أ

َ
ُ اتلَّْخِفيَف، قَاَل: فَلَْم أ هلْ

َ
 َر�َِّك، فَاْسأ

َ
  -َ�ْ�َ َر�ِّ  إىِل

َ
َو�َْ�َ  -َ�بَارََك َوَ�َعاىل

، ÷ ُموىَس  ُد، إِ�َُّهنَّ مَخُْس َصلََواٍت، لُكَّ يَْوٍم َويَلْلٍَة، ِللُكِّ َصَالٍة َعرْشٌ ، َحىتَّ قَاَل: يَا ُ�َمَّ
ُ َحسَ 

َ
ُ فََذلَِك مَخُْسوَن َصَالًة، َوَمْن َهمَّ حِبََسنٍَة فَلَْم َ�ْعَملَْها، ُكِتبَْت هل

َ
نًَة، فَإِْن َعِملََها ُكِتبَْت هل

ا، َوَمْن َهمَّ �َِسيِّئٍَة فَلَْم َ�ْعَملَْها، لَْم تُْ�تَْب َشيْئًا، فَإِْن َعِملََها ُكِتبَْت َسيِّئًَة َواِحَدًة، قَ  اَل: َعرْشً
 ُموىَس 

َ
ُت َحىتَّ اْ�تََهيُْت إىِل

ْ
ل  رَ ÷ َ�َ�َ

َ
تُُه، َ�َقاَل: ارِْجْع إىِل ْخرَبْ

َ
ُ اتلَّ ، فَأ هلْ

َ
ْخِفيَف، �َِّك، فَاْسأ

، َحىتَّ اْستَْحيَيُْت ِمنْهُ ج َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ   َر�ِّ
َ

 .١»: َ�ُقلُْت: قَْد رََجْعُت إىِل
د یسف یوانیبراق را که ح«فرمود:  ج امبریت شده که پیروا س از انس بن مالک

وان، قدمش را در ین حیاتر از االغ و کوچکتر از قاطر بود، آوردند.  ل و بزرگیرنگ و طو
دم یت المقدس رسینکه به بیگذاشت. من سوار بر آن شدم تا ا ید چشمش مید یمنتھا

بستند. سپس  یشان را به آن میھا یامبران سواریبستم که پ یا و براق را به ھمان حلقه
رون رفتم. در یآوردم. بعد از آن، از مسجد ب یجاه وارد مسجد شدم و دو رکعت نماز ب

ر را انتخاب یر آورد. من شیک ظرف شیک ظرف شراب و ی ÷ لیھنگام، جبرئن یا
آسمان برد و  ی. سپس ما را به سویدیفرمود: راه فطرت را برگز ÷ لیکردم. جبرئ

ده یپرس .لی؟ گفت: جبرئده شد: شمایند. پرسیل درخواست نمود تا در را باز نمایجبرئ
ا دعوت شده است؟ گفت: یشد: آده ی. پرس؟ گفت: محمدھمراه توست یشد: چه کس

ما باز شد. چون داخل شدم،  ین گفت و شنود، در برایدعوت شده است. بعد از ا
ر نمود. سپس ما به یخ یم دعایر مقدم گفت و برایبه من خ یدم. ویرا د ÷ آدم

ده شد: تو یند. پرسیل درخواست نمود تا در را باز نمایم و جبرئیآسمان دوم برده شد
ده ی. پرسھمراه توست؟ گفت: محمد یده شد: چه کسیل. پرسیجبرئ؟ گفت: یتسیک

ما باز  یبرا یا ا دعوت شده است؟ گفت: دعوت شده است. پس از آن، دروازهیشد: آ

                                           
 با لفظ مسلم  ١٦٢و مسلم حدیث شماره  ٧٥١٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 دم.ی؛ را د÷ ایبن زکر ییحیو  ÷ میبن مر یسیع شد. به محض ورود، دو پسرخاله؛
را به آسمان ر نمودند. سپس ما یخ یمن دعا یر مقدم گفتند و برایبه من خھا  آن

؟ جواب یستیکده شد: تو یند. پرسیخواست کرد تا در را باز نمال دریسوم برد و جبرئ
ا یده شد: آیھمراه توست؟ جواب داد: محمد. پرس یده شد: چه کسیل. پرسیداد: جبرئ

ما  یبرا یا ل جواب داد: دعوت شده است. بعد از آن، دروازهیدعوت شده است؟ جبرئ
به او  ییبایدم و متوجه شدم که نصف زیرا د ÷ وسفیباز شد. چون داخل شدم، 

ر نمود. سپس ما را به یخ یم دعایمقدم گفت و برا ریداده شده است. او ھم به من خ
ن یده شد: ایند. پرسینما ل درخواست نمود تا در را بازیآسمان چھارم برد و جبرئ

ل گفت: دعوت یا دعوت شده است؟ جبرئیده شد: آیت؟ جواب داد: محمد. پرسسیک
دم. یرا د ÷ سیما باز شد. چون داخل شدم، ادر یشده است. بعد از آن، دروازه برا

َوَرَ�ۡعَ�ُٰه ﴿د: یفرما یم أل ر نمود. اللهیخ یم دعایر مقدم گفت و برایز به من خیاو ن
سپس ما را به آسمان  ».برکشیدیمو [ما] او را به مقامی بلند « ]٥٧م: ی[مر ﴾٥٧َمَ�نًا َعلِيًّا

ست؟ جواب ین کیده شد: ایند. پرسیل درخواست کرد تا در را باز نمایپنجم برد و جبرئ
ده یل جواب داد: محمد. پرسیھمراه توست؟ جبرئ یده شد: چه کسیپرس .لیداد: جبرئ

ل جواب داد: دعوت شده است. پس از آن، دروازه یا دعوت شده است؟ جبرئیشد: آ
ر مقدم گفت یبه من خ دم. او ھمیرا د ÷ که وارد شدم، ھارون یما باز شد. وقت یبرا

ل درخواست نمود تا یر نمود. سپس ما را به آسمان ششم برد و جبرئیخ یم دعایو برا
 یده شد: چه کسیل. پرسی؟ جواب داد: جبرئیتسیده شد: تو کیند. پرسیدر را باز نما

ل جواب یا دعوت شده است؟ جبرئیشد: آ دهیھمراه توست؟ جواب داد: محمد. پرس
 ÷ یکه وارد شدم، موس یدنبال آن، دروازه باز شد. ھنگامه داد: دعوت شده است. ب

ر نمود. بعد از آن، ما را به یخ یم دعایر مقدم گفت و برایز به من خیدم. او نیرا د
شد: تو ده یند. پرسیرا باز نمال درخواست نمود تا دروازه یآسمان ھفتم برد و جبرئ

ھمراه توست؟ جواب داد: محمد.  یده شد: چه کسیل؛ پرسی؟ جواب داد: جبرئیتسیک
ل جواب داد: دعوت شده است. آنگاه دروازه یا دعوت شده است؟ جبرئیده شد: آیپرس
ه زده یت المعمور تکیدم که به بیرا د ÷ میوارد شدم، ابراھ یما باز شد. وقت یبرا

ند و دوباره به یآ یالمعمور م تیاد ھزار فرشته به باست و متوجه شدم که روزانه ھفت
ل و یآن به اندازه گوش ف یھا برد. برگ یالمنتھ ةگردند. سپس مرا به سدر یآن بر نم



 ٤٤١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ر ییرا فرا گرفت، تغھا  آن که دستور الله یکوزه بود. و ھنگام آن به اندازه یھا وهیم
د. سپس آنچه را یف نمایتوص راھا  آن ییبایتواند ز ینمی چ مخلوقیکه ھ یکردند طور

کرد و در ھر شبانه روز، پنجاه نماز بر من فرض  یمن وح یخواست الله بود به سو که
 یزیفرمود: پروردگارت چه چ ÷ ین آمدم. موسییپا یموس یسوه گرداند. آنگاه من ب

پرودگارت برگرد  یسوه گفت: ب ÷ یبر امت تو فرض گرداند؟ گفتم: پنجاه نماز. موس
ل را یاسرائ یرا ندارد. من بن یین توانایت تو ارا امیف دھد؛ زیو از او بخواه تا تخف

ف بده و یامتم تخف یدگارا! برارام. آنگاه من نزد پرودگارم برگشتم و گفتم: پرو آزموده
برگشتم و گفتم: پنج یف داد. سپس نزد موسیم تخفیآسان بگردان. الله پنج نماز را برا

گارت ن را ندارد. نزد پرودیا ییت تواناگفت: امت ÷ یف داد. موسیم تخفینماز را برا
ان پرودگارم و ید: "ھمچنان میفرما یم ج الله. رسول ف کنیبرگرد و از او طلب تخف

محمد! پنج نماز در ھر شبانه روز،  ینکه الله فرمود: اینمودم تا ا یمرفت و آمد  یموس
 سشود. و ھرک یجه پنجاه نماز میبا ده نماز است. در نتفرض است و ھر نماز برابر 

ش نوشته یبرا یکیک نیآن را انجام ندھد،  یانجام دھد ول یکیاراده کند که کار ن
قصد  کسشود. و ھر یش نوشته میبرا یکیاگر آن را انجام دھد، ده ن یشود. ول یم

را  شود. و اگر آن یش نوشته نمیبرا ینکند، گناھ یرا عمل د و آنینما یانجام کار بد
د: "آنگاه من یفرما یم ج شود". رسول الله یش نوشته میبرا یک بدیکند، فقط  یعمل

: نزد گفت ÷ یان امر قرار دادم. موسیدم و او را در جریرس ین آمدم تا به موسییپا
د: "من گفتم: به یفرما یم ج ف بخواه". رسول اللهیپرودگارت برگرد و از او تخف

 ».کردم ایدم و حیبه پرودگارم مراجعه کردم که از او خجالت کش یا اندازه

  ج فضیلت درود و سالم بر پیامبر

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿: فرماید می الله متعال َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ۚ ِ َ َوَمَ�ٰٓ�َِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َ�َ ٱ�َِّ�ّ إِنَّ ٱ�َّ

  ].٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما
فرستند؛ [پس] ای کسانی که ایمان  به راستی، الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می«
 ». اید، [شما نیز] بر او درود فرستید و به شایستگی سالم گویید آورده
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نَّ رَُسوَل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أيِب 
َ
َّ َواِحَدًة َص�َّ اهللا « :قَاَل  ج أ َعلَيِْه َمْن َص�َّ يلَعَ

ا  ١».َعرْشً
ک درود بر من بفرستد، الله یھرکس «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

 ».فرستد یمتعال در برابرش ده درود بر او م

َالمَ : «ج َوقَاَل  يِت السَّ مَّ
ُ
رِْض ُ�بَلُِّغوِ� ِمْن أ

َ
 ٢.»إِنَّ ِهللا َمَالئَِ�ًة َسيَّاِحَ� يِف األ

گردند و سالم  می نیه روی زمکفرشتگانی دارد  الله: «فرمود ج ز رسول اللهیو ن
 ».رسانند می امتم را به من

  ج ترین روش درود بر پیامبر کامل
يِب يَلَْ�  َكْعِب بِْن ُعْجَرَة َ�ْن َ�بْدِ 

َ
الَ  قَاَل: لَِقيَِ� َكْعُب �ْنُ  الرَّمْحِن ابِْن أ

َ
ُعْجَرَة؛ َ�َقاَل: أ

ْهِدي لََك َهِديًَّة َسِمْعتَُها ِمَن انلَّيِبِّ 
ُ
َا رَُسوَل اهللاِ  ج أ

ْ
نل

َ
ْهِدَها يِل َ�َقاَل: َسأ

َ
 ج َ�ُقلُْت: بََ� فَأ

َيِْت فَإِنَّ اَهللا قَْد َعلََّمنَا َكيَْف 
ْ

ْهَل ابل
َ
َالُة َعلَيُْ�ْم أ �َُسلُِّم  َ�ُقلْنَا: يَا رَُسوَل اِهللا َكيَْف الصَّ

ٍد َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ  ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ آِل َعلَيُْ�ْم، قَاَل: قُولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
َت ىلَعَ 

ْ
ٍد َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَع ُ�َمَّ يٌد َ�ِ إِبَْراِهيَم وىلََعَ  إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ

يدٌ  يٌد َ�ِ  ٣.»آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ
ثی را به شما یا حدیدم گفت: آیعب بن عجره رسکد: به یلی گویعبدالرحمن بن ابی ل

ن، گفت از که یرا به من ھد ، آنهام؟ گفتم: بل دهیشن ج پیامبررا از  ه آنکنم که نیھد
ات وت صلی! به چه نحوی بر شما اھل باللهدم و گفتم: ای رسول یپرس ج پیامبر
م یرا به ما تعل چگونگی سالم بر شما اللهم چون یالی ندارکم، و ما در سالم اشیبفرست

ْ �َۡسلِيًما﴿ه یداده است (وآ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا ْ َصلُّوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  ]٥٦[األحزاب:  ﴾َ�ٰٓ

بر محّمد  !اللها ید: ییفرمود: بگو ج پیامبر .است)را روشن نموده  چگونگی سالم بر شما
ا یای،  ردهکم درود نازل یم و آل ابراھیه بر ابراھکگونه  و آل محّمد درود فرست ھمان

                                           
 ٤٠٨مسلم حدیث شماره  -١
. السلسلة الصحیحة ١٢٨٢و سنن نسایی حدیث شماره  ٣٦٦٦صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢

 ٢٨٥٣آلبانی: 
 با لفظ بخاری ٤٠٦و مسلم حدیث شماره  ٣٣٧٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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ت بر محّمد و آل محّمد فرست کر و بری! خاللها ی .! سزاوار حمد ھستی و بزرگوارالله
راستی سزاوار حمد ھستی و  ای. به م فرستادهیم و آل ابراھیه بر ابراھکھمانگونه 

 ».بزرگوار

  ج اصحاب رسول الله فضایل -٩
 ینعم اجمرضی الله عنھفضیلت صحابه 

ِيَن ﴿: فرماید می الله متعال نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن مَِن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

 ْ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ نَۡ�ُٰر ٱ�َّ
َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
َ�ۡنُه َوأ

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 
َ
  ].١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

که به نیکی از آنان پیروی کردند،  و کسانی  -از مھاجران و انصار - و پیشگامان نخستین«
ھایی [در بھشت] برایشان مھّیا  الله از آنان راضی گشت و آنان [نیز] از او راضی شدند؛ و باغ

کرده است که جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خواھند ماند. این 
 ». ھمان [رستگاری و] کامیابی بزرگ است

يِب 
َ
ُْدرِ يَسعِ  َ�ْن أ

ْ
َحَدُ�ْم : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س يٍد اخل

َ
نَّ أ

َ
ْصَحايِب، فَلَْو أ

َ
ال �َُسبُّوا أ

َحِدِهْم َوال نَِصيَفهُ 
َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
 ١».أ

را اگر ید. زیاصحاب مرا دشنام ندھ«فرمود:  ج امبریپد: یگو می س ید خدریابوسع
ه اصحاب من ک یّد ا نصف مُ ی یکند، با کوه احد، طال انفاق کی  از شما به اندازه یکی

 یُپری  آن را به اندازه یه برخکاست ای  مانهیّد، پ(مُ ». ندک نمی ینند، برابرک می انفاق
 اند). ِف دست دانستهکدو

  ج فضیلت آل بیت پیامبر
ْسوََد فََجاَء  ج َخَرَج انلَّىِبُّ  :قَالَْت  ل اَع�َِشةُ َ�ْن 

َ
ٌل ِمْن َشْعٍر أ َغَداًة وََعلَيِْه ِمْرٌط ُمرَحَّ

ْدَخلََها ُ�مَّ َجاءَ 
َ
َُسْ�ُ فََدَخَل َمَعُه ُ�مَّ َجاَءْت فَاِطَمُة فَأ

ْ
ْدَخلَُه ُ�مَّ َجاَء احل

َ
ٍّ فَأ ََسُن �ُْن ىلَعِ

ْ
ٌّ  احل ىلَعِ

ْدَخلَُه ُ�مَّ قَاَل 
َ
ُ ِ�ُ ﴿ :فَأ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َو�َُطّهَِرُ�ۡم إِ�َّ

َ
ۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ

 ٢.»]٣٣[األحزاب: ﴾َ�ۡطِهٗ��

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٥٤٠و مسلم حدیث شماره  ٣٦٧٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٢٤٢٤مسلم حدیث شماره  -٢
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دار  اه و نقشیس ییک چادر مویکه  ج امبریپصبح، روز ک ید: یفرما می ل شهیعا
ر چادر یاو را ز ج امبریآمد. پ یرون رفت. آنگاه حسن بن علیده بود، از خانه بیپوش

ن آمد و ھمراه حسن وارد چادر شد. سپس فاطمه آمد و یگرفت. بعد از آن، حس
ز وارد چادر یاو را ن ج اللهآمد. رسول  یز وارد چادر نمود. آنگاه علیاو را ن ج امبریپ

ۡهَل ٱۡ�َيِۡت َو�َُطّهَِرُ�مۡ ﴿: نمود و فرمود
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ  ]٣٣[األحزاب:  ﴾يُرِ�ُد ٱ�َّ

 .»زه نگه داردکیرا از شما دور گرداند و شما را پا یدیپلخواھد  می الله«
يِب يَلَْ� قَاَل َ�ْن َ�بِْد الرَّ 

َ
ْهِدي لََك  س لَِقيَِ� َكْعُب �ُْن ُعْجَرةَ : مْحَِن بِْن أ

ُ
َال أ

َ
َ�َقاَل: أ

، قَْد َعِلْمنَا َكيَْف �َُسلُِّم َعلَيَْك،  ج َهِديًَّة؟ إِنَّ انلَّيِبَّ  ِ َخَرَج َعلَيْنَا، َ�ُقلْنَا: يَا رَُسوَل ا�َّ
ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ  ٍد، وىلََعَ آِل ُ�َمَّ  فََكيَْف نَُص�ِّ َعلَيَْك؟ قَاَل: " َ�ُقولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد َ�ِ  َت ىلَعَ آِل آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد، وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

يدٌ  يٌد َ�ِ  ١.»إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
 ای: آد و گفتیمرا د س د: کعب بن عجرهیگو می یلیل یعبدالرحمن بن اب

 !ای رسول اللهم : یگفت اوبه  ،رون آمدیب ج امبریبدھم؟ پای  هیبه تو ھد یخواھ نمی
 ج پیامبر؟ میاما چگونه بر شما صلوات بفرست ،میم که چگونه بر شما سالم کنیدانست
بر محمد و بر آل  یم فرستادیابراھ لآ که درود بر چنان !اللها ید : ییبگو«:  فرمود

م برکت یابراھ آل که بر چنانو  .یتو ستوده و بزرگوار ،ز درود بفرستیمحمد ن
  .»یتو ستوده و بزرگوار ،ز برکت بفرستیبر محمد و آل محمد ن یفرستاد

يِب 
َ
َمَر ُمَعاوِ  :قَاَل  س َوقَّاٍص  َ�ْن َسْعِد بِْن أ

َ
يِب �َ أ

َ
ْن  َك َما َمنَعَ  :اَن َسْعًدا َ�َقاَل يَ ُسفْ  ُة �ُْن أ

َ
أ

َاِب  بَا الرتُّ
َ
ا َما ذَ  :َ�َقاَل  ؟�َُسبَّ أ مَّ

َ
ُ كَ أ

َ
ِ ْرُت ثََالثًا قَالَُهنَّ هل   ج رَُسوُل ا�َّ

َ َ
ُسبَُّه أل

َ
وَن �ُ ْن تَ فَلَْن أ

ِ  يِل  َّ ِمْن مُحِْر انلََّعِم َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َحبُّ إىِلَ
َ
ُ َخلََّفُه ىِف َ�ْعِض �َ  ج َواِحَدٌة ِمنُْهنَّ أ ُقوُل هلَ

ٌّ  .هِ �َمَغازِ  ُ ىلَعِ
َ

بْ َخلَّْفتَِ� َمَع النَِّساِء وَ يَا رَُسوَل اِهللا  :َ�َقاَل هل ِ  ؟انِ يالصِّ ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

: ج َ�َقاَل هل
لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس « ْن تَُ�وَن ِم�ِّ بَِمْ�ِ

َ
َما تَْرىَض أ

َ
َة َ�ْعدِ  إِالَّ  ؟أ نَُّه َال ُ�بُوَّ

َ
ُقوُل �َ وََسِمْعتُُه ». ي�

 « :رَبَ يْ ْوَم خَ يَ 
ُ َ
ُ أل َ َورَُسوهلَ ايََة رَُجًال ُ�ِبُّ ا�َّ ُ ْعِطَ�َّ الرَّ

ُ
ُ َورَُسوهل بُُّه ا�َّ َا لََها ». َوُ�ِ

ْ
قَاَل َ�تََطاَونل

يِتَ ». َعِليًّا اْدُعوا يِل «َ�َقاَل: 
ُ
ْرَمَد َ�بََصَق يِف  فَأ

َ
ايْ �َ  بِِه أ ُ َعلَ َة إيَِلْ يَ ِنِه وََدَ�َع الرَّ ا يْ ِه َ�َفتََح ا�َّ ِه َولَمَّ

                                           
 با لفظ بخاری ٤٠٦و مسلم حدیث شماره  ٦٣٥٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
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ٓ ﴿ :ةُ يَ نََزلَْت َهِذهِ اآل ۡ�َنا
َ
ۡ�َنآَءُ�مۡ َ�َعالَۡواْ نَۡدُع �

َ
ِ  ]٦١[آل عمران:  ﴾َءنَا َو� ا يً َعلِ  ج َداَع رَُسوُل ا�َّ

ْهِ� «ناً َ�َقاَل: يْ َوفَاِطَمَة وََحَسناً وَُحسَ 
َ
 ١.»اللَُّهمَّ َهُؤالَِء أ

ان یسف یة بن ابیت شده که گفت: معاویوقاص از پدرش روا یاز عامر بن سعد بن اب
ز را یکند؟ گفت: سه چ می تراب منعون به ابیز تو را از سب و توھیبه سعد گفت: چه چ

از آنان  یکیرا اگر یز ؛شود می گفت موجب عدم سب من یبه عل ج که رسول الله
در  ج رسول الله یم بھتر بود. وقتیکو) برایدرباره من گفته شده بود از شتران سرخ (ن

ای رسول به او گفت:  یرا با خود ھمراه نکرد عل یاز غزوات (غزوه تبوک) عل یبعض
 یا راضیآ«: فرمودبه او  ج ؟ رسول اللهیگذار می یباق ھا هچبو  نزا مرا با ی! آالله

بعد از من  ینکه نبوتیا زج؟ یباش یکه نسبت به من به منزله ھارون به موس یستین
 یشخص(جنگ) را به  پرچم«: فرموددم که یشن ج بر از رسول اللهیخز رو. و »ستین

. ما »ز او را دوست دارندیرا دوست دارد و الله و رسولش ندھم که الله و رسولش  می
در حال  ی. عل»زنیدصدا برا  یعل«: فرمودم که یکرد می گرفتن آن پرچم تالش یبرا

را به او داد و الله  پرچمزد و  یاز آب دھانش بر چشم عل ج درد آمد و رسول الله چشم

ۡ�َنآَءُ�مۡ َ�َعالَۡواْ ﴿ه یآ ید. و وقتیب او گردانیفتح را نص
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
نازل شد رسول  ﴾نَۡدُع �

اھل ھا  این الله!ا ی«: فرمودرا دعوت کرد و  ش نیو فاطمه و حسن و حس ی، علج الله
 ». من ھستند

ِ اَع  نْ �َ  نَّ ِمْشيَتََها َميْشُ انلَّيِبِّ  ْت:الَ قَ  ل ةَ شَ �
َ
ْ�بَلَْت فَاِطَمُة َ�ْميِش َكأ

َ
، َ�َقاَل ج أ

رَسَّ إيَِلَْها َحِديثًا » َمرَْحبًا بِابْنيَِت : «ج انلَّيِبُّ 
َ
ْو َ�ْن ِشَماهِلِ، ُ�مَّ أ

َ
ْجلََسَها َ�ْن يَِميِنِه، أ

َ
ُ�مَّ أ

يُْت اَكيلَْوِم 
َ
رَسَّ إيَِلَْها َحِديثًا فََضِحَكْت، َ�ُقلُْت: َما َرأ

َ
َ�بََكْت، َ�ُقلُْت لََها: لَِم َ�بِْكَ�؟ ُ�مَّ أ

قَْرَب ِمنْ 
َ
ِ  فَرًَحا أ فيِْشَ رِسَّ رَُسوِل ا�َّ

ُ
ا قَاَل: َ�َقالَْت: َما ُكنُْت ِأل َُها َ�مَّ تلْ

َ
، َحىتَّ ج ُحْزٍن، فََسأ

َُهاج قُِبَض انلَّيِبُّ  تلْ
َ
:  ، فََسأ َّ رَسَّ إيِلَ

َ
ًة، «َ�َقالَْت: أ �َل اَكَن ُ�َعارُِضِ� الُقْرآَن لُكَّ َسنٍَة َمرَّ إِنَّ ِجرْبِ

َاقًا يِب َو�ِنَُّه اَعرََضِ� ال
َ
ْهِل بَييِْت حل

َ
ُل أ وَّ

َ
َجِ�، َو�ِنَِّك أ

َ
 َحرَضَ أ

َّ
َراُه إِال

ُ
، َوَال أ ِ�ْ�َ . »َعاَم َمرَّ

ْو �َِساِء الُمْؤِمِن�َ «َ�بََكيُْت، َ�َقاَل: 
َ
ْهِل اجلَنَِّة، أ

َ
ْن تَُ�وِ� َسيَِّدَة �َِساِء أ

َ
َما تَرَْضْ�َ أ

َ
» أ

لَِك    ٢.فََضِحْكُت ذِلَ
                                           

 با لفظ مسلم ٢٤٠٤اره و مسلم حدیث شم ٣٧٠٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 با لفظ مسلم ٢٤٥٠و مسلم حدیث شماره  ٣٦٢٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٤٦

 

آمد که راه رفتنش طوری  ل فاطمه ت شده است که گفت:یروا ل شهیعا از
د، به او خوش آمد یاو را د یوقت ج امبرینداشت. پ یچ تفاوتیھ ج امبریبا راه رفتِن پ

ا چِپ خود نشاند یسپس فاطمه را سمت راست » دخترم! یخوش آمد«گفت و فرمود: 
کنی؟  چرا گریه میبه او گفتم: ست. یگر ل به او گفت؛ فاطمه یزیچ یو دِر گوش

گفتم: د. ین بار فاطمه خندیبه او گفت و ا یزیچ یدوباره دِر گوش ج رسول اللهسپس 
 ل فاطمه ازھرگز ھمانند امروز شادی و غم را تا این حد به ھم نزدیک ندیده بودم. 

 ج امبریپ یکنم. وقت یرا فاش نم ج گفت: من، راز رسول اللهدر مورد آن پرسیدم. 
پاسخ داد:  ل فاطمه .دوباره در مورد آن پرسیدم ل فاطمه ازدرگذشت، 

خواند  یم منا دو بار قرآن را با یک ی یل سالیجبرئ« به من فرمود: یدِر گوش ج امبریپ
ک شده است؛ یکنم اجلم نزد یکرد؛ اما امسال دو بار دوره کرد و من، فکر م یم هو دور

ستم. یگر من ھم ».خواھی پیوستو تو اولین شخص از اھل بیت من ھستی که به من 
 مومنا زنان یبھشتی زنان  یبانو که سرور و بزرگ یا دوست نداریآ«فرمود: و دوباره 

  .»دمیخند من ھم» ؟یباش

 فضیلت خلفای راشدین 

يِب ُموىَس 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ْفِظ بَاِب احلَائِِط، فََجاَء رَُجٌل  ج أ َمَرِ� حِبِ

َ
َدَخَل َحائًِطا َوأ

ِذُن، َ�َقاَل: 
ْ
َنَّةِ «�َْستَأ

ْ
ُْه بِاجل

ُ َو�رَشِّ
َ

ِذُن، َ�َقاَل: »ائَْذْن هل
ْ
بُو بَْ�ٍر ُ�مَّ َجاَء آَخُر �َْستَأ

َ
ُ «، فَإَِذا أ

َ
ائَْذْن هل

َنَّةِ 
ْ
ُْه بِاجل ِذُن فََسَكَت ُهنَيَْهًة ُ�مَّ قَاَل: »َو�رَشِّ

ْ
ْهُ ائَْذْن «، فَإَِذا ُ�َمُر، ُ�مَّ َجاَء آَخُر �َْستَأ ُ َو�رَشِّ هلَ

َنَِّة ىلَعَ بَلْوَى َستُِصيبُهُ 
ْ
انَ »بِاجل  ١.، فَإَِذا ُ�ثَْماُن �ُْن َ�فَّ
آن  رِ د ِی شد و نگھبان یوارد باغ ج امبریپ کند که: روایت می س شعریابوموسی ا

 ج امبریآمد و اجازه خواست که داخل شود، پ یمرد یباغ را به من سپرد، پس از مدت
م که او یدیکه وارد شد، د ی. وقت»ده و مژده بھشت به او بدهببه او اجازه « :فرمود

به او اجازه « :فرمود ج امبریگر آمد و اجازه خواست، پیک نفر دیسپس  .ر استکبوبا
 یگریسپس د .م که عمر استیدیکه وارد شد د یوقت .»بده و مژده بھشت به او بده

و در  دهببه او اجازه « :و سپس فرمود ردکث کم یمک ج امبریآمد و اجازه خواست، پ
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که وارد شد  ی، وقت»مژده بھشت به او بده که بر او وارد خواھد آمد یبتیبرابر مص
 م که عثمان بن عفان است.یدید

َ�نَا  ُّ َحدَّ ِّ� ِ �ُْن َجْعَفٍر الرَّ نَا َ�بُْد ا�َّ ْخرَبَ
َ
ِ �ُْن َ�بِْد الرَّمْحَِن أ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ ِ ْ�ُن َحدَّ ُ�بَيُْد ا�َّ

ا  لَِ�ِّ قَاَل لَمَّ ىِب َ�بِْد الرَّمْحَِن السُّ
َ
ىِب إِْسَحاَق َ�ْن أ

َ
نَيَْسَة َ�ْن أ

ُ
ىِب أ

َ
َ�ْمٍرو َ�ْن َز�ٍْد ُهَو اْ�ُن أ

نَّ 
َ
ِ َهْل َ�ْعلَُموَن أ ُرُ�ْم بِا�َّ َذكِّ

ُ
رْشََف َعلَيِْهْم فَْوَق َدارِهِ ُ�مَّ قَاَل أ

َ
ِحَراَء ِحَ�  ُحرِصَ ُ�ثَْماُن أ

 ِ ْو َشِهيدٌ : «- ج -اْ�تََفَض قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
يٌق أ ْو ِصدِّ

َ
». اْ�بُْت ِحَراُء فَلَيَْس َعلَيَْك إِالَّ نىَِبٌّ أ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ َهْل َ�ْعلَُموَن أ ُرُ�ْم بِا�َّ َذكِّ

ُ
ِة:  - ج -قَالُوا: َ�َعْم. قَاَل أ ُعرْسَ

ْ
قَاَل ىِف َجيِْش ال

َيَْش قَالُوا َ�َعْم. ُ�مَّ ». َمْن ُ�نِْفُق َ�َفَقًة ُمتََقبَّلَةً «
ْ
زُْت َذلَِك اجل وَن فََجهَّ َوانلَّاُس ُ�َْهُدوَن ُمْعرِسُ

َحٌد إِالَّ بِثََمٍن فَا�ْ 
َ
 بِرْئَ ُروَمَة لَْم يَُ�ْن �رَْشَُب ِمنَْها أ

نَّ
َ
ِ َهْل َ�ْعلَُموَن أ ُرُ�ْم بِا�َّ َذكِّ

ُ
َها تَْعتُ قَاَل أ

َدَها ْشيَاُء َعدَّ
َ
ِبيِل قَالُوا اللَُّهمَّ َ�َعْم َوأ َفِقِ� َوابِْن السَّ

ْ
 ١.فََجَعلْتَُها لِلَْغِ�ِّ َوال

محاصره شده بود  س عثمان یت شده که گفت: وقتیروا یسلمعبدالرحمن  یاز اب
که حراء  ید وقتیدان می ایدھم آ می بر بام منزلش رفت و گفت: شما را به الله سوگند

د یق و شھیو صد یتو جز نب یحراء که بر روای   ثابت باش«: فرمود ج د رسول اللهیلرز
د که در یدان می ایدھم آ می ). گفت: شما را به الله سوگنددانیم میگفتند: بله ( »ست؟ین

در  .»استد قبول نک یانفاقھرکس « :فرمود ج ش عسره (جنگ تبوک) رسول اللهیج
 .ز کردمین سپاه را تجھین جنگ به مشکل افتاده بودند و من ایکه مردم در ا یحال

 یاز چاه رومه آبھرکس  دیدان می ایدھم آ می گفتند: بله. گفت: شما را به الله سوگند
ر یو فق یغن یدم و برایکه من آن را خرکرد  می ز پرداختیمت آن را نید قید باینوش می
  .گر را ذکر کردید یب مواردین ترتیبه ھم م. ویدان می وقف کردم؟ گفتند: بله،مسافر و 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
بُو بَْ�ٍر، َوُ�َمُر، َوُ�ثَْماُن، ج أ

َ
، اَكَن ىلَعَ ِحَراٍء ُهَو َوأ
ْخَرُة، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ  َكِت الصَّ ، َ�تََحرَّ ُ�ْ�َ ، َوَطلَْحُة، َوالزُّ ٌّ  َ�َما : «ج َويلَعِ

ْ
 اْهَدأ

َّ
َعلَيَْك إِال

ْو َشِهيدٌ 
َ
يٌق، أ ْو ِصدِّ

َ
، أ  ٢.»نيَِبٌّ

                                           
 ٣٦٩٩صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١
 ٢٤١٧مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٤٨

 

 زبیر و ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحهرسول الله با ه کند ک یت میروا س ابوھریره
را یحراء! زای   ریآرام بگ: «فرمود ج امبریوه به لرزه افتاد. پکه کوه حراء بود ک یبر رو

 ».گر قرار نداردید یسکد یق و شھیو صّد  یر از نبیتو غ یه بر روک

 فضیلت مھاجران و انصار 

ۡمَ�ٰلِِهۡم ﴿: فرماید می الله متعال
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِيَن أ لِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ وَن ٱ�َّ ِ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ِٰدقُونَ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ َّ�٨ 

يَ�َٰن مِن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِ  اَر َوٱۡ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءو ٱ�َّ ۡم َوٱ�َّ
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفسِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا هِۦ َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
  ].٩-٨[الحشر:  ﴾٩فَأ

[بخشی از این اموال،] برای فقرای مھاجری است که از خانه و اموالشان بیرون رانده «
طلبند و الله و پیامبرش را یاری  شدند، [ھمان کسانی که] فضل و رضامندی الله را می

ه پیش از آنان در دیاِر اسالم [= مدینه] جای ک راستگویانند. و [نیز] کسانی ھا  آن کنند. می
ھای  دارند، و در دل کنند دوست  اند، افرادی را که به سویشان ھجرت می گرفته و ایمان آورده

کنند، و آنان را بر خود  خود، از آنچه [به مھاجران] داده شده احساس حسادت [و نیاز] نمی
کسانی که از ُبخل [و حرِص] نفِس خویش در  دارند، حتی اگر خود نیازمند باشند؛ و مقّدم می

  ».امان بمانند [و در راه الله انفاق کنند]، آنان رستگارند

ِيَن ﴿: فرماید می و الله متعال ِ َوٱ�َّ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا َوٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنو

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ َءاَوواْ وَّ َُّهم مَّ اۚ ل   ].٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َن َحّقٗ

که [این  که ایمان آوردند و ھجرت نمودند و در راه الله جھاد کردند و کسانی   و کسانی«
مھاجران را] پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی ھستند. برای آنان [در بھشت] 

 ». خواھد بودای  آمرزش و روزِی شایسته

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 ِمَن «َ�ْن أ

ً
لَْوَال الِهْجَرُة لَُكنُْت اْمَرأ

نَْصاُر َواِديًا 
َ
نَْصاِر، َولَْو َسلََك انلَّاُس َواِديًا وََسلََكِت األ

َ
ْو ِشْعبًا  -األ

َ
لََسلَْكُت َواِدَي  -أ

 
َ
نَْصاِر  -نَْصاِر، األ

َ
ْو ِشْعَب األ

َ
 ١.»-أ

                                           
 با لفظ بخاری ١٠٥٩مسلم حدیث شماره  و ٧٢٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٤٤٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 ییکبود، من  یاگر ھجرت نم«فرمود:  ج رسول اللهه کند ک یت میروا س ابوھریره
رند و انصار ھم راھی را، من راه انصار را یش گیاگر مردم راھی را در پ از انصار بودم

  ».نمک می انتخاب





 

 

 

 

 

 کتاب االخالق -٢
 )ول ایو شما ج اخالق پیامبر ( 

 شامل امور زیر است: 
 فضیلت اخالق نیکو  -١
 باشد)  می (که شامل موارد ذیل ج اخالق پیامبر -٢

 کرم و بخشش ایشان  .١
 شرم و حیا ایشان  .٢
 تواضع ایشان  .٣
 شجاعت ایشان  .٤
 محبت ایشان  .٥
 گذشت و بخشش ایشان  .٦
 رحمت ایشان .٧
 خنده ایشان  .٨
 گریه ایشان  .٩

 خشم ایشان  .١٠
 شفقت ایشان  .١١
 زھد و تقوا ایشان  .١٢
 عدالت ایشان  .١٣
 بردباری ایشان  .١٤
 صبر ایشان  .١٥
  ت ایشانحینص .١٦

  



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٥٢

 

 فضیلت اخالق نیکو
مطالبی  ج پیامبر ی و ُخلقیات ِخلقیو خصوصل یشما و اخالق در مورد در این باب
خودش را با آن زیبا نماید و نفسش را با آن  ز آن الگو گیرد وا مسلمان آورده شده تا

 الله متعال را به سبب آن عبادت کند و با مردم رفتار شایسته نماید:  د ویارایب

ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ لَِّمن َ�نَ ﴿: فرماید می الله متعال
ُ
ِ أ يَرُۡجواْ  لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

َ َكثِٗ�� َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوَذَكَر ٱ�َّ  ].٢١[األحزاب:  ﴾٢١ٱ�َّ

تردید، در [رفتار و گفتار] رسول الله، سرمشق نیکویی برایتان است؛ برای ھر کس که  بی«
 ». کند به الله و روز آخرت امید دارد و الله را بسیار یاد می

ۡعرِۡض َعِن ٱلَۡ�ِٰهلِ�َ ُخِذ ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
ا  ١٩٩ٱۡلَعۡفَو َوأ �مَّ

ِۚ إِنَُّهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ  ۡيَ�ِٰن نَۡزغٞ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ�َّ   ].٢٠٠-١٩٩[األعراف:  ﴾٢٠٠يَ�ََ�نََّك ِمَن ٱلشَّ
و اگر [ای پیامبر،] گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان بده و از نادانان روی بگردان. «

  .»تردید، او شنوای داناست به الله پناه ببر [که] بی، ای از سوی شیطان به تو رسید وسوسه
يِب 

َ
ِة، ِخيَارُُهْم انلَّاُس مَ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ ِفضَّ

ْ
َهِب َوال َعاِدُن َكَمَعاِدِن اذلَّ

ْرَواُح ُجنُوٌد ُ�نََّدٌة، َ�َما َ�َعارََف ِمنَْها اْ�تَلََف، إَِذا َ�قُ ِم  اإلِْسَال ارُُهْم يِف  اجلَاِهِليَِّة ِخيَ يِف 
َ
ُهوا. َواأل

 .١»َوَما َ�نَاَكَر ِمنَْها، اْختَلََف 
مردم مانند معادن طال و نقره «فرمود:  ج امبریت است که: پیروا س رهیاز ابوھر

ن مردم ھستند، یبھترز ین مردم بودند، در اسالم نیت، بھتریه در جاھلکھستند؛ آنان 
ان و یداشته باشند. و ارواح، مانند سپاھ ینیکه شناخت و دانش داینالبته به شرط 

 یھا یژگیگر را بشناسند (و ویکدیکه ھا  آن ک سپاه ھستند؛یگوناگون  یھا دسته
گر را نشناسند، از ھم دور یکدیکه ھا  آن رند ویگ یداشته باشند)، با ھم الفت م یکسانی
 ».رندیگ یبا ھم ُانس نم شوند و یم

و  یکیده، انواع مختلف است. و مراد به تعارف و تناکر نزدنّ َج نود مُ ش: مراد از ُج 
مخالف جلوه  ،با انسان یات شخصیرا ھرگاه صفات و خصوصیدر صفات است، ز یدور

شود، و  می زشت پنداشته یواسطه ناشناسه ده بیو مجھول و ند آید یش مکند، از او بد
ه یناشناخته را به مجھول تشب را منکر ویاست، ز یه مجازیاز جمله تشب ثین حدیا

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٦٣٨و مسلم حدیث شماره  ٣٤٩٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٤٥٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ش یکه ھرگاه در وجود خوکند  می ث اشارهینموده و مناسب را به معلوم و آشکار. حد
نسبت به انسان فاضل و صالح احساس کرد، الزم است از سبب آن کاوش و در  ینفرت

 ابد.یازاله آن بکوشد، تا از حالت مذکور نجات 

َ�َٰ�ُٰت ﴿: فرماید می الله متعال ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ وََسارُِعٓوا
ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ِعدَّ

ُ
�ُض أ

َ
آءِ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ  ١٣٣َوٱۡ� َّ آءِ َوٱل�َّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِ� ٱل�َّ ٱ�َّ

ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َوٱۡلَعا�َِ� َعِن ٱ�َّاِس� َوٱ ۡو َظلَُموٓاْ  ١٣٤�َّ
َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ِيَن إَِذا َ�َعلُوا َوٱ�َّ

 ٰ َ�َ ْ وا ُ َولَۡم يُِ�ُّ نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ُ�ِ ْ َ فَٱۡسَتۡغَفُروا ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
 َما أ

ْوَ�ٰٓ  ١٣٥َ�َعلُواْ َوُهۡم َ�ۡعلَُمونَ 
ُ
نَۡ�ُٰر أ

َ
ٰٞت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ٱۡ� ّ�ِِهۡم وََج�َّ ۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ �َِك َجَزآؤُُهم مَّ

ۡجُر ٱۡلَ�ِٰملِ�َ 
َ
  ].١٣٦-١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٦َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َونِۡعَم أ

ھا و  و به سوی آمرزش پروردگارتان و بھشتی بشتابید که گسترۀ آن [به اندازۀ] آسمان«
که در [ھنگام] توانگری و  است. آن کسانی   زمین است [و] برای پرھیزگاران مھیا شده

گذرند؛ و الله نیکوکاران  برند و از مردم درمی کنند و خشم خود را فرومی تنگدستی انفاق می
ره و] کار زشتی شدند یا [با انجام یبکرا دوست دارد. و [ھمان] کسانی که چون مرتکب [گناه 

آورند و برای گناھانشان آمرزش  ای] بر خود ستم کردند، الله را به یاد می صغیره گناه
کنند  اند پافشاری نمی و بر آنچه کرده -آمرزد؟ و جز الله چه کسی گناھان را می - خواھند می

پذیر است]. پاداش اینان، آمرزشی از  دانند [گناھکارند و الله بخشاینده و توبه که می در حالی 
ھا جاری است؛ جاودانه  ھایی که از زیر [درختان] آن جویبار ] پروردگارشان است و باغ[جانب

 .»مانند؛ و پاداش [نیکوکاران و] اھل عمل چه نیکوست! در آن می

�ِض َهۡوٗنا �ذَا ﴿: فرماید می و الله متعال
َ
ِيَن َ�ۡمُشوَن َ�َ ٱۡ� وَِعَباُد ٱلرَّ� ٱ�َّ

ٗدا َوقَِ�ٰٗما ٦٣ٱۡلَ�ِٰهلُوَن قَالُواْ َسَ�ٰٗماَخاَطَبُهُم  ِيَن يَبِيُتوَن لَِرّ�ِِهۡم ُسجَّ ِيَن َ�ُقولُوَن  ٦٤َوٱ�َّ َوٱ�َّ
� َوُمَقاٗما ٦٥َر�ََّنا ٱۡ�ِۡف َ�نَّا َعَذاَب َجَهنََّمۖ إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما  ٦٦إِ�ََّها َسآَءۡت ُمۡستََقّرٗ

 
َ
ٓ أ ِيَن إَِذا ْ َوَ�َن َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك قََواٗماَوٱ�َّ وا ْ َولَۡم َ�ۡقُ�ُ ْ لَۡم �ُۡ�ِفُوا ِيَن َ� يَۡدُعوَن َمَع  ٦٧نَفُقوا َوٱ�َّ

ُ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل  َم ٱ�َّ ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرَّ  ٱ�َّ
ثَ 
َ
إِ�َّ َمن تَاَب  ٦٩يَُ�َٰعۡف َ�ُ ٱلَۡعَذاُب يَوَۡم ٱلۡقَِ�َٰمةِ َو�َۡخُ�ۡ �ِيهِۦ ُمَهانًا ٦٨اٗماَ�ٰلَِك يَۡلَق �

ُ َسّ�ِ  ُل ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ
ُ
ُ َ�ُفوٗر�  َٔ َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن ٱ�َّ

  ].٧٠-٦٣[الفرقان:  ﴾٧٠رَِّحيٗما
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ندگان [مؤمن و شایستۀ] رحمان، کسانی ھستند که با فروتنی [و متانت] بر زمین راه و ب«
[به ، دھند که جاھالن [با سخنان ناپسند] آنان را مورد خطاب قرار می روند و ھنگامی  می

گویند. و کسانی که برای پروردگارشان، در حال  جای تالفی، با آنان] به نیکی سخن می
پروردگارا، عذاب دوزخ را از «گویند:  که می کنند. و کسانی  داری می هزند و قیام، شب  سجده

تردید، عذابش [سخت و] پایدار است. حقا که دوزخ بد جایگاه و  ما بازگردان [که] بی
کنند و  روی می نمایند، نه زیاده که چون انفاق می اقامتگاھی است. و [مؤمنان] کسانی ھستند 

و کسانی که معبودی دیگر گیرند.  الت، راِه] اعتدال پیش مینه سختگیری؛ و بین این دو [ح
حق [= قتل قاتل یا  بهخوانند و کسی که الله [کشتنش را] حرام کرده است، جز  با الله نمی

کنند؛ و ھر کس این  کشند و زنا نمی مرتد یا زناکار محصن که الله اجازه داده است] نمی
بیند. روز قیامت، عذابش دوچندان  یش] را می[گناھان] را مرتکب شود، کیفِر گناه [خو

که توبه کند و ایمان آورد و   ماند. مگر کسی گردد و با خواری در آن [عذاب] جاودان می می
کند و الله  ھا تبدیل می ھایشان را به نیکی کاری شایسته انجام دھد؛ اینانند که الله بدی

 ».ھمواره آمرزگاری مھربان است

 ِ   ج ِن انلَّيِبُّ �ُ يَ قَاَل: لَْم  ب بِْن َ�ْمٍرو َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ

ًشا، وَ فَاِحًشا، َوال َن �َ  ُمتََفحِّ
ْخَال «ُقوُل: �َ 

َ
ْحَسنَُ�ْم أ

َ
 ١.»قًاإِنَّ ِمْن ِخيَاِرُ�ْم أ

در ذات و در رفتارش بداخالق نبود و  ج پیامبرد: یگو می ب عبدالله بن عمرو
 ».ترند ھستند که خوش اخالق ین شما، کسانیبھتر«فرمود:  یم

رَْداءِ  يِب ادلَّ
َ
�َْقُل يِف الِْمَ�اِن ِمْن ُحْسِن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
ٍء أ َما ِمْن يَشْ

ُلُِق 
ْ
 ٢.»اخل

 یامت، در ترازویروز ق: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س از ابودرداء
ده و ی(و پر اجرتر) از اخالق پسندتر  نیز سنگیچ چی) فرد مؤمن، ھیکوی(اعمال ن

 ».ستی) نی(و یرفتار خوش

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
قَْر�ُِ�ْم «قَال:  ج أ

َ
َّ َوأ َحبُِّ�ْم إيِلَ

َ
إِنَّ ِمْن أ

 َّ
َ

ْ�َغَضُ�ْم إيِل
َ
ْخَالقًا، َو�ِنَّ أ

َ
َحاِسنَُ�ْم أ

َ
ْ�َعَدُ�ْم ِم�ِّ َ�ِْلًسا يَْوَم  ِم�ِّ َ�ِْلًسا يَْوَم الِقيَاَمِة أ

َ
َوأ

قُوَن َوالُمتََفيِْهُقونَ  ثَاُروَن َوالُمتََشدِّ ْ  ١.»الِقيَاَمِة الرثَّ

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٣٢١و مسلم حدیث شماره  ٣٥٥٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره -١
 با لفظ ابوداود  ٢٠٠٢و ترمذی حدیث شماره ٤٧٩٩صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
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ن افراد نزد من و یتر از محبوب«فرمود:  ج ت شده که رسول اللهیروا س از جابر
 ترند؛ و ھستند که خوش اخالق یامت از نظر مجلس، کسانینشان به من در قیتر کینزد

و  -ا وّراجی -امت، افراِد ُپرحرفین شما از من در قین شما نزد من و دورتریتر مبغوض
 ».برانکز متیند و نیگو یھستند که با دھاِن ُپر و ژسِت افراد سخنور سخن م یزن الف

 مردمترین  خوش اخالق
راه برای آراسته شدن به اخالق نیکو، اقتدا به ترین  و آسانترین  بھترین، ساده

فرد از نظر خلقت و اخالق بود. به ترین  قرآن بود، و نیکو پیامبری است که اخالقش
 که کسینمود و با  می رحم هنمود و صل می بخشید و از ستمکاران در گذر می محرومان

 به او بدی که کسیکرد، و با  می خویشاوندیکرد  می خویشاوندیطه راببا او قطع 
 اصول اخالقی ھستند. ھا  این ؛کرد می نیکیکرد  می

اقتدا کنیم جز آن چیزی که الله متعال مخصوص  اوبه ھا  ما نیز باید در سایر حالت
فقط مخصوص پیامبرند. مانند: نبوت، وحی، ازدواج با بیش از ھا  این او گردانیده است.

چھار زن، حرام بودن ازدواج با زنانش پس از او، حرام بودن خوردن صدقه، ارث 
 امثال آن که در سنتش مشخص است. نگذاشتن و 

 ج اخالق پیامبر

 اخالق زیبای پیامبر 

 ].٤[القلم:  ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿: فرماید می الله متعال

  ».و یقینًا تو اخالِق بسیار نیکو و واالیی داری«
ِ بِْن َ�ْمٍرو   ج لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ قَاَل:  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ًشا، َوَ�َن فَاِحًشا، َوال  ُمتََفحِّ

ْخالقًا«َ�ُقوُل: 
َ
ْحَسنَُ�ْم أ

َ
 ٢.»إِنَّ ِمْن ِخيَاِرُ�ْم أ

در ذات و در رفتارش بداخالق نبود و  ج پیامبر: د: یگو می ب عبد الله بن عمرو
 ».ترند ھستند که خوش اخالق ین شما، کسانیبھتر«فرمود:  یم

                                                                                                       
السلسلة  ٢٧٥و بخاری در ادب المفرد حدیث شماره  ٦٧٣٥صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١

 ٧٥١الصحیحة آلبانی: 
 با لفظ بخاری ٢٣٢١و مسلم حدیث شماره  ٣٥٥٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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�ٍَس  نْ �َ 
َ
  :َعرْشَ ِسنَِ� َ�َما قَاَل يِل  ج انلَّيِبَّ قَاَل: َخَدْمُت  س أ

َ
، َوال فٍّ

ُ
، َوالَ  لَِم َصنَْعَت أ

الَّ َصنَْعَت 
َ
 ١.أ

ن یا چرا چنیف بودم. ھرگز به من، اُ  ج ید: ده سال در خدمت نبیگو می س انس
 .»، نگفتیردکا چرا چنان نیو  یردک

 بخشش پیامبر 

ْجوَُد َما يَ�ُ ، ج اهللاِ َن رَُسوُل اكَ قَاَل:  ب ابِْن َ�بَّاٍس َ�ْن 
َ
ْجوََد انلَّاِس، َوَ�َن أ

َ
وُن يِف أ

�ُل َوَ�َن يَلَْقاُه يِف لُكِّ يَلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن، َ�يَُدارُِسُه الُقْرآَن فَلَرَُسوُل   َرَمَضاَن، ِحَ� يَلَْقاُه ِجرْبِ
�ِح الُْمرَْسلَةِ  ج اهللاِ  َْ�ِ ِمَن الرِّ

ْ
ْجوَُد بِاخل

َ
 ٢.»أ

ن مردم بود و در رمضان، یسخاوتمندتر ج رسول اللهد: یگو یم ب ابن عباس
 ÷ لیشد؛ جبرئ یتر م بخشنده یآمد، از ھر زمان ینزدش م ÷ لیکه جبرئ یھنگام

رد. ک یور مآمد و با آن بزرگوار قرآن را د یم ج امبریرمضان نزد پ ھای تمام شب در
آمد، از باد وزان  ینزدش مل یدر آن ھنگام که جبرئ ج ر و بخشش رسول اللهی؛ خیآر
 .تر بود شیز بین

�ٍَس 
َ
ْ�َطاُه، قَاَل: فََجاَءُه رَُجٌل  ج قَاَل: َما ُسئَِل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
 أ

َّ
ِْسَالِم َشيْئًا إِال

ْ
ىلَعَ اإل

ْسِلُموا، فَ 
َ
 قَْوِمِه، َ�َقاَل: يَا قَْوِم أ

َ
، فَرََجَع إىِل ْ�َطاُه َ�نًَما َ�ْ�َ َجبَلَْ�ِ

َ
 فَأ

َ
ًدا ُ�ْعِطي َ�َطاًء ال إِنَّ ُ�َمَّ

َفاقَةَ 
ْ
 ٣.َ�ْىَش ال

رش اسالم یپذ یبرا یزیچ ج ھرگاه از رسول اللهت است که گفت: یروا س از انس
 ج امبریپ -و اسالم آورد. -آمد  ج امبرینزد پ یمرد یکرد؛ بار یخواستند، عطا م یم

به او داد. آن شخص  -گوسفندک گله ی یعنی -ان دو کوه بودندیکه در م یگوسفندان
 یبه سان کس ج را محمدید؛ زیقوِم من! مسلمان شو ینزد قومش بازگشت و گفت: ا

 ». ترسد یکند که از فقر نم یبذل و بخشش م

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٣٠٩و مسلم حدیث شماره  ٦٠٣٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢٣٠٨و مسلم حدیث شماره  ٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
  ٢٣١٢مسلم حدیث شماره  -٣



 ٤٥٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

  ج ای رسول اللهیح
يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 

َ
َشدَّ َحيَاًء ِمَن الَعْذَراِء يِف ِخْدرَِها، فَإَِذا  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
أ

ى َشيْئًا يَْ�َرُهُه َعَرْ�نَاُه يِف وَْجِههِ 
َ
 ١.َرأ

ن ینش زگان پردهیاز دوش ج امبریت شده است که گفت: پیروا س ید خدریاز ابوسع
ر یید که دوست نداشت، از تغید یم یزیچ یداشت و وقت یشتریب یایشرم و ح

 ». گفت) ینم یزیم. (اما به سبب شرم، چیشد یمتوجه ماش  چھره

: َسِمْعُت انلَّيِبَّ �َ  س َ�ْن ُ�َمرَ  ْطَرِت «ُقوُل: ي ج ُقوُل ىلَعَ الِْمنرَْبِ
َ
َال ُ�ْطُروِ� َكَما أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل نَا َ�بُْدُه َ�ُقولُوا: َ�بُْد ا�َّ
َ
 ٢.»انلََّصارَى ا�َْن َمْرَ�َم، فَإِ�ََّما أ

در «فرمود:  ج امبریپه کدم یگفت: شن می منبر یه باالکت است یروا س از عمر
ردند. کم، افراط یبن مر یسیع ۀدربار یه نصارکد آنطور ینکش من، افراط نیمدح و ستا

 ».او ۀو فرستاد الله ۀد: بندییھستم. پس بگو الله ۀھمانا من، بند

يِب 
َ
 لَْو «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َرةَ �ْ ُهرَ  َ�ْن أ

َ َ
ْو ُكَراٍع، أل

َ
 ِذَراٍع أ

َ
َجبُْت، َولَْو ُدِ�يُت إىِل

ْو ُكَراٌع لََقِبلُْت 
َ
َّ ِذَراٌع أ ْهِدَي إيِلَ

ُ
 ٣.»أ

ا پاچه یصرف ساعد  یاگر مرا برا«فرمود:  ج امبریپد: یگو می س رهیابوھر
ه یھدای  ا پاچهین، اگر به من، ساعد یرفت. ھمچنینند، خواھم پذک) دعوت ی(گوسفند

 ».رفتیشود، خواھم پذداده 

  ج شجاعت رسول الله
�َِس بِْن َمالٍِك 

َ
ْجوََد انلَّاِس،  ج اَكَن رَُسوُل اهللاِ «قَاَل:  س َ�ْن أ

َ
ْحَسَن انلَّاِس، َوَ�َن أ

َ
أ

ْشَجَع انلَّاِس 
َ
وِْت، »َوَ�َن أ ْهُل الَْمِدينَِة َذاَت يَلْلٍَة، فَا�َْطلََق نَاٌس قِبََل الصَّ

َ
 َولََقْد فَِزَع أ

اُهْم رَُسوُل اهللاِ  يِب َطلَْحَة ُعْرٍي،  ج َ�تَلَقَّ
َ
وِْت، َوُهَو ىلَعَ فََرٍس ِأل  الصَّ

َ
َراِجًعا، َوقَْد َسبََقُهْم إِىل

يُْف َوُهَو َ�ُقوُل:  ْو إِنَُّه بَلَْحرٌ «قَاَل: » لَْم تَُراُعوا، لَْم تَُراُعوا«يِف ُ�نُِقِه السَّ
َ
» وََجْدنَاُه حَبًْرا، أ

 قَاَل: َو�َ 
ُ
أ  .٤َن فََرًسا ُ�بَطَّ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٣٢٠و مسلم حدیث شماره  ٦١٠٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٣٤٤٥بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٥٦٨بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ مسلم  ٢٣٠٧م حدیث شماره و مسل ٢٩٠٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤
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ھا بود.  ن انسانیتر ن و شجاعین، سخاوتمندتریبھتر ج رسول اللهد: یگو یم س انس
منبع صدا رفتند.  یبه سو یدند و وحشت کردند؛ گروھیشن یینه، صدایمردم مد یشب

و پیش از آنان به سمت  ابوطلحه سوار بود ن و پاالِن یکه بر اسب بدون ز ج رسول الله
که  یآنان، برگشت در حال یل نموده بود، از روبرویرش را حمایو شمش صدا رفته بود

ا ید یخروش یا مین اسب، مانند درید". و در ادامه فرمود: "اید، نترسیفرمود: "نترس یم
است که اسب ابوطلحه،  یادآورید: قابل یگو یم یخروشان بود". راو یایک دریاو 
ا یبر آن، مانند در ج ار سست و کند بود. (اما به برکت سوار شدن رسول اللهیبس یاسب

 ». د)یخروش یم

  ج نرمی پیامبر
يِب 

َ
ْعَرا�ِيًّا بَاَل يِف الَمْسِجِد، َ�ثَاَر إيَِلِْه انلَّاُس يِلَ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ

َ
نَّ أ

َ
َقُعوا بِِه، َ�َقاَل لَُهْم أ

 ِ ْو َسْجًال ِمْن َماٍء، فَإِ�ََّما بُِعثْتُْم َدُعوُه، : «ج رَُسوُل ا�َّ
َ
ْهِر�ُقوا ىلَعَ بَْوهِلِ َذنُوً�ا ِمْن َماٍء، أ

َ
َوأ

�نَ  ِ
�َن َولَْم ُ�بَْعثُوا ُمَعرسِّ ِ

  ١.»ُميرَسِّ
در مسجد بول نمود، مردم برخاستند تا  ینیصحرانش ه:کت نموده یروا س رهیابوھر

د، یزیآب بر یا چند دلوی ید و بر بول او دلویبگذاراو را «فرمود:  ج امبریاو را بزنند. پ
که اید  خته نشدهیآن برانگ ید و برایر باشیگ تا آساناید  خته شدهیرا شما برانگیز

 ». دیکن یریگ سخت

�ٍَس 
َ
 «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
وا َوال ُ  �رَسِّ

َ
وا َو ال ُ وا َو�رَشِّ ُ ُروا ُ�َعرسِّ  ٢.» ُ�نَفِّ

د و یرین، آسان بگیدر امور د«فرمود:  ج پیامبره کت است یروا س از انس
 ». دینکزار نید و بید. مژده دھیر نباشیگ سخت

نَّ رَُسوَل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
ْ�َق، َو�ُْعِطي «قَاَل:  ج أ يَا اَع�َِشُة إِنَّ اَهللا َرِ�يٌق ُ�ِبُّ الرِّ

ُعنِْف، 
ْ
 ُ�ْعِطي ىلَعَ ال

َ
فِْق َما ال  ُ�ْعِطي ىلَعَ َما ِسَواهُ ىلَعَ الرِّ

َ
  ٣.»َوَما ال

                                           
 با لفظ بخاری ٢٨٤و مسلم حدیث شماره  ٦١٢٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره -١
 با لفظ بخاری ١٧٣٤و مسلم حدیث شماره  ٦١٢٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٢٥٩٣و مسلم حدیث شماره  ٦٩٢٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٤٥٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

الله متعال  شه!یعا یا«کند که فرمود:  روایت می ج ول اللهرس زا ل شهیعا
 ییزھایچ یو مھربان یرا دوست دارد؛ و بر اثر نرم یو مھربان یمھربان است و نرم

 ».دھد یگر، نمید یھا کند که با خشونت و استفاده از روش یت میعنا

  ج رسول اللهعفو و گذشت 

ُٰهۡم وََجَعلۡنَا قُلُوَ�ُهۡم َ�ِٰسيَٗةۖ ُ�َّرِفُوَن ﴿: فرماید می الله متعال فَبَِما َ�ۡقِضِهم ّمِيَ�َٰقُهۡم لََع�َّ
ٰ َخآ�ِنَةٖ ّمِۡنُهۡم  لُِع َ�َ ْ بِهۦِۚ َوَ� تََزاُل َ�طَّ ا ُذّكُِروا ا ّمِمَّ ْ َحّظٗ َواِضعِهِۦ َو�َُسوا إِ�َّ ٱۡلَ�َِم َعن مَّ

َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ   ].١٣[المائدة:  ﴾١٣قَلِيٗ� ّمِۡنُهۡمۖ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحۚ إِنَّ ٱ�َّ

ھایشان  را  شان، آنان را از رحمت خویش دور ساختیم و دل شکنی پس به [سزای] پیمان«
جایگاھش تحریف سخت گرداندیم؛ [زیرا با تغییِر لفظ و تأویِل معنا] سخنان [الله] را از 

کنند و بخشی از آنچه را به آن پند داده شدند فراموش کردند؛ و [ای پیامبر،] تو پیوسته  می
گاه می ار که خیانتک] اندک از ایشان [ شوی، مگر [شماری دربارۀ خیانتی از سوی آنان آ

  ».دارد اران را دوست کوکتردید، الله نی ه] بیکن [کپوشی  نیستند]؛ پس از آنان درگذر و چشم
ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  َ رَُسوُل ا�َّ ُهَما، َما لَْم  ج قَالَْت: َما ُخ�ِّ �رَْسَ

َ
َخَذ أ

َ
 أ

َّ
ْمَر�ِْن إِال

َ
َ�ْ�َ أ

 ِ ْ�َعَد انلَّاِس ِمنُْه، َوَما اْ�تََقَم رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن  ج يَُ�ْن إِ�ًْما، فَإِْن اَكَن إِ�ًْما اَكَن أ

َ
 أ

َّ
نِلَْفِسِه إِال

ِ بَِها تُنْتََهَك 
، َ�يَنْتَِقَم ِ�َّ ِ  ١.ُحْرَمُة ا�َّ

شد، در  یر میَّ نه مخیان دو گزیدر م ج ھرگاه رسول اللهد: یگو می ل عائشه
ش از ھمه ی؛ و اگر گناه بود، بکرد یرا انتخاب مھا  آن نیتر آسان که گناه نبود یصورت

خود انتقام  یبرا یچ موردیگاه در ھ چیھ ج جست. رسول الله یم یمردم از آن دور
ن صورت به خاطر الله یشد که در ا ین الله شکسته میکه حرمت د نینگرفت، مگر ا

 .گرفت یانتقام م

  ج رحمت پیامبر

ا َغلِيَظ ٱۡلَقلِۡب ﴿: فرماید می الله متعال ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ
واْ مِۡن َحۡولَِكۖ  ۡ َ�نَفضُّ ۡمرِ� فَإِذَا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ

َ
فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ�

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ   ].١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َ ٱ�َّ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٣٢٧و مسلم حدیث شماره  ٣٥٦٠؛ بخاری حدیث شماره متفق علیه -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٦٠

 

خو [و مھربان]  [ای پیامبر،]  به [سبِب] رحمت الھی است که تو با آنان [= اصحاب،] نرم«
شدند؛ پس از آنان درگذر و  دی؛ و اگر تندخو و سنگدل بودی، قطعًا از اطرافت پراکنده میش

برایشان آمرزش بخواه و در کارھا با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم [بر انجام کاری] 
 ». دارد کنندگان را دوست  تردید، الله توکل گرفتی، بر الله توکل کن؛ [چرا که] بی

 
َ
ِ  :اَل قَ  س ةَ �ْرَ  ُهرَ يِب َ�ْن أ قَْرُع ْ�ُن َحا�ٍِس  ج َ�بََّل رَُسوُل ا�َّ

َ
ٍّ وَِعنَْدُه األ احلََسَن ْ�َن يلَعِ

َحًدا، َ�نََظَر إيَِلْهِ 
َ
ِ َما َ�بَّلُْت ِمنُْهْم أ

َ
ًة ِمَن الَودل قَْرُع: إِنَّ يِل َعرَشَ

َ
 رَُسوُل اتلَِّميِ�ُّ َجالًِسا، َ�َقاَل األ

 ِ  « ُ�مَّ قَاَل: ج ا�َّ
َ

  َمْن ال
َ

 ١.» يُرَْحمْ يَرَْحْم ال
را بوسید،  ب حسن بن علی ج روایت شده که گفت:  پیامبر س از ابوھریره

ھا  آن ک ازی چیبود، گفت: من، ده فرزند دارم و ھ ج امبریکه نزد پ س ابسحاقرع بن 
که رحم نکند، مورد  یکس«به او نگاه کرد و فرمود:  ج ام. رسول الله دهیرا نبوس

 .»ردیگ یرحمت قرار نم

 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س ةَ  ُهَر�ْرَ يِب َ�ْن أ

َ
ْف، فَإِنَّ «قَاَل:  ج أ َحُدُ�ْم لِلنَّاِس فَلْيَُخفِّ

َ
إَِذا َص�َّ أ

ْل َما  َحُدُ�ْم نِلَْفِسِه فَلْيَُطوِّ
َ
َكِبَ�؛ َو�َِذا َص�َّ أ

ْ
ِقيَم َوال ِعيَف َوالسَّ  ٢.»َشاءَ ِمنُْهُم الضَّ

مردم  یاز شما برا یکیھرگاه «فرمود: کند که  یت میروا ج پیامبر زا س رهیھرابو
مار و یف، بیان نمازگزاران، (افراِد) ضعیرا در مینماز شد، نماز را کوتاه بخواند؛ ز شیپ

) نماز خواند، ھر اندازه که ییبه تنھا یعنیخود ( یسالخورده ھستند. و اگر برا
 .»بگرداند یطوالنخواست، نمازش را 

ُ رمَْحَِتِه بِاخلَ  َوِمنْ 
ُ

ْطِعُموُهْم «: ج َدِم قَوهل
َ
يِْديُ�ْم، فَأ

َ
َْت أ

َ
ُهْم إِْخَوانُُ�ْم، َجَعلَُهُم اُهللا حت

 ِ�
َ
 تَُ�لُِّفوُهْم َما َ�ْغِلبُُهْم، فَإِْن لَكَّْفتُُموُهْم فَأ

َ
ا تَلْبَُسوَن، َوال ِبُسوُهْم ِممَّ

ْ
ل
َ
ُ�لُوَن، َوأ

ْ
ا تَأ  ٣.»ينُوُهمْ ِممَّ

برادران شما و ھا  آن«فرمود:  این است که ز جمله رحمش بر خدمتکارانو ا
 از آنچهرا ھا  آن ر دست شما قرار داده،یرا زھا  آن اللهاران شما ھستند که کخدمت

د ینکن مجبور یزیرا به چھا  آن د. وید، بپوشانیپوش می د و از آنچهید، بخورانیخور می
 .»دیشان کنکمکد، پس یی واداشتارکبه آن را نداشته باشند و اگر آنان را  ییکه توانا

                                           
 با لفظ بخاری ٢٣١٨و مسلم حدیث شماره   ٥٩٩٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٤٦٧و مسلم حدیث شماره  ٧٠٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ١٦٦١و مسلم حدیث شماره  ٣٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٤٦١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

�ٍَس 
َ
تَاُه انلَّيِبُّ  ج قَاَل: اَكَن ُغالٌم َ�ُهوِديٌّ َ�ُْدُم انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
َ�ُعوُدُه، َ�َقَعَد  ج َ�َمرَِض، فَأ

 :ُ
َ

ِسِه، َ�َقاَل هل
ْ
ْسِلمْ «ِعنَْد َرأ

َ
ْسلََم، ». أ

َ
َقاِسِم، فَأ

ْ
بَا ال

َ
ِطْع أ

َ
ُ: أ

َ
�ِيِه وَُهَو ِعنَْدُه، َ�َقاَل هل

َ
 أ

َ
َ�نََظَر إىِل

ْ�َقَذُه ِمَن انلَّارِ «وَُهَو َ�ُقوُل:  ج فََخَرَج انلَّيِبُّ 
َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 ١.»احل

مار شد. یرد، بک می خدمت ج رسول الله یه براک یھودی ید: نوجوانیگو می س انس
آن پسر، به ». مسلمان شو«نش نشست و به او فرمود: یادتش رفت و بر بالیبه ع ج امبریپ

 )ج رد. پدرش گفت: از ابوالقاسم (محمدکه نزد او نشسته بود، نگاه کپدرش  یسو
ه ک یدر حال ج به اسالم شد. رسول اللهر). او مشرف یاسالم را بپذ یعنین. (کاطاعت 

 ».ه او را از آتش دوزخ، نجات دادک اللهسپاس بر «شد فرمود:  می از منزل خارج

  ج خنده رسول الله
يُْت انلَّيِبَّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 

َ
رَى ِمنُْه  ج قَالَْت: َما َرأ

َ
ُمْستَْجِمًعا َ�طُّ َضاِحاًك، َحىتَّ أ

مُ   ٢.لََهَواتِِه، إِ�ََّما اَكَن َ�تَبَسَّ
که در  دمیرا ند ج امبریت شده است که فرمود: ھرگز پیروا ل شهیاز عا

ده یکه داخل دھانش د -دیو دھانش را باز نما -کند  یرو ادهیز یا دن به اندازهیخند
 .»فرمود یدن، فقط تبسم میشود؛ بلکه ھنگام خند

َم يِف وَْجِ�  ج قَاَل: َما َحَجبَِ� انلَّيِبُّ  س َجِر�رٍ َ�ْن  ْسلَْمُت، َوَال َرآِ� إِالَّ تَبَسَّ
َ
 ٣.ُمنُْذ أ

گاه  ھیچام  ن اسالم مشرف شدهیه به دکد: از زمانی یگو س ر پسر عبداللهیجر
د، با تبّسم و ید می ه مراکو ھر وقت  نفرمود یریاش، جلوگ مرا از ورود به خانه ج پیامبر

 ».شد می لبخند با من روبرو

  ج گریه رسول الله
َّ : «ج  انلَّيِبُّ : قَاَل يِل اَل قَ  س َ�ْن ابِْن َمْسُعودٍ   يلَعَ

ْ
 َعلَيَْك، »اقَْرأ

ُ
، آقَْرأ ِ ، قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

نِْزَل، قَاَل: 
ُ
ُت ُسوَرَة » َ�َعمْ «وََعلَيَْك أ

ْ
 َهِذهِ اآليَِة:َ�َقَرأ

َ
َ�يُْت إىِل

َ
فََكۡيَف إِذَا ﴿ النَِّساِء َحىتَّ أ

                                           
  ١٣٥٦بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٨٩٩و مسلم حدیث شماره  ٦٠٩٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٢٤٧٥، و مسلم حدیث ٦٠٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٦٢

 

ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدا ٰٓ�َ ٰ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

َحْسبَُك «قَاَل:  ].٤١[النساء:  ﴾٤١ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
 
ْ

ََفتُّ إيَِلِْه، فَإَِذا َ�يْنَاُه تَْذِرفَانِ » نَ اآل  ١.فَاتلْ
قرآن را بر من «برایم فرمود:  ج روایت شده که گفت: رسول الله س از ابن مسعود

که بر شما فرو فرستاده  آیا من بر شما بخوانم در حالی !گفتم: ای رسول الله »بخوان!
و من بر ایشان سوره نساء را خواندم تا اینکه به این آیه » بله«شده است؟ فرمود: 

ِ ﴿رسیدم: 
ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدافََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ ٰٓ�َ ٰ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ

ُ
 ﴾٤١أ

دیدم که چشمانش  ؛منگریست شسویه و من ب »حاال بس است«فرمود:  ].٤١[النساء: 
 اشکبار است. 

 ِ� خِّ َ�يُْت رَ اَل قَ  س َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن الشِّ
َ
ِ : أ ِز�ِز جِلَْوفِِه �ِّ وَ وَُهو يَُص  ج ُسوَل ا�َّ

َ
ِز�ٌْز َكأ

َ
أ

 ٢.»الِْمرَْجِل ِمَن ابُلاَكءِ 
 نماز و او رفتم ج امبری: به نزد پفتگ ت شده است کهیروا س ریّخ از عبدالله بن ِش 

 گ داشت.یجوشش د یھمانند صدا ییه، صدای، از شدت گریخواند و درون و می

 در برابر اوامر الله متعال  ج خشم پیامبر

ِ قَاَل  س َمْسُعودٍ  ِن ابْ  َ�نْ   : «َ�ُقوُل  ج : َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
َشدَّ انلَّاِس َعَذاباً يَْوَم إنَّ أ

ِقيَاَمِة الُمَصوُِّرونَ 
ْ
 ٣.»ال

فرمود:  می دم کهیشن ج ت است که گفت: از رسول اللهیروا س از ابن مسعود
  ».رگران دارندیامت، تصویعذاب را روز قترین  سخت«

يِب َمْسُعوٍد ريَِضَ 
َ
ىَت رَُجٌل انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ ُر َ�ْن َصَالةِ  ج ا�َّ خَّ

َ
تَأ

َ َ
َ�َقاَل: إِ�ِّ أل

 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ا يُِطيُل بِنَا، قَاَل: َ�َما َرأ ْجِل فَُالٍن ِممَّ

َ
َشدَّ َغَضبًا يِف  ج الَغَداِة، ِمْن أ

َ
َ�طُّ أ

يُُّ�ْم َما َص�َّ : «َموِْعَظٍة ِمنُْه يَْوَمئٍِذ، قَاَل: َ�َقاَل 
َ
ِر�َن، فَ� َها انلَّاُس، إِنَّ ِمنُْ�ْم ُمنَفِّ ُّ�

َ
يَا �

ْز، فَإِنَّ ِ�يِهُم الَمِر�َض َوالَكِبَ� وََذا احلَاَجةِ   ٤.»بِانلَّاِس فَلْيَتََجوَّ

                                           
 با لفظ بخاری ٨٠٠و مسلم حدیث شماره  ٥٠٥٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ١٢١٤و نسایی شماره . ٩٠٤ابوداود شماره  صحیح؛ -٢
 با لفظ بخاری ٢١٠٧و مسلم حدیث شماره  ٦١٠٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ بخاری ٤٦٦و مسلم حدیث شماره  ٦١١٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤



 ٤٦٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

رتر به نماز صبح یآمد و گفت: من د ج امبرینزد پ یمرد: گوید یم س ابومسعود
 ج امبریپ -د:یگو یم س ابومسعود -د. خوان یم نینماز را طوال را فالن امام،یم؛ زیآ یم

ن ھمه یا یا چ خطابهیتر او را در ھ شیدم که پین دیرا در خطابه آن روز چنان خشمگ
زان ین گریگران را از دیاز شما د یمردم! برخ یا«ده بودم. فرمود: ین ندیخشمگ

ان یرا در میرا کوتاه بخواند؛ زشود، نماز  ینماِز مردم م شید. ھرکس از شما پیکن یم
 .»دارند یھستند که کاِر فور یسالخورده، و کسانمریض، نمازگزاران، افراِد 

 برای امتش  ج شفقت و دلسوزی رسول الله

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم ﴿: فرماید می الله متعال
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ].١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� رَُءوٞف رَِّحيمٞ َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م 

دیدنتان بر او [گران و] دشوار  یقینًا پیامبری از [میان] خود شما به سویتان آمد که رنج«
 ». است و بر [ھدایت] شما سخت اصرار دارد و [نسبت] به مؤمنان، دلسوز [و] مھربان است

ِ وُل سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ  س رٍ ابِ جَ  نْ �َ  ْوقََد نَاراً فََجَعَل ثَِ� وَ مَ «: ج ا�َّ
َ
َمثَلُُ�ْم َكَمثَِل رَُجٍل أ

َفَراُش َ�َقْعَن �ِ 
ْ
َنَاِدُب َوال

ْ
نَا آِخٌذ حِبُ ُذ�ُُّهنَّ َ�نَْها وَ ُهَو يَ يَها وَ اجل

َ
�ْتُْم َجِزُ�ْم َعِن انلَّ أ

َ
اِر، وأ

 ١.»ْن يَِديَ�َفلَّتُوَن مِ 
 یمثال من و شما مانند مرد: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س از جابر

شود، ھا  آن ند و او مانعدازنیدر آن بود را خھا  و پروانهھا  و ملخزد برافرو یاست که آتش
شما از  یتا شما را از آتش (دوزخ) بازدارم؛ ولم ریگ یمشما را  بند ھر یک ازمرکز یمن ن

 .»دیکن یدست من فرار م

 با مردم  ج خوشروی رسول الله

�َِس بِْن 
َ
ٍخ يِل َصِغٍ�:  ج قَاَل: إِْن اَكَن انلَّيِبُّ  س َمالٍِك  َ�ْن أ

َ
يَا «يَلَُخاِلُطنَا َحىتَّ َ�ُقوَل أل

! َما َ�َعَل انلَُّغْ�ُ  بَا ُ�َمْ�ٍ
َ
 ٢.»؟أ

                                           
 ٢٢٨٥مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢١٥٠و مسلم حدیث شماره  ٦١٢٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٦٤

 

ه کبا ما نشست و برخاست داشت ای  به اندازه ج پیامبرد: یگو می س کانس بن مال
؟ »ر چطور استیر! حال ُنغَ یابوعم یا«فرمود:  می مکوچکو) به برادر کرد  می ی(شوخ

 رد).ک می یر با آن بازیه ابوعمکبود  کیوچک ۀر، پرندی(ُنغ

  ج زھد رسول الله
ِ سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ  س َرةَ �ْ ُهرَ  أيِب  نْ �َ  ٍد قُوتاً  آَل  اْرُزقْ اللَُّهمَّ « :ج وُل ا�َّ  ١.»ُ�َمَّ
خانواده محمد را  ِی ا الله! روزی«فرمود:  ج که رسول اللهکند  می تیروا س رهیھرابو

 ». به اندازه سّد َرَمق قرار بده

دٍ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  رُبِّ ثَالَث  ج قَالَْت: َما َشِبَع آُل ُ�َمَّ
ْ
ُمنُْذ قَِدَم الَْمِدينََة ِمْن َطَعاِم ال

 ٢.يَلَاٍل تِبَااًع َحىتَّ قُِبَض 
از زمانی که به مدینه آمدند، سه شب پی  ج خانواده محمد«د: یگو می ب شهیعا

  ».وفات نمود ج که پیامبرنیادر پی از نان گندم سیر نشدند تا 

  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ

ْخيِت إِْن ُكنَّا نَلَنُْظُر إىِل
ُ
َها اَكنَْت َ�ُقوُل ِلُعْرَوَة: َواِهللا يَا اْ�َن أ َّ�

َ
�

ْ�يَاِت رَُسوِل اهللاِ 
َ
وقَِد يِف أ

ُ
ِهلٍَّة يِف َشْهَر�ِْن، َوَما أ

َ
 ج الِْهَالِل، ُ�مَّ الِْهَالِل، ُ�مَّ الِْهَالِل، ثََالثََة أ

نَُّه قَْد اَكَن «َما اَكَن ُ�َعيُِّشُ�ْم؟ قَالَْت: نَاٌر، قَاَل: قُلُْت: يَا َخالَُة �َ 
َ
� 

َّ
ْسوََداِن اتلَّْمُر َوالَْماُء، إِال

َ ْ
األ

 رَُسوِل اهللاِ  ج لِرَُسوِل اهللاِ 
َ

نَْصاِر، َوَ�نَْت لَُهْم َمنَائُِح، فاََكنُوا يُرِْسلُوَن إىِل
َ ْ
ِمْن  ج ِجَ�اٌن ِمَن األ

َانَِها، فَيَْسِقينَاهُ 
ْ

بل
َ
 ٣.أ

ام! به الله سوگند، سه  خواھرزاده یا: ه به عروه گفتکت است یروا ل شهیعااز 
ُپخت و  یبرا- ج امبریپ یھا در خانه یچ آتشیم و ھیدید یھالِل ماه نو را در دو ماه م

 یزیشما با چه چ یپس زندگخاله جان! د: گفتم: یگو یم -عروه –شد.  یروشن نم -پز
 ج خرما و آب؛ البته رسول الله یعنیاه، یز سیشد؟ فرمود: با دو چ یم یسپر

 ج امبریپ یبراھا  آن رِ یداشتند و از ش یردھیوانات شیاز انصار داشت که ح یگانیھمسا
 .داد یر به ما مین شیاز ا اوفرستادند و  یم

                                           
 با لفظ بخاری  ١٠٥٥و مسلم حدیث شماره  ٦٤٦٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم  ٢٩٧٠و مسلم حدیث شماره  ٥٤١٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم  ٢٩٧٢م حدیث شماره و مسل ٢٥٦٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٤٦٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

َارِِث 
ْ
ِ  س َ�ْن َ�ْمِرو بِْن احل   ج قَاَل: َما تََرَك رَُسوُل ا�َّ

َ
 ِعنَْد َمْوتِِه ِدرَْهًما َوال

َ
  ِدينَاًرا َوال

 
َ

 َ�بًْدا َوال
َ

َمًة َوال
َ
َيَْضاَء وَِسَال  أ

ْ
رًْضا َجَعلََها َصَدقَةً  َشيْئًا إِالَّ َ�ْغلَتَُه ابل

َ
 ١.َحُه َوأ

، نه یناریھنگام وفاتش، نه درھم و د ج د: رسول اللهیگو می س عمرو بن حارث
و اش  د و اسلحهیسفجا گذاشت. فقط قاطر ه ، از خود بیگریز دیو نه چ یزینکغالم و 

 ماند. یباق یرده بود، از وکرا ھم صدقه  ه آنک ینیزم

  ج عدالت رسول الله
قَْت، َ�َقاَل: َوَمْن  ل اَع�َِشةَ َ�ْن  ِة الَْمْخُزوِميَِّة الَّيِت رَسَ

َ
ُن الَْمْرأ

ْ
ُهْم َشأ َهمَّ

َ
نَّ قَُر�ًْشا أ

َ
أ
َساَمُة ْ�ُن َز�ٍْد، ِحبُّ رَُسوِل اهللاِ  ج يَُ�لُِّم ِ�يَها رَُسوَل اهللاِ 

ُ
 ج َ�َقالُوا: َوَمْن َ�رَْتِى َعلَيِْه إِالَّ أ

َساَمُة، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
ُ
�َْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللاِ «: ج فَلَكََّمُه أ

َ
ُ�مَّ قَاَم فَاْختََطَب، ُ�مَّ قَاَل:  »أ

يَن َ�بْلَُ�مْ « ِ
َّ

ْهلََك اذل
َ
َق ِ�يِهُم  إِ�ََّما أ �ُف تََرُ�وُه، َو�َِذا رَسَ ِ

َق ِ�يِهُم الرشَّ �َُّهْم اَكنُوا، إَِذا رَسَ
َ
�

قَْت، لََقَطْعُت يََدَها ٍد رَسَ نَّ فَاِطَمَة اْ�نََة ُ�َمَّ
َ
؛ َواْ�ُم اِهللا لَْو أ َدَّ

ْ
قَاُموا َعلَيِْه احل

َ
ِعيُف أ  ٢.»الضَّ

که سرقت کرده بود، باعِث » مخزوم یبن«از  یزن یماجراد: یگو یم ل شهیعا
ن یه اصحبت کند؟ و ب ج ن باره با رسول اللهیدر ا یش شد؛ گفتند: چه کسیقر ینگران

است، جرأت  ج امبریکه محبوِب پ س دیجز اسامه بن ز یدند که کسیجه رسینت
 اوو از  -صحبت کرد ج امبریبا پ س و شفاعت ندارد. لذا اسامه یگر یانجیم

ا درباره یآ«فرمود:  ج رسول الله -ن زن را قطع نکند.یدرخواست نمود که دسِت ا
نمود؛ فرمود:  یگاه برخاست و سخنران آن» ؟یکن یم شفاعتحکم و قانون خدا، 

فرِد  یدند که وقتیز آن جھت به ھالکت رسل)، ایاسرائ یش از شما (بنیپ یھا امت«
کردند و ھرگاه، فرِد  یکرد، او را رھا م یم یدزدھا  آن انیدر م یدارمشھور و نام

نمودند. به الله سوگند، اگر دخترم  یم یشد، حد را بر او جار یمرتکب سرقت م یفیضع
 ».کنم یکند، دستش را حتمًا قطع م یفاطمه دزد

                                           
  ٤٤٦١بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ١٦٨٨و مسلم حدیث شماره  ٣٤٧٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٦٦

 

  ج بردباری پیامبر
�ََّها قَالَْت لِرَُسوِل اهللاِ  ل اَع�َِشةَ  نْ �َ 

َ
َشدَّ : يَا رَُسوَل اِهللا، َهْل ج �

َ
ىَت َعلَيَْك يَْوٌم اَكَن أ

َ
 أ

ُحٍد؟ َ�َقاَل: 
ُ
َعَقبَِة، إِذْ «ِمْن يَْوِم أ

ْ
َشدَّ َما لَِقيُت ِمنُْهْم يَْوَم ال

َ
لََقْد لَِقيُت ِمْن قَْوِمِك َوَ�َن أ

رَْدُت 
َ
 َما أ

َ
بِْ� إىِل ٍل فَلَْم ُ�ِ نَا َعَرْضُت َ�ْفيِس ىلَعَ ابِْن َ�بِْد يَايِلَل بِْن َ�بِْد الُكَ

َ
، فَاْ�َطلَْقُت َوأ

نَا �َِسَحابٍَة قَْد 
َ
إَِذا أ

يِس فَ
ْ
 بَِقْرِن اثلََّعاِلِب، فََرَ�ْعُت َرأ

َّ
ْستَِفْق إِال

َ
َمْهُموٌم ىلَعَ وَْجِ�، فَلَْم أ

�ُل، َ�نَاَداِ�، َ�َقاَل: إِنَّ اَهللا َعزَّ وََجلَّ قَْد َسِمعَ  إَِذا ِ�يَها ِجرْبِ
َظلَّتِْ� َ�نََظْرُت فَ

َ
قَْوَل قَْوِمَك  أ

بَاِل تِلَ  ِ
ْ
وا َعلَيَْك، َوقَْد َ�َعَث إِيَلَْك َملََك اجل ُمَرُه بَِما ِشئَْت ِ�يِهمْ لََك، َوَما رُدُّ

ْ
َ�نَاَداِ� «، قَاَل: »أ

ُد، إِنَّ اَهللا قَْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك،  ، ُ�مَّ قَاَل: يَا ُ�َمَّ َّ بَاِل وََسلََّم يلَعَ ِ
ْ
بَاِل َملَُك اجل ِ

ْ
نَا َملَُك اجل

َ
َوأ

ْخَشبَْ�ِ 
َ ْ
ْطِبَق َعلَيِْهُم األ

ُ
ْن أ

َ
ْمِرَك، َ�َما ِشئَْت، إِْن ِشئَْت أ

َ
ُمَرِ� بِأ

ْ
 ،»َوقَْد َ�َعثَِ� َر�َُّك إيَِلَْك تِلَأ

ُ رَُسوُل اهللاِ  ْصَالبِِهْم َمْن َ�ْعبُُد اهللاَ : «ج َ�َقاَل هلَ
َ
ْن ُ�ِْرَج اُهللا ِمْن أ

َ
رُْجو أ

َ
  بَْل أ

َ
وَْحَدُه ال

 ١.»�رُْشُِك بِِه َشيْئًا
تر از روز ُاُحد بر  سخت یا روزید: آیپرس ج امبریت است که از پیروا ل شهیاز عا

نش یتر ام. سخت دهیاز قوِم تو د یفراوان یھا یسخت«فرمود:  ج امبریگذشته است؟ پ تو
ام را  کردم و او خواستهل بن ُکالل" عرضه یالیگاه که خود را به "عبد  روز عقبه بود؛ آن

جا  امدم. آنیخود رفتم و تا "قرن الثعالب" به خود ن ِی ن شدم و به رویرفت. غمگینپذ
ه افکنده بود و چون به آن نگاه کردم، یدم که بر من ساید یَسَرم را باال گرفتم؛ ابر

به  هرا ک یت: الله متعال، سخِن قومت و پاسخدم. مرا ندا داد و گفیل را در آن دیجبرئ
ھرچه ھا  آن ھا را نزدت فرستاده است تا درباره کوه نک فرشتهید. ایتو دادند، شن

ھا مرا ندا داد، به من سالم کرد  . سپس فرشته کوهین فرشته حکم کنیبه ا یخواھ یم
نک مرا نزدت ید. ایرا که به تو دادند، شن یمحمد! الله، سخِن قومت و پاسخ یو گفت: ا

؟ اگر یخواھ ی؛ چه میبه من دستور دھ یخواھ یھرچه مھا  آن فرستاده است تا درباره
دوارم یر؛) بلکه امیخ«(فرمود:  ج امبریآورم. پ یشان فرود م، دو کوه را بر سرِ یبخواھ

را  یزیکتا را عبادت کنند و چید آوَرد که فقط الله یپد یھا کسان نیالله از نسِل ا
 ». کش نسازندیشر

                                           
 با لفظ مسلم ١٧٩٥و مسلم حدیث شماره  ٣٢٣١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
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   ج صبر رسول الله

ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱلَۡغَدٰوةِ َوٱلَۡعِ�ِّ ﴿: فرماید می متعالالله  َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
ۡ�َفۡلنَا 

َ
ۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ ۡ�َيا ِ ٱ�ُّ ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوة يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُه

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱ�ََّبعَ 
َ
 ].٢٨هف: ک[ال ﴾٢٨َهَوٮُٰه َوَ�َن أ

و خود را [بر ھمنشینی] با کسانی ھمراه [و شکیبا] گردان که بامداد و شامگاه «
خواھند؛ و ھرگز چشمانت  خوانند [و با آنکه فقیرند، تنھا] رضایِت او را می پروردگارشان را می

ینی با اشراف و قدرتمندان] را بخواھی و را از آنان برنگردان تا زیورھای دنیا [و ھمنش
ایم و از ھوای نفس  که دلش را از یاد خویش غافل ساخته [ھمچنین] از کسی پیروی نکن 

 ». خود پیروی کرده و کارش تباه است

ِ  َ�ْن َ�بْدِ  َ�ُقلُْت: وَُهَو يُوَعُك، َ�َمِسْستُُه �ِيَِدي،  ج َدَخلُْت ىلَعَ رَُسوِل اهللاِ قَاَل:  س ا�َّ
وَعُك َكَما يُوَعُك : «ج يَا رَُسوَل اِهللا إِنََّك تَلُوَعُك وَْعاًك َشِديًدا، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 

ُ
َجْل إِ�ِّ أ

َ
أ

ْجَر�ِْن، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ » رَُجَالِن ِمنُْ�مْ 
َ
نَّ لََك أ

َ
َجْل : «ج قَاَل: َ�ُقلُْت: َذلَِك أ

َ
 ١.»أ

با دستم او را  تب داشت. اورفتم؛ و  ج امبرینزد پ د:یگو می س عبدالله بن مسعود
بله، من به اندازه دو «. فرمود: یدار یدی! تب شداللهرسول  یگفتم: ا لمس نمودم و

رسد؟  ین است که دو پاداش به شما میا یا برایگفتم: آ». کنم ینفر از شما، تب م
 ».ن طور استیبله، ھم«فرمود: 

 رَُسوِل اهللاِ كقَاَل: شَ  س َ�ْن َخبَّاِب بِْن األرَتِّ 
َ

ُ يِف  ج ْونَا إىِل ٌد بُرَْدًة هلَ ِظلِّ  وَُهَو ُمتَوَسِّ
 
ْ
 كَ ال

َ
ال

َ
ُ: أ

َ
 ْعبَِة، قُلْنَا هل

َ
ال

َ
َ نَلَا؟ قَاَل:  �َْستَنرِْصُ نَلَا؟ أ اَكَن الرَُّجُل ِ�يَمْن َ�بْلَُ�ْم، ُ�َْفُر « تَْدُعو ا�َّ

 
َ
ُ يِف األ هُ رِْض َ�يُْجَعُل ِ�يِه، َ�يُ هلَ ، َوَما يَُصدُّ ِسِه فَيَُشقُّ بِاثْنَتَْ�ِ

ْ
َجاُء بِالِْمنَْشاِر َ�يُوَضُع ىلَعَ رَأ

هُ  ْو َعَصٍب، َوَما يَُصدُّ
َ
ِْمِه ِمْن َ�ْظٍم أ

َ
َِديِد َما ُدوَن حل

ْ
ْمَشاِط احل

َ
َذلَِك َ�ْن ِديِنِه، َوُ�ْمَشُط بِأ

نَّ َهَذا األمْ  ِ يَلُِتمَّ  َذلَِك َ�ْن ِديِنِه، َوا�َّ
َ

َموَْت، ال  َحرْضَ
َ

اِكُب ِمْن َصنَْعاَء إىِل  َر َحىتَّ �َِسَ� الرَّ
ئَب ىلَعَ َ�نَِمِه، َولَِكنَُّ�ْم �َْستَْعِجلُونَ  ِو اذلِّ

َ
َ أ  ٢.»َ�َاُف إِال ا�َّ

عبه، بالش ساخته که یشاِل خود را در سا ج رسول اللهد: یگو می س خباب بن ارت
ما  یا برایم: آیم و گفتیت کردیاکمشرکان مکه) به او ش یھا ه زده بود؛ (از شکنجهکیو ت

                                           
 با لفظ مسلم ٢٥٧١و مسلم حدیث شماره  ٥٦٦٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٦٩٤٣بخاری حدیث شماره  -٢
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گذشته  یھا در امت«؟ فرمود: ینک یما دعا نم یا برای؟ آینک ینم یروزیدرخواست پ
ندند و او را در آن کَ  ین میدر زم یا مان آورده بود) چالهی(که ا یشخص یبرا
م ین را از وسط، دونھادند و او  یسرش م یآوردند و رو یم یا گذاشتند. سپس اره یم
در  یآھن یھا و شانه داشت ینش باز نمین ھمه شکنجه، او را از دیا یول؛ ردندک یم

ن ھمه شکنجه، یا ید؛ ولیرس یه به استخوان و عصب مک ییبردند تا جا یبدنش فرو م
کند و به  یامل مکن را ین دیداشت. به الله سوگند که الله، ا ینش باز نمیاو را از د

رود و جز  یم» حضرموت«تا » صنعاء«که سوارکار (مسافر) از  ییرساند؛ تا جا یجه مینت
ترسد؛ اما شما عجله  ینم یگریز دیچ چیگوسفندانش، از ھ یو خطر گرگ برا اللهترس 

 ».دیکن یم

  ج ھی رسول اللهاحت و خیرخوینص
�ٍَس 

َ
ِ  س َ�ْن أ ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال َوبَلََكيْتُْم لَْو َ�ْعلَُموَن َما « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

 ١.»َكِث�اً 
دانم، شما  چه را که من می اگر آن«د: وفرم ج پیامبره کت است یروا س انس زا
 ». دیستیگر شتر مییدید و بیخند د، کمتر مییدانست می

 َ� 
َ
 يِب ْن أ

َ
نَْصارِيِّ  وَب يُ  أ

َ
ِ  ُسوُل أنَّ رَ  س األ  : «قَاَل  ج ا�َّ

َ
َخاُه فَْوَق ال

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
لُّ لُِمْسِلٍم أ ِ�َ

َالمِ   بِالسَّ
ُ
ي َ�بَْدأ ِ

َّ
 ٢.»ثََالِث يَلَاٍل، يَلْتَِقيَاِن َ�يُْعرُِض َهَذا َوُ�ْعرُِض َهَذا، وََخْ�ُُهَما اذل

 یچ مسلمانیھ یبرا: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س یوب انصاریاز ابوا
 یه وقتک یا شبانه روز با برادر مسلمانش قھر باشد؛ به گونهش از سه یه بکست یز نیجا
ه سالم (و کست ا یسکنشان، یگردانند. و بھتر یم ینند، از ھم رویب یگر را میدیک

 ».کند ی) را آغاز میآشت

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�َذُب احلَِديِث، «قَاَل:  ج أ

َ
نَّ أ ، فَإِنَّ الظَّ نَّ إِيَّاُ�ْم َوالظَّ

َاَسُدوا، َوَال َ�بَاَغُضوا، َوَال تََدابَُروا، َوُ�ونُوا 
َ

ُسوا، َوَال َ�نَاَجُشوا، َوَال حت َسَّ
َ

ُسوا، َوَال جت َسَّ
َ

َوَال حت
ِ إِْخَوانً   ٣.»اِعبَاَد ا�َّ

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٣٥٩و مسلم حدیث شماره  ٤٦٢١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره -١
 با لفظ مسلم  ٢٥٦٠و مسلم حدیث شماره  ٦٢٣٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٢٥٦٣و مسلم حدیث شماره  ٦٠٦٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٤٦٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

را ید؛ زیزیاز گمان بد بپرھ: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر
 ید و به کنجکاویگر نباشیکدیاز  ییجو بیع ین نوع دروغ است. و در پیگمان بد، بدتر

د داشته ین که قصد خریمت کاالھا را بدون اید و قیگران نپردازید یو تجسس در کارھا
د ینه نداشته باشیو ک یگر دشمنیکدید و با یگر حسادت نورزیدیکو به  دید، باال نبریباش

 ».دیگزاِر) الله باش ک و عبادتید و برادروار، بندگان (نیو به ھم پشت نکن

رْ  ْن أيِب �َ  ِ اَل رَ : قَ اَل قَ  س َداءِ ادلَّ  : «ج ُسوُل ا�َّ
َ

انُونَ  يَ ال  ُشفَعاَء، وَ  ُ�وُن اللَّعَّ
َ

 ُشَهَداَء ال
 ١.»اَمةِ ْوَم الِقيَ يَ 

ن کنندگان در یلعن و نفر: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رداءاز ابود
 ».واهگع خواھند بود و نه یامت نه شفیق

يِب 
َ
يِت  ...«قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س َرةَ �ْ ُهرَ  َ�ْن أ

ْ
ي يَأ ِ

َّ
، اذل اِر انلَّاِس َذا الْوَْجَهْ�ِ ِمْن رِشَ

ِء بِوَْجهٍ 
َ

ِء بِوَْجٍه وََهُؤال
َ

 ٢».َهُؤال
 یین مردم افراد دورویاز بدتر«فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س رهیابوھر

 ».گر دارندید ییروھا  آن شیرو و پ کیھا  نیِش ایھستند که پ

ِ بِْن ُ�َمرَ  ِ  ب َ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 «قَاَل:  ج أ

َ
ُخو الُْمْسِلِم، ال

َ
 َ�ْظِلُمُه، الُْمْسِلُم أ

 
َ

َج  �ُْسِلُمُه، َوَمْن اَكَن َوال َج َ�ْن ُمْسِلٍم ُكْرَ�ًة، فَرَّ ُ يِف َحاَجِتِه، َوَمْن فَرَّ ِخيِه اَكَن ا�َّ
َ
يِف َحاَجِة أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُ يَْوَم ال ِقيَاَمِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه ا�َّ

ْ
ُ َ�نُْه ُكْرَ�ًة ِمْن ُكُرَ�اِت يَْوِم ال  ٣.»ا�َّ

مسلمان، برادر «فرمود:  ج ل اللهه رسوکت است یروا ب از عبدالله بن عمر
س، در صدد کد. ھرینما نمی م (ظالم)یو او را تسلکند  نمی مسلمان است. به او ظلم

د. ھر یآ می او بر یازھایدر صدد رفع ن اللهاز برادر مسلمانش باشد، یبرآورده ساختن ن
امت او را یالت روز قکاز مش یلکمش اللهل برادر مسلمانش را برطرف سازد، کس، مشک

او را ھای  بیع اللهب برادر مسلمانش را بپوشاند، یه عکھرکس  رد. وکبر طرف خواھد 
 ».امت، خواھد پوشاندیدر روز ق

                                           
  ٢٥٩٨مسلم حدیث شماره -١
 با لفظ مسلم  ٢٥٢٦و مسلم حدیث شماره  ٦٠٥٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره -٢
 با لفظ بخاری  ٢٥٨٠و مسلم حدیث شماره  ٢٤٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
نَّ رَُسوَل اهللا س أ

َ
َاَسُدوا، َوَال تََدابَُروا َال َ�بَاَغُضوا، َوالَ «قَاَل:  ج أ

َ
 ،حت

يَّامٍ  ،ُ�ونُوا ِعبَاَد اهللا إِْخَواناً وَ 
َ
َخاُه فَْوَق ثََالثَِة �

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
 ١.»َوَال َ�ِلُّ لُِمْسِلٍم أ

 ینه و دشمنیگر کیکدینسبت به «: دفرمو ج پیامبرد: یگو می س کانس بن مال
گر قطع رابطه یک دید، به ھم پشت نکرده، با یگر حسادت نورزیدیکد، به ینداشته باش

ز یجا یچ مسلمانیھ ید؛ و برایگزاِر) الله باش عبادتک و یبندگاِن (ن ،د و برادروارینکن
 ».ش از سه شبانه روز با برادر مسلمانش قھر باشدیست که بین

نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ 
َ
لَْم ُظلَُماٌت يَْوَم «قَاَل:  ج أ لَْم، فَإِنَّ الظُّ ا�َُّقوا الظُّ

ِقيَاَمِة، َوا�َُّقوا 
ْ
ْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم ال

َ
ْهلََك َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم، مَحَلَُهْم ىلَعَ أ

َ
حَّ أ ، فَإِنَّ الشُّ حَّ الشُّ

 ٢.»َواْستََحلُّوا َ�َاِرَمُهمْ 
را ظلم ید؛ زیزیاز ظلم و ستم بپرھ«فرمود:  ج ت است که رسول اللهیروا س از جابر
 یخواھد داشت. و از ُبخل و آز دور یامت، در پیدر روز ق یفراوان یھا یکیو ستم، تار

رساند و آنان را بر آن داشت که  یش از شما را به ھالکت و نابودیپ یھا را امتید؛ زیکن
 ». گر را بشکنندیکدی یزند و حرمِت ناموس و اموال و آبرویگر را بریکدیخوِن 

  س ِن الِْمْقَدادِ عَ 
َ
ِ أ ْ�تُُم «قَاَل:  ج نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
، فَاْحثُوا يِفْ وَُجوِهِهُم إَذا َرأ اِحْ�َ الَْمدَّ

َاَب   ٣».الرتُّ
ان و مداحان را یثناگو یوقت: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س از مقداد

 .»دید، بر صورت آنان خاک بپاشیدید

 ِ �َِس بِْن َمال
َ
ِ قَاَل: قَاَل  س كَ�ْن أ َحٌد ِمنُْ�مُ : « ج رَُسوُل ا�َّ

َ
الَموَْت لرُِضٍّ  َال َ�تََمنََّ�َّ أ

ا يِل  ْحِيِ� َما اَكنَِت احلَيَاُة َخْ�ً
َ
، َوتََوفَِّ� نََزَل بِِه، فَإِْن اَكَن َال بُدَّ ُمتََمنِّيًا لِلَْموِْت فَلْيَُقْل: اللَُّهمَّ أ

 ٤».إَِذا اَكنَِت الَوفَاُة َخْ�ًا يِل 
از شما به خاطر  کی چیھ«فرمود:  ج رسول اللهد: یگو می س کانس بن مال

د: یندارد، بگو یگریند؛ اما اگر چاره دکمرگ ن یشود، آرزو یه به آن گرفتار مک یبتیمص

                                           
 ٢٥٧٨ مسلم حدیث شماره -١
 ٢٥٧٨مسلم حدیث شماره  -٢
 ٣٠٠٢مسلم حدیث شماره  -٣
 با لفظ بخاری  ٢٦٨٠و مسلم حدیث شماره  ٦٣٥١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤



 ٤٧١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

گاه که مرگ به نفع من  دار و آن به نفع من است، مرا زنده نگه یه زندگک یا الله! تا زمانی
 ».رانیاست، مرا بم

ْن َ�نَْفَع : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ب بِر بِْن َ�بِْد اهللاِ َ�ْن َجا
َ
َمِن اْستََطاَع ِمنُْ�ْم أ

َخاُه فَلْيَْفَعْل 
َ
 ١.»أ

از شما ھرکس «فرمود:  ج ت است که رسول اللهیروا ب از جابر بن عبدالله
 ».کوتاھی نکندد یبا، تواند به برادرش نفع برساند یم

يِب 
َ
ِ  س َرةَ �ْ ُهرَ  َ�ْن أ ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فَلْيَُقْل َمْن اَكَن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يُْؤِمُن بِا�َّ

 ِ ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فََال يُؤِْذ َجارَُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ ْو يِلَْصُمْت، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
َ
ا أ  َخْ�ً

 ٢».َوايلَْوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفهُ 
مان یامت، ایو روز ق اللهس به کھر«رمود: ف ج د: رسول اللهیگو می س رهیابوھر

 سخن خوب بگوید و یا سکوت نماید و ھرکس به الله و روز قیامت، ایمان دارد،دارد، 
مھمانش  مان دارد،یامت، ایو روز ق اللهس به کند. و ھرکت و آزار نیرا از اذاش  هیھمسا

 ».را گرامی بدارد

  ج شمایل پیامبر
رَبَاءِ 

ْ
ْحَسنَُه َخلًْقا، لَيَْس  ج َن رَُسوُل اهللااكقَاَل:  س َعِن ال

َ
ْحَسَن انلَّاِس وَْجًها، َو أ

َ
أ

َقِص�ِ 
ْ
َائِن َوال بِال

ْ
ِو�ِل ابل  ٣.بِالطَّ

باتر بود. و یمردم، ز ۀاز نظر چھره و خلقت از ھم ج د: رسول اللهیگو می س براء
 وتاه.کاد بلند بود و نه یقامتش نه ز

�ٍَس 
َ
نَّهُ : س َ�ْن أ

َ
ىَت  ج �

َ
اَعَدَها ثََالثًا، َحىتَّ ُ�ْفَهَم َ�نُْه، َو�َِذا أ

َ
َم بَِ�ِلَمٍة أ

اَكَن إَِذا تََ�لَّ
 ٤.ىلَعَ قَْوٍم فََسلََّم َعلَيِْهْم، َسلََّم َعلَيِْهْم ثََالثًا

                                           
  ٢١٩٩مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٤٧و مسلم حدیث شماره  ٦٤٧٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٢٣٣٧و مسلم حدیث شماره ٣٥٤٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
  ٩٥بخاری حدیث شماره - ٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٧٢

 

گفت، آن را سه بار  یم یکه سخن یھنگام ج امبریپ :هککند  می تیروا س انس
سالم ھا  آن رفت و به یم یکه نزد گروھ یو ھنگام ده شودیکرد تا سخنش فھم یتکرار م

 .نمود یسه بار تکرار م -حّداکثر -گفت، سالمش را  یم



 

 

 

 

 

 آداب کتاب  -٣

 آداب سالم  -١
 فضیلت سالم 

ِ بِْن َ�ْمٍرو َل انلَّيِبَّ  ب َ�ْن َ�بِْدا�َّ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
 : ج أ

َ
ُ�ْطِعُم «َقاَل: �َ ؟ �ٌ ِم خَ اإلِْسَال  يُّ أ

َال   السَّ
ُ
َعاَم، َوَ�ْقَرأ  ١.»َم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف الطَّ

ن یبھتر د:یپرس ج پیامبراز  یه: شخصکت است یروا ب از عبدالله بن عمر
که  یو به ھر مسلمان یگران خوراک بدھین که به دیا«ست؟ فرمود: یچ یاسالم یژگیو
 ».ی، سالم کنیشناس یو نم یشناس یم

يِب 
َ
ِ  س َرةَ ُهَر�ْ  َ�ْن أ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ

َّ
َنََّة َحىتَّ َواذل

ْ
 تَْدُخلُوَن اجل

َ
ال

ٍء إَِذا َ�َعلْتُُموُه  ُدلُُّ�ْم ىلَعَ يَشْ
َ
 أ

َ
َوال

َ
َابُّوا، أ

َ
 تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت

َ
َالَم تُْؤِمنُوا، َوال فُْشوا السَّ

َ
َابَبْتُْم؟ أ

َ
حت

 ٢.»بَيْنَُ�مْ 
که جانم در  یسوگند به ذات: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر

د مگر یمان ندارید و ایمان داشته باشین که اید تا ایشو یدسِت اوست، وارد بھشت نم
م که اگر انجامش ینما ییراھنما یا شما را به کارید؛ آیگر را دوست بداریکدیکه  یزمان
ان خود رواج یگر را در میکدید داشت؟ سالم گفتن به یگر را دوست خواھیکدید یدھ
 ».دیدھ

 صفت سالم

َ ﴿: فرماید می الله متعال ۗ إِنَّ ٱ�َّ ٓ ۡو ُردُّوَها
َ
ٓ أ ۡحَسَن ِمۡنَها

َ
ْ بِأ �ذَا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ فََحيُّوا

ٍء  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ].٨٦[النساء:  ﴾٨٦َحِسيًباَ�َن َ�َ

                                           
 با لفظ بخاری  ٣٩و مسلم حدیث شماره  ١٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٥٤مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٧٤

 

و یا  - [ای مؤمنان،] ھر گاه با درودی صمیمانه به شما سالم گویند، شما پاسخی بھتر«
 ». تردید، الله ھمواره بر ھر چیزی حسابگر است بگویید؛ [چرا که] بی -  ھمانند آن

 فضیلت آغاز کننده سالم 

نَْصارِيِّ 
َ ْ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َخاُه فَْوَق «قَاَل:  ج أ

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
لُّ لُِمْسِلٍم أ ِ�َ 

َ
ال

َالمِ   بِالسَّ
ُ
ي َ�بَْدأ ِ

َّ
  ١.»ثََالِث يَلَاٍل، يَلْتَِقيَاِن َ�يُْعرُِض َهَذا َوُ�ْعرُِض َهَذا، وََخْ�ُُهَما اذل

ست یز نی، جایچ مؤمنیھ یبرا«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو یم س یوب انصاریابوا
گر را یدیک یه وقتک یش از سه شبانه روز، با برادر مسلمانش، قھر باشد؛ به طوریه بک
) را آغاز یه سالم (و آشتکست ا یسکنشان یگردانند. و بھتر یم ینند، از ھم رویب یم
 .کند یم

َماَمةَ 
ُ
يِب أ

َ
ِ  س َ�ْن أ  انلَّاِس : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْو�

َ
َالمِ إِنَّ أ ُهْم بِالسَّ

َ
ِ َمْن بََدأ  ٢.»بِا�َّ

ست ا ین مردم به الله، کسیتر کینزد«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو یم س ابوامامه
 .»که آغازگِر سالم کردن به مردم باشد

 به سالم دادن تر  سزاوار

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِغُ� ىلَعَ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ الَكِبِ�، َوالَمارُّ ىلَعَ الَقاِعِد، �َُسلُِّم الصَّ

 ٣.»َوالَقِليُل ىلَعَ الَكِث�ِ 
بر بزرگ، رونده برنشسته و کوچک «: فرمود ج پیامبره کت است یروا س رهیھرواز اب

 ».ندیسالم نما گروِه پرتعدادبر  دادتع مک روهِ گ

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  :قَاَل  س َ�ْن أ اِكُب ىلَعَ الَمايِش، َوالَمايِش ىلَعَ  �َُسلِّمُ : «ج قَاَل رَُسوُل ا�َّ الرَّ

 ٤.»الَقاِعِد، َوالَقِليُل ىلَعَ الَكِث�ِ 
اده بر یاده و پیسوار بر پ: «فرمود ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر

 ».سالم نمایند گروِه پرتعدادبر  دادتع کم روهِ گنشسته و 

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٥٦٠و مسلم حدیث شماره  ٦٠٧٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود  ٢٦٩٤حدیث شماره  ترمذی و ٥١٩٧حدیث شماره  ابوداود صحیح؛ -٢
 با لفظ بخاری ٢١٦٠و مسلم حدیث شماره  ٦٢٣١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
  ٢١٦٠و مسلم حدیث شماره  ٦٢٣٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤



 ٤٧٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 زنان ھنگام نبودن فتنه  وکودکان بر سالم 

�َِس بِْن َمال
َ
نَُّه َمرَّ ىلَعَ ِصبْيَاٍن فََسلََّم َعلَيِْهْم، َوقَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س كَ�ْن أ

َ
 ١.َ�ْفَعلُهُ  ج �

سالم ھا  آن ان گذشت و بهکودکاز  ینار جمعکاز  س که انس بن مالکت است یروا
 رد.ک می نیچن ج یرد و گفت: نبک

ْسَماءَ 
َ
 ٢.يِف �ِْسَوٍة فََسلََّم َعلَيْنَا ج َمرَّ َعلَيْنَا انلَّيِبُّ : ْت الَ قَ  ل يَِز�دَ  بِنِْت  َ�ْن أ

از کنار ما گذشت، در  ج امبریت شده که گفت: پیروا ل دیزیاز اسماء بنت 
 م و به ما سالم نمود.یاز زنان بود یکه ما ھمراه گروھیحال

 ردان ھنگام نبودن فتنه مسالم دادن زنان به 

مِّ َهانٍِئ 
ُ
يِب َطاِلٍب َ�ْن أ

َ
ِ قَالَْت:  ل بِنِْت أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
اَعَم الَفتِْح، فَوََجْدتُُه  ج َذَهبُْت إىِل

يِب » َمْن َهِذهِ «َ�ْغتَِسُل َوفَاِطَمُة ابْنَتُُه �َْسرُتُُه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، َ�َقاَل: 
َ
مُّ َهانٍِئ بِنُْت أ

ُ
نَا أ

َ
َ�ُقلُْت: أ

مِّ َهانِئٍ َمرَْحبًا «َطاِلٍب، َ�َقاَل: 
ُ
 ِمْن ُغْسِلِه قَاَم فََص�َّ َ�َماِ�َ َرَ�َعاٍت، ُملْتَِحًفا يِف » بِأ

َ
ا فََرغ فَلَمَّ

َجْرتُُه، 
َ
نَُّه قَاتٌِل رَُجًال قَْد أ

َ
� ِّ�

ُ
، َزَ�َم ا�ُْن أ ِ ا انرَْصََف قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ ثَوٍْب َواِحٍد، فَلَمَّ

َة، َ�َقاَل  ِ  فَُالُن ْ�ُن ُهبَْ�َ مَّ َهانِئٍ : «ج رَُسوُل ا�َّ
ُ
َجْرِت يَا أ

َ
َجْرنَا َمْن أ

َ
مُّ َهانٍِئ: » قَْد أ

ُ
قَالَْت أ

 ٣.وََذاَك ُضىًح 
ه کدم یرفتم، د ج پیامبرش یه، پکد: در سال فتح میگو یماّم ھانی دختر ابوطالب 

را از  ج پیامبرای را به عنوان پرده قرار داده و  ند و دخترش فاطمه پارچهک می غسل
ن یا«ردم، فرمود: کسالم  ج پیامبر: بر گوید یماّم ھانی  .رده استکگران پنھان ینظر د

مرحبا! خوش آمدی ای اّم «فرمود:  .طالبگفتم: منم، اّم ھانی دختر ابو »؟زن کیست
ه لباس کت یکه تنھا کفارغ شد، برخاست و در حالی  شه از غسلکوقتی  ».ھانی
! اللهه از نماز فارغ شد، گفتم: ای رسول کوقتی  .خواندعت نماز کده بود ھشت ریپوش

ن یام، و ا ه من او را امان دادهکال دارد با مردی بجنگد یطالب) خ برادرم (علی بن ابی
تو به او  که کسیای اّم ھانی! ما به «فرمود:  ج پیامبر .ره استیبَ شخص فالنی پسر ھُ 

                                           
 با لفظ بخاری  ٢١٦٨و مسلم حدیث  ٦٢٤٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٣٧٠١ابن ماجه حدیث شماره  و ٥٢٠٤ابوداود حدیث شماره  صحیح؛ -٢
 با لفظ بخاری ٣٣٦و مسلم حدیث شماره  ٦١٥٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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ه کعت نمازی کھشت ر-ن ی: اگوید یمم، اّم ھانی یدھ می امان داده باشی امان
 ». بود )یاشت (ضحچ -آن را خواند نمازِ  ج پیامبر

 سالم دادن ھنگام داخل شدن در خانه 

ۡعَرِج َحَرٞج َوَ� َ�َ ﴿: فرماید می الله متعال
َ
ۡ�َ�ٰ َحَرٞج َوَ� َ�َ ٱۡ�

َ
لَّۡيَس َ�َ ٱۡ�

ن 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡو ٱلَۡمرِ�ِض َحَرٞج َوَ� َ�َ

َ
ۡو ُ�ُيوِت َءابَآ�ُِ�ۡم أ

َ
ْ ِمۢن ُ�يُوتُِ�ۡم أ ُ�لُوا

ۡ
تَأ

ۡو ُ�ُيوِت 
َ
ۡعَ�ِٰمُ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
َخَ�ٰتُِ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت إِۡخَ�ٰنُِ�ۡم أ

َ
َ�ٰتُِ�ۡم أ مَّ

ُ
ُ�ُيوِت أ

ۡو َما َملَ 
َ
ۡو ُ�ُيوِت َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم أ

َ
ۡخَ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
ٰتُِ�ۡم أ ۡو َصِديقُِ�ۡمۚ َع�َّ

َ
ۥٓ أ َفاِ�َُه ۡكُتم مَّ

 ٰٓ َ�َ ْ ۚ فَإَِذا َدَخۡلُتم ُ�ُيوٗتا فََسّلُِموا ۡشَتاٗ�ا
َ
ۡو أ

َ
ْ َ�ِيًعا أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

ُ لَُ�ُم  ُ ٱ�َّ ۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ِ ُمَ�َٰرَ�ٗة َطّيَِبٗة نُفِسُ�ۡم َ�ِيَّٗة ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ٱ�َ�ِٰت لََعلَُّ�ۡم أ

  ].٦١[النور:  ﴾٦١َ�ۡعقِلُونَ 
معاف  - ھمچون جھاد - بر [افراد] نابینا و لنگ و بیمار [که از تکالیف اجتماعی«
ھای خود [یا  اند] گناھی نیست و [ھمچنین] بر خود شما گناھی نیست که از خانه شده

ھای مادرانتان یا  انتان یا خانهھای پدر فرزندان و ھمسرانتان، غذایی] بخورید یا از خانه
ھایتان یا  ھای عمه ھایتان یا خانه ھای عمو ھای خواھرانتان یا خانه ھای برادرانتان یا خانه خانه
ای که کلیدش در اختیار شماست یا [از  ھایتان یا خانه ھای خاله ھایتان یا خانه ھای دایی خانه
جمعی یا جداگانه [غذا] بخورید؛ و  هھای] دوستانتان. بر شما گناھی نیست که دست خانه

شوید، به یکدیگر سالم کنید که درودی مبارک [و] پسندیده از  ھا وارد می که به خانه  ھنگامی
کند؛ باشد که  سوی الله است. الله این گونه آیات [خویش] را برایتان به روشنی بیان می

 .»بیندیشید

َها ﴿: فرماید می و الله متعال ُّ�
َ
�ٰٓ�َ ٰ ْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�ُيوتُِ�ۡم َح�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُوا ٱ�َّ

ُرونَ  ۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ ۡهلَِها
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ْ َو�َُسّلُِموا �ُِسوا

ۡ
فَإِن لَّۡم َ�ُِدواْ  ٢٧�َۡسَتأ

ٰ يُۡؤَذَن لَُ�ۡمۖ  َحٗدا فََ� تَۡدُخلُوَها َح�َّ
َ
ٓ أ ۡزَ�ٰ  �ِيَها

َ
ْۖ ُهَو أ ْ فَٱرِۡجُعوا �ن �ِيَل لَُ�ُم ٱرِۡجُعوا

ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ    ].٢٨-٢٧[النور:  ﴾٢٨لَُ�ۡمۚ َوٱ�َّ
ھای خود وارد نشوید؛ مگر اینکه  ھایی جز خانه اید، به خانه که ایمان آورده ای کسانی «

ار،] برای شما بھتر است؛ باشد که پند اجازه بگیرید و بر اھالی آن [خانه] سالم کنید. این [ک
گیرید. اگر کسی در آن [خانه] نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما 
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تر است؛ و الله  ، بازگردید؛ [چرا که] این [کسب اجازه،] برای شما شایسته»بازگردید«گفته شد: 
 .»کنید داناست به آنچه می

  ھا سالم ندادن به ذمی

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َالِم، فَإَِذا «قَاَل:  ج أ  انلََّصارَى بِالسَّ

َ
َُهوَد َوال

ْ
 َ�بَْدُءوا ايل

َ
ال

ْضيَِقهِ 
َ
 أ

َ
وُه إىِل َحَدُهْم يِف َطِر�ٍق، فَاْضَطرُّ

َ
 ١.»لَِقيتُْم أ

نصارا  ھود ویشما ابتدا به «فرمود:  ج ت شده که رسول اللهیروا س رهیاز ابوھر
د که به یر کنید، او را ناگزیرو شد روبهھا  آن از یکیبا  ید و اگر در راھیسالم نکن

د تا او خود را کنار بکشد و منظور یاز وسط راه برو یعنی( ن قسمِت راه برودیتر تنگ
 . »ست)ا شان ارزش شمردن بی عدم احترام و

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ِكتَاِب، َ�ُقولُوا: «: ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س أ

ْ
ْهُل ال

َ
إَِذا َسلََّم َعلَيُْ�ْم أ

 ٢.»وََعلَيُْ�مْ 
تاب بر شما سالم کھرگاه اھل «: دفرمو ج پیامبر: گوید یم س کانس بن مال

 ».کمید: وعلییشما بگو ،ردندک
به مجلسی گذر کرد که مسلمانان و کافران مخلوط بودند سالم دھد و  که کسی

 :ھدفش مسلمانان باشند

َساَمَة بِْن َز�ْدٍ َ�ْن 
ُ
نَّ انلَّيِبَّ  س أ

َ
َحىتَّ َمرَّ يِف َ�ِْلٍس ِ�يِه  :-هِ ِ�يوَ –َسْعَد �َْن ُ�بَاَدَة  دَ اَع  ج أ

َُهوِد؛ 
ْ

ْوثَاِن، َوايل
َ
ِ�َ�، َ�بََدِة األ ْخَالٌط ِمَن الُْمْسِلِمَ� َوالُْمرْشِ

َ
، ُ�مَّ ج فََسلََّم َعلَيِْهُم انلَّيِبُّ ... أ

ُقْرآنَ َوَ�َف 
ْ
 َعلَيِْهُم ال

َ
 اِهللا َوقََرأ

َ
َل فََداَعُهْم إىِل َ�َ�َ.٣ 

در این روایت و - دونم ادتیاز سعد بن عباده ع ج پیامبرد: یگو س دیاسامه بن ز
ه جماعت مختلفی از کنار مجلسی گذشت کاز  ج پیامبروقتی  :-آمده است که

بر اھل ... ان در آن بودند، یھودیو  دت کنندگان نمادھاعباان و کمسلمانان و مشر
 دعوت نمود، و الله سوی بهن را ین آمد، حاضرییستاد و از االغ پایرد، اکمجلس سالم 

 .ردکشان تالوت یقرآن را برا

                                           
  ٢١٦٧مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٢١٦٣و مسلم حدیث شماره  ٦٢٥٨متفق علیه؛ حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم  ١٧٩٨و مسلم حدیث شماره  ٥٦٦٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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 سالم دادن ھنگام داخل شدن و خارج شدن از منزل 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ  الَْمْجِلِس، فَلْيَُسلِّْم إَِذا اْ�تََ� : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
أ
ِخَرةِ 

ْ
َحقَّ ِمَن اآل

َ
 بِأ

َ
و�

ُ ْ
ْن َ�ُقوَم، فَلْيَُسلِّْم فَلَيَْسِت األ

َ
َراَد أ

َ
 ١.»فَإَِذا أ

از شما وارِد  یھرگاه کس«فرمود:  ج ت شده که رسول اللهیروا س رهیھراز ابو
را سالِم ید؛ زید سالم نمایزد، بایخواست برخ ید سالم کند و چون میشود، با یم یمجلس

 .»ستین یانیتر از سالِم پا ستهینخست، بھتر و شا

 ه نمودن ھنگام سالم کردنحفمصا

رَبَاءِ 
ْ
ِ  س َعِن ال  ُغِفَر : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ
َما ِمْن ُمْسِلَمْ�ِ يَلْتَِقيَاِن، َ�يَتََصافََحاِن إِال

ْن 
َ
قَالَُهَما َ�بَْل أ  ٢.»َ�ْفرَتِ

که به ھم  یھر دو مسلمان«: فرمود ج الله که رسول شده روایت س براء از
مورِد  یقینش از آن که از ھم جدا شوند، به یکنند، پ یرسند و با ھم مصافحه م یم

 ».رندیگ یآمرزش قرار م

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ْو َصِديَقُه  س َ�ْن أ

َ
َخاُه أ

َ
ِ الرَُّجُل ِمنَّا يَلىَْق أ قَاَل: قَاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ؟ قَاَل:  َ�نَْحِ� هلَ
َ
 «أ

َ
ُمُه َو�َُقبِّلُُه؟ قَاَل: »ال َ�يَلزَْتِ

َ
 «، قَاَل: أ

َ
ُخُذ �ِيَِدهِ َوُ�َصافُِحُه؟»ال

ْ
َ�يَأ

َ
 ، قَاَل: أ

 ٣.»َ�َعمْ «قَاَل: 
ا یاز ما با برادر  ی! شخصاللهرسول  یعرض کرد: ا ید: مردیگو یم س انس

ا ید: آیپرس». ریخ«او خم شود؟ فرمود:  یتواند برا یا میکند؛ آ یدار میدوستش د
تواند دستش را  یا میگفت: آ». ریخ«رد و ببوسد؟ فرمود: یتواند او را به آغوش بگ یم

 .»بله«رد و با او مصافحه کند؟ فرمود: یبگ

 پذیرد؟ قه صورت مینامع چه زمانی مصافحه و

�ٍَس 
َ
ْصَحاُب انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
إَِذا تََالقَْوا تََصافَُحوا، َو�َِذا قَِدُموا ِمْن َسَفٍر  ج قَاَل: اَكَن أ

 ١.َ�َعاَ�ُقوا

                                           
 ١٨٣. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٢٧٠٦و ترمذی حدیث شماره  ٥٢٠٨حدیث شماره  ابوداود حسن؛ -١
 ٢٧٢٧رمذی حدیث شماره و ت ٥٢١٢حسن؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
 با لفظ ترمذی ٣٧٠٢و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٧٢٨حسن؛ ترمذی حدیث شماره  -٣
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 باھم کردند می مالقات را دیگریک ھرگاه ج پیامبر اصحاب: گوید می س انس
 کردند.  می معانقه گشتند می باز سفر از ھرگاه و کردند، می مصافحه

 ی سالم رساندن به غایبگچگون

نَّ : ل اَع�َِشةَ  َ�نْ 
َ
�ُل  َهَذا! اَع�َِشةُ  يَا: «لََها قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ   ِجرْبِ

ُ
المَ  َعلَيِْك  َ�ْقَرأ . »السَّ

الُم وَ : َ�َقالَْت  ِ  َورمَْحَةُ َعلَيِْه السَّ   َما تََرى َوَ�َرَ�تُهُ  ا�َّ
َ

رَى، ال
َ
 ٢.ج انلَّيِبَّ  تُِر�دُ  أ

 است جبریل این! عایشه ای«: فرمود او به ج پیامبر که است روایت ل عایشه از
 ای( تو. باد او بر الله برکات و رحمت و سالم: گفت عایشه. »دھد می سالم تو به و

 . بینی می بینم نمی من راکه آنچه) پیامبر

 آید! که می خاطر مردیه ایستادن ب

يِب  َ�نْ 
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ْهَل قَُر�َْظَة نََزلُوا ىلَعَ ُحْ�ِم  س اخل

َ
نَّ أ

َ
رَْسَل ُمَعاذٍ  بِْن  َسْعدِ أ

َ
، فَأ

ُ�مْ «إيَِلِْه فََجاَء، َ�َقاَل:  ج انلَّيِبُّ  ْو قَاَل: َخْ�ِ
َ
 َسيِِّدُ�ْم أ

َ
 ٣».قُوُموا إىِل

 معاذ، بن سعد داوری به قریظه بنی یھود که ھنگامی: گوید می س خدری ابوسعید
 به که ھنگامی. آمد االغی بر سوار سعد،. فرستاد او نزد را کسی ج پیامبر شدند، راضی

سرورتان  ید و به سویزیبرخ: «فرمود انصار به ج الله رسول شد، نزدیک مسجد
 .»شوید بلند تان، بھترین یا آقایتان سوی به: «فرمود یا. »دیبرو

مِّ  اَع�َِشةَ  َ�نْ 
ُ
 بِرَُسوِل : قَالَْت  ل الُْمْؤِمِن�َ  أ

ًّ
ْشبََه َسْمتًا وََهْديًا وََدال

َ
َحًدا اَكَن أ

َ
يُْت أ

َ
َما َرأ

 ِ ُ وَْجَهَها اَكنَْت  ج ا�َّ َم ا�َّ َخَذ �ِيَِدَها، َوَ�بَّلََها، «ِمْن فَاِطَمَة َكرَّ
َ
إَِذا َدَخلَْت َعلَيِْه قَاَم إيَِلَْها فَأ

ْجلََستْ 
َ
َخَذْت �ِيَِدهِ َ�َقبَّلَتُْه، َوأ

َ
ْجلََسَها يِف َ�ِْلِسِه، َوَ�َن إَِذا َدَخَل َعلَيَْها قَاَمْت إيَِلِْه، فَأ

َ
 ُه يِف َوأ

 ٤.»َ�ِْلِسَها
  از تر شبیه زندگی شیوه و سیرت ،تھیأ در را کس ھیچ: فرماید می ل عائشه

 خواست برمی ج الله رسول شد می وارد او ھرگاه .ندیدم ج الله به رسول ل فاطمه

                                                                                                       
 ٢٦٤٧. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٩٧جید؛ معجم طبرانی حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٤٤٧و مسلم حدیث شماره  ٣٢١٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ١٧٦٨و مسلم حدیث شماره  ٦٢٦٢ه متفق علیه؛ بخاری حدیث شمار -٣
 با لفظ ابوداود  ٣٨٧٢و ترمذی حدیث شماره  ٥٢١٧صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٤
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 رسول ھرگاه نیز و نشاند می خود جای بر و بوسید می را او گرفت و دستش را می و
 بر و بوسید می را ج الله رسول و خواست برمی خود جای از او شد می وارد او بر ج الله

 ». نشاند می خود جای

 که دوست دارد مردم برایش بلند شوند  ت کسیعقوب

ِ قَاَل:  س ُمَعاِوَ�ةُ  َ�نْ  ُ الرَِّجاُل ِ�يَاًما «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ

ْن َ�تََمثََّل هل
َ
ُه أ َمْن رَسَّ

 
ْ
 ١.»َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ فَلْيَتَبَوَّأ

ھرکس دوست دارد که «: فرمود شنیدم که می ج الله رسولگوید از  می س معاویه
 .»گاه خود را در دوزخ آماده کندید جایستند، بایش بایمردم برا

 ھرگاه سالم فرد شنیده نشد سه بار سالم دھد 

�ٍَس 
َ
نَّهُ  س َ�ْن أ

َ
َم بَِ�ِلَمٍة  ج �

ىَت اَكَن إَِذا تََ�لَّ
َ
اَعَدَها ثََالثًا، َحىتَّ ُ�ْفَهَم َ�نُْه، َو�َِذا أ

َ
أ

 ٢.ىلَعَ قَْوٍم فََسلََّم َعلَيِْهْم، َسلََّم َعلَيِْهْم ثََالثًا
گفت، آن را سه بار  یم یکه سخن یھنگام ج پیامبر :کند که روایت می س انس
سالم ھا  آن بهرفت و  یم یکه نزد گروھ یده شود و ھنگامیکرد تا سخنش فھم یتکرار م

 . نمود یسه بار تکرار م -حّداکثر -گفت، سالمش را  یم

 سالم و جواب سالم ندادن ھنگام قضای حاجت 

نَّ رَُجًال َمرَّ َورَُسوُل اهللاِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ 
َ
 ٣.َ�بُوُل، فََسلََّم، فَلَْم يَُردَّ َعلَيْهِ  ج أ

 او بر ج الله رسول کردن ادرار ھنگام مردی :کند که روایت می ب ابن عمر
  .نداد را او سالم جواب ج پیامبر نمود، سالم و کرده عبور

ىَت انلَّيِبَّ  س َعِن الُْمَهاِجِر بِْن ُ�نُْفذٍ 
َ
نَُّه أ

َ
وَُهَو َ�بُوُل فََسلََّم َعلَيِْه، فَلَْم يَُردَّ َعلَيِْه َحىتَّ  ج �

، ُ�مَّ اْ�تََذَر إيَِلِْه َ�َقاَل 
َ
أ  ىلَعَ ُطْهرٍ « :تَوَضَّ

َّ
َ َعزَّ وََجلَّ إِال ْذُكَر ا�َّ

َ
ْن أ

َ
ْو قَاَل:  »إِ�ِّ َكرِْهُت أ

َ
ىلَعَ «أ

 ٤.»َطَهاَرةٍ 

                                           
 با لفظ ترمذی ٢٧٥٥و ترمذی حدیث شماره  ٥٢٢٩صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
  ٩٥بخاری حدیث شماره  -٢
 ٣٧٠مسلم حدیث شماره  -٣
 با لفظ ابوداود ٣٨و نسایی حدیث شماره  ١٧صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٤



 ٤٨١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 که یو .نمودم سالم او بر و آمدم ج الله رسول نزد: گفت س بن ُقنُفذ مھاجر
. سپس عذرخواھی گرفت وضو که این تاداد ن را پاسخ سالمم بود، ادرار کردن مشغول
  .»نمایم یاد را الله نام نیستم طھارت بر وقتی نپسندیدم که: «فرمود نمود و

مانوس نمودن مسافر و پرسیدن از غریبه درباره خودش تا شناخته شود و 
 جایگاھی مناسب با منزلتش به او داده شود

تَرِْجُم َ�ْ�َ ابِْن َ�بَّاٍس َوَ�ْ�َ انلَّاِس، َ�قَ 
ُ
يِب مَجَْرَةقَاَل: ُكنُْت أ

َ
اَل: إِنَّ َوفَْد َ�بِْد الَقيِْس َ�ْن أ
تَُوا انلَّيِبَّ 

َ
ْو َمِن الَقْومُ «َ�َقاَل:  ج أ

َ
ْو بِالَوفِْد، «قَالُوا: َر�ِيَعُة َ�َقاَل: » َمِن الَوفُْد أ

َ
َمرَْحبًا بِالَقْوِم أ

 ١.»َ�ْ�َ َخَزايَا َوَال نََداَ� 
رساندم و ترجمه  ید: من سخنان ابن عباس را به مردم میگو یم س ابوجمره

س نزد رسول یالق عبد یت اعزامأیکه ھ یگفت: ھنگام ب ابن عباس .کردم یم
گفتند: ما از  »د؟یا کدام قوم ھستیشما از کدام گروه «فرمود:  ج پیامبرآمد،  ج الله
م. یگو یر مقدم میا قوم، خیت أین ھیبه ا«فرمود:  ج پیامبرم. یعه ھستیفه ربیطا

 .»نشوید پشیمان و ناراحت آمدنتان از امیدوارم

 ناپسند بودن آغاز سالم با علیک السالم 

يِب ُجَريٍّ الُْهَجيِْ�ِّ 
َ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
،  ج قَاَل: أ ِ َالُم يَا رَُسوَل ا�َّ َ�ُقلُْت: َعلَيَْك السَّ

يَُّة «قَاَل:  ِ
َ

َالُم حت َالُم، فَإِنَّ َعلَيَْك السَّ  َ�ُقْل َعلَيَْك السَّ
َ

 ٢.»الَْمْوَ� ال
رسول  یک السالم ایآمدم و گفتم: عل ج پیامبرد: نزد یگو یم س یمیُھَج  ّی ابوُجَر 

 ».ک السالم، درود و سالِم مردگان استیرا علیک السالم؛ زینگو: عل«! فرمود: الله

 شود چه در پاسخ سالم گفته می آن

مَّ  َ�نْ 
ُ
يِب  بِنِْت  َهانِئٍ  أ

َ
َفتِْح  اَعمَ  ج انلَّيبِّ  َصالةِ  َحِديُْث - ل َطاِلٍب  أ

ْ
، ال مَّ  َهِذهِ  َوِ�ْ  َ�َقدَّ

َوايَةِ  ا َواِحٍد، ثَوٍْب  يِف  ُملْتَِحًفا َرَ�َعاٍت  َ�َماِ�َ  فََص�َّ : قَالَْت  -الرِّ  رَُسوَل  يَا: قُلُْت  انرَْصََف  فَلَمَّ

                                           
 با لفظ بخاری ١٧و مسلم حدیث شماره  ٨٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ٢٧٢٢و ترمذی حدیث شماره  ٥٢٠٩صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٨٢

 

، ِ �ِّ  اْ�نُ  َزَ�مَ  ا�َّ
ُ
نَّهُ  أ

َ
َجْرتُُه، قَدْ  رَُجالً  قَاتٌِل  �

َ
َة، ا�ْنَ  فُالنَ  أ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ُهبَْ�َ  قَدْ : «ج ا�َّ

َجْرنَا
َ
َجْرِت  َمنْ  أ

َ
مَّ  يَا أ

ُ
مُّ  قَالَْت . »َهانِئٍ  أ

ُ
 ١.ُضىًح  وََذاكَ : َهانِئٍ  أ

 قبال آمد ج الله رسول نزد مکه، فتح سال در اینکه دربارۀ ل ھانی ام روایت
 در استحمام، و غسل از بعد ج الله رسول: افزاید می ھانی ام روایت، این در. گذشت

 نماز، پایان از بعد. خواند نماز رکعت ھشت بود، پیچیده ای پارچه در را خود که حالی
 من که را ھبیره فرزند فالنی خواھد می -س علی- برادرم! الله رسول ای: کردم عرض

 ھم ما ای، داده پناه تو که را کسی: «فرمود ج الله رسول. برساند قتل به ام، داده پناه
چاشت  نماز خواند، ج الله رسول که را نمازی: گوید می ھانی ام .»دھیم می پناھش

 ».بود (ضحی)

 آداب خوردن و نوشیدن -٢
 خوردن از غذای پاک و حالل

َها ﴿: فرماید میالله متعال  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  �َّ  ۡشُكُروا

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ   .]١٧٢[البقرة:  ﴾١٧٢ِ�َّ
ایم بخورید و  ای که روزِی شما کرده اید، از چیزھای پاکیزه ای کسانی که ایمان آورده«

 ».کنید شکِر الله را به جای آورید اگر تنھا او را عبادت می

ِينَ ٱ﴿: فرماید میو الله تعال  َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َمۡكتُو�ًا  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱِعنَدُهۡم ِ�  ِ�ۡ  ِ ُمُرُهم ب
ۡ
َو�ُِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

ّيَِ�ِٰت ٱ �َِث ٱَوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ ۡغَ�َٰل ٱَوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ  لَِّ� ٱ ۡ�

ِينَ ٱفَ  ْ بِهِ  �َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

 .]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱ
کنند؛ [ھمان] که نام [و  میناخوانده [= ُاّمی] پیروی  کسانی که از فرستاده و پیامبِر درس«
ھا  یابند؛ [ھمو] که آنان را به نیکی شده می ] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته ھای نشانه

ھا را برایشان حالل  دارد و پاکیزه ھا [و کارھای ناپسند] باز می دھد و از زشتی فرمان می
ه بر آنان بوده ککند و باِر گران [تکالیف شرعی] را  ھا را بر آنان حرام می گرداَند و پلیدی می

                                           
 با لفظ بخاری ٣٣٦ره و مسلم حدیث شما ٣٥٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٤٨٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

اش داشتند و  که به او ایمان آوردند و گرامی  دارد. پس کسانی است از [عھدۀ] آنان برمی
 ».اش کردند و از نوری که با او نازل شده است پیروی نمودند، آنانند که رستگارند یاری

 با فضیلت قبل از مردم شروع به خوردن نمایند سّنت است که فرد بزرگ و

نَا َمَع انلَّيِبِّ  س َ�ْن ُحَذْ�َفةَ    ج قَاَل: ُكنَّا إَِذا َحرَضْ
َ
يِْدَ�نَا َحىتَّ َ�بَْدأ

َ
َطَعاًما لَْم نََضْع أ

ًة َطَعاًما، فََجاَءْت َجاِرَ�ٌة كَ  ج رَُسوُل اهللاِ  نَا َمَعُه َمرَّ �ََّها تُْدَ�ُع، َ�يََضَع يََدُه، َو�ِنَّا َحرَضْ
َ
�

َخَذ رَُسوُل اهللاِ 
َ
َعاِم، فَأ �ََّما يُْدَ�ُع  ج فََذَهبَْت تِلََضَع يََدَها يِف الطَّ

َ
ْعَرايِبٌّ َك�

َ
�ِيَِدَها، ُ�مَّ َجاَء أ

َخَذ �ِيَِدهِ، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
َ
 يُْذَكَر اْسُم : «ج فَأ

َ
ْن ال

َ
َعاَم أ يَْطاَن �َْستَِحلُّ الطَّ اِهللا َعلَيِْه، إِنَّ الشَّ

ْعَرايِبِّ ِليَْستَِحلَّ 
َ ْ
َخْذُت �ِيَِدَها، فََجاَء بَِهَذا األ

َ
 بَِها فَأ

َاِر�َِة ِليَْستَِحلَّ
ْ
بِِه  َو�ِنَُّه َجاَء بَِهِذهِ اجل

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ،  ِ
َّ

َخْذُت �ِيَِدهِ، َواذل
َ
َ�َل ا ُ�مَّ َذَكَر اْسَم امَ هِ يْ إِنَّ يََدُه يِف يَِدي َمَع يَدَ فَأ

َ
 ١.ِهللا َوأ

که  یم، تا زمانیشد یحاضر م ییبر سِر غذا ج با رسول الله ید: وقتیگو یم س فهیحذ
حاضر  ییبا او بر سِر غذا یم. باریبرد یغذا نم یکرد، دست به سو یشروع نم ج امبریپ

و  -با سرعت آمد؛ رفت تا دستش را در غذا قرار دھد  یا ان، دختربچهین میم. در ایشد
ز ُتند یآمد؛ او ن ینیگاه صحرانش دستش را گرفت. آن ج اما رسول الله -غذا بخورد.

دسِت او را ھم گرفت و سپس فرمود:  ج امبریپ -راندند. یا او را به جلو میگو -آمد.  یم
لله متعال بر آن برده نشود؛ ابد که نام ای یدست م ییطان، بر خوردِن غذایھمانا ش«
 رو از اینابد. یله او بر آن دست ین غذا آورد تا به وسین دختربچه را بر سِر ایطان، ایش

ن غذا یاو به ا لهین را آورد تا به وسین صحرانشیمن دسِت دختربچه را گرفتم. سپس ا
دسِت که جانم در  ین را گرفتم؛ سوگند به ذاتین رو من، دسِت صحرانشیبرسد؛ از ا

ک شدن در یشر یین دو نفر در دست من است (و توانایطان با دسِت ایاوست، دسِت ش
 ».گاه بسم الله گفت و شروع به خوردن کرد آن». غذا را ندارد)

                                           
 ٢٠١٧مسلم حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٨٤

 

 خویش یه گفتن ھنگام غذا و خوردن از جلوبسم الل

يِب  ابِْن  ُ�َمرَ  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسولِ  َحْجرِ  يِف  ُغالًما ُكنُْت : قَاَل  س َسلََمةَ  أ  يَِدي َوَ�نَْت ، ج ا�َّ

ْحَفِة، يِف  تَِطيُش  ِ  رَُسوُل  يِل  َ�َقاَل  الصَّ ، َسمِّ  ُغالُم، يَا: «ج ا�َّ َ ا َوُ�ْ  �ِيَِميِنَك، َوُ�ْ  ا�َّ  ِممَّ
 ١.َ�ْعدُ  ِطْعَميِت  تِلَْك  َزالَْت  َ�َما. »يَِليَك 

 قرار ج الله رسول آغوش در و بودم بچه پسر: گوید می س سلمه ابی بن عمر
 با و بگو الله بسم! پسر ای: «فرمود ج آن. زد می دور غذا، ظرف داخل دستم و داشتم
 .»بخور خود، جلوی از و راست دست

 راست با دست و نوشیدنخوردن 

نَّ رَُسوَل اهللاِ  ب ابِْن ُ�َمرَ  نْ �َ 
َ
ُ�ْل �ِيَِميِنِه، َو�َِذا «قَاَل:  ج أ

ْ
َحُدُ�ْم فَلْيَأ

َ
َ�َل أ

َ
إَِذا أ

، َو�رَْشَُب �ِِشَماهِلِ  رَشَِب  ُ�ُل �ِِشَماهِلِ
ْ
يَْطاَن يَأ  ٢.»فَلْيرَْشَْب �ِيَِميِنِه فَإِنَّ الشَّ

از شما  یکیھرگاه : «فرمود ج الله رسول که است روایت ب عمر بن الله عبد از
از شما خواست بنوشد، با دست  یکیخواست بخورد، با دست راستش بخورد. و ھرگاه 

 .»نوشد میخورد و  یطان با دست چپش میشرا یراستش بنوشد؛ ز

 نفس کشیدن ھنگام نوشیدن خارج از ظرف

�ٍَس 
َ
اِب ثََالثًا، َوَ�ُقوُل:  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ َ ُس يِف الرشَّ  «يَتَنَفَّ

ُ
بَْرأ

َ
ْرَوى َوأ

َ
إِنَُّه أ

 
ُ
ْمَرأ

َ
 ٣.»َوأ

نمود و  یتنفس م دن، سه بار،یھنگام آب نوش ج د: رسول اللهیگو یم س انس
 .کند و گواراتر است یراب میسازد و س یرا بر طرف م ین کار، بھتر تشنگیفرمود: "ا یم

 نوشد سّنت است که به سمت راستش بدھد که نوشیدنی می کسی
�َِس بِْن َمالٍِك 

َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
،  ج أ ْعَرايِبٌّ

َ
يِتَ بِلنََبٍ قَْد ِشيَب بَِماٍء، َوَ�ْن يَِميِنِه أ

ُ
أ

، َوقَاَل:  ْعَرايِبَّ
َ ْ
ْ�َطى األ

َ
بُو بَْ�ٍر، فرََشَِب ُ�مَّ أ

َ
ْ�َمنَ «َوَ�ْن �ََسارِهِ أ

َ ْ
ْ�َمَن فَاأل

َ ْ
 ٤.»األ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٠٢٢و مسلم حدیث شماره  ٥٣٧٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٠٢٠مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٢٠٢٨و مسلم حدیث شماره  ٥٦٣١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ مسلم ٢٠٢٩یث شماره و مسلم حد ٢٣٥٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤



 ٤٨٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ر آوردند که با آب مخلوط شده یش یمقدار ج رسول الله ید: برایگو یم س انس
؛ رسول س نشسته بود و سمت چپش ابوبکر ینیصحرانش ج امبریراسِت پبود؛ سمت 

ن داد و فرمود: ید، آن را به صحرانشیر نوشین که خود از آن شیپس از ا ج الله
ست که سمت راست ا ی، حق با کسییرایب پذیدر ترت یعنی». [راست، سپس راست«
 .»باشد.] یم

 نشسته آب خوردن سنت است

يِب َسِعيٍد 
َ
ُْدرِيِّ َ�ْن أ

ْ
نَّ انلَّيِبَّ  س اخل

َ
ِْب قَائًِما ج أ   ١.زََجَر َعِن الرشُّ

 ، منع نمود.ندینوش ستاده آبیاز ا ج امبرید: پیگو یم س ابوسعید خدری

 جواز نوشیدن آب در حالت ایستاده

الِ  َّ ٌّ  س َعِن ال�َّ ىَت يلَعِ
َ
َ�َقاَل: إِنَّ نَاًسا يَْ�َرُه » فرََشَِب قَائًِما«ىلَعَ بَاِب الرََّحبَِة  س قَاَل: أ

ْن �رَْشََب وَُهَو قَائٌِم، َو�ِ�ِّ 
َ
َحُدُهْم أ

َ
يُْت انلَّيِبَّ «أ

َ
ْ�تُُموِ� َ�َعلُْت  ج َرأ

َ
 ٢.»َ�َعَل َكَما َرأ

، آب ستادهیوفه) آمد و اکرحبه (در  هبه درواز س ید: علیگو یم س نّزال بن سبره
 .دانند ستاده ناپسند مییرا در حالت ادن یبعضی از مردم، آب نوش: «گفتد و ینوش

ستاده ید که ایدیگونه که شما مرا د د؛ ھمانیستاده آب نوشیدم که ایرا د ج رسول الله
 ».دمیآب نوش

 نخوردن آب در ظرف طال و نقره
 : «َ�ُقوُل  ج انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ 

َ
َِر�َر، تَلْبَُسوا ال

ْ
  احل

َ
يبَاَج، َوال   ادلِّ

َ
 َوال

ُ�وا َهِب  آِ�يَةِ  يِف  �رَْشَ ِة، اذلَّ ِفضَّ
ْ
  َوال

َ
ُ�لُوا َوال

ْ
�ْيَا يِف  لَُهمْ  فَإِ�ََّها ِصَحافَِها، يِف  تَأ  يِف  َونَلَا ادلُّ

 ٣.»اآلِخَرةِ 
 نپوشید بایدو  ابریشمی لباس: «فرمود می ج پیامبر که شنیدم: گوید می س حذیفه

 در چیزھا این زیرا ؛نخورید غذا نقره و طال از شده ساختهھای  کاسه و ھا ظرف در و
 .»بود خواھند ما آِن  از آخرت، در و کفار، آِن  از دنیا،

                                           
 ٢٠٢٥مسلم حدیث شماره  -١

 ٥٦١٥بخاری حدیث شماره  - ٢
 با لفظ بخاری ٢٠٦٧و مسلم حدیث شماره   ٥٤٢٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٨٦

 

 روش خوردن غذا

ِ مَ  ِن بْ  ْعِب كَ  نْ �َ  َصابَِع، َو�َلَْعُق يََدُه َ�بَْل  ج اَكَن رَُسوُل اهللاِ «: اَل قَ  س ٍك ال
َ
ُ�ُل بِثََالِث أ

ْ
يَأ

ْن َ�ْمَسَحَها
َ
 ١.»أ

 و خورد می غذا انگشت سه با که دیدم را ج د: رسول اللهیگو یم س بن مالک کعب
 ».دیسیل یدستش را قبل از پاک کردن م

َ  نْ �َ  �
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س ٍس أ

َ
َصابَِعُه اثلََّالَث، قَاَل: َوقَاَل:  ج أ

َ
َ�َل َطَعاًما لَِعَق أ

َ
اَكَن إَِذا أ

يَْطانِ «  يََدْ�َها لِلشَّ
َ

ُ�لَْها، َوال
ْ
َأ

ْ
َذى َويل

َ ْ
َحِدُ�ْم فَلْيُِمْط َ�نَْها األ

َ
َمَرنَا »إَِذا َسَقَطْت لُْقَمُة أ

َ
، َوأ

َقْصَعَة، قَاَل: 
ْ
ْن �َْسلَُت ال

َ
 تَدْ «أ

َ
َ�ةُ فَإِنَُّ�ْم ال رَبَ

ْ
يِّ َطَعاِمُ�ُم ال

َ
 ٢.»ُروَن يِف أ

خورد، سه انگشت خود را  یم ییکه غذا یھنگام ج د: رسول اللهیگو یم س انس
از شما افتاد، آن را بردارد و از خاک و  یکیھرگاه لقمه «فرمود:  یم ود؛ یسیل یم

پاک ز به یو ن». طان، نگذاردیش ید و سپس بخورد و آن را برایخاشاک، پاکش نما
ن ید که برکت در کدامیدان یشما نم«اد و فرمود: کردِن ظرف غذا با انگشتان دستور د

 .»شماست یقسمت از غذا
 .شود می غذا آغشته به ،دیگرش انگشت دو از  بیش زیرا ؟مکید را انگشتش سه چرا :ش

  حالی در نباشد، آیند خوش کار این نما متمدن ای عده برای شاید: گوید می خطابی
 وقتی و است خورده که است یغذای ھمان قسمتی از ،انگشتان به چسبیده غذای که
 شخص که حالی در شمارد،ب پلید بایدن نیز را قسمت این شمارد نمی پلید را غذا کل

 .شمارد نمی ھم بد را آن و کند می داخل نادھ به را انگشتش
 انجام را آن ج الله رسول که ستا آن ،امر این استحسان برای دلیل ترین مھم و
 ».اند داده

ْن َ�ْقِرَن الرَُّجُل َ�ْ�َ اتلَّْمَرَ�ْ�ِ َحىتَّ  ج : َ�َ� رَُسوُل اهللاِ َل اقَ  ب اْ�َن ُ�َمرَ َ�ْن 
َ
أ

ْصَحابَهُ 
َ
ِذَن أ

ْ
 ٣.�َْستَأ

 منع دھان در خرما دو ھمزمان گذاشتن از ج رسول اللهگوید:  می ب ابن عمر
 بدھند. اجازه او به دوستانش که این مگر است، کرده

                                           
 .٢٠٣٢مسلم حدیث شماره  -١
 .٢٠٣٤مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٢٠٤٥و مسلم حدیث شماره  ٢٤٥٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
يرَْشَْب �ِيَِميِنِه، «قَاَل:  ج أ

ْ
َحُدُ�ْم �ِيَِميِنِه، َول

َ
ُ�ْل أ

ْ
يِلَأ

ُ�ُل �ِِشَماهِلِ، َو�رَْشَُب �ِِشَماهِلِ، َوُ�ْعطِ 
ْ
يَْطاَن يَأ ُْعِط �ِيَِميِنِه، فَإِنَّ الشَّ

ْ
ُخْذ �ِيَِميِنِه، َويل

ْ
َأ

ْ
ي َويل

 ِ ُخُذ �ِِشَماهِلِ �
ْ
، َوَ�أ  ١.»ِشَماهِلِ

 با و بخورید، راست دست با باید«: فرمود ج پیامبر که شده روایت س ابوھریره از
با  شیطان زیرا ؛بگیرد راست دست با و بدھید راست دست با و بیاشامید، راست دست

با دست چپ  دھد و می با دست چپ و نوشد با دست چپ می و خوَرد دست چپ می
 . »گیرد می

 مقدار خوردن

ِ َمۡسِجٖد َوُ�ُواْ وَ ﴿: فرماید میالله متعال 
ْ ٱ۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ ُ�وا َ�ۡ 

ْۚ إِنَّهُ   .]٣١[األعراف:  ﴾٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا

خود را برگیرید [و لباس  ای فرزندان آدم، ھنگام رفتن به مسجد [و در ھر نمازی] زینت«
ھای پاکیزه] بخورید و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید  شایسته بپوشید] و [در زندگی، از خوراکی

 ».تردید، الله اسرافکاران را دوست ندارد [که] بی

دٍ  آُل  َشِبعَ  َما: قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  رُبِّ  َطَعامِ  ِمنْ  الَْمِدينَةَ  قَِدمَ  ُمنْذُ  ج ُ�َمَّ
ْ
 ثَالَث  ال

 ٢.قُِبَض  َحىتَّ  تِبَااًع  يَلَالٍ 
از زمانی که به مدینه آمدند، سه شب پی  ج خانواده محمد«: گوید می ل عایشه

 ».وفات نمود ج که پیامبرنیادر پی از نان گندم سیر نشدند تا 

 عیب نگرفتن از غذا

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َ�لَُه، َو�ِْن َكرَِهُه َطَعاًما  ج َما اَعَب انلَّيِبُّ «قَاَل:  س َ�ْن أ

َ
، إِِن اْشتََهاُه أ َ�طُّ

 ٣.»تََرَ�هُ 
راد نگرفت؛ اگر مورِد یا ییچ غذایگاه از ھ چیھ ج د: رسول اللهیگو یم س رهیابوھر

 .خورد یکرد و نم یخورد و اگر دوست نداشت، آن را ترک م یاش بود، م عالقه

                                           
 ١٢٣٦. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٣٢٦٦صحیح؛ ابن ماجه حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٩٧٠و مسلم حدیث شماره  ٥٤١٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٢٠٦٤و مسلم حدیث شماره  ٥٤٠٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٨٨

 

 زیاد نخوردن
ُ�ُل يِف «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َ�نْ 

ْ
ْمَعاٍء، َوالُْمْؤِمُن يَأ

َ
ُ�ُل يِف َسبَْعِة أ

ْ
اَكفُِر يَأ

ْ
ال

 ١.»ِمىًع َواِحدٍ 
کافر در ھفت معده غذا «: فرمود ج پیامبر که شده روایت ب عمر ابن از

گونه است که مؤمن بدون حرص و ولع و  نی. (غالبا ا»ک معدهید و مؤمن در خوَر  یم
 .»خورد) یاد میبا حرص و ولع و زخورد؛ اما کافر  یکم م

 جایز است گاھی سیر شد
يِب  َ�نْ 

َ
َصابَِ� : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
اِب، ْ�نَ  ُ�َمرَ  فَلَِقيُت . َشِديدٌ  َجْهدٌ  أ َطَّ

ْ
تُهُ  اخل

ْ
 فَاْستَْقَرأ

، ِكتَاِب  ِمنْ  آيَةً  ِ َّ  َوَ�تََحَها َداَرهُ  فََدَخَل  ا�َّ  ِمنَ  لِوَْجِ�  فََخَررُْت  بَِعيدٍ  َ�ْ�َ  َ�َمَشيُْت . يلَعَ
َْهدِ 

ْ
ُوِع  اجل

ْ
إَِذا. َواجل

ِ  رَُسوُل  فَ يِس، ىلَعَ  قَائِمٌ  ج ا�َّ
ْ
بَا يَا: «َ�َقاَل  َرأ

َ
 بَلَّيَْك : َ�ُقلُْت ! »ُهَر�َْرةَ  أ

ِ  رَُسوَل  َخذَ . وََسْعَديَْك  ا�َّ
َ
قَاَمِ�  �ِيَِدي فَأ

َ
ي وََعَرَف  فَأ ِ

َّ
  يِب  فَا�َْطلََق . يِب  اذل

َ
َمرَ  رَْحِلِه، إِىل

َ
 فَأ

، ِمنْ  بُِعسٍّ  يِل  �ُْت  لنََبٍ رَشِ
بَا يَا ُعدْ : «قَاَل  ُ�مَّ . ِمنْهُ  فَ

َ
�ُْت  َ�ُعْدُت . »ِهرٍّ  أ رَشِ

. »ُعدْ : «قَاَل  ُ�مَّ . فَ
�ُْت  َ�ُعْدُت  رَشِ

ِقْدِح  فََصارَ  َ�ْطِ�، اْستََوى َحىتَّ  فَ
ْ
ُ  وََذَكْرُت  ُ�َمرَ  فَلَِقيُت : قَاَل . اَكل

َ
ي هل ِ

َّ
 اذل

ْمِري ِمنْ  اَكنَ 
َ
ُ  َوقُلُْت  أ

َ
 : هل

َّ
ُ  فََو� َحقَّ  اَكنَ  َمنْ  َذلَِك  ا�َّ

َ
ِ  ُ�َمُر، يَا ِمنَْك  بِهِ  أ  لََقدِ  َوا�َّ

تَُك 
ْ
نَا اآليَةَ  اْستَْقَرأ

َ
  َوأل

ُ
قَْرأ

َ
ِ : ُ�َمرُ  قَاَل . ِمنَْك  لََها أ نْ  َوا�َّ

َ
ُ�ونَ  أل

َ
ْدَخلْتَُك  أ

َ
َحبُّ  أ

َ
َّ  أ

َ
 ِمنْ  إِيل

نْ 
َ
 ٢.انلََّعمِ  مُحْرِ  ِمثُْل  يِل  نَ يَُ�و أ

 او از و دیدم را س خطاب بن عمر پس. شدم گرسنه شدت به: گوید می س ابوھریره
ش منزل وارد و خواند برایم را آیه او. بخواند برایم را کریم قران آیات از یکی که خواستم

 به چھره با گرسنگی،ناتوانی و  شدت از اما رفتم راه کیاند  .و در را برایم باز کرد شد
 و است ایستاده سرم باالی که دیدم را ج الله رسول ناگھان حال، آن در. افتادم زمین
 رسول .آماده و گوش به فرمان تو ھستم !الله رسول ای: گفتم! »ابوھریره ای: «فرمود

 و برداش  خانه به مرا دانست، را مشکلم چون و کرد بلند مرا و گرفت را دستم ج الله
: فرمود ج الله رسول. نوشیدم شیر آن از من. بیاورند شیرای  کاسه برایم تا داد دستور

                                           
 با لفظ مسلم. ٢٠٦٠و مسلم حدیث شماره  ٥٣٩٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 .٥٣٧٥صحیح بخاری حدیث شماره  -٢
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 ھم دیگر بار. »بنوش: «فرمود دیگر، بار. نوشیدم ھم باز. »بنوش دوباره! ّر اباھِ  ای«
 .شد راست تیر، مانند شکمم اینکه تا نوشیدم

 او به و نمودم بازگو برایش را ماجرا و دیدم را عمر آنگاه،: گوید می س ابوھریره
. بود تر مستحق آن، انجام برای تو از که سپرد کسی به را کار این ،الله! عمر ای: گفتم

 س عمر. دانستم می را آن تو از بھتر که پرسیدم تو از را آیه آن حالی در سوگند، الله به
 از برایم) دادم می چیزی تو به و، (بردم می خانه به را تو اگر سوگند، الله به: گفت

 ».بود بھتر ھم رنگ سرخ شتران

 فضیلت غذا دادن و یاری رساندن
َطَعاُم الَْواِحِد يَْ�يِف «َ�ُقوُل:  ج : َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ قَاَل  س َجابَِر �َْن َ�بِْد اهللاِ َ�ْن 

ْرَ�َعِة يَْ�يِف اثلََّماِ�يَةَ 
َ ْ
ْرَ�َعَة، َوَطَعاُم األ

َ ْ
، َوَطَعاُم اِالثْنَْ�ِ يَْ�يِف األ  ١.»اِالثْنَْ�ِ

 خوراک«: فرمود می که شنیدم ج الله رسول از :گفت که شده روایت س جابر از
 ھشت برای نفر چھار خوراک و نفر چھار برای نفر دو خوراک و نفر دو برای نفر یک
 ».کافی است نفر

ِ بِْن َ�ْمٍرو َل انلَّيِبَّ  ب َ�ْن َ�بِْدا�َّ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
 : ج أ

َ
ُ�ْطِعُم «َقاَل: �َ ِم َخٌ�؟ اإلِْسَال  يُّ أ

َال   السَّ
ُ
َعاَم، َوَ�ْقَرأ  ٢.»َمْن لَْم َ�ْعرِْف ىلَعَ َم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت وَ الطَّ

ن یبھتر پرسید: ج روایت است که: شخصی از پیامبر ب عبدالله بن عمراز 
که  یو به ھر مسلمان یگران خوراک بدھین که به دیا«ست؟ فرمود: یچ یاسالم یژگیو
 ».ی، سالم کنیشناس یو نم یشناس یم

 خورد تعریف کردن از غذایی که می

نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ 
َ
، فََداَع  ج أ  َخلٌّ

َّ
ُدَم، َ�َقالُوا: َما ِعنَْدنَا إِال

ُ ْ
ْهلَُه األ

َ
َل أ

َ
َسأ

ُ�ُل بِِه، َوَ�ُقوُل: 
ْ
َلُّ «بِِه، فََجَعَل يَأ

ْ
ُدُم اخل

ُ ْ
، نِْعَم األ َلُّ

ْ
ُدُم اخل

ُ ْ
 ٣.»نِْعَم األ

                                           
 .٢٠٥٩مسلم حدیث شماره  -١
 ا لفظ بخاری ب ٣٩و مسلم حدیث شماره  ٦٢٣٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 .٢٠٥٢مسلم حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٩٠

 

ھا  آن ،خواست خورشی ناناش  خانواده از ج پیامبر د:یگو یم س بن عبدالله جابر از
به خواسِت او سرکه را آوردند و شروع به خوردن کرد و  نداریم، چیزی سرکه، جز گفتند

 ». است خوبی خورش نان سرکه است، خوبی خورش نان سرکه: فرمود یم

 در نوشیدنیدن ندمی

ُْدرِيِّ 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  س َ�ْن أ نَُّه قَاَل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
ِْب ِمْن ثُلَْمِة  ج � َقَدِح، َعِن الرشُّ

ْ
ال

اِب  َ ْن ُ�نَْفَخ يِف الرشَّ
َ
 ١.َوأ

از نوشیدن از لبه شکسته ظرف و دمیدن در  ج پیامبرگوید:  ابوسعید خدری می
 نوشیدنی نھی کرد.

 آب دھنده در پایان بنوشد

يِب َ�تَاَدةَ 
َ
َقْوِم آِخُرُهْم «َ�َقاَل:  ج قَاَل: َخَطبَنَا رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

ْ
ً�اإِنَّ َسايِقَ ال   ٢.»رُشْ

 است مستحب: «برایمان سخنرانی کرد و فرمود ج رسول اللهگوید:  می س ابوقتاده
 .»بخورد آب نفر آخرین) دھد می دیگران به را آب که کسی( ساقی خود که

 وقت دخول و خروج مھمان 

َها ﴿: فرماید میالله متعال  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُ�ُيوَت  �َّ ْ َ� تَۡدُخلُوا ن يُۡؤذََن  �َِّ�ِّ ٱَءاَمُنوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ ٱلَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إَِذا ُدِ�يُتۡم فَ  ْ ٱفَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَ  ۡدُخلُوا وا َوَ�  نتَِ�ُ
ِ  ٔۡ ُمۡسَ�  ُ ٱِمنُ�ۡمۖ وَ  ۦفَيَۡستَۡ�ِ  �َِّ�َّ ٱَ�َن يُۡؤذِي  ُ�مۡ نِِسَ� ِ�َِديٍث� إِنَّ َ�ٰل  ۦَ� �َۡستَۡ�ِ  �َّ

� ٱِمَن  ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا فَۡ�  ۡ�َّقِ
َ
ۡطَهُر لُِقلُو�ُِ�ۡم  َٔ �ذَا َس�

َ
لُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب� َ�ٰلُِ�ۡم أ

ْ رَُسوَل  ن تُۡؤُذوا
َ
ۚ َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ ِ ٱ َوقُلُو�ِِهنَّ ۡزَ�َٰجهُ  �َّ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِ  ۥَوَ�ٓ أ بًَد�ۚ  ۦٓ مِۢن َ�ۡعِده

َ
�

ِ ٱإِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد   .]٥٣[األحزاب:  ﴾٥٣َعِظيًما �َّ
ھای پیامبر داخل نشوید؛ مگر آنکه برای [صرف]  اید، به خانه ای کسانی که ایمان آورده«

ه [زودتر از وقت غذا بروید و] منتظر آماده شدنش شوید؛ کغذایی به شما اجازه دھند؛ بی آن
نده گردید و سرگرم کا را فراخواندند وارد شوید و چون غذا خوردید پراه شمکولی ھنگامی 

                                           
 با لفظ ابوداود ١٨٨٧و ترمذی حدیث شماره  ٣٧٢٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
 .٦٨١مسلم حدیث شماره  -٢



 ٤٩١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

آزارد و او از [ابراز این موضوع در برابر]  [بحث و] گفتگو نشوید. این [رفتارتان] پیامبر را می
ه از ھمسران او درخواستی کشما شرم دارد؛ و[لی] الله از [بیان] حق شرم ندارد. و ھنگامی 

ای از آنان بخواھید [و در چھرۀ آنان ننگرید؛ چرا که] این  ] از پشت پردهدارید، [نیازتان را
تر است؛ و [ھمچنین] برایتان سزاوار نیست که رسول الله  ھای شما و آنان پاک [کار] برای دل

را بیازارید و ھرگز شایستۀ شما نیست که پس از او با ھمسرانش ازدواج کنید. به راستی که 
 ». [گناھی] بزرگ استاین [کار] نزد الله 

 به او خدمت کند و اینکه خود صاحبخانه اکرام کردن مھمان

تَٮَٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡ�ٰهِيَم ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
إِۡذ َدَخلُواْ  ٢٤لُۡمۡكَرِم�َ ٱَهۡل �

نَكُرونَ  ۖ قَاَل َسَ�ٰٞم قَۡومٞ مُّ ْ َسَ�ٰٗما ۡهلِ  ٢٥َعلَۡيهِ َ�َقالُوا
َ
 ٢٦فََجآَء بِعِۡجٖل َسِم�ٖ  ۦهِ فََراَغ إَِ�ٰٓ أ

َ�هُ  ُ�لُونَ  ۥٓ َ�َقرَّ
ۡ
َ� تَأ

َ
  .]٢٧-٢٤[الذاریات:  ﴾٢٧إَِ�ِۡهۡم قَاَل �

[ای پیامبر] آیا داستان میھمانان گرامی ابراھیم به تو رسیده است؟ آنگاه که بر او وارد «
آنگاه نزد  ».گروھی ناشناسند«[و زیر لب گفت:] » سالم«شدند و سالم گفتند، او گفت: 

ای فربه [برای پذیرایی] آورد. [او غذا را] نزد آنان  خانوادۀ خود رفت و [گوشِت بریاِن] گوساله
 ».خورید؟ گذاشت و [چند لحظه بعد] گفت: آیا نمی

�ٍْح الَكْعيِبِّ  يِب رُشَ
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ َوايلَْوِم اآل«قَاَل:  ج أ ِخِر َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

يَّاٍم، َ�َما َ�ْعَد َذلَِك َ�ُهَو َصَدقٌَة،
َ
يَافَُة ثََالثَُة � َوَال َ�ِلُّ  فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، َجائَِزتُُه يَْوٌم َويَلْلٌَة، َوالضِّ

ْن َ�ثْوَِي ِعنَْدُه َحىتَّ ُ�ْرَِجهُ 
َ
ُ أ

َ
 ١.»هل

الله و روز ھرکس به «: فرمود ج الله رسول که است روایت س کعبی شریحابو از
ه و بخشش به مھمان به اندازه نفقه یعط .بدارد یمان دارد، مھمانش را گرامیامت ایق
د و بعد از نژه درست کیو یمھمان، غذا ید برایروز با ک شبانهیباشد ( یروز م ک شبانهی

ش از آن، صدقه یو ب سه روز است یمھمان و آن، ھر چه خودش خورد به او ھم بدھد.)
 یا ست که به اندازهیز نیمسلمان، جا یمھماِن اوست و برا به زبان نسبتیو احساِن م

 .»نددچار تنگنا کاو را  کهنزد برادرش بماند 

                                           
 با لفظ بخاری ٤٨و مسلم حدیث شماره  ٦١٣٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٩٢

 

 اکرام کردن مھمان به اندازه جایگاھش

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْو يَلْلٍَة  -َذاَت يَْوٍم  ج قَاَل: َخَرَج رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
يِب بَْ�ٍر  -أ

َ
فَإَِذا ُهَو بِأ

اَعَة؟«َ�َقاَل:  ب َوُ�َمرَ  ْخرََجُكَما ِمْن ُ�يُوتُِ�َما َهِذهِ السَّ
َ
ُوُع يَا رَُسوَل اِهللا، » َما أ

ْ
: اجل

َ
قَاال

ْخرََجُكَما، قُ «قَاَل: 
َ
ي أ ِ

َّ
ْخرََجِ� اذل

َ َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، أل ِ

َّ
نَا، َواذل

َ
ىَت رَُجًال »وُمواَوأ

َ
، َ�َقاُموا َمَعُه، فَأ

ْهًال، َ�َقاَل لَهَ 
َ
ُة، قَالَْت: َمرَْحبًا َوأ

َ
تُْه الَْمْرأ

َ
ا َرأ نَْصاِر فَإَِذا ُهَو لَيَْس يِف بَيِْتِه، فَلَمَّ

َ ْ
ا رَُسوُل ِمَن األ

ْ�َن فَُالٌن؟: «ج اهللاِ 
َ
 قَالَْت: َذَهَب �َْستَْعِذُب نَلَا ِمَن الَْماِء، إِ » أ

َ
، َ�نََظَر إىِل نَْصارِيُّ

َ ْ
ْذ َجاَء األ

، قَاَل: فَا�َْطلََق،  ج رَُسوِل اهللاِ  ْضيَافًا ِم�ِّ
َ
ْ�َرَم أ

َ
َْوَم أ

ْ
َحٌد ايل

َ
ِ َما أ َْمُد ِ�َّ

ْ
وََصاِحبَيِْه، ُ�مَّ قَاَل: احل

ُ رَُسوُل 
َ

َخَذ الُْمْديََة، َ�َقاَل هل
َ
فََجاَءُهْم بِِعْذٍق ِ�يِه �رُْسٌ َوَ�ْمٌر َوُرَطٌب، َ�َقاَل: لُكُوا ِمْن َهِذهِ، َوأ

َلُوَب إِيَّ : «ج اهللاِ 
ْ
ْن »اَك، َواحل

َ
ا أ ُ�وا، فَلَمَّ ِعْذِق َورَشِ

ْ
اِة َوِمْن َذلَِك ال َ�لُوا ِمَن الشَّ

َ
، فََذبََح لَُهْم، فَأ

يِب بَْ�ٍر، َوُ�َمرَ  ج َشِبُعوا َوَرُووا، قَاَل رَُسوُل اهللاِ 
َ
لُنَّ «: ب ِأل

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، لَتُْسأ ِ

َّ
َواذل

 
ْ
َصابَُ�ْم َ�ْن َهَذا انلَِّعيِم يَْوَم ال

َ
ُوُع، ُ�مَّ لَْم تَرِْجُعوا َحىتَّ أ

ْ
ْخرََجُ�ْم ِمْن ُ�يُوتُِ�ُم اجل

َ
ِقيَاَمِة، أ

 ١.»َهَذا انلَِّعيمُ 
 رون رفت و ابوبکریاز خانه ب -یا شبی- یروز ج د: رسول اللهیگو یم س رهیابوھر

آورده روِن خانه ین ھنگام، شما را به بیدر ا یزیچه چ«د: ید؛ پرسیرا د ب و عمر
 ین طور؛ سوگند به ذاتیز ھمیمن ن«! فرمود: اللهرسول  ی، ایگفتند: گرسنگ» است؟

)، از خانه خارج کرده است. ین مسأله (گرسنگیز ھمیکه جانم در دست اوست، مرا ن
از انصار رفت و او  یبه خانه مرد ج امبریبرخاستند. پ ج امبریو آن دو با پ». دیزیبرخ

از زن  ج د. رسول اللهیگفت: خوش آمد ج امبریدن پیبا د یدر خانه نبود. زِن انصار
ن یریمان آِب شیگفت: رفته است تا برا» کجاست؟ -شوھرت -یفالن«د: یپرس یانصار

ارش نگاه کرد و گفت: یو دو  ج امبرید و به پیسررس ین اثنا مرد انصاریاورد. در ایب
ک یھمانان من ندارد؛ سپس رفت و یتر از م یگرام یھمانانیکس م چیالحمدلله، امروز ھ

داشت.  -َتر یخرما -ده و ُرَطب یرس ینارس، خرما یخوشه خرما آورد که خرما
فرمود:  ج امبریپ -ذبح کند. یتا گوسفند -برداشت ییگاه چاقو د و آنییگفت: بفرما

ب آنان از آن ین ترتیه اذبح کرد. ب یو او گوسفند». یبکش یردھیمبادا گوسفنِد ش«
به  ج ر شدند، رسول اللهیدند و چون از آب و غذا سیو خرما خوردند و آب نوشگوسفند 

                                           
 .٢٠٣٨مسلم حدیث شماره  -١



 ٤٩٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

امت یکه جانم در دست اوست، روز ق یسوگند به ذات«فرمود:  ب ابوبکر و عمر
رون یتان به بیھا ، شما را از خانهیھا از شما سؤال خواھد شد؛ گرسنگ ن نعمتیدرباره ا

 .»دیھا به شما رس ن نعمتید که ایگرد یتان بازمیھا به خانه یکشاند و در حال

 روش نشستن مردم ھنگام غذا خوردن 

ۡ�َ�ٰ ٱلَّۡيَس َ�َ ﴿: فرماید میالله متعال 
َ
ۡعَرِج ٱَحَرٞج َوَ� َ�َ  ۡ�

َ
َحَرٞج َوَ� َ�َ  ۡ�

ۡو  لَۡمرِ�ِض ٱ
َ
ۡو ُ�ُيوِت َءابَآ�ُِ�ۡم أ

َ
ْ ِمۢن ُ�يُوتُِ�ۡم أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ َحَرٞج َوَ� َ�َ

 ٰ َخَ�
َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت إِۡخَ�ٰنُِ�ۡم أ

َ
َ�ٰتُِ�ۡم أ مَّ

ُ
ۡو ُ�ُيوِت  تُِ�مۡ ُ�ُيوِت أ

َ
ۡعَ�ِٰمُ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
أ

ۡخَ�ٰلُِ�ۡم 
َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
ٰتُِ�ۡم أ َفاِ�َهُ َع�َّ ۡو َما َملَۡكُتم مَّ

َ
ۡو ُ�ُيوِت َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم أ

َ
ۡو َصِديقُِ�ۡمۚ  ۥٓ أ

َ
أ

ۚ فَإَِذا َدَخۡلُتم ُ�يُ  ۡشَتاٗ�ا
َ
ۡو أ

َ
ْ َ�ِيًعا أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ  وٗتالَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ َ�َ ْ فََسّلُِموا

نُفِسُ�ۡم َ�ِيَّٗة ّمِۡن ِعنِد 
َ
ِ ٱأ َّ�  ۚ ُ  ُمَ�َٰرَ�ٗة َطّيَِبٗة ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ لََعلَُّ�ۡم  �َ�ِٰت ٱلَُ�ُم  �َّ

 .]٦١[النور:  ﴾٦١َ�ۡعقِلُونَ 
معاف  - ھمچون جھاد - بر [افراد] نابینا و لنگ و بیمار [که از تکالیف اجتماعی«
ھای خود [یا  اند] گناھی نیست و [ھمچنین] بر خود شما گناھی نیست که از خانه شده

ھای مادرانتان یا  ھای پدرانتان یا خانه ھمسرانتان، غذایی] بخورید یا از خانهفرزندان و 
ھایتان یا  ھای عمه ھایتان یا خانه ھای عمو ھای خواھرانتان یا خانه ھای برادرانتان یا خانه خانه
ای که کلیدش در اختیار شماست یا [از  ھایتان یا خانه ھای خاله ھایتان یا خانه ھای دایی خانه

جمعی یا جداگانه [غذا] بخورید؛ و  ھای] دوستانتان. بر شما گناھی نیست که دسته نهخا
شوید، به یکدیگر سالم کنید که درودی مبارک [و] پسندیده از  ھا وارد می که به خانه  ھنگامی

کند؛ باشد که  سوی الله است. الله این گونه آیات [خویش] را برایتان به روشنی بیان می
 ».بیندیشید

 وش نشستن برای غذار

يِب  َ�نْ 
َ
ِ  س ُجَحيَْفةَ  أ  : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 ١.»ِكئاً ُمتَّ  آُ�ُل  ال

 .»خورم نمی زده تکیه من: «فرمود ج الله رسول: گوید می س جحیفه ابو

                                           
 .٥٣٩٨بخاری حدیث شماره -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٤٩٤

 

 صفت غذای خورده شده 

�َُس ْ�ُن َمالٍِك  َ�نْ 
َ
يُْت انلَّيِبَّ «قَاَل:  س أ

َ
ُ�ُل َ�ْمًرا ج رَأ

ْ
 ١.»ُمْقِعيًا يَأ

 دم که نشسته و چمباتمه زده بودیرا د ج پیامبر«: گوید می س انس بن مالک
 .»خورد یو خرما م ھایش عمود بر زمین قرار گرفته بود) (باسنش بر روی زمین و ساق

 خوابیدن  درب ظرِف آب با گفتِن بسم الله قبل ازبستن 

وْ  - اللَّيُْل  اْستَْجنَحَ  إَِذا: «قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س َجابِرٍ  َ�نْ 
َ
وا - اللَّيْلِ  ُجنْحُ : َقاَل  أ  فَُكفُّ

يَاِط�َ  فَإِنَّ  ِصبْيَانَُ�ْم، ِعَشاءِ  ِمنَ  َساَعةٌ  َذَهَب  فَإَِذا ِحينَئٍِذ، َ�نْترَِشُ  الشَّ
ْ
ْغِلقْ  فََخلُّوُهْم، ال

َ
 َوأ

، اْسمَ  َواْذُكرِ  بَابََك  ِ ْطِفئْ  ا�َّ
َ
، اْسمَ  َواْذُكرِ  ِمْصبَاَحَك  َوأ ِ وْكِ  ا�َّ

َ
، اْسمَ  َواْذُكرِ  ِسَقاَءكَ  َوأ ِ  ا�َّ

ِ  اْسمَ  َواْذُكرِ  إِنَاَءكَ  ومََخِّرْ   ٢.»َشيْئًا َعلَيْهِ  َ�ْعُرُض  َولَوْ  ا�َّ
 را کودکانتان شد، تاریک ھوا که ھنگامی: «فرمود ج پیامبر: گوید می س جابر
 ولی. شوند می پراکنده شیاطین، وقت، این در زیرا) بروند بیرون خانه، از که( نگذارید

 بسم و ببند را ات خانه درِ  سپس. بگذارید آزاد راھا  آن گذشت، شب از ساعتی که ھمین
. بگو الله بسم و ببند را مشکت دھانۀ. بگو الله بسم و کن خاموش را چراغت. بگو الله

 را آن از بخشی فقط که باشد چوبی قطعه چه اگر بگو الله بسم و بپوشان را ظرفت
 .»بپوشاند

 خوردن با خدمتکار 

  َ�نْ 
َ
َحَدُ�ْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه، فَإِْن لَْم ُ�ِْلْسُه «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س ُهَر�َْرةَ  يِب أ

َ
ىَت أ

َ
إَِذا أ

ْو 
َ
ْو لُْقَمًة أ

َ
، أ ْ�لَتَْ�ِ

ُ
ْو أ

َ
ْ�لًَة أ

ُ
ُ أ

ْ
، فَإِنَُّه َوِ�َ َحرَُّه وَِعالََجهُ َمَعُه، فَلْيُنَاِوهل  ٣.»لُْقَمتَْ�ِ

 از یکی گزار خدمت ھرگاه: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س ابوھریره از
 او زیرا بدھد، او به لقمه دو یکی حداقل ننشاند، خود با را او اگر آورد، غذا برایش شما،

  .»ده استیه غذا را کشیتھ زحمت

                                           
 .٢٠٤٤مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٠١٢و مسلم حدیث شماره  ٣٢٨٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ١٦٦٣و مسلم حدیث شماره  ٥٤٦٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٤٩٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 نماز خواندن  اول غذا خوردن بعد

 ُهَو «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ 
َ

َعاِم، َوال ِة الطَّ  َصَالَة حِبرَْضَ
َ

ال
ْخبَثَانِ 

َ ْ
 ١.»يَُدافُِعُه األ

نماز خواندن در «: فرمود می که شنیدم ج الله رسول از :گوید می ل شهیعا
به  -ادرار و مدفوع یعنی -یدیکه دو پل یز در ھنگامیکه غذا حاضر است و ن یھنگام

 ». ستیآورند، درست ن یانسان فشار م

 روش خوردن از کاسه 

َ�َل  إَِذا«قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس 
َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
ُ�ْل  فَالَ  َطَعاًما أ

ْ
ىلْعَ  ِمنْ  يَأ

َ
 أ

ْحَفةِ  ُ�ْل  َولَِ�نْ  الصَّ
ْ
ْسَفِلَها ِمنْ  يِلَأ

َ
َ�ةَ  فَإِنَّ  أ رَبَ

ْ
ُل  ال ْعالََها ِمنْ  َ�ْ�ِ

َ
 ٢.»أ

 غذا شما از یکی ھرگاه«کند که فرمود:  روایت می ج از پیامبر ب عباس ابن
 نازل آن باالی از برکت زیرا بخورد آن پایین از بلکه نخورد کاسه باالی از پس خورد، می
 .»گردد می

 آنچه ھنگام نوشیدن شیر باید انجام داد 

نَّ انلَّيِبَّ : ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن 
َ
ُ «رَشَِب بَلَنًا، ُ�مَّ َداَع بَِماٍء َ�تََمْضَمَض، َوقَاَل:  ج أ

َ
إِنَّ هل

 ٣.»َدَسًما
 کرد مضمضه آب خواست و سپس. نوشید شیر ج پیامبر: گوید می ب عباس ابن

 ».دارد چربی شیر،: «فرمود و

 ھنگام غذا و پس از آن الحمدلله بگوبد

�َِس بِْن 
َ
ْ�لََة : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َمالٍِك أ

َ ْ
ُ�َل األ

ْ
ْن يَأ

َ
َعبِْد أ

ْ
إِنَّ اَهللا لََ�ىَْض َعِن ال

�ََة َ�يَْحَمَدُه َعلَيَْها ْ ْو �رَْشََب الرشَّ
َ
  ٤.»َ�يَْحَمَدُه َعلَيَْها أ

                                           
 ٥٦٠مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ١٨٠٥و ترمذی حدیث شماره  ٣٧٧٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٣٥٨و مسلم حدیث شماره  ٢١١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 ٢٧٣٤مسلم حدیث شماره  -٤
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خورد و  یم ییکه غذا یا الله متعال از بنده: «فرمود ج گوید: پیامبر می س انس از
نوشد و الله را حمد و  یآب م یا که جرعه یا ھنگامید یگو یاو را حمد و سپاس م

  .»شود یو خشنود م یکند، راض یش میستا

 دعای پایان غذا خوردن 

َماَمةَ 
ُ
يِب أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ِ َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� «اَكَن إَِذا َرَ�َع َمائَِدتَُه قَاَل:  ج أ احلَْمُد ِ�َّ

 ١.»ِ�يِه، َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوَال ُموَدٍَّع َوَال ُمْستَْغً� َ�نُْه، َر�َّنَا
فرمود:  یکرد، م یاش را جمع م که سفره یھنگام ج امبرید: پیگو یم س ابوامامه

» ِ و  سپاس :»َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يِه، َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوَال ُموَدٍَّع َوَال ُمْستَْغً� َ�نُْه، َر�َّنَااحلَْمُد ِ�َّ
و  اندازه بیش یھا ه نعمتکاز آِن الله، پروردگاِر ماست  کار، خالص و پایِش بسیستا

 ست.یاز نین یر است و انسان از او بیناپذ انیپا

َماَمةَ 
ُ
يِب أ

َ
نَّ  س َ�ْن أ

َ
  إَِذا اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
َْمدُ : «قَاَل  َطَعاِمهِ  ِمنْ  فََرغ

ْ
ِ  احل ي ِ�َّ ِ

َّ
 َكَفانَا، اذل

ْرَوانَا،
َ
، َ�ْ�َ  َوأ  ٢.»َمْكُفورٍ  َوال َمْكيِفٍّ

َْمدُ : «فرمود می خوردن، غذا از بعد ج پیامبر: گوید می س ابوامامه
ْ
ِ  احل ِي ِ�َّ

َّ
 اذل

ْرَوانَا، َكَفانَا،
َ
، َ�ْ�َ  َوأ  را ما که است الله آِن  از ستایش و سپاس :»َمْكُفورٍ  َوال َمْكيِفٍّ

  .اندازه و انکار ناشدنی است بی ھایش نعمت و است نموده سیراب و کرده کفایت

 دعای مھمان برای میزبان

 لَُهمْ  َواْغِفرْ  َرَزْ�تَُهمْ  َما يِف  لَُهمْ  بَارِكْ  اللَُّهمَّ : «بگویند و کنند دعا طعام صاحب برای
 ٣.»َوارمَْحُْهمْ 

 ». ده قرار خود رحمت و آمرزش مورد را آنان و فرما عطا برکت شان رزق در اللهیا «

�ٍس  َ�نْ 
َ
نَّ  س أ

َ
َ�َل، َوَز�ٍْت، خِبُزْبٍ  فََجاءَ  ،س ُ�بَاَدةَ  بِْن  َسْعدِ  إىِل َجاءَ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
 قَاَل  ُ�مَّ  فَأ

ْ�َطرَ : «ج انلَّيِبُّ 
َ
ائُِموَن، ِعنَدُ�مْ  أ َ�َل  الصَّ

َ
بَْرارُ  َطَعاَمُ�مْ  وأ

َ
 َعلَيُْ�مُ  وََصلَّْت  األ

 ١.»الَْمالئَِ�ةُ 

                                           
 ٥٤٥٨بخاری حدیث شماره  -١
 .٥٤٥٩بخاری حدیث شماره  -٢
 .٢٠٤٢مسلم حدیث شماره  -٣



 ٤٩٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 و نان سعد، و آمد س عباده بن سعد نزد ج پیامبر :که است شده روایت س انس از
 داران نزد شما افطار روزه: «فرمود خورد و تناول آن از ج پیامبر آورد،) زیتونی( روغن

 .»تان را بخورند و فرشتگان بر شما درود بفرستندیکان غذایکنند، ن

 خواھد آب بدھد  که به او آب داده یا می دعا برای کسی

ْسَقاِ� «
َ
ْسِق َمْن أ

َ
ْطَعَمِ�، َوأ

َ
ْطِعْم َمْن أ

َ
 .٢»اللَُّهمَّ أ

 .»بنوشان نوشاند، مرا که کسی و بده غذا داد غذا من به که را کسی یا الله!«

 آداب راه و بازار -٣
 حقوق راه 

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ُرقَاِت «قَاَل:  ج أ َ�َقالُوا: يَا » إِيَّاُ�ْم َواجلُلُوَس بِالطُّ

ُث ِ�يَها، َ�َقاَل:  ، َما نَلَا ِمْن َ�َالِِسنَا بُدٌّ َ�تََحدَّ ِ ْ�ُطوا «رَُسوَل ا�َّ
َ
 الَمْجِلَس، فَأ

َّ
بَيْتُْم إِال

َ
إِْذ أ

هُ  ِر�َق َحقَّ ِ » الطَّ ِر�ِق يَا رَُسوَل ا�َّ َذى، َورَدُّ «؟ قَاَل: قَالُوا: َوَما َحقُّ الطَّ
َ
، َوَ�فُّ األ َغضُّ ابَلرَصِ

ْمُر بِالَْمْعُروِف، َوانلَّْ�ُ َعِن الُمنَْكرِ 
َ
َالِم، َواأل  ٣.»السَّ

ھا (و  از نشستن بر سِر راه«: فرمود ج پیامبر که است روایت س خدری ابوسعید از
ن یجز ا یا چاره !اللهرسول  یعرض کردند: ا اصحاب ». دیزی) بپرھیمعابر عموم

ن یحال که چن«فرمود:  ج م. رسول اللهیکن یم و با ھم صحبت مینینش یرا میم؛ زیندار
ست؟ فرمود: ی! حّق راه چاللهرسول  یدند: ایپرس». دیت کنیاست، پس حّق راه را رعا

ت و آزار یاز نگاه کردن به عابران)، اجتناب از اذ یھا (خوددار حفاظت چشم«
 .»از منکر یسالم، و امر به معروف و نھرھگذران، جواب 

  َ�نْ 
َ
ُث، فََجاَء رَُسوُل اهللاِ : قَاَل  س ْهلٍ سَ  ِن بْ  �ْدِ زَ  ةَ لْحَ طَ  يِب أ فِْنيَِة َ�تََحدَّ

َ ْ
، ج ُكنَّا ُ�ُعوًدا بِاأل

ُعَداِت،«َ�َقاَم َعلَيْنَا َ�َقاَل:  ُعَداِت اْجتَنِبُوا َ�َالَِس الصُّ َ�ُقلْنَا إِ�ََّما  َما لَُ�ْم َولَِمَجالِِس الصُّ

                                                                                                       
 با لفظ ابوداود. ١٧٤٧و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٨٥٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
 .٢٠٥٥مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٢١٢١و مسلم حدیث شماره  ٦٢٢٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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ُث  ، َورَدُّ «قَاَل: » َ�َعْدنَا ِلَغْ�ِ َما بَاٍس َ�َعْدنَا َ�تََذاَكُر َوَ�تََحدَّ َرَصِ َها َغضُّ ابلْ دُّوا َحقَّ
َ
 فَأ

َ
ا ال إِمَّ

مِ  الَكَ
ْ
َالِم، وَُحْسُن ال  ١.»السَّ

 صحبت وم یخود نشسته بود یاھ خانه ید: جلویگو یم س سھل بن زید ابوطلحه
چرا بر سِر «ستاد و فرمود: یسرمان ا یف آورد و باالیتشر ج که رسول الله کردیم می
 یم: ما به خاطر کاریگفت .»ھا بپرھیزید از نشستن بر سر راه د؟ینینش یھا م راه

حال «م. فرمود: یکن یم و با ھم صحبت و گفتگو میا ندارد؛ نشسته یرادیم که ایا نشسته
ن یید که عبارتست از: پاییت نمایپس حِق راه را رعاد، یکن ین عمل را ترک نمیکه ا

 .»کیانداختن چشم، جواب سالم، و سخن ن

 دور کردن وسیله اذیت و آزار از راه 

يُْت  لََقدْ : «قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س َرةَ ُهَر�ْ  أيِب  َ�نْ 
َ
نَّةِ  يِف  َ�تََقلَُّب  رَُجالً  رأ

ْ
 َشَجَرةٍ  يِف  اجل

ر�ِق  َظْهرِ  ِمنْ  َ�َطَعَها  ٢.»الُْمْسِلِم�َ  تُؤِْذيْ  اَكنَْت  الطَّ
دم که در بھشت یرا د یمرد«: فرمود ج پیامبر که است شده روایت س ابوھریره از

ت و آزار مسلمانان بود، از سر راه قطع یرا که سبب اذ یرا درختیدر حال گردش بود؛ ز
 ».کرده و برداشته بود

 عدم قضای حاجت در مسیر راه 

يِب 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

َ
اَ�ْ�ِ «قَاَل:  ج أ انَاِن يَا رَُسوَل » ا�َُّقوا اللَّعَّ قَالُوا: َوَما اللَّعَّ

ْو يِف ِظلِِّهمْ «اِهللا؟ قَاَل: 
َ
ي َ�تََخ�َّ يِف َطِر�ِق انلَّاِس، أ ِ

َّ
  ٣.»اذل

لعنت از دو کار که باعث «: فرمود ج رسول الله که کند می روایت س ابوھریره
 یقضا«دند: آن دو کار کدامند؟ فرمود: ی. صحابه پرس»دیز کنیشوند، پرھ یانسان م

  .»مردم یھا هیا در سایحاجت بر سر راه 

نَّهُ 
َ
اِكدِ  ج َ�ْن َجابٍِر: � ْن ُ�بَاَل يِف الَْماِء الرَّ

َ
 ٤.َ�َ� أ

                                           
 .٢١٦١مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ١٩١٤شماره و مسلم در کتاب البر حدیث  ٦٥٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٦٩مسلم حدیث شماره  -٣

 ٢٨١مسلم حدیث شماره  - ٤
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 نھی راکد آب در کردن ادرار از ج پیامبر«: است که شده روایت نیز س جابر از
 .»است فرموده

 نینداختن آب دھان به جھت قبله در راه و جز آن 

نَّ  س َ�ْن ُحَذْ�َفةَ 
َ
ِ  رَُسوَل  أ ِقيَاَمِة َ�ْفلُُه َ�ْ�َ «قَاَل:  ج ا�َّ

ْ
ِقبْلَِة َجاَء يَْوَم ال

ْ
َاَه ال

ُ
َمْن َ�َفَل جت

 .١»َ�يْنَيْهِ 
 آب قبله سویه ھرکس ب«: فرمودنمایند که  مینقل  ج از رسول الله س حذیفه

 بر یعنی( چشمش دو میان شنادھ آب که آید می یحال در قیامت روز بیندازد؛ نادھ
 ». بود خواھد) اش پیشانی

 دعای سواری

ْۥ لِتَۡستَوُ ﴿: فرماید میالله متعال  ِ  ا ٰ ُظُهورِه ْ نِۡعَمَة َرّ�ُِ�ۡم إِذَا  ۦَ�َ  ۡسَتَوۡ�ُتمۡ ٱُ�مَّ تَۡذُكُروا
ْ ُسۡبَ�َٰن  ِيٱَعلَۡيهِ َوَ�ُقولُوا َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِنَا  ١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ ا َّ��

 . ]١٤-١٣[الزخرف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 
قرار گرفتید، نعمت پروردگارتان را یاد ھا  آن ه برکقرار گیرید و آنگاه ھا  آن تا بر پشت«

ه این [وسیله] را در خدمت ما گماشت و[گرنه] ما کپاک و منزه است کسی « نید و بگویید:ک
 ».گردیم مان بازمی خود توان این کار را نداشتیم؛ و ما به پیشگاِه پروردگار

  و شب بر راھی اتراق نکردن ،رعایت کردن مصلحت حیوانات در مسیر

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
بَِل «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ ِ

ْ
ْ�ُطوا اإل

َ
ِْصِب، فَأ

ْ
إَِذا َسافَْرُ�ْم يِف اخل

، َو�َِذا َعرَّْستُْم بِاللَّيْلِ  َ�ْ رْسُِعوا َعلَيَْها السَّ
َ
نَِة، فَأ رِْض، َو�َِذا َسافَْرُ�ْم يِف السَّ

َ ْ
َها ِمَن األ ، َحظَّ

وَى الَْهَوامِّ بِاللَّيْلِ 
ْ
ِر�َق، فَإِ�ََّها َمأ  ٢.»فَاْجتَنِبُوا الطَّ

د، یسرسبز سفر کرد یریھرگاه در مس«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو یم س رهیوھراب
وان در حال حرکت بچرد) و چون در ید تا حید (و بگذارین به او بدھیبھره شتر را از زم

د، یتوقف کرد یید. و اگر شب در جاید، او را تند برانیعلف سفر کرد یخشک و ب یریمس

                                           
. السلسلة الصحیحة ٣٨٢٤و ابوداود حدیث شماره  ١٣١٤صحیح؛ ابن خزیمه حدیث شماره  -١

 ٢٢٢آلبانی: 
 ١٩٢٦مسلم حدیث شماره  -٢
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وانات و در شب، محّل گزندگان و یرا راه، گذرگاه حیز د؛یزیاز اتراق کردن در راه بپرھ
 .»حشرات است

 پرھیز از راه رفتن متکبرانه 

َك لِلنَّاِس َوَ� َ�ۡمِش ِ� ﴿: فرماید میالله متعال  �ِض ٱَوَ� تَُصّعِۡر َخدَّ
َ
َ ٱَمرًَحاۖ إِنَّ  ۡ� َّ� 

نَ�َر  ۡغُضۡض ٱِ� َمۡشيَِك وَ  ۡقِصدۡ ٱوَ  ١٨َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخورٖ 
َ
ِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

ۡصَ�ٰتِ ٱ
َ
 .]١٩-١٨[لقمان:  ﴾١٩ۡ�َِم�ِ ٱلََصۡوُت  ۡ�

اعتنایی] از مردم روی نگردان و مغرورانه در زمین راه نرو. به راستی که الله  و [با بی«
به آرامی سخن رو باش و  ھیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد. و [در منش و رفتارت] میانه

  ».ترین صدا، صدای خران است بگو [نه با صدای بلند؛ چرا که] قطعًا زشت
يِب َ�ْن 

َ
بُو قَاَل : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َقاِسمِ  أ

ْ
 َ�ْفُسُه، ُ�ْعِجبُهُ  ُحلَّةٍ  يِف  َ�ْميِش  رَُجٌل  بَيْنََما«: ج ال

ٌل    َ�تََجلَْجُل  َ�ُهوَ  بِِه، اهللاُ  َخَسَف  إِذْ  مُجَّتَُه، ُمرَجِّ
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إىِل
ْ
 ١.»ال

که  یفاخر، در حال یدر لباس یمرد«: فرمود ج پیامبر: دیگو یم س ابوھریره
رفت؛  یفته شده بود، خرامان و متکبرانه راه میش را شانه زده و به خود فریموھا

 .»رود ین فرو میامت در زمین فرو ُبرد و تا روز قیناگھان الله او را در زم

 گیری در خرید و فروش  آسان

ِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  نَّ  ب َ�بِْدا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  رَِحمَ : «قَاَل  ج ا�َّ  َو�َِذا بَاعَ  إَِذا َسْمًحا رَُجالً  ا�َّ

 ٢.»اْ�تىََض  َو�َِذا اْشرَتَى
ای رحم  الله بر بنده: «فرمود ج الله رسول که است روایت ب بن عبدالله جابر از

  .»گیر باشد ھنگام خرید و فروش و طلب حق خود، آسانکند که  می

 ھرگاه زمانش فرا رسید  پرداختن وام

يِب َ�ْن 
َ
نَّ  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َغِ�ِّ  َمْطُل «: قَاَل  ج اهللاِ  رَُسوَل  أ

ْ
تِْبعَ  فَإَِذا ُظلٌْم، ال

ُ
َحُدُ�مْ  أ

َ
 َمِ�ٍّ  ىلَعَ  أ

 ٣.»عْ يَتْبَ فَلْ 

                                           
 با لفظ بخاری ٢٠٨٨و مسلم حدیث شماره  ٥٧٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٠٧٦بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ١٥٦٤و مسلم حدیث شماره  ٢٢٧٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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 یر نمودن ثروتمند برایتأخ«: فرمود ج الله رسول که است روایت س ابوھریرهاز 
 یگرافت طلبش به شخص توانیدر یاز شما برا یکیاش، ظلم است؛ و چون  یبدھ یادا

 .»رد و به او مراجعه کندیحواله داده شد، بپذ

 مھلت دادن به تنگدست و گذشت کردن از او 

يِب َ�ْن 
َ
ى فَإَِذا انلَّاَس، يَُدايِنُ  تَاِجرٌ  اَكنَ «: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ا َرأ  قَاَل  ُمْعرِسً

َاَوُزوا ِلِفتْيانِهِ 
َ

نْ  اهللاَ  لََعلَّ  َ�نُْه، جت
َ
 ١.»َ�نْهُ  اهللاُ  َ�تََجاَوزَ  َ�نَّا، َ�تََجاَوزَ  أ

قرض  -ایه ینس -به مردم تاجری«: فرمود ج پیامبر که است روایت س از ابوھریره
که  یدرفت یمطالبه قرض، نزد کس یبرا یگفت: وقت یش مھای داد و به غالم یم

؛ باشد که الله از گناھان ما درگذرد. و الله از گناھان او یدتنگدست بود، از او درگذر
 .»درگذشت

 خرید و فروش نکردن ھنگام نماز 

َما َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿: فرماید میالله متعال  ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱَعِن  �َّ ۡخرَُجوُ�م  ّ�ِينِ ٱَ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  �َّ
َ
َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ ٰلُِمونَ ٱّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم َوَ�َٰهُرواْ َ�َ  ٩ل�َّ

َها  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا َجآَءُ�ُم  �َّ ۖ ٱُمَ�ِٰجَ�ٰٖت فَ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱَءاَمُنٓوا ُ ٱ ۡمَتِحُنوُهنَّ َّ�  ۖ ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ

َ
أ

ارِ� ٱفَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهنَّ إَِ�  َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّوَن  ۡلُكفَّ ۖ َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل  لَُهنَّ
 
ُ
ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذا

َ
ْۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم أ نَفُقوا

َ
ٓ أ ا ۚ َوَ� َوَءاتُوُهم مَّ ُجورَُهنَّ

ْ بِعَِصِم  نَفۡقُتۡم َولۡيَۡ�  َٔ َوۡ�  لَۡكَوافِرِ ٱُ�ۡمِسُكوا
َ
ٓ أ ْ َما ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم ُحۡ�ُم  َٔ لُوا نَفُقوا

َ
ٓ أ ْ َما ِ ٱلُوا َّ� 

ُ ٱبَۡيَنُ�ۡمۖ وَ  مُ َ�ۡ�ُ   .]١٠-٩[الممتحنة:  ﴾١٠َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ
اند و  که در [امر] دین با شما جنگیده کند [او] تنھا شما را از دوستی با کسانی نھی می«

اند؛ و  راندِن شما [به دیگران] کمک کرده اند و بر بیرون  شما را از دیارتان بیرون کرده
اید،  که ایمان آورده کس با آنان دوستی کند، آنان ھمان ستمکارانند. ای کسانی  ھر 

زمایید؛ الله به ایمانشان داناتر را بیاھا  آن آیند، که زنان مؤمِن مھاجر نزد شما می ھنگامی 
است. اگر اینان را [زنانی] مؤمن یافتید، آنان را به سوی کافران بازنگردانید. نه این زنان بر 

کافر] بر این زنان حاللند؛ و ھر چه [شوھران کافر به   آنان [= کافران] حاللند، و نه آن [مردان

                                           
 با لفظ بخاری ١٥٦٢و مسلم حدیث شماره  ٢٠٧٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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بدھید؛ و بر شما گناھی نیست که پس از ا ھ آن اند، به عنوان مھریه] خرج [این زنان] کرده
داشتن  ھایشان را پرداختید [و پس از انقضای عده،] با آنان ازدواج کنید؛ و به [نگه آنکه مھریه

پیوند زناشویی با] زنان کافر، دل نبندید؛ [زیرا با کفر نکاح میان شما و زنان کافر از بین 
ان کنید] و آنچه را [به عنوان مھریه] خرج رود و چون زنان شما نزِد آنان روند، رھایش می

اند مطالبه کنند. این  اید [از کافران] مطالبه کنید؛ و [کافران نیز] آنچه را خرج کرده کرده
  ».کند؛ و الله دانای حکیم است حکِم الله است که در میان شما داوری می

 ھا عدالت در ھمه حالت

ِينَ ٱ ١فِ�َ َوۡ�ٞل ّلِۡلُمَطّفِ ﴿: فرماید میالله متعال  ْ ٱإَِذا  �َّ  �َّاِس ٱَ�َ  ۡ�َتالُوا
ونَ  ٢�َۡسَتۡوفُونَ  َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ و وَّ

َ
ۡبُعوثُونَ  ٣�َذا َ�لُوُهۡم أ �َُّهم مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
َ� َ�ُظنُّ أ

َ
ِ�َۡوٍ�  ٤�

  .]٦-١[المطففین:  ﴾٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلَِرّبِ  �َّاُس ٱيَۡوَم َ�ُقوُم  ٥َعِظي�ٖ 
کنند، حق خود را  که چون [برای خود] از مردم پیمانه می  فروشان! کسانی بر کموای «

 گذارند. آیا خواھند] برای آنان پیمانه یا وزن کنند، کم می که [می گیرند، و ھنگامی  کامل می
، در روزی بزرگ؟ شوند میرسد و از قبرھا] برانگیخته  کنند که [قیامت فرا می گمان نمیھا  آن

 ».ایستند که مردم در پیشگاه پروردگار جھانیان می  زی[ھمان] رو

 پرھیز از زیاد سوگند یاد کردن

يِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ لَْعِة، َمْمَحَقٌة : «ُقوُل �َ  ج ا�َّ َِلُف َمنَْفَقٌة لِلسِّ

ْ
احل

�ِْح   ١.»لِلرِّ
 یا لهیسوگند وس: «فرمود می که شنیدم ج پیامبر از که شده روایت س ابوھریره از

 .»برد یان میرا از م سود و فایدهو فروش کاالست؛ اما  یبازارگرم یبرا

 حرام و پلید یپرھیز کردن از معامالت و خرید و فروش اشیا

ِينَ ٱ﴿: فرماید میالله متعال  ُ�لُوَن  �َّ
ۡ
ْ ٱيَأ ِيٱَ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم  لّرَِ�ٰوا َّ� 

ۡيَ�ٰنُ ٱَ�َتَخبَُّطُه  ۚ ٱِمَن  لشَّ َما  لَۡمّسِ ْ إِ�َّ �َُّهۡم قَالُٓوا
َ
ْۗ ٱِمۡثُل  ۡ�َۡيعُ ٱَ�ٰلَِك بِ� َحلَّ  لّرَِ�ٰوا

َ
ُ ٱَوأ  ۡ�َۡيعَ ٱ �َّ

َم  ْۚ ٱوََحرَّ ّ�ِهِ  ۥَ�َمن َجآَءهُ  لّرَِ�ٰوا ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦَموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ
َ
ِۖ ٱإَِ�  ۥٓ َما َسلََف َوأ َوَمۡن  �َّ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱَ�َد فَأ   .]٢٧٥[البقرة:  ﴾٢٧٥ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

                                           
 با لفظ بخاری ١٦٠٦و مسلم حدیث شماره  ٢٠٨٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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که   خیزند؛ مگر مانند برخاستن کسی خورند [روز قیامت از قبر] برنمی کسانی که ربا می«
به سبب  تواند تعادل خود را حفظ کند]. این امر بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده است و [نمی

داد و ستد نیز مانند رباست [و این ھر دو، مال را «این است که آنان [= رباخواران] گفتند: 
؛ در حالی که الله، داد و ستد را حالل و ربا را حرام نموده است. پس ھر کس »کند] افزون می

و که از [جانب] پروردگارش پندی به او برسد و [از رباخواری] دست بردارد، آنچه گذشته 
[سودھایی که قبل از نزوِل حکِم ربا دریافت کرده است] از آِن اوست و [در مورد آینده نیز] 

شود؛ و[لی] کسانی که [به رباخواری] بازگردند، اھل آتش ھستند و  کارش به الله واگذار می
 ».در آن جاودانند[= مدت زمانی طوالنی در آن خواھند بود]

�ُّ ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
� ِينَ ٱَها َ�ٰٓ َما  �َّ ْ إِ�َّ نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمُنٓوا

َ
�ۡ 

ۡزَ�ٰمُ ٱوَ 
َ
ۡيَ�ٰنِ ٱرِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ۡ�  .]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ  لشَّ

ه عنوان تردید، شراب و قمار و َانصاب [= ھر چیزی که ب اید، بی ای کسانی که ایمان آورده«
ھای فلزی،  ھای سنگی، ضریح یادواره و نماد، َنصب گردد و عبادت شود از قبیل مجسمه

کشی [= انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که  مقبره صالحان و ...] و تیرھای قرعه
شود در  گیرد و امروزه به اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می با وسایل گوناگون صورت می

حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله 
متعال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، پلید [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ 

 ».دوری کنید؛ باشد که رستگار شویدھا  آن پس از

ِينَ ٱ﴿: فرماید میو الله متعال  َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َمۡكُتو�ًا  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱِعنَدُهۡم ِ�  ِ�ۡ  ِ ُمُرُهم ب
ۡ
َو�ُِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

ّيَِ�ِٰت ٱ �َِث ٱَوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ ۡغَ�َٰل ٱَوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ  لَِّ� ٱ ۡ�

ِينَ ٱفَ  ْ بِهِ  �َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

 . ]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱ
کنند؛ [ھمان] که نام [و  ناخوانده [= ُاّمی] پیروی می مبِر درسکسانی که از فرستاده و پیا«
ھا  یابند؛ [ھمو] که آنان را به نیکی شده می ] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته ھای نشانه

ھا را برایشان حالل  دارد و پاکیزه ھا [و کارھای ناپسند] باز می دھد و از زشتی فرمان می
ه بر آنان بوده ککند و باِر گران [تکالیف شرعی] را  را بر آنان حرام می ھا گرداَند و پلیدی می

اش داشتند و  که به او ایمان آوردند و گرامی  دارد. پس کسانی است از [عھدۀ] آنان برمی
 ».اش کردند و از نوری که با او نازل شده است پیروی نمودند، آنانند که رستگارند یاری
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 فریب ندادن و دروغ نگفتن 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ْدَخَل يََدُه ِ�يَها، َ�نَالَْت  ج أ

َ
ِة َطَعاٍم فَأ َمرَّ ىلَعَ ُصرْبَ

َصابُِعُه بَلًَال َ�َقاَل: 
َ
َعاِم؟«أ َماُء يَا رَُسوَل اِهللا، قَاَل: » َما َهَذا يَا َصاِحَب الطَّ َصاَ�تُْه السَّ

َ
قَاَل أ

فََال َجَعلْتَُه فَوْ «
َ
ْ يََراُه انلَّاُس، َمْن َغشَّ فَلَيَْس ِم�ِّ أ

َ
َعاِم يك  ١.»َق الطَّ

 خوردنی (گندم) یا از کنار توده ج رسول الله که است شده روایت س ابوھریره از
صاحب  یا«س شد؛ فرمود: یگذشت و دستش را در آن فرو ُبرد؛ انگشتان مبارک، خ

باران به آن خورده است. فرمود: ! آب اللهرسول  یپاسخ داد: ا» ست؟ین چیگندم! ا
ب یما را فر سنند؟ ھرکیتا مردم آن را بب یا پس چرا آن را در قسمت باال نگذاشته«

 .»ستیدھد، از ما ن

ِ  س َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزامٍ  قَا، «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْو  -ابَليَِّعاِن بِاخِليَاِر َما لَْم َ�تََفرَّ
َ
أ

قَا قَاَل: َحىتَّ  فَإِْن َصَدقَا َوَ�يَّنَا بُورَِك لَُهَما يِف َ�يِْعِهَما، َو�ِْن َكتََما َوَ�َذبَا ُ�َِقْت بََرَ�ُة  -َ�تََفرَّ
 ٢.»َ�يِْعِهَما
ه از ک یدار تا زمانیفروشنده و خر: «فرمود ج پیامبر: دیگو یم س حزام بن حکیم از

ان یاال را بکب یند و عیراست بگو ار فسخ معامله را دارند؛ اگریاند، اخت ھم جدا نشده
نند و دروغ کاال را پنھان کب یت خواھد بود؛ و اگر عکر و بریخھا  آن نند، در معاملهک

  .»ت خواھد شدکبر یبھا  آن ند، معاملهیبگو

 انبار و احتکار نکردن کاال 

 «قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن َمْعَمِر بِْن َ�بِْد اهللاِ 
َ

 َخاِطئٌ ال
َّ

 ٣.»َ�ْتَِكُر إِال
 ھکاراگن جز کسی: «فرمود که کند می روایت ج الله رسول از س عبدالله بن معمر

 ».کند نمی احتکار

                                           
 ١٠٢اره مسلم حدیث شم -١
 با لفظ بخاری ١٥٣٢و مسلم حدیث شماره  ٢٠٧٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ١٦٠٥مسلم حدیث شماره  -٣
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 آداب سفر -٤
 ه نمودن یاز نیکان طلب توص

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
وِْصِ�، قَاَل:  س َ�ْن أ

َ
َسافَِر فَأ

ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
، إِ�ِّ أ ِ نَّ رَُجًال قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

، َواتلَّْكِبِ� ىلَعَ لُكِّ رَشٍَف « ِ  الرَُّجُل، قَاَل: »َعلَيَْك بِتَْقَوى ا�َّ
َّ

ْن َو�
َ
ا أ ُ «، فَلَمَّ

َ
اللَُّهمَّ اْطِو هل

فَ  ْن َعلَيِْه السَّ رَْض، وََهوِّ
َ
 ١.»رَ األ

خواھم به سفر بروم؛ مرا  ی! ماللهرسول  یعرض کرد: ا ید: مردیگو یم س رهیابوھر
بند  یپا یو گفتن "الله اکبر" بر ھر بلند یالھ یت تقوایبه رعا«. فرمود: فرما توصیه

مسافت را  ِی ا الله! دوری«دعا کرد:  ج امبریگرداند و رفت، پ یآن مرد رو وقتی». باش
  .»سفر را بر او آسان گردان یبر او کوتاه، و سخت

 آنچه که مقیم در ھنگام سفر به مسافر بگوید 

ِ  قَاَل: ب َ�ْن ا�َْن ُ�َمرَ  ُ�نَا، َ�يَُقوُل:  ج اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ ِدينََك، «يُوَدِّ ْستَوِْدُع ا�َّ
َ
أ

َماَ�تََك، وََخَواِ�يَم َ�َمِلَك 
َ
 ٢.»َوأ

فرمود:  یو م کرد یم یبا ما خداحافظ ج الله رسولد: یگو یم ب عبدالله بن عمر

َماَ�تََك، وََخَواِ�يَم َ�َمِلَك «
َ
َ ِدينََك، َوأ ْستَوِْدُع ا�َّ

َ
ت را به الله ین، امانت و فرجاِم کارھاید: »أ
 .»سپارم یم

  خداحافظیدعای مسافر برای مقیم ھنگام 

يِب  َ�نْ 
َ
ِ قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ  يَُضيُِّع اْستَوْدِ « َ�َقاَل: ج : وَدََّعِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
ي ال ِ

َّ
َ اذل ُعَك ا�َّ

 ٣.»وََدائَِعهُ 
 :و فرمود کرد یخداحافظ نبا م ج الله رسول: گفت که است روایت س ھریرهابو از

 ».دکن نمی ضایع را ای سپرده و امانت ھیچ که سپارم می الله به را تو«

                                           
 با لفظ ترمذی ٢٧٧١و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٤٤٥حسن؛ ترمذی حدیث شماره  -١
 ١٤. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٣٤٤٣صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٢
 ١٦ السلسلة الصحیحة آلبانی:. ٩٢٣٠جید؛ مسند احمد حدیث شماره  -٣
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 مسافرت با رفیقان نیکو

يِب  َ�نْ 
َ
َِليِس  َمثَُل : «قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س ُموىَس  أ

ْ
اِلِح  اجل وِْء، الصَّ  الِْمْسِك  َكَحاِملِ  َوالسَّ

ِكِ�، َونَافِخِ 
ْ
ا :الِْمْسِك  فََحاِمُل  ال نْ  إِمَّ

َ
ا ُ�ِْذيََك، أ نْ  َو�ِمَّ

َ
ا ِمنُْه، تَبْتَاعَ  أ نْ  َو�ِمَّ

َ
دَ  أ ِ

َ
 ِر�ًا ِمنْهُ  جت

ِك�ِ  َونَافِخُ  َطيِّبًَة،
ْ
ا :ال نْ  إِمَّ

َ
ا ِ�يَابََك، ُ�ِْرَق  أ نْ  َو�ِمَّ

َ
دَ  أ ِ

َ
 ١.»َخِبيثَةً  ِر�ًا جت

ِن بد، مانند یک و ھمنشیِن نیمثال ھمنش: «فرمود ج پیامبر: گوید می س ابوموسی
ا از آن به تو یدارنده ِمشک (عطار) و دمنده کوره آھنگر است؛ دارنده مشک (عطار)، 

دمنده کوره ی رسد؛ ول یاز او به تو م یخوش یا بوی یَخر یا از او ِمشک میبخشد و  یم
 .»رسد یاز او به تو م یبد یا بویسوزاند  یا لباست را میآھنگر، 

 تنھا سفر نکردن مگر برای نیازی 

ْعلَُم، َما «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ 
َ
َساَر لَْو َ�ْعلَُم انلَّاُس َما يِف الوَْحَدِة َما أ

 ٢.»وَْحَدهُ  َراِكٌب بِلَيْلٍ 
-اگر آنچه من درباره «: فرمود ج الله که رسول شده روایت ب عمر ابن از

در  ییبه تنھا یا چ سوارهیدانستند، ھ یز میدانم، مردم ن یتنھا به سفر رفتن م -خطرات
 ». رفت یشب به مسافرت نم

 نگھداری نکردن سگ و زنگ در سفر 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
 «قَاَل:  ج أ

َ
ٌب َوال

ْ
 تَْصَحُب الَْمَالئَِ�ُة ُرْ�َقًة ِ�يَها لَك

َ
ال

 ٣.»َجَرٌس 
 آن در که را کاروانی فرشتگان: «فرمود ج الله رسول که شده روایت س ابوھریره از
 .»کنند نمی ھمراھی باشد، زنگ یا سگ

 ر و جز آن در سف ھمکاری کردن با رفیق

  نْ �َ 
َ
ُْن يِف َسَفٍر َمَع انلَّيِبِّ : اَل قَ  س يِّ رِ يٍد اخلُدْ عِ  سَ يِب أ

َ
إِْذ َجاَء رَُجٌل ىلَعَ َراِحلٍَة  ج بَيْنََما �

، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 
ً

ُه يَِمينًا وَِشَماال ُ، قَاَل: فََجَعَل يرَْصُِف برََصَ
َ

َمْن اَكَن َمَعُه فَْضُل َظْهٍر، : «ج هل

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٦٢٨و مسلم حدیث شماره  ٥٥٣٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٢٩٩٨بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢١١٣مسلم حدیث شماره  -٣
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َ

ُ فَلْيَُعْد بِِه ىلَعَ َمْن ال
َ

 َزاَد هل
َ

ُ فَْضٌل ِمْن َزاٍد، فَلْيَُعْد بِِه ىلَعَ َمْن ال
َ

ُ، َوَمْن اَكَن هل
َ

، قَاَل: » َظْهَر هل
َحٍد ِمنَّا يِف فَْضلٍ 

َ
 َحقَّ ِأل

َ
نَُّه ال

َ
ْ�نَا �

َ
ْصنَاِف الَْماِل َما َذَكَر َحىتَّ َرأ

َ
 ١.فََذَكَر ِمْن أ

ھمراه  ج امبریبا پ یسفردر روایت شده است که گفت:  س از ابوسعید خدری
کرد.  یکه بر شترش سوار بود، آمد و به چپ و راست نگاه م یان، مردین میم؛ در ایبود

دارد،  یا اضافه ِی ھرکس سوار«فرمود:  -افت که محتاج است ویاز نگاھش در ج امبریپ
دارد، آن را به  یندارد؛ و ھرکس، آذوقه (توشه) اضاف یبدھد که مرکب یآن را به کس

گونه برداشت  نیجه ایھا را ذکر کرد؛ در نت و انواع مال». توشه است یبدھد که ب یکس
 .ازش نداردیدر اموال مازاد بر ن یک از ما حّق یچ یم که ھیکرد

 زمان آغاز سفر 

نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن َكْعِب بِْن َمالٍِك 
َ
ْن َخَرَج يَْوَم اخلَِميِس يِف َغْزَوِة َ�بُوَك َوَ�َن ُ�ِبُّ  ج أ

َ
أ

ِ  ظ:. و� لفَ�ُْرَج يَْوَم اخلَِميِس   يَْوَم  ج لََقلََّما اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َّ

َ�ُْرُج، إَِذا َخَرَج يِف َسَفٍر إِال
 ٢.اخلَِميِس 

روز پنج شنبه عازم غزوه تبوک شد  ج امبریپ :که شده روایت س مالک بن کعب از
 :که آمده یگرد روایتی در .و دوست داشت که در روز پنج شنبه سفرش را آغاز کند

 .گر، به سفر برودید یشنبه، در روزھا ر از پنجیغ ج ه رسول اللهکافتاد  یمتر اتفاق مک

 صبح زود برای سفر خارج شدن و رفتن شبانه 

َغاِمِديِّ 
ْ
يِت يِف بُُ�ورَِها«قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن َصْخٍر ال مَّ

ُ
َوَ�َن إَِذا ». اللَُّهمَّ بَارِْك ِأل

ِل انلََّهاِر  وَّ
َ
ْو َجيًْشا َ�َعثَُهْم ِمْن أ

َ
�ًَّة أ َوَ�َن َصْخٌر رَُجًال تَاِجًرا، َوَ�َن َ�بَْعُث جِتَاَرتَُه «َ�َعَث رَسِ
ِل انلَّهَ  وَّ

َ
ُ ِمْن أ

ُ
ثَْرى َوَ�رُثَ َماهل

َ
 ٣.»اِر فَأ

ا الله! ی: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س غامدیی  وداعه بن خرص از
ا یدسته  ج امبریو ھرگاه پ». امتم خجسته و پربرکت بگردان یصبحگاھان را برا

بازرگان بود و  س فرستاد. صخر یکرد، آنان را در آغاز روز م یل میرا گس یلشکر

                                           
  ١٧٢٨مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٩٤٩و  ٢٩٥٠بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابوداود٢٦٠٦و ابوداود حدیث شماره  ١٥٥٢٢مد حدیث شماره صحیح؛ مسند اح -٣
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داد؛ پس  یروز انجام م یدر ابتدا) خود را یھا تی(و فعال یتجار یھا فرستادن کاروان
 ». دیاد گردیثروتمند شد و اموالش ز یاز مدت

�ٍَس 
َ
ِ  س َ�ْن أ رَْض ُ�ْطَوى بِاللَّيْلِ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ ْ
َِة، فَإِنَّ األ

ْ
جل  ١.»َعلَيُْ�ْم بِادلُّ

ن در شب یرا زمید؛ زیدر شب حرکت کن«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو یم س انس
 )».شود می طی زود( شود یده و کوتاه میچیدر ھم پ

 دعای سواری

ْۥ لِتَۡستَوُ ﴿: فرماید میالله متعال  ِ  ا ٰ ُظُهورِه ْ نِۡعَمَة َرّ�ُِ�ۡم إِذَا  ۦَ�َ  ۡسَتَوۡ�ُتمۡ ٱُ�مَّ تَۡذُكُروا
ْ ُسۡبَ�َٰن  ِيٱَعلَۡيهِ َوَ�ُقولُوا َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِنَا  ١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ ا َّ��

 . ]١٤-١٣[الزخرف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 
قرار گرفتید، نعمت پروردگارتان را یاد ھا  آن ه برکقرار گیرید و آنگاه ھا  آن تا بر پشت«

ه این [وسیله] را در خدمت ما گماشت و[گرنه] ما کپاک و منزه است کسی «نید و بگویید: ک
 ».گردیم مان بازمی کار را نداشتیم؛ و ما به پیشگاِه پروردگارخود توان این 

 دعای سفر

نَّ رَُسوَل اهللاِ  ب َ�ْن ا�َْن ُ�َمرَ 
َ
َ  ج أ  َسَفٍر، َكربَّ

َ
اَكَن إَِذا اْستَوَى ىلَعَ بَِعِ�هِ َخارًِجا إىِل

َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا ﴿«ثََالثًا، ُ�مَّ قَاَل:  ِي َسخَّ ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِنَا  ١٣َ�ُۥ ُمۡقرِ�ِ�َ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ ��َّا
َعَمِل اللَّ  ]١٤-١٣[الزخرف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 

ْ
رِبَّ َواتلَّْقوَى، َوِمَن ال

ْ
لَُك يِف َسَفِرنَا َهَذا ال

َ
ُهمَّ إِنَّا �َْسأ

ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا، َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدُه، اللَّ َما تَْرىَض، اللَّ  َفِر، ُهمَّ َهوِّ اِحُب يِف السَّ نَْت الصَّ
َ
ُهمَّ أ

ْهِل، اللَّ 
َ ْ
َِليَفُة يِف األ

ْ
َفِر، َوَ�آبَِة الَْمنَْظِر، وَُسوِء الُْمنَْقلَِب يِف َواخل ُعوُذ بَِك ِمْن َوْ�ثَاِء السَّ

َ
ُهمَّ إِ�ِّ أ

ْهلِ 
َ ْ
: »الَْماِل َواأل  ٢.»ائِبُوَن اَعبُِدوَن لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ آيِبُوَن تَ «، َو�َِذا رََجَع قَالَُهنَّ َوَزاَد ِ�يِهنَّ

بود و بر  یکه رھسپار سفر یھنگام ج رسول الله :که شده روایت ب عمر ابن از
 خواند: ین دعا را میگفت و سپس ا یم اکبر اللهگرفت، سه بار  یپشت شترش قرار م

خود توان ه این [وسیله] را در خدمت ما گماشت و[گرنه] ما کپاک و منزه است کسی «
ن سفرمان از ی! در اا اللهی. گردیم مان بازمی این کار را نداشتیم؛ و ما به پیشگاِه پروردگار

                                           
 با لفظ ابوداود ٢٥٧١و ابوداود حدیث شماره  ١٥١٥٧صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١
 ١٣٤٢مسلم حدیث شماره  -٢
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ن سفر ما را آسان ی! اا اللهیم. یینما یلت مات تو، مسیمورد رضا یو تقوا و عمل یکیتو ن
خانواده ن در ی! تو ھمراه سفر و جانشا اللهیمان کوتاه فرما. یرا برا بگردان و مسافت آن

رات ناگوار در مال و خانواده به ییسفر، حزن و اندوه و تغ یھا ی! از سختا اللهی. یھست
ه رجوع و بازگشت ما ب«: افزود می و گفته را آن گشت، می باز چون و». برم یتو پناه م

 .»میینما یش میم و او را ستایاوست. ما بندگان درگاه پروردگارمان ھست یسو

 مسافرت رفتند ھرگاه دو نفر به 

يِب ُموىَس 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ََمِن، َ�َقاَل:  ج أ

ْ
 ايل

َ
ا «َ�َعثَُه َوُمَعاًذا إىِل َ ا، َو�رَشِّ َ  ُ�َعرسِّ

َ
ا َوال َ �رَسِّ

ْتَِلَفا
َ

 خت
َ

َرا، َوَ�َطاواََع َوال  ُ�نَفِّ
َ

 ١.»َوال
: فرمود و فرستاد یمن به را معاذ و او ج پیامبر که است کرده روایت س ابوموسی

د و ییکسان حکم نماید. یجاد نکنید و تنفر اید. بشارت دھیرید و سخت نگیریآسان بگ«
 .»دیگر، اختالف نکنیکدیبا 

 مراعات کردن آداب سفر

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ُرقَاِت «قَاَل:  ج أ َ�َقالُوا: يَا » إِيَّاُ�ْم َواجلُلُوَس بِالطُّ

ُث ِ�يَها، َ�َقاَل:  ، َما نَلَا ِمْن َ�َالِِسنَا بُدٌّ َ�تََحدَّ ِ ْ�ُطوا «رَُسوَل ا�َّ
َ
 الَمْجِلَس، فَأ

َّ
بَيْتُْم إِال

َ
إِْذ أ

هُ  ِر�َق َحقَّ ِ » الطَّ ِر�ِق يَا رَُسوَل ا�َّ َذى، َورَدُّ «؟ قَاَل: قَالُوا: َوَما َحقُّ الطَّ
َ
، َوَ�فُّ األ َغضُّ ابَلرَصِ

ْمُر بِالَْمْعُروِف، َوانلَّْ�ُ َعِن الُمنَْكرِ 
َ
َالِم، َواأل  ٢.»السَّ

ھا (و  از نشستن بر سِر راه«: فرمود ج پیامبر که است روایت س خدری ابوسعید از
ن یجز ا یا چاره !اللهرسول  یعرض کردند: ا اصحاب ». دیزی) بپرھیمعابر عموم

ن یحال که چن«فرمود:  ج م. رسول اللهیکن یم و با ھم صحبت مینینش یرا میم؛ زیندار
ست؟ فرمود: ی! حّق راه چاللهرسول  یدند: ایپرس». دیت کنیاست، پس حّق راه را رعا

ت و آزار یاز نگاه کردن به عابران)، اجتناب از اذ یھا (خوددار حفاظت چشم«
 .»از منکر یسالم، و امر به معروف و نھرھگذران، جواب 

                                           
 با لفظ مسلم ١٧٣٣و مسلم حدیث شماره  ٤٣٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢١٢١و مسلم حدیث شماره  ٦٢٢٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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  کند ی را طی میزیرسرباالیی و سرادعای مسافر ھرگاه 

 ِ َا َسبَّْحنَا ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
ْ

نَا، َو�َِذا نََزنل ْ  ١.قَاَل: ُكنَّا إَِذا َصِعْدنَا َكربَّ
» الله اکبر«م یرفت یباال م االییھرگاه از سرب: گوید می ب بن عبدالله جابر

 . میگفت یم» سبحان الله« میرفت ین مییپا یزیرم و چون از سرایگفت یم

ُوا، َو�َِذا َهبَُطوا  ج َوَ�َن انلَّيِبُّ  :قَاَل  ب َ�ْن اْ�َن ُ�َمرَ  وَُجيُوُشُه إَِذا َعلَْوا اثلَّنَايَا َكربَّ
 ٢.َسبَُّحوا
الله « االییرفتن از سربانش ھنگام باال یو سپاھ ج امبرید: پیگو یم ب عمر ابن

 .گفتند یم» سبحان الله«رفتند  ین مییپا زیریکه از سرا یگفتند و ھنگام یم» اکبر

  ی که در آن عذاب نازل شده بگذردھرگاه مسافر از سرزمین

نَّ انلَّيِبَّ  ب ُ�َمر ابِْن  َعن
َ
ا َمرَّ بِاحِلْجِر قَاَل:  ج أ يَن َظلَُموا «لَمَّ ِ

َّ
َال تَْدُخلُوا َمَساِ�َن اذل

َصاَ�ُهمْ 
َ
ْن يُِصيبَُ�ْم َما أ

َ
ْن تَُ�ونُوا بَاِكَ�، أ

َ
 أ

َّ
ْ�ُفَسُهْم إِال

َ
ُ�مَّ َ�َقنََّع بِرَِدائِِه وَُهَو ىلَعَ » أ

 ٣.»الرَّْحلِ 
ن "حجر" یاز سرزم ج پیامبرکه  یھنگام :است شده روایت ب عمر ابن از

کنان  هیشتن ستم کردند، جز گریکه به خو یکسان یھا به سکونتگاه«گذشت، فرمود: 
سر  ج . سپس رسول الله»ز برسدید، به شما نید؛ مبادا آن چه به آنان رسیوارد نشو

  .سواره از آنجا گذشتش را پوشاند و یخو

 روش خوابیدن در راه شبانه

يِب َ�تَاَدةَ 
َ
إَِذا اَكَن يِف َسَفٍر َ�َعرََّس بِلَيٍْل، اْضَطَجَع ىلَعَ  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

هِ  َسُه ىلَعَ َكفِّ
ْ
بِْح نََصَب ِذَراَعُه، َووََضَع َرأ  ٤.يَِميِنِه، َو�َِذا َعرََّس ُ�بَيَْل الصُّ

                                           
 ٢٩٩٣بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٥٩٩صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٢٩٨٠و مسلم حدیث شماره  ٣٣٨٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 ٦٨٣مسلم حدیث شماره  -٤



 ٥١١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

که در سفر بود، اگر در شب توقف  یھنگام ج د: رسول اللهیگو یم س ابوقتاده
نمود،  یش از صبح توقف میپ ید؛ اما اگر کمیخواب یراست خود م یکرد، بر پھلو یم

 . گذاشت یکف دستش م یگرفت و سرش را بر رو یدست خود را از قسمت آرنج باال م

 ھرگاه به مکانی رسید چنین بگوید

لَِميَّةَ  نْ �َ  �ََّها ل َخْولََة بِنَْت َحِكيٍم السُّ
َ
 « َ�ُقوُل: ج رَُسوَل اهللاِ  ْت َسِمعَ  �

ً
َمْن نََزَل َمْ�ِال
َل ِمْن  ِ

َ
ٌء، َحىتَّ يَْرحت ُه يَشْ اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق، لَْم يرَُضَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ

َ
ُ�مَّ قَاَل: أ

هِلِ َذلَِك   ١.»َمْ�ِ
: فرمود می که شنیدم ج پیامبر از که شده روایت ل حکیم دختر خوله از

اِت ِمْن رَشِّ َما «د: یاتراق کند و سپس بگو ییھرکس در جا« ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
أ

 تا ،)برم یده است به کلمات کاملش، پناه میآنچه که الله متعال آفر یاز بد( :»َخلََق 
 .»رساند نخواھد ضرر او به چیز ھیچ کند، می کوچ جا آن از که وقتی

 که نیازی دارد  انتظار کسی

ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا: قَالَْت  ج انلَّيِبِّ  َزْوِج  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  ْسَفارِهِ، َ�ْعِض  يِف  ج ا�َّ
َ
 َحىتَّ  أ

َيَْداِء، ُكنَّا إَِذا
ْ

وْ  بِابل
َ
َيِْش، بَِذاِت  أ

ْ
قَامَ  يِل، ِعْقدٌ  اْ�َقَطعَ  اجل

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ َِماِسِه، ىلَعَ  ج ا�َّ

ْ
قَامَ  اتل

َ
 َوأ

ىَت  َماٍء، ىلَعَ  َولَيُْسوا َمَعُه، انلَّاُس 
َ
  انلَّاُس  فَأ

َ
يِب  إىِل

َ
يِق، بَْ�رٍ  أ دِّ ال: َ�َقالُوا الصِّ

َ
 َصنََعْت  َما تََرى أ

قَاَمْت  اَع�َِشُة؟
َ
ِ  بِرَُسولِ  أ بُو فََجاءَ  َماٌء، َمَعُهمْ  َولَيَْس  َماٍء، ىلَعَ  َولَيُْسوا َوانلَّاِس، ج ا�َّ

َ
 بَْ�ٍر، أ

ِ  َورَُسوُل  َسهُ  َواِضعٌ  ج ا�َّ
ْ
ِ  رَُسوَل  َحبَْسِت : َ�َقاَل  نَاَم، قَدْ  فَِخِذي ىلَعَ  َرأ  َوانلَّاَس  ج ا�َّ

بُو َ�َعاتَبَِ� : اَع�َِشةُ  َ�َقالَْت  َماٌء، َمَعُهمْ  َولَيَْس  َماٍء، ىلَعَ  َولَيُْسوا
َ
ُ  َشاءَ  َما َوقَاَل  بَْ�رٍ  أ نْ  ا�َّ

َ
 أ

ِ�، يِف  �ِيَِدهِ  َ�ْطُعنُِ�  وََجَعَل  َ�ُقوَل، ِ  رَُسولِ  َماَكنُ  إِال اتلََّحرُّكِ  ِمنَ  َ�ْمنَُعِ�  فَال َخارِصَ  ج ا�َّ
ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  فَِخِذي، ىلَعَ  ْصبَحَ  ِح�َ  ج ا�َّ

َ
نَْزَل  َماٍء، َ�ْ�ِ  ىلَعَ  أ

َ
ُ  فَأ مِ  آيَةَ  ا�َّ ُموا، اتلَّيَمُّ  َ�تَيَمَّ

َسيْدُ  َ�َقاَل 
ُ
َُضْ�ِ  �ْنُ  أ

ْ
لِ  ِ�َ  َما: احل وَّ

َ
يِب  آَل  يَا بََرَ�ِتُ�مْ  بِأ

َ
َِع�َ  َ�بََعثْنَا: قَالَْت  بَْ�ٍر، أ ِي ابلْ

َّ
 اذل

َصبْنَا َعلَيْهِ  ُكنُْت 
َ
ِعْقدَ  فَأ

ْ
ْتَهُ  ال

َ
 ٢.حت

                                           
 ٢٧٠٨مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٣٦٧و مسلم حدیث شماره  ٣٣٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٥١٢

 

 که ھنگامی. بودیم ج الله رسول ھمراه سفرھا، از یکی در: فرماید می ل عایشه
 پیدا برای ج الله رسول. شد گم و افتاد گلوبندم رسیدیم، بیداء به یا الجیش ذات به

 ھمراه آب کاروان، نه و بود آبی نه آنجا. کردند توقف نیز مردم. کرد توقف آن، کردن
 است؟ کرده کار چه عایشه که بینی : نمیگفتند و آمدند س ابوبکر نزدای  عده. داشت
 نه و دارند ھمراه آب نه حالیکه در کنند توقف کاروان و ج الله رسول که شده موجب

 ج الله رسول که حالی در: گوید می ل عایشه. دارد وجود آب آنان، توقف محل در
 سرزنش مرا و آمد من نزد ،ابوبکر پدرم بود، گذاشته زانویم بر را مبارکش سر و خوابیده

: گفت و کرد من نثار خواست می الله آنچه زد، می پھلویم به دست با که حالی در و نمود
 ندارد، ھمراه آبی ھم کاروان و ندارد وجود آبی که جایی در را مردم و ج الله رسول

 حرکت توانستم ، نمیداشت قرار زانویم روی ج الله رسول سر چون اما .نمودی متوقف
 ما، توقف محل در و بود شده صبح که برخاست ج الله رسول زمانی سرانجام،. کنم
 اینجا. کردند تیمم مردم و فرمود نازل را تیمم آیۀ الله نتیجه، در. نداشت وجود آبی
 شما برکت نخستین آیه، این نزول! ابوبکر آل ای: گفت س حضیر بن اسید که بود

 اند). آمده نایل برکاتی و خیر چنین به شما وسیلۀ به مردم نیز قبال بلکه. (نیست
 دادیم، حرکت را شترم که ھنگامی آنگاه: فرماید می حدیث این پایان در ل عایشه
 .کردیم پیدا آن زیر را گلوبند

 دعای مسافر ھنگام سفر 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ْسَحَر َ�ُقوُل:  ج أ

َ
َسِمَع َساِمٌع حِبَْمِد «اَكَن إَِذا اَكَن يِف َسَفٍر َوأ

فِْضْل َعلَيْنَا، اَعئًِذا بِاِهللا ِمنَ 
َ
 ١.»انلَّارِ  اِهللا وَُحْسِن بََالئِِه َعلَيْنَا، َر�َّنَا َصاِحبْنَا َوأ

برد و وقت سحر فرا  یسر مه در مسافرت ب ج پیامبرکه  ید: ھنگامیگو یم س رهیابوھر
ش الله را بشنود و بر خوبی ی، حمد و ستایا باشد که شنونده«فرمود:  ید، میرس یم

! تو ھمراه ما باش، و به ما احسان کن، و از اش بر ما گواھی دھد: "پروردگاریھا نعمت
 .»"میتو پناه می برآتش دوزخ به 

                                           
 .٢٧١٨مسلم حدیث شماره  -١



 ٥١٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 اش لغزید  دعای مسافر ھرگاه سواری

يَْطاُن، َ�َقاَل:  ج َ�ْن رَُجٍل قَاَل ُكنُْت رَِديَف انلَّيِبِّ   «َ�َعرَثَْت َدابٌَّة، َ�ُقلُْت: تَِعَس الشَّ
َ

ال
يَْطاُن، فَإِنََّك إَِذا قُلَْت َذلَِك َ�َعاَظَم َحىتَّ يَُ�وَن ِمثَْل  ِ�، َ�ُقْل تَِعَس الشَّ َيِْت، َوَ�ُقوُل: بُِقوَّ

ْ
ابل

بَاِب  ، فَإِنََّك إَِذا قُلَْت َذلَِك تََصاَغَر َحىتَّ يَُ�وَن ِمثَْل اذلُّ ِ  ١».َولَِ�ْن قُْل: � ا�َّ
 لغزید، حیوان ناگاه که بودم سوار حیوانی بر ج الله رسول پشت: گوید می مردی

 اگر »الشيطان تَعِسَ : «نگو: «فرمود .»باد نگونسار شیطان« :»الشيطان تَعِسَ « گفتم من
 با: گوید می و شود می خانه یک ازهاند به و بیند می بزرگ را خود شیطان بگویی چنین

 و تحقیر، شیطان بگویی »الله بسم« اگر زیرا »الله بسم« بگو اما کردم، چنین خود توان
 .»شود می کوچک ،مگس یک ازهاند به

 دید و خواست واردش شود  دعای مسافر ھرگاه آّبادی را

نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن ُصَهيٍْب 
َ
 قَاَل ِحَ� يََراَها:  ج أ

َّ
رَبَّ  اللَُّهمَّ «لَْم يََر قَْر�ًَة يُِر�ُد ُدُخولََها، إِال

 
َ
بِْع َوَما أ َمَواِت السَّ رَ السَّ

َ ْ
يَاِط�ِ ْظلَلَْن، َورَبَّ األ قْلَلَْن، َورَبَّ الشَّ

َ
بِْع َوَما أ ْضلَلَْن،  ِضَ� السَّ

َ
َوَما أ
ْهِلَها، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ 

َ
َقْر�َِة وََخْ�ِ أ

ْ
لَُك َخْ�َ َهِذهِ ال

َ
�َاِح َوَما َذَر�َْن، فَإِنَّا �َْسأ َها َورَشِّ َورَبَّ الرِّ

ْهِلَها َورَشِّ َما ِ�يَها
َ
 ٢.»أ

دیدید و  میھرگاه روستایی را  ج پیامبرروایت است که  س از صھیب رومی
 پروردگار ای! یا الله«د: خوان وارد آن شود قبل از وارد شدن این دعا را می خواست می

 روی آنچه و گانه ھفت ھای زمین پروردگار ای دارد، قرارھا  آن زیر آنچه و آسمان ھفت
 پروردگار ای و ،اند کرده گمراهھا  آن که آنچه و ھا شیطان پروردگارِ  ای و دارد، قرارھا  آن

 ساکنانش خیر و آبادی، این خیر تو از من آورند، می در حرکت بهھا  آن که آنچه و بادھا
 تو به دارد، قرار آن در آنچه بدی و آن، ساکنان بدی و آن، بدی از و م،خواھ از تو می را

  .»برم می پناه

                                           
 با لفظ ابوداود ٤٩٨٢و ابوداود حدیث شماره  ٢٠٨٦٧صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١
. ٥٦٩٣و طحاوی در مشکل اآلثار حدیث شماره  ٨٨٢٦صحیح؛ سنن کبری نسایی حدیث شماره  -٢

 ٢٧٥٩ة الصحیحة آلبانی: السلسل



 مختصر الفقه االسالمی  ٥١٤

 

 دعای مسافر ھرگاه از سفر حج و جز آن بازگشت 

ِ  َ�نْ  نَّ  ب ُ�َمرَ  بِْن  َ�بِْدا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ وْ  َغْزوٍ  ِمنْ  َ�َفَل  إَِذا اَكنَ  ج ا�َّ

َ
وْ  َحجٍّ  أ

َ
 ُ�ْمَرةٍ، أ

 ُ رِْض  ِمنَ  رَشٍَف  لُكِّ  ىلَعَ  يَُ�ربِّ
َ
 : «َ�ُقوُل  ُ�مَّ  تَْ�ِبَ�اٍت  ثَالَث  األ

َ
َ  ال

َ
ُ  إِالَّ  إهِل   وَْحَدهُ  ا�َّ

َ
 ال

�َك  ُ  رَشِ
َ

ُ  ،هل
َ

ُ  الُْملُْك  هل
َ

َْمدُ  َوهل
ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  ،احل  ،َساِجُدونَ  ،اَعبُِدونَ  ،تَائِبُونَ  ،آيِبُونَ  قَِديٌر، يَشْ

ُ  َصَدَق  ،َحاِمُدونَ  لَِر�ِّنَا ْحَزاَب  وََهَزمَ  ،َ�بَْدهُ  َونرََصَ  ،وَْعَدهُ  ا�َّ
َ
 ١.»وَْحَدهُ  األ

 جھاد، از بازگشت ھنگام ج الله رسول که است روایت ب عمر بن الله عبد از
 سپس و گفت می تکبیر بار سه کرد، می عبور مرتفعی مکان از که وقتی عمره، یا حج

 : «فرمود می
َ

َ  ال
َ

ُ  إِالَّ  إِهل   وَْحَدهُ  ا�َّ
َ

�َك  ال ُ  رَشِ
َ

ُ  ،هل
َ

ُ  الُْملُْك  هل
َ

َْمدُ  َوهل
ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  ،احل  قَِديٌر، يَشْ

ُ  َصَدَق  ،َحاِمُدونَ  لَِر�ِّنَا ،َساِجُدونَ  ،اَعبُِدونَ  ،تَائِبُونَ  ،آيِبُونَ   وََهَزمَ  ،َ�بَْدهُ  َونرََصَ  ،وَْعَدهُ  ا�َّ
ْحَزاَب 

َ
 ییک وجود ندارد؛ فرمانروایشر یکتا و بیجز اللِه  ینیچ معبود راستیھ »وَْحَدهُ  األ

م و توبه کنندگان، یگرد یتواناست. ما باز م یزیژه اوست و بر ھر چیش ویو حمد و ستا
اش وفا کرد و به  م. الله به وعدهیھستپروردگارمان شگران یگزاران و ستا عبادت

 ».کفر) را شکست داد یھا( ھمه گروه ییرساند و به تنھا یاریاش  بنده

 اش برگردد  ھرگاه سفرش تمام شد نزد خانواده

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحَدُ�ْم «قَاَل:  ج أ

َ
َفُر قِْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب، َ�ْمنَُع أ السَّ

ْهِلهِ 
َ
 أ

َ
ْل إىِل َحُدُ�ْم َ�ْهَمتَُه، فَلْيَُعجِّ

َ
ابَُه، فَإَِذا قىََض أ  ٢.»نَْوَمُه َوَطَعاَمُه َورَشَ

از عذاب است؛  یا سفر، پاره«: فرمود ج الله رسول که است روایت س ابوھریره از
ک از شما ین ھریدارد. بنابرا یباز م شدنیخوردن و نوش ،دنیخواب را انسان را ازیز

  .»اش باز گردد ش از سفر را به انجام رساند، ھرچه زودتر نزد خانوادهیھدِف خو

 وقت آمدن از سفر 

نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن َكْعِب بِْن َمالٍِك 
َ
 َ�َهاًرا يِف  ج أ

َّ
 َ�ْقَدُم ِمْن َسَفٍر إِال

َ
ىَح، اَكَن ال الضُّ

، ُ�مَّ َجلََس ِ�يهِ  َعتَْ�ِ
ْ
 بِالَْمْسِجِد، فََص�َّ ِ�يِه َر�

َ
 ٣.فَإَِذا قَِدَم بََدأ

                                           
 با لفظ بخاری ١٣٤٤و مسلم حدیث شماره  ١٧٩٧متفق علیه؛ حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٩٢٧و مسلم حدیث شماره  ٣٠٠١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٧١٦و مسلم حدیث شماره  ٤٤١٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٥١٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ھمواره در روز و به ھنگام  ج الله رسول :که شده روایت س مالک بن کعب از
خواند  یرکعت نماز م رفت و دو یگشت و ھنگام ورود، به مسجد م یچاشت، از سفر بازم

 .نشست یو آنجا م

�ٍَس 
َ
ْهلَُه، َ�ْطُرُق  الَ  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  س أ

َ
وْ  ُغْدَوةً  إِالَّ  يَْدخُل  الَ  اَكنَ  أ

َ
 ١.َعِشيَّةً  أ

شد،  ی(در بازگشت از سفر)، ھنگام شب وارد خانه نم ج پیامبر: گوید می س انس
 .»شد یا بعد از ظھر، وارد منزل میه صبح کبل

ِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  نَّ  ب َ�بِْدا�َّ
َ
ْهِلَك  ىلَعَ  تَْدُخْل  فَالَ  يَلْالً  َدَخلَْت  إَِذا: «قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
 أ

ِعثَةُ  َوَ�ْمتَِشَط  الُْمِغيبَُة، �َْستَِحدَّ  َحىتَّ   ٢.»الشَّ
 وارد ھنگام، شب اگر: «فرمود ج که پیامبر شده روایت ب عبدالله بن جابراز 

 را سرش موھای و کند برطرف راش بدن دزای موھای تا نرو ھمسرت نزد شدی،) شھر(
 .»دھد سامان و سر و زند شانه

 شدن و بیدار یدنآداب خواب -٥
 ھرگاه خواست بخوابد چه کند؟

ْغِلقْ : «قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س َجابِرٍ  َ�نْ 
َ
، اْسمَ  َواْذُكرِ  بَابََك  أ ِ ْطِفئْ  ا�َّ

َ
 َواْذُكرِ  ِمْصبَاَحَك  َوأ

، اْسمَ  ِ وْكِ  ا�َّ
َ
، اْسمَ  َواذُْكرِ  ِسَقاَءكَ  َوأ ِ ِ  اْسمَ  َواذُْكرِ  إِنَاَءكَ  ومََخِّرْ  ا�َّ  َعلَيْهِ  َ�ْعُرُض  َولَوْ  ا�َّ

 ٣.»َشيْئًا
 الله بسم و ببند را ات خانه درِ  سپس: «فرمود ج پیامبرکه  شده روایت س از جابر

. بگو الله بسم و ببند را مشکت دھانۀ. بگو الله بسم و کن خاموش را چراغت. بگو
 را آن از بخشی فقط که باشد چوبی قطعه چه اگر بگو الله بسم و بپوشان را ظرفت

 .»بپوشاند

                                           
 با لفظ مسلم ١٩٢٨و مسلم حدیث شماره  ١٨٠٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٧١٥و مسلم حدیث شماره  ٥٢٤٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٢٠١٢و مسلم حدیث شماره  ٣٢٨٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥١٦

 

 شستن دست از چربی قبل از خواب 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ َصابَُه : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمْن نَاَم َوِ� يَِدهِ َ�َمٌر، َولَْم َ�ْغِسلُْه فَأ

ٌء، فََال   َ�ْفَسهُ يَشْ
َّ

 ١.»يَلُوَمنَّ إِال
 و چرب خوابید  با دست ھرکس«: فرمود ج الله رسول: دیگو یم س ابوھریره

 .»نکند سرزنش را کسی خود جز به رسید، او به گزندنی دستش را نشست و

 سه بار رختخواب را تکان دادن 

َوى إَِذا: «ج انلَّيِبُّ  اَل قَ : اَل قَ  س ُهَر�َْرةَ  أيِب  َ�نْ 
َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
  أ

َ
 فَِراَشهُ  فَلْيَنُْفْض  فَِراِشهِ  إىِل

إِنَّهُ  إَِزارِهِ، بَِداِخلَةِ 
 َو�َِك  ،َجنيِْب  وََضْعُت  َر�ِّ  بِاْسِمَك : َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َعلَيِْه، َخلََفهُ  َما يَْدرِي الَ  فَ

ْرَ�ُعُه،
َ
ْمَسْكَت  إِنْ  أ

َ
رَْسلْتََها َو�ِنْ  فَارمَْحَْها، َ�ْفيِس  أ

َ
َْفُظ  بَِما افَاْحَفْظهَ  أ

َ
 ِعبَاَدكَ  بِهِ  حت

احِلِ�َ    ٢.»الصَّ
اٍت : «ٍظ لَفْ  ِ� وَ   ٣.»فَلْيَنُْفْضُه بَِصِنَفِة ثَْو�ِِه ثََالَث َمرَّ

که به رختخواب  یک از شما ھنگامیھر«: فرمود ج پیامبر: دیگو یم س ابوھریره
در  یزیچه چداند که پس از او  یرا نمیبتکاند؛ ز با گوشه لباسشرود، بسترش را  یم

ن گذاشتم و به یم را بر زمیا الله! به نام تو پھلوی د:یگرفته است؛ سپس بگو یبستر جا
، بر آن رحم بفرما. و اگر جانم گرفتی را جانم خواب) (درنم. اگر ک یآن را بلند م تو نام

، یینما یارت را حفاظت مکویک، آن را با آن چه که بندگان نیرا به کالبدم برگرداند
 . »نکحفاظت 

  .»بدھد تکان بار سه با گوشه لباسش را خوابرخت: «دیگر روایتی در و

 ھنگام خواب این آیات را بخواند 

نَّ : ل اَع�َِشةَ  َ�نْ 
َ
وَى إَِذا اَكنَ  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
  أ

َ
يْهِ  مَجَعَ  يَلْلٍَة، لُكَّ  فَِراِشهِ  إىِل  َ�َفَث  ُ�مَّ  َكفَّ

  ِ�يِهَما،
َ
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ :ِ�يِهَما َ�َقَرأ َحدٌ  �َّ

َ
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿وَ  ﴾١أ

َ
ُعوذُ ﴿وَ  ﴾١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ

َ
قُۡل أ

  َجَسِدهِ، ِمنْ  اْستََطاعَ  َما بِِهَما َ�ْمَسحُ  ُ�مَّ  ﴾١�َّاِس ٱبَِرّبِ 
ُ
ِسهِ  ىلَعَ  بِِهَما َ�بَْدأ

ْ
 َووَْجِهِه، َرأ

                                           
 با لفظ ابوداود ١٨٦٠ث شماره و ترمذی حدی ٣٨٥٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٧١٤و مسلم حدیث شماره  ٦٣٢٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٧٣٩٣بخاری حدیث شماره  -٣
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ْ�بََل  َوَما
َ
اٍت  ثَالَث  َذلَِك  َ�ْفَعُل  َجَسِدهِ، ِمنْ  أ  ١.َمرَّ

 کف رفت، می رختخواب به که ھنگامی شب، ھر ج پیامبر: گوید می ل عایشه
 و خواند می را ناس و فلق و اخالصھای  سوره و کرد می نزدیک ھم به را ھایش دست

نمود و  یتوانست، مسح م یسپس با دستانش ھرجا از بدنش را که م. دمید میھا  آن در
 تکرار بار، سه را کار این و کرد یبدنش آغاز م یابتدا از سر و صورت و قسمت جلو

 .نمود می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ ِ� رَُسوُل ا�َّ

َ تَاِ� آٍت، فََجَعَل  ج قَاَل: َو�َّ
َ
ْفِظ َزَ�ِة َرَمَضاَن، فَأ حِبِ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْرَ�َعنََّك إىِل
َ َ
َخْذتُُه، َ�ُقلُْت: أل

َ
َعاِم فَأ ، َ�َقاَل: إَِذا -َ�َقصَّ احلَِديَث - ج َ�ْثُو ِمَن الطَّ

ِ َحافٌِظ، َوَال َ�ْقَرُ�َك َشيَْطاٌن  ، لَْن يََزاَل َمَعَك ِمَن ا�َّ  آيََة الُكريِْسِّ
ْ
 فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
َو�َْت إىِل

َ
أ

 ٢.»َصَدقََك وَُهَو َكُذوٌب، َذاَك َشيَْطانٌ : «ج َحىتَّ تُْصِبَح، َوقَاَل انلَّيِبُّ 
 رمضان زکات از مواظبت و حفظ به مرا ج رسول الله: گوید می س ابوھریره

 مشت آن از و کرد، شروع و آمد من پیش شخصی کرد، مأمور) فطریه خرمای(
او  ...! برد خواھم ج رسول الله پیش را تو: گفتم و گرفتم را او برد، می و گرفت می

از  ھمیشه صورت آن در که بخوان را الکرسی آیة رفتی، رختخواب به وقت ھر: گفت
 شد؛ نخواھد تو نزدیک شیطانی ھیچ صبح تا و بود خواھد تو برای حافظی ،الله جانب
 شیطان یک آن! دروغگوست بسیار که حالی در گفته، راست تو به او: «فرمود ج پیامبر

 ».بود) شیاطین از(

 ھنگام خواب » الحمد لله«و » سبحان الله«و » الله اکبر«خواندن 

 ٌّ نَّ فَاِطَمةَ  س َ�ْن يلَعِ
َ
نَّ رَُسوَل  ل أ

َ
ا َ�ْطَحُن، َ�بَلََغَها أ ىَح ِممَّ اْشتََكْت َما تَلىَْق ِمَن الرَّ

 ِ ُ َخاِدًما، فَلَْم تَُوافِْقُه، فََذَكَرْت ِلَعا�َِشَة، فََجاَء انلَّيِبُّ  ج ا�َّ
ُ

هل
َ
َ�تُْه �َْسأ

َ
، فَأ يِتَ �َِسيْبٍ

ُ
، فََذَكَرْت ج أ

 ُ
َ

تَانَا، َوقَْد َدَخلْنَا َمَضاِجَعنَا، فََذَهبْنَا نِلَُقوَم، َ�َقاَل: َذلَِك اَع�َِشُة هل
َ
َحىتَّ . »ىلَعَ َماَكنُِ�َما«، فَأ

َخْذُ�َما «وََجْدُت بَرَْد قََدَميِْه ىلَعَ َصْدرِي، َ�َقاَل: 
َ
َُماُه، إَِذا أ تلْ

َ
ا َسأ ُدلُُّكَما ىلَعَ َخْ�ٍ ِممَّ

َ
َال أ

َ
أ

                                           
 ٥٠١٧بخاری حدیث شماره  -١
 با سند متصل ١٠٧٩٥و سنن نسایی حدیث شماره  ٥٠١٠بخاری به صورت معلق حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٥١٨

 

ا  َ ْرَ�ًعا َوثََالِ�َ�، َوامْحََدا ثََالثًا َوثََالِ�َ�، وََسبَِّحا ثََالثًا َوثََالِ�َ�، فَإِنَّ َمَضاِجَعُكَما فََكربِّ
َ
َ أ ا�َّ

َُماهُ  تلْ
َ
ا َسأ  .١»َذلَِك َخْ�ٌ لَُكَما ِممَّ

ت یاکشدرست کردن آرد با آسیاب دستی  یاز سخت ل فاطمه: گوید س علی
 ل فاطمه ند،ا هآورد ج پیامبر پیش را کنیزانی و ُاسرا وقتی به او خبر رسید داشت.

 ج پیامبر ولی بدھد او به خدمت برای را کنیزی بخواھد او از تا رفت ج پیامبر نزد به
 او به عایشه آمد، منزل به ج پیامبر وقتی .گفت ل عایشه به را ماجرا و افتین را

 به داد او به را خبر این عایشه که ھمین بود، آمده کاری چنین برای فاطمه که گفت
: فرمود میشو بلند که میخواست م.یه ما به رختخواب رفته بودک یدر حال ،آمد ما منزل

 ام نهیبر س را پاھایش سردی نشست، ما بین و آمد ج پیامبر نخورید، تکان خود جای از
 به؟ ھرگاه اموزمیتان ن بھتر از خواسته یزیا به شما چیآ«د: فرمو کردم، احساس

و سه بار،  یو سه بار سبحان الله و س یبر، سکو چھار بار الله ا یس رفتید،رختخواب 
  .»ندار بھترکشما از خدمت ینھا برایاد. ییالحمدلله بگو

 بدون عذر و نیاز زیادی رختخواب نداشتن

نَّ رَُسوَل اهللاِ  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ 
َ
ُ:  ج أ

َ
تِِه، فَِراٌش لِلرَُّجِل، «قَاَل هل

َ
َوفَِراٌش ِالْمَرأ

يَْطانِ  ابُِع لِلشَّ يِْف، َوالرَّ   ٢.»َواثلَّاِلُث لِلضَّ
ک ی«به او فرمود:  ج ت است که رسول اللهیروا ب از جابر بن عبدالله
مھمان، و  یک رختخواب برایک رختخواب از آِن ھمسرش، و یرختخواب از آِن مرد، و 

 ».باشد یطان میاز آِن ش یچھارم
 سه از بیش نیاز اگر. است ضرورت و نیاز حد از بیش وختناند  و اسراف منظور

 ندارد.  مانعی باشد،

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٢٧و مسلم حدیث شماره  ٣١١٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٠٨٤مسلم حدیث شماره  -٢
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 خوابیدن پس از نماز عشا و بدون عذر سخن نگفتن 

�ََّها: ل اَع�َِشةَ  َ�نْ 
َ
ُ  َ�نَامُ  اَكنَ : قَالَْت  بِاللَّيِْل، ج انلَّيِبِّ  َصالةِ  َ�نْ : ُسئِلَْت  �

َ
هل وَّ

َ
 َوَ�ُقومُ  أ

  يَرِْجعُ  ُ�مَّ  َ�يَُص�ِّ  آِخَرُه،
َ

ذَّنَ  فَإَِذا فَِراِشِه، إىِل
َ
 َو�ِالَّ  اْغتََسَل، َحاَجةٌ  بِهِ  اَكنَ  فَإِنْ  َوثََب، الُْمؤَذِّنُ  أ

 
َ
أ   ١.وََخَرجَ  تَوَضَّ
 شب اول: فرمود. شد سؤال ج الله رسول شب نماز دربارۀ ل عایشه از

. گشت می بر رختخواب به سپس و خواند می نماز و شد می بیدار شب آخر و خوابید می
. کرد می غسل بود، غسل به نیاز اگر و. خاست می بر گفت، می اذان مؤذن، که وقتی و

 ». رفت می بیرون صبح نمازِ  برای و گرفت می وضو وگرنه

يِب بَْرَزةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 ٢.اَكَن يَْ�َرُه انلَّْوَم َ�بَْل الِعَشاِء َواحلَِديَث َ�ْعَدَها ج أ

 بعد کردن صحبت و عشا از قبل خوابیدن ج الله رسول: «است روایت س ابوبرزه از
  .»پسندید نمی را آن از

 وضو گرفتن سپس به پھلوی راست خوابیدن

ِ  ب اَعزٍِب  بِْن  الرَبَاءِ  َ�نْ   «: ج قَاَل: قَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ
ْ
أ َ�يَْت َمْضَجَعَك، َ�تَوَضَّ

َ
إَِذا أ

ْسلَْمُت َ�ْفيِس إيَِلَْك، 
َ
ْ�َمِن، َوقُْل: اللَُّهمَّ أ

َ
َك األ َالِة، ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَعَ ِشقِّ وَُضوَءَك لِلصَّ

ُت َظْهِري إيَِلَْك، رَْهبَ 
ْ
َأ
ْ
جل

َ
ْمِري إيَِلَْك، َوأ

َ
 َوَال َمنَْجا ِمنَْك َوفَوَّْضُت أ

َ
ًة َوَرْ�بًَة إيَِلَْك، َال َملَْجأ

رَْسلَْت، فَإِْن ُمتَّ ُمتَّ ىلَعَ الِفْطَرةِ 
َ
ي أ ِ

َّ
َت، َو�ِنَِبيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
 إيَِلَْك، آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

َّ
 إِال

  ٣».فَاْجَعلُْهنَّ آِخَر َما َ�ُقوُل 
که  یھنگام !)براء( فالنی ای: «فرمود ج پیامبر گوید: می ب عازب بن براء

 یر و سپس بر پھلوینماز، وضو بگ ی، ھمانند وضویبه رختخوابت برو یخواست یم
م تو نمودم و یخود را تسلبا بیم و امید، ا الله! ی: ن دعا را بخوانیراست خود، بخواب و ا

تو توکل کردم)؛ م را به تو سپردم و به تو پناه آوردم (به یآوردم، کارھا یتو رو یبه سو
که نازل  ی، جز خودت وجود ندارد. به کتابینجات یچ پناھگاه و جایدر برابر تو، ھ

، بر فطرت یریاگر در آن شب، بم .مان دارمی، ایا که فرستاده یامبریو به پ یا فرموده

                                           
 ١١٤٦بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٦٤٧و مسلم حدیث شماره  ٥٦٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 خاریبا لفظ ب ٢٧١٠و مسلم حدیث شماره  ٦٣١١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٢٠

 

 خواندن از بعد یعنی( ش قرار بدهین سخن خوین دعا را آخریو ا یا ا رفتهیمان) از دنی(ا
 ».)نزن حرف دیگر و بخواب دعا،

 دعای ھنگام خوابیدن و ھنگام بیدار شدن

�ٍَس 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
 فَِراِشِه، قَاَل:  ج أ

َ
َوى إىِل

َ
ْطَعَمنَا «اَكَن إَِذا أ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

 ُمْؤوِيَ 
َ

ُ َوال
َ

 اَكيِفَ هل
َ

ْن ال  ١.»وََسَقانَا، َوَ�َفانَا َوآَوانَا، فََ�ْم ِممَّ
رفت، دعا  یبه رختخوابش م ج الله رسول که یھنگام :است روایت س انس از

َْمُد «: فرمود می
ْ
 احل

َ
ُ َوال  اَكيِفَ هلَ

َ
ْن ال ْطَعَمنَا وََسَقانَا، َوَ�َفانَا َوآَوانَا، فََ�ْم ِممَّ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َّ�ِ

ت کرد یالله است که ما را خوراک و آب داد و ما را کفا ی ژهیو ،شیحمد و ستا« :»ُمْؤوِيَ 
 ». !یا دارند و نه پناه دھنده یا ت کنندهیکه نه کفا یار کسانیو پناھمان داد؛ چه بس

: کند دعا چنین رود، می رختخواب به چون که فرمود توصیه مردی به ج الله رسول

َمتََّها  اللَُّهمَّ «
َ
ْحيَيْتََها فَاْحَفْظَها، َو�ِْن أ

َ
نَْت تََوفَّاَها، لََك َمَماُ�َها َوَ�ْيَاَها، إِْن أ

َ
َخلَْقَت َ�ْفيِس َوأ

لَُك 
َ
ْسأ

َ
َعاِ�يَةَ فَاْغِفْر لََها، اللُهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
 ٢.»ال

ه ری، مرگ و زندگی آن بیگ دی، و تو آن را دوباره پـس میی! تو جان مرا آفریا الله«
راندی، یاش نگھداشتی، از آن محافظت کن؛ و اگر آن را م دست تو است. الھی! اگر زنده

 .»خواھم ت مییپس مورد آمرزش قرار ده؛ الھی! من از تو عاف
 صحیحش در مسلم که باشد می ج الله رسولاز  س ابوھریره حدیث ،سنت از و

ْ�َمِن، ُ�مَّ َ�ُقوُل: «: گوید میو  است آورده
َ ْ
ِه األ َماَواِت َورَبَّ اللَّ «يَْضَطِجَع ىلَعَ ِشقِّ ُهمَّ رَبَّ السَّ

َبِّ َوانلََّوى، َومُ 
ْ
ٍء، فَاِلَق احل َعِظيِم، َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ يَشْ

ْ
َعْرِش ال

ْ
رِْض َورَبَّ ال

َ ْ
َل اتلَّْوَراةِ األ ِ�ْ

نَْت آِخٌذ بِنَاِصيَِتِه، اللَّ 
َ
ٍء أ ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ لُكِّ يَشْ

َ
ُفْرقَاِن، أ

ْ
يِل َوال ِ

ْ
� ِ

ْ
ُل فَلَيَْس َواإل وَّ

َ ْ
نَْت األ

َ
ُهمَّ أ

اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك يَشْ  نَْت الظَّ
َ
ٌء، َوأ ِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَك يَشْ

ْ
نَْت اآل

َ
ٌء، َوأ نَْت َ�بْلََك يَشْ

َ
ٌء، َوأ

َفْقرِ 
ْ
ْغِننَا ِمَن ال

َ
ْ�َن، َوأ ٌء، اقِْض َ�نَّا ادلَّ َاِطُن فَلَيَْس ُدونََك يَشْ

ْ
  ٣.»ابل

                                           
 ٢٧١٥مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٧١٢مسلم حدیث شماره  -٢
 ٢٧١٣مسلم حدیث شماره  -٣



 ٥٢١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ن، و یھا و زم ! پروردگار آسمانیا اللهن دعا را بخواند: یا به سمت راستش بخوابد و«
فرود ی دانه و ھسته،  زھا، شکافندهیی چ پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و ھمه

اش در دست توست به تو  شانییل و فرقان، از شّر ھر آنچـه که پیی تورات و انج آورنده
ی آخر، و بعد از تو یزی وجود ندارد؛ تویی اول؛ و قبل از تو چیبرم؛ الھی! تو پناه می

ز یچ چیست. تو پنھانی، و ھیز آشکارتر از تو نیچ چیست؛ تو آشکاری، و ھیزی نیچ
ھای ما را ادا کن، و ما را از تنگدستی به غنا و توانگری  ؛ الھی! قرضستیتر از تو ن پنھان
 ».برسان

 و شب صبحدر آغاز  که داد، دستورم ج الله رسول: که نموده روایت س ابوبکر

نَْت رَبَّ «: بگویم
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
َهاَدِة ال رِْض اَعلَِم الَغيِْب َوالشَّ

َ
َمَواِت َواأل ٍء  اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ لُكِّ يَشْ

ْ�رَتَِف ىلَعَ َ�ْفيِس ُسوًءا 
َ
ْن أ

َ
ِكِه، َوأ يَْطاِن َورِشْ ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َ�ْفيِس، َوِمْن رَشِّ الشَّ

َ
َوَمِليَكُه، أ

 ُمْسِلمٍ 
َ

ُه إىِل ُجرَّ
َ
ْو أ

َ
 یگواھ نھان و آشکار! ِی دانا یا ،زمین وھا  آسمان آفریننده ،یا الله« ١»أ
 تو به ز!یمالِک ھمه چ یپروردگار و ا یجز تو وجود ندارد، ا ینیدھم که معبود راست یم
 را مسلمانی یا شوم، گناھی مرتکب خودم اینکه و وی شرک و شیطان شر و نفسم شر از

 .»برم می پناه سازم آن مرتکب

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب 
ْ
نَّ انلَّيِبَّ  س َعِن ال

َ
ُْمَ�  ج أ

ْ
هِ َوقَاَل: اَكَن إَِذا نَاَم وََضَع يََدُه ايل َْت َخدِّ

َ
حت

 ٢.»اللَُّهمَّ قِِ� َعَذابََك يَْوَم َ�بَْعُث ِعبَاَدكَ «
 راست دست بخوابد، خواست می ج پیامبر ھرگاه که شده روایت س براء بن عازب از

یا  :»اللَُّهمَّ قِِ� َعَذابََك يَْوَم َ�بَْعُث ِعبَاَدكَ «: فرمود می و گذاشت می اش گونه زیر را خود
 کن. حفظ خود عذاِب  از مرا کنی می زنده را خودت بندگان که روزی! الله

�َْمارِيِّ 
َ ْ
زَْهِر األ

َ ْ
يِب األ

َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َخَذ َمْضَجَعُه ِمَن اللَّيِْل قَاَل:  ج أ

َ
اَكَن إَِذا أ

ْخِسْئ َشيَْطاِ�، َوفُكَّ رَِهاِ�، َواْجَعلِْ� يِف «
َ
ِ وََضْعُت َجنيِْب اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َذنيِْب، َوأ � ا�َّ

ىلْعَ 
َ ْ
 ٣.»انلَِّديِّ األ

                                           
 ٣٥٢٩ ترمذی حدیث شماره صحیح؛ -١
 .٢٧٥٤السلسلة الصحیحة آلبانی:  ١٨٦٥٩صحیح؛ احمد حدیث شماره  -٢
 ٥٠٥٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٢٢

 

 خواب بستر به شب در ج الله رسول ھرگاه که شده روایت س ابوَازھر َانماری از
 و بیامرز را گناھم الله! ای نھادم، زمین بر را پھلویم الله نام به: «فرمود می رفت می

 گرو و ،)شده گماشته اوی  وسوسه برای شیطانی ھرکس بر (زیرا کن خواررا  شیطانم
 .»قرار بده اعلی مأل در مرا و ،)است خود کردار گرو در ھرکس (زیرا ،کن باز مرا

َخذَ  إَِذا ج انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  س ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ 
َ
َْت  يََدهُ  وََضعَ  اللَّيِْل، ِمنَ  َمْضَجَعهُ  أ

َ
هِ  حت  ُ�مَّ  َخدِّ

ُموُت  بِاْسِمَك  اللَُّهمَّ : «َ�ُقوُل 
َ
ْحيَا أ

َ
َْمدُ : «قَاَل  اْستَيَْقَظ  َو�َِذا. »َوأ

ْ
ِ  احل ي ِ�َّ ِ

َّ
ْحيَانَا اذل

َ
 َما َ�ْعدَ  أ

َماَ�نَا
َ
 ١.»النُُّشورُ  َو�يَِلْهِ  أ

 زیر راش دست رفت می خواب بستر به شب در ج پیامبر ھرگاه: گوید می س حذیفه

ُموُت  بِاْسِمَك  اللَُّهمَّ « :فرمود می و گذاشت می رخسارش
َ
ْحيَا أ

َ
به نام تو ! ا اللهی« :»َوأ

 شد و و وقتی بیدار می »شوم یم -داریب -و به ناِم تو زنده  -خوابم یم -رمیم یم

َْمدُ « :فرمود می
ْ
ِ  احل ي ِ�َّ ِ

َّ
ْحيَانَا اذل

َ
َماَ�نَا َما َ�ْعدَ  أ

َ
ش یھمه حمد و ستا«: »النُُّشورُ  َو�يَِلْهِ  أ

 یراند، زنده کرد و بازگشت به سویکه ما را پس از آن که م یباشد؛ ذات یژه الله میو
 ».اوست

 پاک کردن آثار خواب از چھره با دست
نَّهُ : ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َ�نْ 

َ
 َخاتَلُُه، َوِ�َ ، ج انلَّيِبِّ  َزْوِج  َميُْمونَةَ  ِعنْدَ  يَلْلَةً  بَاَت  �

ِ  رَُسوُل  َواْضَطَجعَ  الْوَِساَدِة، َعْرِض  يِف  فَاْضَطَجْعُت  ْهلُهُ  ج ا�َّ
َ
 رَُسوُل  َ�نَامَ  ُطولَِها، يِف  َوأ

 ِ وْ  اللَّيُْل  اْ�تََصَف  إَِذا َحىتَّ  ج ا�َّ
َ
وْ  بَِقِليلٍ  َ�بْلَهُ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  اْستَيَْقَظ  بَِقِليٍل، َ�ْعَدهُ  أ  ج ا�َّ

  ُ�مَّ  �ِيَِدهِ، وَْجِههِ  َ�نْ  انلَّْومَ  َ�ْمَسحُ  فََجلََس 
َ
َعرْشَ  قََرأ

ْ
ََواتِمَ  اآليَاِت  ال

ْ
 ِعْمَراَن، آلِ  ُسوَرةِ  ِمنْ  اخل

  قَامَ  ُ�مَّ 
َ

  ُمَعلََّقٍة، َشنٍّ  إىِل
َ
أ ْحَسنَ  ِمنَْها، َ�تَوَضَّ

َ
، قَامَ  ُ�مَّ  وُُضوَءُه، فَأ  فََصنَْعُت  َ�ُقْمُت : قَاَل  يَُص�ِّ

  َ�ُقْمُت  َذَهبُْت  ُ�مَّ  َصنََع، َما ِمثَْل 
َ

ُْمَ�  يََدهُ  فَوََضعَ  َجنِْبِه، إىِل
ْ

يِس، ىلَعَ  ايل
ْ
َخذَ  َرأ

َ
ُذِ�  َوأ

ُ
ُْمَ�  بِأ

ْ
 ايل

، فََص�َّ  َ�ْفِتلَُها، َعتَْ�ِ
ْ
َعتَْ�ِ  ُ�مَّ  َر�

ْ
، ُ�مَّ  ،َر� َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ  َر� َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ  َر� َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ  َر� َعتَْ�ِ

ْ
 ُ�مَّ  َر�

ْوتََر،
َ
تَاهُ  َحىتَّ  اْضَطَجَع، ُ�مَّ  أ

َ
َعتَْ�ِ  فََص�َّ  َ�َقامَ  الُْمؤَذُِّن، أ

ْ
، َر�  فََص�َّ  َخَرجَ  ُ�مَّ  َخِفيَفتَْ�ِ

بْحَ   ٢.الصُّ

                                           
 ٦٣١٤بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٧٦٣و مسلم حدیث شماره  ١٨٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 ٥٢٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 ھمسر ؛ل ام میمونه خاله خانه در شبی،: گوید می ب عباس بن عبدالله
 در من و بالش طول در میمونه؛ ھمسرش و ج الله رسول. خوابیدم ج الله رسول
 کمتر یا شب نصف گذشت از پس ولی رفت خواب ج الله رسول. نھادیم سر آن، عرض

 ده و کرد دور خود از را خواب، خویش چھرۀ برھا  دست کشیدن با و شد بیدار آن از
 و رفت بود، آویزان که آبی مشک بسوی بعد و نمود تالوت را عمران آل هسور اخیر ۀآی

 مانند نیز من: گوید می ب عباس ابن .ایستاد نماز به و گرفت وضو کامل، و خوب
 بر را راستش دست ج الله رسول. ایستادم نماز به او کنار گرفته، وضو ج الله رسول

 رکعت دوازده ج الله رسول آن از پس. فشرد کیاند  مرا راست گوش و گذاشت من سر
 که ھنگامی و. کشید دراز و خواند وتر نماز رکعت یک پایان، در و. خواند رکعتی دو نماز
 نماز ادای برای و خواند مختصر صورته ب را فجر سنت رکعت دو شد، گفته صبح اذان
 ».رفت مسجد به صبح

 از سوی به سوی شدن در خواب شب
اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  َ�نْ   : َ�َقاَل  اللَّيْلِ  ِمنَ  َ�َعارَّ  َمنْ : «قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س الصَّ

َ
َ  ال

َ
ُ  إِالَّ  إهِل  ا�َّ

  وَْحَدهُ 
َ

�َك  ال ُ  رَشِ
َ

ُ  ،هل
َ

ُ  الُْملُْك  هل
َ

َْمدُ  َوهل
ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  احل َْمدُ  قَِديٌر، يَشْ

ْ
ِ  احل ِ  وَُسبَْحانَ  ِ�َّ   ا�َّ

َ
 َوال

 َ
َ

ُ  إِالَّ  إِهل ُ  ا�َّ ْ�رَبُ  َوا�َّ
َ
  أ

َ
  َحْوَل  َوال

َ
ةَ  َوال ، إِالَّ  قُوَّ ِ وْ  يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ : قَاَل  ُ�مَّ  بِا�َّ

َ
ُ، اْستُِجيَب  َداَع  أ

َ
 هل

  فَإِنْ 
َ
أ   ١.»َصالتُهُ  قُِبلَْت  وََص�َّ  تَوَضَّ
 و شود داریب شب هک سکھر: «فرمود ج پیامبرروایت کرده که  س صامت بن عباده

 «: دعا نیا
َ

َ  ال
َ

ُ  إِالَّ  إِهل   وَْحَدهُ  ا�َّ
َ

�َك  ال ُ، رَشِ
َ

ُ  هل
َ

ُ  الُْملُْك  هل
َ

َْمدُ  َوهل
ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  احل  قَِديٌر، يَشْ

َْمدُ 
ْ
ِ  احل ِ  وَُسبَْحانَ  ِ�َّ   ا�َّ

َ
َ  َوال

َ
ُ  إِالَّ  إهِل ُ  ا�َّ ْ�رَبُ  َوا�َّ

َ
  أ

َ
  َحْوَل  َوال

َ
ةَ  َوال ِ  إِالَّ  قُوَّ  و بخواند را »بِا�َّ

 بلند( اگر . وندک می اجابت ،الله د،ینما گریید دعای ای. بیامرز مرا! الله ای: دیبگو سپس،
 .»شود می رفتهیپذ الله درگاه به نماز نیا بخواند، نماز و ردیبگ وضو) و شود

                                           
 ١١٥٤بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٢٤

 

 آداب خواب -٦
 اقسام خواب

يِب  َ�نْ 
َ
ِ : قَاَل رَُسوُل قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ َماُن لَْم تََ�ْد تَْ�ِذُب، ُرْؤ�َا : «ج ا�َّ إَِذا اْ�رَتََب الزَّ

ةِ  ْرَ�ِعَ� ُجزًْءا ِمَن انلُّبُوَّ
َ
  .»الُمْؤِمِن َوُرْؤ�َا الُمْؤِمِن ُجزٌْء ِمْن ِستٍَّة َوأ

 ١.»يثاً َحدِ  ُ�مْ أْصُدقُ : ُرْؤَ�ا أْصَدقُُ�مْ : «ةٍ ايَ روَ  ِ� وَ 
افتد که  میامت، کمتر اتفاق یک قینزد«فرمود:  ج الله رسولد: یگو می س رهیابوھر

از چھل و شش بخش نبوت  ید؛ خواب مؤمن، بخشیخواب مؤمن دروغ از آب درآ
 ».است

گوتر  تر است، راست آن کس از شما که خوابش صادق«آمده است:  یتیو در روا
  ».است

 ھرگاه خواب خوب یا بد دیدید چنین بگوید
يِب  َ�نْ 

َ
ى «َ�ُقوُل:  ج : َسِمْعُت انلَّيِبَّ قَاَل  س َ�تَاَدةَ  أ

َ
، فَإَِذا َرأ ِ ْؤ�َا احلََسنَُة ِمَن ا�َّ الرُّ
ِ ِمْن رَشِّ  ى َما يَْ�َرُه فَلْيَتََعوَّْذ بِا�َّ

َ
، َو�َِذا َرأ  َمْن ُ�ِبُّ

َّ
ْث بِِه إِال َحُدُ�ْم َما ُ�ِبُّ فََال ُ�َدِّ

َ
َها، أ

َتْ 
ْ

يَْطاِن، َويل هُ َوِمْن رَشِّ الشَّ َحًدا، فَإِ�ََّها لَْن ترَُضَّ
َ
ْث بَِها أ

  ٢.»ِفْل ثََالثًا، َوَال ُ�َدِّ
 کسی اگر .الله است یاز سو خواب خوب«فرمود:  ج امبرید: پیگو یم س ابوقتاده

د که از آن ید یخواب و وقتی دارد. دوستش که نماید بازگو کسی نزد ببیند، نیک خوابی
به -سه بار  و باید طان به الله پناه ببردیش آن خواب و از شّر  د، از شّر یآ یخوَشش نم
؛ زیرا نکند برای کسی بازگو را آنُتف کند و  -و بدون آِب دھان یبه آرام وسمت چپ 
 ».رساند یبه او نم یانیآن خواب ز

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
بَُّها، «َ�ُقوُل:  ج � َحُدُ�ْم ُرْؤ�َا ُ�ِ

َ
ى أ

َ
إَِذا رَأ

ا يَْ�َرهُ  ى َ�ْ�َ َذلَِك ِممَّ
َ
ْث بَِها، َو�َِذا َرأ

َُحدِّ
ْ

َ َعلَيَْها َويل ، فَلْيَْحَمِد ا�َّ ِ ، فَإِ�ََّما فَإِ�ََّما ِ�َ ِمَن ا�َّ
َها، َوَال يَذْ  يَْطاِن، فَلْيَْستَِعْذ ِمْن رَشِّ هُ ِ�َ ِمَن الشَّ َحٍد، فَإِ�ََّها َال ترَُضُّ

َ
 ٣.»ُكرَْها ِأل

                                           
 با لفظ بخاری ٢٢٦٣و مسلم حدیث شماره  ٧٠١٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٢٦١و مسلم حدیث شماره  ٧٠٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٢٢٦٢مسلم حدیث شماره  و ٦٩٨٥حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری -٣



 ٥٢٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

: فرمود می که شنید ج پیامبر از او که است شده روایت س خدری ابوسعید از
 ید، بداند که آن خواب، از سویآ ید که از آن خوَشش مید یاز شما خواب یکیھرگاه «

د، یآ یخوَشش نمد که ید یو اگر خواب بازگو کند -گرانید یبرا -د آن را یالله است و با
پناه ببرد و آن را  -به الله -د از شّر آن یطان است و بایش یبداند که آن خواب از سو

 .»رساند یبه او نم یانین خواب، زیا زیرا ؛ف نکندیکس تعر چیھ یبرا

نَُّه قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن َجابِرٍ 
َ
ْؤ�َا يَْ�َرُهَها،«� َحُدُ�ُم الرُّ

َ
ى أ

َ
فَلْيَبُْصْق  إَِذا َرأ

ي اَكَن َعلَيْ  ِ
َّ

ْل َ�ْن َجنِْبِه اذل َتََحوَّ
ْ

يَْطاِن ثََالثًا، َويل يَْستَِعْذ بِاِهللا ِمَن الشَّ
ْ
 ١.»هِ َ�ْن �ََسارِهِ ثََالثًا َول

 که دید خوابی شما از یکی وقتی: «فرمود ج رسول الله که شده روایت س جابر از
 و کند فوت و تف بار سه ،)دھن آب بدون( خود چپ طرف باید به نداشت، دوست را آن
 دیگر پھلوی بر است، خوابیده که پھلویی از و ببرد پناه الله به شیطان شر از بار سه

 .»بغلتد

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َحُدُ�ْم َما يَْ�َرُه فَلْيَُقْم فَلْيَُصلِّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
ى أ

َ
   ٢».فَإِْن َرأ

 داند نمی خوشایند را آن که دید خوابی شما از یکی ھرگاه« :فرمود ج الله رسول
 .»بخواند نماز -رکعت دو- و شود بلندباید 

 رویای نیکو شاد شدن با
يِب  َ�نْ 

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  س ُهَر�َْرةَ  أ ةِ  ِمنَ  َ�بَْق  لَمْ : «َ�ُقوُل  ج ا�َّ اُت  إِالَّ  انلُّبُوَّ َ  »الُْمبرَشِّ

اُت؟ َوَما: قَالُوا َ ْؤ�َا: «قَاَل  الُْمبرَشِّ احِلَةُ  الرُّ  ٣.»الصَّ
جز  یزیاز نبوت چ« فرمود: یم ج ه رسول اللهکدم ید: شنیگو یم س رهیابوھر

 یھا خواب«ست؟ فرمود: یھا چ گفتند: منظور از بشارت». نمانده است یھا باق بشارت
 .»خوب

�َِس  َ�نْ 
َ
نَّ  س َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْؤ�َا: «قَاَل  ج ا�َّ ََسنَةُ  الرُّ

ْ
اِلِح  الرَُّجلِ  ِمنَ  احل  ُجزْءٌ  الصَّ

ْرَ�ِع�َ  ِستَّةٍ  ِمنْ 
َ
ةِ  ِمنَ  ُجزًْءا َوأ   ٤.»انلُّبُوَّ

                                           
 ٢٢٦٢مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٢٦٣مسلم حدیث شماره  -٢
 ٦٩٩٠بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ بخاری ٢٢٦٣و مسلم حدیث شماره  ٦٩٨٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٢٦

 

 فرد که خوبی خواب: «فرمود ج الله رسول کند که روایت می س مالک بن انس
 .»رود می شماره ب نبوت بخش شش و چھل از بخش یک بیند، می نیکوکار

 را در خواب دیدن پیامبر
يِب  َ�نْ 

َ
ْوا: «قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  س ُهَر�َْرةَ  أ  َرآِ�  َوَمنْ  بُِ�نْييَِت  تَْ�تَنُوا َوال بِاْسِ�  �ََسمَّ

يَْطانَ  فَإِنَّ  َرآِ�، َ�َقدْ  الَْمنَامِ  يِف  َّ  َكَذَب  َوَمنْ  ُصوَرِ�، يِف  َ�تََمثَُّل  ال الشَّ ًدا يلَعَ  فَلْيَتَبَوَّ  ُمتََعمِّ
ْ
 أ

 ١.»انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ 
 انتخاب اسم عنوانه ب مرا اسم: «فرمود ج پیامبر که کند می روایت س ابوھریره

 حقیقتا ببیند، خواب در مرا ھرکس. نکنید استفاده) ابوالقاسم( من کنیه از ولی کنید
 دروغ، به ھرکس و. آَوَرد در من صورت به را خود تواند نمی شیطان زیرا. است دیده مرا

 .»کند آماده جھنم در را جایگاھش باید پس دھد، نسبت من به را چیزی

نَّ  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن 
َ
ِ  رَُسوَل  أ فَْرى ِمنْ  إِنَّ : «قَاَل  ج ا�َّ

َ
ِفَرى أ

ْ
نْ  ال

َ
 لَمْ  َما َ�يْنَيْهِ  يُرِيَ  أ

 ٢.»تَرَ 
ھا  ن دروغیتر از بزرگ یکی: «فرمود ج الله رسول کند که روایت می ب عمر ابن

 .»ده استید که خواب دیده، بگویرا که خواب ند یزین است که انسان چیا

 خبر ندادن به بازی کردن شیطان در خواب
 انلَّيِبِّ  س َ�ْن َجابِرٍ 

َ
نَّ  ج قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل

َ
يُْت يِف الَْمنَاِم َكأ

َ
َ�َقاَل: يَا رَُسوَل اِهللا َرأ

يِس قُِطَع، قَاَل: فََضِحَك 
ْ
َحِدُ�ْم يِف َمنَاِمِه، فََال «َوقَاَل:  ج انلَّيِبُّ َرأ

َ
يَْطاُن بِأ إَِذا لَِعَب الشَّ

ْث بِِه انلَّاَس 
 ٣.»ُ�َدِّ

! در خواب اللهرسول  یاگفت:  ج پیامبرروایت است که مردی نزد  س جابر از
در  ھرگاه شیطان با کسی«فرمود:  خندید و ج امبریدم که َسَرم قطع شده بود. پید

 ».درا برای مردم بیان نکن بازی کند آن خوابش

                                           
 با لفظ بخاری ٢٢٦٦و  ٢١٣٤و مسلم حدیث شماره  ١١٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٧٠٤٣بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٢٦٨مسلم حدیث شماره  -٣
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 آداب اجازه گرفتن -٧
 ھا  لخل شدن در منزآداب دا

َها ﴿: فرماید میالله متعال  ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ٰ ْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�يُوتُِ�ۡم َح�َّ ْ َ� تَۡدُخلُوا َءاَمُنوا
ۡهلَِهاۚ َ�ٰلِ 

َ
ٰٓ أ �ُِسواْ َو�َُسّلُِمواْ َ�َ

ۡ
ُرونَ �َۡسَتأ  .]٢٧[النور:  ﴾٢٧ُ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
ھای خود وارد نشوید؛ مگر اینکه  ھایی جز خانه اید، به خانه که ایمان آورده ای کسانی «

اجازه بگیرید و بر اھالی آن [خانه] سالم کنید. این [کار،] برای شما بھتر است؛ باشد که پند 
 ».گیرید

ۡ�َ�ٰ ٱلَّيَۡس َ�َ ﴿: فرماید میو الله متعال 
َ
ۡعَرِج ٱَحَرٞج َوَ� َ�َ  ۡ�

َ
َحَرٞج َوَ� َ�َ  ۡ�

ۡو  لَۡمرِ�ِض ٱ
َ
ۡو ُ�ُيوِت َءابَآ�ُِ�ۡم أ

َ
ْ ِمۢن ُ�يُوتُِ�ۡم أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ َحَرٞج َوَ� َ�َ

ۡو ُ�يُ 
َ
ۡو ُ�ُيوِت إِۡخَ�ٰنُِ�ۡم أ

َ
َ�ٰتُِ�ۡم أ مَّ

ُ
ٰ ُ�ُيوِت أ َخَ�

َ
ۡو ُ�ُيوِت  تُِ�مۡ وِت أ

َ
ۡعَ�ِٰمُ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
أ

َفاِ�َهُ  ۡو َما َملَۡكُتم مَّ
َ
ۡو ُ�ُيوِت َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم أ

َ
ۡخَ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
ٰتُِ�ۡم أ ۡو َصِديقُِ�ۡمۚ  ۥٓ َع�َّ

َ
أ

ۚ فَإَِذا َدخَ  ۡشَتاٗ�ا
َ
ۡو أ

َ
ْ َ�ِيًعا أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ  وٗتاۡلُتم ُ�يُ لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ َ�َ ْ فََسّلُِموا

نُفِسُ�ۡم َ�ِيَّٗة ّمِۡن ِعنِد 
َ
ِ ٱأ َّ�  ُ ۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ُ ٱُمَ�َٰرَ�ٗة َطّيَِبٗة لََعلَُّ�ۡم  �َ�ِٰت ٱلَُ�ُم  �َّ

 . ]٦١[النور:  ﴾٦١َ�ۡعقِلُونَ 
معاف  - ھمچون جھاد - بر [افراد] نابینا و لنگ و بیمار [که از تکالیف اجتماعی«
ھای خود [یا  اند] گناھی نیست و [ھمچنین] بر خود شما گناھی نیست که از خانه شده

ھای مادرانتان یا  ھای پدرانتان یا خانه فرزندان و ھمسرانتان، غذایی] بخورید یا از خانه
یا  ھایتان ھای عمه ھایتان یا خانه ھای عمو ھای خواھرانتان یا خانه ھای برادرانتان یا خانه خانه
ای که کلیدش در اختیار شماست یا [از  ھایتان یا خانه ھای خاله ھایتان یا خانه ھای دایی خانه
جمعی یا جداگانه [غذا] بخورید؛ و  ھای] دوستانتان. بر شما گناھی نیست که دسته خانه

 شوید، به یکدیگر سالم کنید که درودی مبارک [و] پسندیده از ھا وارد می که به خانه  ھنگامی
کند؛ باشد که  سوی الله است. الله این گونه آیات [خویش] را برایتان به روشنی بیان می

 ».بیندیشید
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 ناجازه خواست چگونگی
َذنَ  إَِذا: «ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : َل قَا س ُموىَس  أيِب  َ�نْ 

ْ
َحُدُ�مْ  اْستَأ

َ
ُ، يُؤَْذنْ  فَلَمْ  ثََالثًا، أ

َ
 هل

 ١.»فَلَْ�ِْجعْ 
 سه شما از یکی ھرگاه: «فرمود ج الله رسول که کند می روایت س اشعری ابوموسی

 .»برگرددباید  نشد، داده اجازه او به و خواست، ورود اجازه بار

َذَن ىلَعَ انلَّيِبِّ 
ْ
نَُّه اْستَأ

َ
َ�نَا رَُجٌل َمْن بَِ� اَعِمٍر � ، قَاَل: َحدَّ وَُهَو يِف َ�يٍْت َ�َقاَل:  ج َ�ْن ِر�يِْعٍّ

ِلُج؟ َ�َقاَل 
َ
ُ: «انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم خِلَاِدِمِه:  أ

َ
 َهَذا َ�َعلِّْمُه اِالْستِئَْذاَن، َ�ُقْل هل

َ
اْخُرْج إىِل

ْدُخُل؟
َ
أ
َ
َالُم َعلَيُْ�ْم، أ ُ  »قُِل السَّ

َ
ِذَن هل

َ
ْدُخُل؟ فَأ

َ
أ
َ
َالُم َعلَيُْ�ْم، أ فََسِمَعُه الرَُّجُل، َ�َقاَل: السَّ

 ٢.فََدَخَل  ج انلَّيِبُّ 
ت کرد که او از یما روا یبرا» عامر یبن«از  ید: مردیگو یبن ِحراش م یربع

 ج ا وارد شوم؟ رسول اللهیبود، اجازه ورود خواست و گفت: آ یا که در خانه ج امبریپ
ن شخص برو و به او روش اجازه خواستن را آموزش ینزد ا«به خدمتکاِر خود فرمود: 

را  ج امبریآن مرد سخن پ» ا وارد شوم؟یکم؛ آید: السالم علیبده؛ به او بگو که بگو
به او اجازه ورود داد و او ھم  ج امبریپ» ا وارد شوم؟یکم؛ آیالسالم عل«د و گفت: یشن

 وارد شد.

 خواھد کجا بایستد که اجازه می کسی 
ِ بِْن �رُْسٍ  ِ  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ىَت بَ  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
َاَب ِمْن إَِذا أ

ْ
اَب قَْوٍم لَْم �َْستَْقِبِل ابل

، َوَ�ُقوُل  �رَْسِ
َ ْ
ِو األ

َ
ْ�َمِن، أ

َ ْ
َالُم « :تِلَْقاِء وَْجِهِه، َولَِ�ْن ِمْن ُرْكِنِه األ َالُم َعلَيُْ�ْم، السَّ السَّ

 ٣».َعلَيُْ�مْ 
آمد روبروی در  دِر خانه کسی می ج الله رسول گاهھر گوید: می س بن بسر داللهعب

َالُم َعلَيُْ�ْم، «فرمود:  ایستاد و می ایستاد بلکه سمت راست یا چپ آن می نمی السَّ
َالُم َعلَيُْ�مْ   ».السَّ

                                           
 با لفظ بخاری ٢١٥٤و مسلم حدیث شماره  ٦٢٤٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره -١
 با لفظ ابوداود ٥١٧٧و ابوداود حدیث شماره  ٢٣٥١٥صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابوداود ٥١٨٦و ابوداود حدیث شماره  ١٧٨٤٤صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٣
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 ؟دھرگاه از اسم اجازه خواھنده پرسیده شد چه بگوی

مَّ َهانِئٍ  َ�نْ 
ُ
يِب َطابِلٍ  ل أ

َ
ِ َقالَْت بِنَْت أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
اَعَم الَفتِْح، فَوََجْدتُُه  ج : َذَهبُْت إىِل

مُّ َهانٍِئ » َمْن َهِذهِ «َ�ْغتَِسُل َوفَاِطَمُة ابْنَتُُه �َْسرُتُُه، قَالَْت: فََسلَّْمُت َعلَيِْه، َ�َقاَل: 
ُ
نَا أ

َ
َ�ُقلُْت: أ

يِب َطاِلٍب 
َ
 ١.بِنُْت أ

رفتم،  ج الله رسولگوید: در سال فتح مکه، پیش  یمدختر ابوطالب  ل اّم ھانی
ای را به عنوان پرده قرار داده و  کند و دخترش فاطمه پارچه دیدم که غسل می

سالم  ج گوید: بر پیامبر یماّم ھانی  .را از نظر دیگران پنھان کرده است ج پیامبر
  .»گفتم: منم، اّم ھانی دختر ابوطالب »؟ستکین زن یا«کردم، فرمود: 

ِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  َ�يُْت : قَاَل  ب َ�بِْدا�َّ
َ
يِب  ىلَعَ  اَكنَ  َديٍْن  يِف  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
َاَب، فََدَ�ْقُت . أ

ْ
 ابل

نَا،: َ�ُقلُْت  ؟»َذا َمنْ : «َ�َقاَل 
َ
نَا: «َ�َقاَل  أ

َ
نَا أ

َ
نَّهُ  »أ

َ
 ٢.َكرَِهَها َك�

 در و رفتم ج پیامبر نزد پدرم،ھای  بدھی خاطره ب: گوید می ب عبدالله بن جابر
. »چه که) منم، منم؟! یعنی(: «فرمود. منم: گفتم ؟»کیستی« :پرسید ج پیامبر. زدم
 ». دانست ناپسند را دادن جواب گونه این گویا

 اوقات اجازه گرفتن کنیزان و کودکان 

َها ﴿: فرماید میالله متعال  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ لِيَۡسَ�  �َّ ِينَ ٱِذنُ�ُم  ٔۡ َءاَمُنوا يَۡ�ُٰنُ�ۡم  �َّ

َ
َملََكۡت �

ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ ٰٖت� ّمِن َ�ۡبِل َصلَٰوةِ  ۡ�ُلُمَ ٱلَۡم َ�ۡبلُُغوا وَِحَ� تََضُعوَن  لَۡفۡجرِ ٱِمنُ�ۡم ثََ�َٰث َم�َّ
هَِ�ةِ ٱ�َِيابَُ�م ّمَِن  � ثََ�ُٰث َعۡوَ�ٰٖت لَُّ�ۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم َوَ� لۡ ٱَوِمۢن َ�ۡعِد َصلَٰوةِ  لظَّ عَِشآءِ

 ٰ ۚ َط�َّ ُ َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َ�ۡعَدُهنَّ ٰ َ�ۡعٖض� َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ُ ٱفُوَن َعلَۡيُ�م َ�ۡعُضُ�ۡم َ�َ لَُ�ُم  �َّ
ُ ٱوَ  �َ�ِٰت� ٱ  .]٥٨[النور:  ﴾٥٨َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ

اید، بردگانتان و کسانی از [کودکان] شما که به سن بلوغ  که ایمان آورده ای کسانی «
 - [ورود] بگیرند: پیش از نماز صبح و نیمروزاند، باید در سه وقت از شما اجازه  نرسیده

و پس از نماز عشاء. [این] سه [وقت،] ھنگام  - آورید ھایتان را بیرون می ھنگامی که لباس
خلوِت شماست. جز این [سه وقت،] بر شما و بر آنان ھیچ گناھی نیست [که بدون اجازه وارد 

                                           
 با لفظ بخاری ٣٣٦و مسلم حدیث شماره  ٣٥٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢١٥٥و مسلم حدیث شماره  ٦٢٥٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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کنید]. الله  با یکدیگر [معاشرت میشوند؛ چرا که] آنان پیرامونتان در رفت و آمدند [و] 
 ».کند؛ و الله دانای حکیم است اینچنین آیات [خود] را برایتان بیان می

 سوم ت نکردن دو نفر مگر با اجازه نفردر گوشی صحب

إَِذا ُكنْتُْم ثََالثًَة، فََال يَتَنَاىَج ا�ْنَاِن ُدوَن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن َ�بِْد اهللاِ 
 ١.»َصاِحِبِهَما، فَإِنَّ َذلَِك ُ�ِْزنُهُ 

ھرگاه سه نفر با ھم باشند، دو : «فرمود ج پیامبر: گوید می س مسعود بن عبدالله
سخن  یگر درِگوشیکدیت و در حضوِر) شخص سوم، با ید بدون (رضاینباھا  آن نفر از

 . »گرداند ین مین کار، شخص سوم را نگران و غمگیرا ایز ؛ندیبگو

 اش نکردن به خانه دیگری بدون اجازهنگاه 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
لََع َعلَيَْك بَِغْ�ِ إِْذٍن، فََخَذْ�تَُه «قَاَل:  ج أ نَّ رَُجًال اطَّ

َ
لَْو أ

َت َ�يْنَُه َما اَكَن َعلَيَْك ِمْن ُجنَاٍح 
ْ
 ٢.»حِبََصاٍة، َ�َفَقأ
 به اجازه، بدون کسی اگر: «فرمود ج الله رسول که شنیدم: گوید می س ابوھریره

 بر گناھی ھیچ کردی، کور راش چشم سنگریزه؛ پرتاب با تو و کرد نگاه ات خانه داخل
 .»نیست تو

 اجازه خواستن ھنگام خارج شدن 

َما ﴿: فرماید میالله متعال  ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ْ َمَعهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ  ۥ�ذَا َ�نُوا

ٰ �َۡسَ�  ۡمرٖ َجاِمٖع لَّۡم يَۡذَهُبواْ َح�َّ
َ
ٰٓ أ ۚ إِنَّ  ٔۡ َ�َ ِينَ ٱِذنُوهُ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٔۡ �َۡسَ�  �َّ

ُ
ِينَ ٱِذنُونََك أ يُۡؤِمُنوَن  �َّ

 ِ ِ ٱب ذَن لَِّمن ِشۡئَت ِمنۡ  َذنُوكَ  ٔۡ ۡسَ� ٱ إَِذافَ  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  �َّ
ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
ۚ ٱلَُهُم  ۡسَتۡغفِرۡ ٱُهۡم وَ ِ�َۡعِض َشأ َ َّ� 

َ ٱإِنَّ   .]٦٢[النور:  ﴾٦٢َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
که برای   اند و ھنگامی مؤمنان [واقعی] کسانی ھستند که به الله و پیامبرش ایمان آورده«

اند، [از جمع]  [اجرای یک] امر اجتماعی با او [= پیامبر] ھمراه ھستند، تا از وی اجازه نگرفته
و گیرند، آنان کسانی ھستند که به الله  که از تو اجازه می تردید، کسانی  شوند. بی خارج نمی

اند. پس اگر برای انجام برخی کارھای [مھم] خود از تو اجازه  پیامبرش ایمان آورده

                                           
 با لفظ مسلم ٢١٨٤و مسلم حدیث شماره  ٦٢٩٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢١٥٨و مسلم حدیث شماره  ٦٨٨٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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خواھی اجازه بده و از الله برایشان آمرزش بخواه. به  یک از آنان که می خواھند، به ھر  می
 ».راستی که الله آمرزندۀ مھربان است

 آداب عطسه کردن -٨
 بگوییدکه الحمدلله  دعا برای عطسه کننده ھنگامی

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َ ُ�ِبُّ الُعَطاَس، َو�َْ�َرُه اتلَّثَاُؤَب، فَإَِذا «: قَاَل  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ إِنَّ ا�َّ

ا اتلَّثَاُؤُب: فَإِ�ََّما ُهَو ِمَن  مَّ
َ
تَُه، َوأ ْن �َُشمِّ

َ
، فََحقٌّ ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُه أ َ َ�َطَس فََحِمَد ا�َّ

يْطَ  يَْطانُ الشَّ ُه َما اْستََطاَع، فَإَِذا قَاَل: َها، َضِحَك ِمنُْه الشَّ  ١.»اِن، فَلَْ�ُدَّ
ازه یپسندد و خم یالله عطسه را م«: فرمود ج که پیامبر است روایت س ابوھریره از
که آن را  یک از شما عطسه زد و "الحمدلله" گفت، بر ھر مسلمانیپسندد؛ ھر یرا نم

طان است؛ یش یازه از سوی". اما خماهللاُ  َك يَرمَحُ د: "یبه او بگو شنود، الزم است که یم
از  یکی یرا وقتیتواند آن را برگرداَند. ز یازه گرفت، تا آن جا که میک از شما را خمیھر

 ».خندد یطان به او میکشد، ش یازه میشما خم

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ِ�يَل: َما ُهنَّ » الُْمْسِلِم ىلَعَ الُْمْسِلِم ِستٌّ َحقُّ «قَاَل:  ج أ

ُ، «يَا رَُسوَل اِهللا؟، قَاَل: 
َ

ِجبُْه، َو�َِذا اْستَنَْصَحَك فَانَْصْح هل
َ
إَِذا لَِقيتَُه فََسلِّْم َعلَيِْه، َو�َِذا َداَعَك فَأ

تُْه، َو�َِذا َمرَِض َ�ُعْدُه َو�ِذَ   ٢.»ا َماَت فَاتَِّبْعهُ َو�َِذا َ�َطَس فََحِمَد اَهللا فََسمِّ
، بر مسلمان حق مسلمان: «فرمود ج پیامبر که است شده روایت س ابوھریره از

، یدیاو را د یوقت«فرمود:  چه ھستند؟ھا  آن . پرسیدند: ای رسول الله!شش مورد است
حت یگاه که از تو نص ر؛ و آنیسالم کن؛ و چون تو را دعوت کرد، دعوتش را بپذ

گفت، (با گفتِن » الحمدلله«که پس از عطسه زدن،  ینما؛ و ھنگامحتش یخواست، نص

 یادتش برو؛ و ھنگامیمار شد، به عیر کن؛ و ھرگاه بیخ یاو دعا یبرا») اهللاُ  َك يَرمَحُ «
 .»ع کنییاش را تش که فوت کرد، جنازه

                                           
 ٦٢٢٣بخاری حدیث شماره  -١
 ٢١٦٢مسلم حدیث شماره  -٢
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 د؟چگونه به عطسه زننده پاسخ دھ

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ُ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َُقْل هل

ْ
، َويل ِ َحُدُ�ْم فَلْيَُقْل: احلَْمُد ِ�َّ

َ
إَِذا َ�َطَس أ

ُ َوُ�ْصِلحُ  ، فَلْيَُقْل: َ�ْهِديُ�ُم ا�َّ ُ ُ: يَرمَْحَُك ا�َّ
َ

، فَإَِذا قَاَل هل ُ ْو َصاِحبُُه: يَرمَْحَُك ا�َّ
َ
ُخوُه أ

َ
 أ

 ١.»بَالَُ�مْ 
از شما عطسه  یکیھرگاه «فرمود:  ج امبریت شده است که پیروا س رهیاز ابوھر

(خداوند بر تو » اهللاُ  َك يَرمَحُ «د: یا دوستش، به او بگوید: الحمدلله! و برادر یکرد، بگو

د: یگفت، شخص عطسه کننده بگو »اهللاُ  َك يَرمَحُ «رحم کند) و چون (دوست) او به او 

ُ َو�ُْصِلُح بَالَُ�مْ «  .»)حوالتان را اصالح کند!ت و ایشما را ھدا الله» (َ�ْهِديُ�ُم ا�َّ

 ھرگاه کافر عطسه زد

َُهوُد َ�َعاَطُس ِعنَْد انلَّيِبِّ  س ُموىَس  أيِب  َ�نْ 
ْ

ْن َ�ُقوَل لََها  ج قَاَل: اَكنَِت ايل
َ
رََجاَء أ

، فَاَكَن َ�ُقوُل:  ُ ، َوُ�ْصِلُح بَالَُ�مْ «يَرمَْحُُ�ُم ا�َّ ُ  ٢.»َ�ْهِديُ�ُم ا�َّ
ن که به ید ایکردند، به ام یعطسه م ج امبریھود نزد پی :گوید می س ابوموسی از

َ�ْهِديُ�ُم «فرمود:  یم ج امبریا رحم کند)، اما پمبر ش اللهرحمکم الله (ید: یآنان بفرما
، َو�ُْصِلُح بَالَُ�مْ  ُ  ». ت و احوالتان را اصالح کند)یشما را ھدا الله( ا�َّ

 ھنگام عطسه زدن چه کار کند

يِب 
َ
ِ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ْو ثَْوَ�ُه ىلَعَ ِ�يِه، : «ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
إَِذا َ�َطَس وََضَع يََدُه أ

ْو َغضَّ بَِها َصْوتَهُ 
َ
 ٣.»وََخَفَض أ
ا لباسش را یکرد، دست  یکه عطسه م یھنگام ج د: رسول اللهیگو یم س رهیابوھر

  .آورد ین مییش را پایا با آن صدایکرد  یش را آرام میگذاشت و با آن صدا یدھانش م یرو

                                           
 ٦٢٢٤بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ٢٧٣٩و ترمذی حدیث شماره  ٥٠٣٨صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابوداود ٢٧٤٥و ترمذی حدیث شماره  ٥٠٢٩حسن صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣



 ٥٣٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 چه زمانی به عطسه زننده پاسخ داده شود

�َِس  َ�نْ 
َ
َت ، ج انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  نِ رَُجَال  َ�َطَس : قَاَل  س َمالٍِك  بِْن  أ َحَدُهَما فََشمَّ

َ
 �َُشمِِّت  َولَمْ  أ

ُ  فَِقيَل . اآلَخرَ 
َ

دَ  َهَذا: «َ�َقاَل . هل ، مَحِ َ َ  َ�َْمدِ  لَمْ  وََهَذا ا�َّ  ١.»ا�َّ
 از یکی جواب در ج امبریپ. دندکر عطسه ج پیامبر نزد نفر دو: گوید می س انس

: فرمود. پرسیدند را علت مردم. نگفت، دیگری جواب در و گفت الله یرحمک ھا، آن
 .»نگفت یکی، آن و گفت الحمدلله یکی، این«

 چند بار به عطسه زننده جواب داده شود؟

ْ�َوِع َ�ْن َسلََمَة 
َ ْ
ِ  س بِْن األ َعاِطُس ثََالثًا، َ�َما َزاَد َ�ُهَو : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُت ال �َُشمَّ

 ٢.»َمْزُكومٌ 
دعای خیر تا سه بار  عطسه زننده: «فرمود ج پیامبر: گوید می س سلمه بن اکوع

 ».و بیشتر از آن نشانه سرماخوردگی است کند

 کرد؟ھنگام خمیازه کشیدن چه باید 

يِب  َ�نْ 
َ
يَْطاِن، ِمنَ  اتلَّثَاُؤُب : «ج اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : َل قَا س ُهَر�َْرةَ  أ  َ�ثَاَءَب  فَإَِذا الشَّ
َحُدُ�مْ 

َ
  ٣.»اْستََطاعَ  َما فَلْيَْكِظمْ  أ

 شیطان طرف از کشیدن خمیازه: «فرمود ج الله رسول: گوید می س ابوھریره
 .»بگیرد را جلویش تواند می تا بکشد، خمیازه خواست، شما از یکی ھرگاه پس است،

 آداب عیادت از مریض -٩
 فضیلت عیادت از مریض 

َنَِّة َحىتَّ : «ج اهللاِ  قَاَل: قَاَل رَُسوُل  س َ�ْن ثَْوَ�انَ 
ْ
َمْن اَعَد َمِر�ًضا، لَْم يََزْل يِف ُخْرفَِة اجل

 ٤.»يَرِْجعَ 

                                           
 با لفظ بخاری ٢٩٩١و مسلم حدیث شماره  ٦٢٢١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٣٧١٤صحیح؛ ابن ماجه حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٢٩٩٤و مسلم حدیث شماره  ٦٢٢٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 .٢٥٦٨مسلم حدیث شماره  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٣٤

 

 زمانی تا برود، مریضی عیادت به ھرکس« :فرمود ج الله رسول: گوید می س ثوبان
 ». برد می سره ب بھشتھای  باغ در برگردد، که

 حکم عیادت از بیماران 

َمَرنَا انلَّيِبُّ  س َعِن الرَبَاِء بِْن اَعزٍِب 
َ
َمَرنَا بِا�ِّبَاِع  ج قَاَل: أ

َ
�َِسبٍْع، َوَ�َهانَا َ�ْن َسبٍْع: أ

َالِم، اجلَنَائِِز، َوِ�يَاَدِة الَمِر�ِض، َو�َِجابَِة  ايِع، َونرَْصِ الَمْظلُوِم، َو�ِبَْراِر الَقَسِم، َورَدِّ السَّ ادلَّ
 ، ِّ يبَاِج، َوالَقيسِّ َهِب، َواحلَِر�ِر، َوادلِّ ِة، وََخاتَِم اذلَّ َو�َْشِميِت الَعاِطِس، َوَ�َهانَا َ�ْن: آِ�يَِة الِفضَّ

قِ   ١.َواإلِْسترَْبَ
ار، امر فرمود و از انجام کما را به انجام ھفت  ج پیامبرد: یگو یم س براء بن عازب

 - ٢ع جنازه ییتش - ١رد، عبارتند از: کرد. آنچه به آن، امر کگر، منع یار دکھفت 
 - ٦پاسخ دادن به سالم  - ٥مظلوم  یاریو  کمک - ٤قبول دعوت  - ٣ض یادت مریع

 به عھد. یوفا - ٧جواب عطسه 
 - ٢ یا استفاده از ظروف نقره - ١عبارتند از: رد، کمنع ھا  آن ه ازک ییارھاکو 

پارچه  ی(نوع بایاستفاده از د - ٤ یشمیاستفاده از لباس ابر - ٣انگشتر طال 
 - ٦ار رفته است) که شم در آن بیه ابرکلباس  ی(نوع یاستفاده از قس - ٥) یشمیابر

ث ین حدیا ه درک یزین چیلفت). (و ھفتمکو  یشمیابر یا استفاده از استبرق (پارچه
گر آمده یات دیشم ساخته شده باشد. چنانچه در روایه از ابرکاست  ین و پاالنیامد، زین

  است).

 ت زدهبصیدعا برای فرد م

ِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  ِي : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َّ

ِ اذل َْمُد ِ�َّ
ْ
ى ُمبْتًَ�، َ�َقاَل: احل

َ
َمْن َرأ

ا  ََالءُ اَعفَاِ� ِممَّ ْن َخلََق َ�ْفِضيًال لَْم يُِصبُْه َذلَِك ابلْ لَِ� ىلَعَ َكِثٍ� ِممَّ   ٢.»ا�ْتََالَك بِِه، َوفَضَّ
مبتال (به  که دید را شخصی ھرکس«: فرمود ج گوید: رسول الله می ب ابن عمر

 ھایی نقص این از مرا که است الله برای ستایش و سپاس: بگوید نقص یا مصیبتی) بود

                                           
 با لفظ مسلم ٢٠٦٦و مسلم حدیث شماره  ١٢٣٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٧٣٧و السلسلة الصحیحة آلبانی:  ٥٣٢٠صحیح؛ طبرانی در االوسط حدیث شماره  -٢



 ٥٣٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 آن دیگر داد، برتری و فضل مخلوقاتش اکثر بر مرا و آفرید سالم دارد شخص آن که
  .»شود نمی دچارش دیده که را عضوی نقص

 عیادت کننده کجا بنشیند؟

�ٍَس 
َ
تَاُه انلَّيِبُّ  ج قَاَل: اَكَن ُغالٌم َ�ُهوِديٌّ َ�ُْدُم انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
َ�ُعوُدُه، َ�َقَعَد  ج َ�َمرَِض، فَأ

 :ُ
َ

ِسِه، َ�َقاَل هل
ْ
ْسِلمْ «ِعنَْد َرأ

َ
ْسلََم، ». أ

َ
َقاِسِم، فَأ

ْ
بَا ال

َ
ِطْع أ

َ
ُ: أ

َ
�ِيِه وَُهَو ِعنَْدُه، َ�َقاَل هل

َ
 أ

َ
َ�نََظَر إىِل

ْ�َقَذُه ِمَن انلَّارِ «وَُهَو َ�ُقوُل:  ج فََخَرَج انلَّيِبُّ 
َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 ١.»احل

کرد، بیمار  خدمت می ج گوید: نوجوانی یھودی که برای رسول الله می س انس
آن ». مسلمان شو«به عیادتش رفت و بر بالینش نشست و به او فرمود:  ج امبریپشد. 

پسر، به سوی پدرش که نزد او نشسته بود، نگاه کرد. پدرش گفت: از ابوالقاسم 
 ج به اسالم شد. رسول الله) اطاعت کن. (یعنی اسالم را بپذیر). او مشرف ج (محمد

سپاس بر الله که او را از آتش دوزخ، نجات «شد فرمود:  که از منزل خارج می در حالی
  ».داد

 دعای عیادت مریض 

َجلُُه َ�َقاَل ِعنَْدهُ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس 
َ
َمْن اَعَد َمِر�ًضا، لَْم َ�رُْضْ أ

ُ ِمْن َذلَِك َسبَْع ِمَراٍر:   اَعفَاُه ا�َّ
َّ

ْن �َْشِفيََك، إِال
َ
َعِظيِم أ

ْ
َعْرِش ال

ْ
َعِظيَم رَبَّ ال

ْ
َ ال ُل ا�َّ

َ
ْسأ

َ
أ

 ٢».الَْمَرِض 
-ه ھنوز کرا  یماریبکس ھر«: فرمود ج که پیامبر کند می روایت ب عباس ابن

ُل «د: یھفت بار بگونزد او ند و کادت یع -دهیاجلش فرا نرس
َ
ْسأ

َ
َعرِْش أ

ْ
َعِظيَم رَبَّ ال

ْ
َ ال ا�َّ

ْن �َْشِفيََك 
َ
َعِظيِم أ

ْ
ه تو را شفا دھد، به ک، پروردگار عرش بزرگ خواھانم بزرگ اللهاز »: ال
 ».دھد یاو را از آن مرض شفا م اللهن یقی

                                           
  ١٣٥٦بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود  ٢٠٨٣حدیث شماره  و ترمذی ٣١٠٦حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٣٦

 

 راھنمایی کردن بیمار به سوی آنچه که به نفع اوست

َعاِص  .١
ْ
يِب ال

َ
 رَُسوِل اهللاِ  س اثلََّقيِفِّ َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن أ

َ
نَُّه َشاَك إىِل

َ
ُدُه يِف  ج � وََجًعا َ�ِ

ُ رَُسوُل اهللاِ 
َ

ْسلََم َ�َقاَل هل
َ
لََّم ِمْن َجَسِدَك، : «ج َجَسِدهِ ُمنُْذ أ

َ
ي تَ� ِ

َّ
َضْع يََدَك ىلَعَ اذل

ُعوُذ بِاِهللا 
َ
اٍت أ ِجُد َوقُْل بِاْسِم اِهللا ثََالثًا، َوقُْل َسبَْع َمرَّ

َ
َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما أ

َحاِذرُ 
ُ
  ١.»َوأ

ھنگام  زاروایت است که او از دردی که  س العاص ثقفی از عثمان بن ابی
شکایت نمود.  ج کرد، نزد رسول الله مسلمان شدن در بدنش احساس می

کند، بگذار و  فرمود: دست خود را بر جایی که از بدنت درد می ج رسول الله

ُعوُذ بِاِهللا َوقُْدَرتِِه ِمْن «بگو و ھفت بار این دعا را بخوان: » م اللهبس«سه بار 
َ
أ

َحاِذرُ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
که  یزیکنم و از شّر چ یکه احساس م یاز درد« :»رَشِّ َما أ

  ».برم یترسم، به عزت و قدرِت الله پناه م یم

ِمنَّا إِ�َْساٌن، َمَسَحُه �ِيَِميِنِه، إَِذا اْشتىََك  ج قَالَْت: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .٢
 ِشَفاُؤَك، «ُ�مَّ قَاَل: 

َّ
 ِشَفاَء إِال

َ
ايِف، ال نَْت الشَّ

َ
َاَس، رَبَّ انلَّاِس، َواْشِف أ

ْ
ْذِهِب ابل

َ
أ

 ُ�َغاِدُر َسَقًما
َ

ا َمرَِض رَُسوُل اهللاِ » ِشَفاًء ال ْ  ج فَلَمَّ
َ

ْصنََع بِِه �
َ
َخْذُت �ِيَِدهِ ِأل

َ
َو َوَ�ُقَل، أ

َع يََدُه ِمْن يَِدي، ُ�مَّ قَاَل:  ِ�يِق اللَّ «َما اَكَن يَْصنَُع، فَا�ْزَتَ ُهمَّ اْغِفْر يِل َواْجَعلِْ� َمَع الرَّ
ىلْعَ 

َ ْ
ْ�ُظُر، فَإَِذا ُهَو قَْد قىََض » األ

َ
 ٢.قَالَْت: فََذَهبُْت أ

شکایت  ج که یکی از ما از دردش به رسول الله گوید: ھنگامی می ل عایشه
ای پروردگار مردم، «فرمود:  و می نمود کرد، با دست راستش آن را مسح می می

ای باقی  گونه بیماری بیماری را برطرف ساز و چنان شفایی عنایت کن که ھیچ
 .»تو شفا دھنده ھستی و ھیچ شفایی جز شفای تو وجود ندارد رایز ؛دنمان

او رفتار کنم  بیمار شد، دستش را گرفتم تا مانند ج که رسول الله زمانی
کرد. پس او دستش را از دستم بیرون کشید و  گونه که او با بیمار رفتار می آن

 ل . عایشه»و به رفیق اعلی ملحق گردان زامریبپروردگارا، مرا «فرمود: 
 د.نمووفات م، درک شھنگاتا گوید:  می

                                           
 ٢٢٠٢مسلم حدیث شماره  - ١
 با لفظ مسلم ٢١٩١و مسلم حدیث شماره  ٥٦٧٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
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الَ «ىلَعَ َمِر�ٍض َ�ُعوُدُه قَاَل: إَِذا َدَخَل  ج انلَّيِبُّ  ... َوَ�نَ قَاَل:  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .٣
 ُ َس، َطُهوٌر إِْن َشاَء ا�َّ

ْ
ُ: » بَأ

َ
ُ «َ�َقاَل هل َس َطُهوٌر إِْن َشاَء ا�َّ

ْ
 ١.»َال بَأ

فرمود:  یرفت، م یم یادت کسیبه ع ج پیامبر یوقتگوید:  می ب ابن عباس .٤

» ُ َس َطُهوٌر إِْن َشاَء ا�َّ
ْ
، پاک یمارین بیا بخواھداگر الله ست؛ ین یمشکل. «»َال بَأ

 .»گناھان) است یکننده(

 عیادت کردن زنان از مردان ھنگام نبودن فتنه

ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  ا قَِدَم رَُسوُل ا�َّ بُو بَْ�رٍ  ج قَالَْت: لَمَّ
َ
 ب َو�َِالٌل  الَمِدينََة، وُِعَك أ

بَِت َكيَْف 
َ
ُدَك؟ َوَ�ا بَِالُل قَالَْت: فََدَخلُْت َعلَيِْهَما، قُلُْت: يَا أ ِ

َ
ُدَك؟  جت ِ

َ
قَالَْت ... َكيَْف جت

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

تُُه، َ�َقاَل:  ج اَع�َِشُة: فَِجئُْت إىِل ْخرَبْ
َ
ْو «فَأ

َ
َة أ اللَُّهمَّ َحبِّْب إيَِلْنَا الَمِدينََة َكُحبِّنَا َمكَّ

، اللَُّهمَّ  َشدَّ
َ
َها  أ ْحَها، َو�َارِْك نَلَا يِف ُمدِّ ُْحَفةِ وََصحِّ

ْ
 ٢.»وََصاِعَها، َواْ�ُقْل مُحَّاَها فَاْجَعلَْها بِاجل

 ب وارد مدینه شد، ابوبکر و بالل ج که رسول الله گوید: ھنگامی می ل عایشه
طور  طور است؟ بالل، حال تو چه . من نزدشان رفتم و گفتم: پدرم حالت چهشدندبیمار 

خبر دادم. فرمود:  اوآمدم و به  ج الله: نزد رسول گوید می ل عایشه... است؟ 
ھای ما جای بده. و  تر از آن در دل پروردگارا، محبت مدینه را مانند محبت مکه یا بیش

آب و ھوای مدینه را مساعد بگردان و به صاع و ُمّد ما برکت عنایت کن و تبی که در 
 مدینه است را به جحفه منتقل کن.

 عیادت مشرک

�ٍَس 
َ
تَاُه انلَّيِبُّ  ج ُغَالٌم َ�ُهوِديٌّ َ�ُْدُم انلَّيِبَّ قَاَل: اَكَن  س َ�ْن أ

َ
َ�ُعوُدُه،  ج َ�َمرَِض، فَأ

 :ُ
َ

ِسِه، َ�َقاَل هل
ْ
ْسِلمْ «َ�َقَعَد ِعنَْد َرأ

َ
بَا الَقاِسمِ »أ

َ
ِطْع أ

َ
ُ: أ

َ
�ِيِه وَُهَو ِعنَْدُه َ�َقاَل هل

َ
 أ

َ
 ج ، َ�نََظَر إىِل

ْسلََم، فََخَرَج انلَّيِبُّ 
َ
�َْقَذُه ِمَن انلَّارِ «َ�ُقوُل: وَُهَو  ج فَأ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل  ٣.»احلَْمُد ِ�َّ

کرد، بیمار  خدمت می ج گوید: نوجوانی یھودی که برای رسول الله می س انس
آن ». مسلمان شو«به عیادتش رفت و بر بالینش نشست و به او فرمود:  ج امبریپشد. 

                                           
 ٣٦١٦بخاری حدیث شماره  - ١
 با لفظ بخاری. ١٣٧٦و مسلم حدیث شماره  ٥٦٥٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
 ١٣٥٦بخاری حدیث شماره  - ٣
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رش گفت: از ابوالقاسم پسر، به سوی پدرش که نزد او نشسته بود، نگاه کرد. پد
 ج ) اطاعت کن. (یعنی اسالم را بپذیر). او مشرف به اسالم شد. رسول اللهج (محمد

سپاس بر الله که او را از آتش دوزخ، نجات «شد فرمود:  که از منزل خارج می در حالی
 ».داد

 دمیدن بر بیمار

نَّ انلَّيِبَّ ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
ي َماَت ِ�يِه اَكَن َ�نُْفُث ىلَعَ  ج : أ ِ

َّ
َ�ْفِسِه يِف الَمَرِض اذل

َ�ِتَها ْمَسُح �ِيَِد َ�ْفِسِه ِلرَبَ
َ
، َوأ نِْفُث َعلَيِْه بِِهنَّ

َ
ا َ�ُقَل ُكنُْت أ  ١.بِالُْمَعوَِّذاِت، فَلَمَّ

ھای معوذات  ای که وفات کرد، سوره در بیماری ج گوید: پیامبر می ل عایشه
را بر او ھا  آن کرد. چون بیمار شد، من فوت می دخواند و بر خو (فلق و ناس) را می

 کشیدم. بدنش میبر را  شدخو ھای دست طر برکتش،به خا خواندم و می

 آداب لباس -١٠
 فواید لباس

 فرماید: می اللهچه  اول اینکه زینت و پوشش عورت است، چنان

نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا يَُ�ٰرِي ﴿
َ
َسۡو�تُِ�ۡم َورِ�ٗشاۖ َوِ�َاُس ٱ�َّۡقَوٰى َ�ٰلَِك َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم قَۡد أ

ُرونَ  كَّ ِ لََعلَُّهۡم يَذَّ  . ]٢٦[األعراف:  ﴾٢٦َخۡ�ۚٞ َ�ٰلَِك ِمۡن َءاَ�ِٰت ٱ�َّ
پوشاَند و [مایۀ]  ای فرزندان آدم، ھمانا لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاھتان را می«

ھای [قدرِت] الله  رھیزگاری بھتر است. این از نشانهزینت شماست؛ و [برای مؤمن،] لباس پ
 ».ھا] پند گیرند است؛ باشد که [انسان

 فرموده است: اللهحفاظت از چیزھای مضر و زیان آور است، چنان چه  - دوم

ۡ�َ�ٰٗنا وََجَعَل ﴿
َ
َباِل أ ا َخلََق ِظَ�ٰٗ� وََجَعَل لَُ�م ّمَِن ٱۡ�ِ ُ َجَعَل لَُ�م ّمِمَّ لَُ�ۡم َوٱ�َّ

َسُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم 
ۡ
َسَ�ٰ�ِيَل تَقِيُ�ُم ٱۡ�َرَّ وََسَ�ٰ�ِيَل تَقِيُ�م بَأ

 . ]٨١[النحل:  ﴾٨١�ُۡسلُِمونَ 
ھا و]  ھا [نیز راه ھایی برایتان فراھم آورده است و از کوه الله از آنچه آفرید، سایه«

ه شما را از [سرما] کھایی برایتان پدید آورده است  قرار داده است و جامهھایی برایتان  پناھگاه

                                           
 با لفظ بخاری ٢١٩٢و مسلم حدیث شماره  ٥٧٣٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
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کند. او  ه شما را در جنگ[ھای]تان حفظ میکپوشھایی  ھا و] تن دارد و [ِزره و گرما نگاه می
گرداَند؛ باشد که [در برابِر توحید] تسلیم شوید [و شرک  اینچنین نعمتش را بر شما تمام می

 ».نورزید]

 لباسبرترین 

�َِس بِْن َمالٍِك  .١
َ
 انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َحبُّ اثلِّيَاِب إىِل

َ
ةَ  ج قَاَل: اَكَن أ ْن يَلْبََسَها احِلرَبَ

َ
 ١.أ

پوشیدن، برای  ج امبریپترین پارچه نزد  گوید: محبوب می س انس بن مالک
 ُبرد یمانی سبز رنگ بود.

ِ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .٢ َيَاَض، « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ

بَُسوا ِمْن ِ�يَابُِ�ُم ابل
ْ
ال

نُوا ِ�يَها َمْوتَاُ�مْ   ٢».فَإِ�ََّها ِمْن َخْ�ِ ِ�يَابُِ�ْم، َوَ�فِّ
دتان را یسف یھا لباس«فرمود:  ج رسول اللهگوید:  می ب ابن عباس

شماست. و مردگان خود را در آن  یھا ن لباسید، بھتریرا لباس سفید؛ زیبپوش
 .»دیکفن کن

مِّ َسلََمةَ َ�ْن  .٣
ُ
ِ  ل أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َحبُّ اثلِّيَاِب إىِل

َ
َقِميَص  ج قَالَْت: اَكَن أ

ْ
 ٣.ال

 ج رسول الله زدنھا   لباسترین  گوید: دوست داشتنی می ل ام سلمه
 پیراھن بود.

 مکان شلوار برای مردان و زنان

يِب َ�ْن  .١
َ
ُْدرِيَّ  أ

ْ
ِ  س َسِعيٍد اخل  نِْصِف «: ج قَال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إِْزَرُة الُْمْسِلِم إىِل

 َحَرَج 
َ

اِق، َوال  ُجنَاَح  -السَّ
َ

ْو ال
َ
ْسَفَل ِمَن  -أ

َ
، َما اَكَن أ َكْعبَْ�ِ

ْ
ِ�يَما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ال

ُ إيَِلْهِ  َكْعبَْ�ِ َ�ُهَو يِف انلَّاِر، َمْن َجرَّ إَِزارَُه َ�َطًرا لَْم َ�نُْظِر ا�َّ
ْ
  ٤.»ال

شلوار مسلمان تا نصف «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوسعید خدری
 زکقوساق است و اشکالی ندارد، یا فرمود: گناھی نیست که در میان ساق و 

                                           
 با لفظ بخاری ٢٠٧٩و مسلم حدیث شماره  ٥٨١٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 با لفظ ابوداود ١٤٧٢حدیث شماره  و ابن ماجه ٤٠٦١حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ٢
 با لفظ ابوداود ١٧٦٤حدیث شماره  و ترمذی ٤٠٢٥حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ٣
 با لفظ ابوداود ٣٥٧٣حدیث شماره  و ابن ماجه ٤٠٩٣حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ٤
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الله به است.  )دوزخ(آتش تر باشد، پس آن در  پایین زکقوباشد. و آنچه از 
 .»کند نگاه نمین بکشد، یتکبر بر زم یکه شلوار (ُلنگ) خود را از رو یکس

ِ  ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ  .٢ ُ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن َجرَّ ثَْوَ�ُه ُخيََالَء لَْم َ�نُْظِر ا�َّ
مُّ َسلََمةَ »إيَِلِْه يَْوَم الِقيَاَمةِ 

ُ
؟ قَاَل: ل ، َ�َقالَْت أ : فََكيَْف يَْصنَْعَن النَِّساُء بُِذيُولِِهنَّ

، قَاَل: ، َ�َقالَْت: إًِذا »يُرِْخَ� ِشرْبًا« قَْداُمُهنَّ
َ
 يَزِْدَن «َ�نَْكِشُف أ

َ
َ�ُ�ِْخينَُه ِذَرااًع، ال

 ١.»َعلَيْهِ 
ھرکس از روی تکبر لباسش را «فرمود:  ج گوید: رسول الله می ب ابن عمر

گفت:  ل ، ام سلمه»کند روز قیامت به او نگاه نمی اللهبر زمین بکشاند، 
روی -آن را یک وجب «کار کنند؟ فرمود:  ھای خود چه پس زنان با دامن

شان نمایان  ھای گفت: در این صورت قدم ل . ام سلمه»رھا کنند -زمین
 .»پس یک ذراع رھا کنند و بر آن نیفزایند«شود. فرمود:  می

 اندمر طتوسآویزان نکردن شلوار 

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
ْسَفَل ِمَن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
  ٢.»الَكْعبَْ�ِ ِمَن اِإلَزاِر فيَِف انلَّارِ َما أ

که  یکس یتر از دو قوزِک پا نییپا«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره
 .»کند، در آتش دوزخ خواھد بود یاسبال ازار م

 که دو قوزک پا را بپوشاند. یا بلند بودن شلوار به گونه :اسبال ازار

يِب َذرٍّ  .٢
َ
 َ�نُْظُر «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
ِقيَاَمِة، َوال

ْ
 يَُ�لُِّمُهُم اُهللا يَْوَم ال

َ
ثََالثٌَة ال

يِلمٌ 
َ
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ  يَُز�ِّ

َ
َها رَُسوُل اهللاِ » إيَِلِْهْم َوال

َ
ثََالَث ِمَراًرا، قَاَل  ج قَاَل: َ�َقَرأ

وا، َمْن ُهْم  : َخابُوا وََخرِسُ بُو َذرٍّ
َ
ُق «يَا رَُسوَل اِهللا؟ قَاَل: أ الُْمْسِبُل، َوالَْمنَّاُن، َوالُْمنَفِّ

اَكِذِب 
ْ
َِلِف ال

ْ
 ٣.»ِسلَْعتَُه بِاحل

روز قیامت با  اللهکه  ھستند سه گروه«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوذر
گرداند و  را پاک نمیھا  آن کند و شان نگاه نمی گوید و به سوی آنان سخن نمی
سه بار این  ج الله: رسول گوید می س . ابوذر»خواھند داشتعذاب دردناکی 

                                           
 با لفظ ترمذی ٥٣٣٦و نسایی حدیث شماره  ١٧٣١حدیث شماره  صحیح؛ ترمذی - ١
 ٥٧٨٧ری حدیث شماره بخا - ٢
 ١٠٦مسلم حدیث شماره  - ٣
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 انو زیانکار انزیانمندن یا، اللهگفت: ای رسول  س جمله را تکرار کرد. ابوذر
ا لباسش را یکند [شلوار  یکه اسباِل ازار م یکس«؟ فرمود: چه کسانی ھستند

اش بر  یکیدر برابر ن- که یکس ،دھد] یش قرار میتر از دو قوزک پا نییپا
به فروش  ش را با سوگند دروغیکه کاال یگذارد، و کس یمنت م -گرانید

 .»رساند می

٣.  ِ َقِميِص، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب بِْن ُ�َمرَ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ْ
َزاِر، َوال ِ

ْ
ِْسبَاُل يِف اإل

ْ
اإل

ِعَماَمِة، َمْن َجرَّ ِمنَْها َشيْئًا 
ْ
ِقيَاَمةِ َوال

ْ
ُ إيَِلِْه يَْوَم ال  ١.»ُخيََالَء، لَْم َ�نُْظِر ا�َّ

بلند کردن  یعنیاسبال، [«فرمود:  ج گوید: پیامبر می ب بن عمردالله عب
راھن و عمامه؛ ھرکس یز است: ُلنگ (شلوار)، پینامشروع لباس] در سه چ

به او نگاه امت ین بکشاند، الله روز قیتکبر بر زم یاز لباسش را از رو یزیچ
 .»نخواھد کرد

 اند لباس و رختخوابی که نھی شده

اِب  .١ َطَّ
ْ
َِر�َر، فَإِنَُّه َمْن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن ُ�َمَر ْ�َن اخل

ْ
 تَلْبَُسوا احل

َ
ال

ِخَرةِ 
ْ

�ْيَا لَْم يَلْبَْسُه يِف اآل  ٢.»لَِبَسُه يِف ادلُّ
لباس ابریشمی نپوشید، «فرمود:  ج اللهگوید: رسول  می س عمر بن خطاب

 . »زیرا ھر مردی که در دنیا آن را بپوشد، در آخرت نخواھد پوشید

َمَرنَا انلَّيِبُّ  س َعِن الرَبَاءِ  .٢
َ
�َِسبٍْع: ِ�يَاَدِة الَمِر�ِض، َوا�ِّبَاِع اجلَنَائِِز،  ج قَاَل: أ

، َو�َْشِميِت الَعاِطِس، َوَ�َهانَا َ�ْن َسبٍْع: َ�ْن لُبِْس احلَ  ِّ يبَاِج، َوالَقيسِّ ِر�ِر، َوادلِّ
ِق، َوالَميَاثِِر احلُْمرِ   ٣.َواإلِْسترَْبَ

: ز جملها ما را به انجام ھفت کار امر نمود ج گوید: پیامبر می س براء بن عازب
ا از ھفت کار نھی و ما ر ؛سهعیادت بیمار، شرکت در تشییع جنازه، جواب عط

که  یلباسی (و قّس  و دیبا شِم نازک) یر (ابریحرپوشیدن لباس  جمله: زا کرد

                                           
 با لفظ ابوداود ٥٣٣٤حدیث شماره  و نسایی ٤٠٩٤حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ١
 با لفظ مسلم ٢٠٦٩و مسلم حدیث شماره  ٥٨٣٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٢
 خاریبا لفظ ب ٢٠٦٦و مسلم حدیث شماره  ٥٨٤٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٤٢

 

ت) ای ابریشمی و کلف ) و استبرق (پارچهشم به کار رفته استیدر بافِت آن ابر
  .شم ساخته شده باشدیکه از ابر یراندازین و ھر زیاستفاده از زو 

ِ  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  .٣ بِِقَراٍم يِل ىلَعَ ِمْن َسَفٍر، َوقَْد َسرَتُْت  ج قَالَْت: قَِدَم رَُسوُل ا�َّ
 ِ ا َرآُه رَُسوُل ا�َّ َشدُّ انلَّاِس َعَذابًا يَْوَم «َهتََكُه َوقَاَل:  ج َسْهَوٍة يِل ِ�يَها َ�َماِ�يُل، فَلَمَّ

َ
أ

 ِ يَن يَُضاُهوَن خِبَلِْق ا�َّ ِ
َّ

ْو وَِساَدَ�ْ�ِ » الِقيَاَمِة اذل
َ
 ١ .قَالَْت: فََجَعلْنَاُه وَِساَدًة أ

ام  از سفری آمد، در حالی که من داالن خانه ج پیامبر :گوید یم ل عایشه
 ج بود. چون پیامبر - ذی روح - ای پوشانده بودم که دارای عکس را با پرده

ترین مردم روز قیامت کسانی ھستند  سخت«و فرمود:  آن را کشیدآن را دید، 
آن یک یا دو  باگفت: پس  ل . عایشه»سازند که به خلقت الله شبیه می

 بالش ساختیم.

ُ�َل  ج قَاَل: َ�َهانَا انلَّيِبُّ  س َ�ْن ُحَذْ�َفةَ  .٤
ْ
ْن نَأ

َ
ِة، َوأ َهِب َوالِفضَّ ْن �رَْشََب يِف آِ�يَِة اذلَّ

َ
أ

ِْلَس َعلَيْهِ 
َ

ْن �
َ
يبَاِج، َوأ  ٢.ِ�يَها، َوَ�ْن لُبِْس احلَِر�ِر َوادلِّ

ما را از نوشیدن و خوردن در ظروف طال و نقره  ج گوید: پیامبر می س حذیفه
 و از پوشیدن لباس ابریشمی و دیبا و نشستن بر آن منع کرد.

نَّ انلَّيِبَّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .٥
َ
  ج أ

َّ
لَْم يَُ�ْن َ�رْتُُك يِف بَيِْتِه َشيْئًا ِ�يِه تََصايِلُب إِال

 ٣.َ�َقَضهُ 
یزی را که در آن ی خود ھیچ چ در خانه ج گوید: پیامبر می ل عایشه

 .برد ین میب زاگذاشت، مگر اینکه آن را  تصویرھایی مثل صلیب نصارا بود، نمی

يِب ُهَر�َْرةَ  .٦
َ
رَُهَما، قَْوٌم : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ْهِل انلَّاِر لَْم أ

َ
ِصنَْفاِن ِمْن أ

ُ�وَن بَِها  ََقِر يرَْضِ ْذنَاِب ابلْ
َ
انلَّاَس، َو�َِساٌء اَكِسيَاٌت اَعِر�َاٌت ُمِميَالٌت َمَعُهْم ِسيَاٌط َكأ

ْدَن ِر�ََها،  ِ�َ 
َ

َنََّة، َوال
ْ
 يَْدُخلَْن اجل

َ
ُْخِت الَْمائِلَِة، ال ْسِنَمِة ابلْ

َ
َمائَِالٌت، رُُءوُسُهنَّ َكأ

 ٤.»َو�ِنَّ ِر�ََها يَلُوَجُد ِمْن َمِسَ�ِة َكَذا َوَ�َذا

                                           
 با لفظ بخاری ٢١٠٧و مسلم حدیث شماره  ٥٩٥٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  - ١
 ٥٨٣٧بخاری حدیث شماره  - ٢
 ٥٩٥٢بخاری حدیث شماره  - ٣
 ٢١٢٨مسلم حدیث شماره  - ٤



 ٥٤٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 ان ھستند کهیدو گروه از دوزخ«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
چون ُدم گاو با خود دارند و با آن  ییھا انهیکه تاز یام: گروھ دهیرا ندھا  آن

که لباس دارند، اما در  یا برھنه همیزنند. و (گروه دوم:) زناِن ن یمردم را م
منحرف  -ر اطاعت پروردگاریو از مس -اند و از راه درست قت برھنهیحق

شان را مانند یکشانند؛ سرھا یز به انحراف و فتنه میگران را نیدھستند و 
شوند و بوی آن نیز  وارد بھشت نمیھا  این سازند؛ یبرآمده م ُبختی کوھان شتر

رسد، در حالی که بوی بھشت از مسافت دور استشمام  شان نمی به مشام
 .»شود می

َعاِص  .٧
ْ
ى رَُسوُل اهللاِ  قَاَل: ب َ�ْن َ�بَْد اِهللا �َْن َ�ْمِرو بِْن ال

َ
َّ ثَْوَ�ْ�ِ  ج َرأ يلَعَ

اِر فََال تَلْبَْسَها«ُمَعْصَفَر�ِْن، َ�َقاَل:  ُكفَّ
ْ
 ١.»إِنَّ َهِذهِ ِمْن ِ�يَاِب ال

بر تنم دو لباس  ج رسول الله :گوید می ب عبدالله بن عمرو بن عاص
 ».ن، جزو لباس کافران است؛ آن را نپوشیا«د؛ فرمود: یزردرنگ د

ْشَعرِيِّ َ�ْن  .٨
َ
يِب ُموىَس األ

َ
ِ  س أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َهِب «قَاَل:  ج أ َم بِلَاُس احلَِر�ِر َواذلَّ ُحرِّ
نَاثِِهمْ  ِحلَّ ِإلِ

ُ
يِت َوأ مَّ

ُ
 ٢.»ىلَعَ ُذُكوِر أ

 باس حریر و طال برل«فرمود:  ج اللهگوید: رسول  می س ابوموسی اشعری
 .»است دهشحالل  شان حرام و برای زنان ممردان امت

٩.  ، ِ �ُْشُدَك بِا�َّ
َ
ُ: أ

َ
َ�ْن َخادِلٍ قَاَل: َوفََد الِْمْقَداُم �ُْن َمْعِديَ�رَِب ىلَعَ ُمَعاِو�ََة َ�َقاَل هل

بَاِع، «َهْل َ�ْعلَُم  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َ� َ�ْن بُلُوِس ُجلُوِد السِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ُكوِب َعلَيَْها  ٣.: َ�َعمْ قَاَل » َوالرُّ
 اللهآمد و گفت: تو را به  س گوید: مقدام بن معدیکرب نزد معاویه خالد می

ن و ااز پوشیدن پوست درندگ ج اللهدانی که رسول  دھم، آیا می سوگند می
 گفت: بله.  س نھی نموده است؟ معاویهھا  آن سواری بر

                                           
 ٢٠٧٧مسلم حدیث شماره  - ١
 با لفظ ترمذی ٥٢٦٥و نسایی حدیث شماره  ١٧٢٠حدیث شماره  صحیح؛ ترمذی - ٢
 با لفظ نسایی ٤٢٥٥حدیث شماره  و نسایی ٤١٣١حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٤٤

 

ِ بِْن ُ�َمرَ  .١٠ ِ قَاَل: قَاَل رَُسوُل  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َمْن لَِبَس ثَوَْب ُشْهَرٍة يِف : «ج ا�َّ
لَْهَب ِ�يِه نَاًرا

َ
ِقيَاَمِة، ُ�مَّ أ

ْ
ُ ثَوَْب َمَذلٍَّة يَْوَم ال بََسُه ا�َّ

ْ
ل
َ
ْ�يَا، أ  ١.»ادلُّ

که در دنیا لباس  کسی«فرمود:  ج گوید: پیامبر می ب بن عمر داللهعب
در روز قیامت لباس خواری و ذلت به او پوشانده و سپس  اللهشھرت بپوشد، 
 .»افروزد در آن آتش می

 چه نوع راه رفتن و پوشیدن لباسی منع شده است؟

�ِض َمرًَحاۖ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
َك لِلنَّاِس َوَ� َ�ۡمِش ِ� ٱۡ� َوَ� تَُصّعِۡر َخدَّ

َ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل  َوٱۡقِصۡد ِ� َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ  ١٨فَُخورٖ إِنَّ ٱ�َّ
ۡصَ�ِٰت لََصۡوُت ٱۡ�َِم�ِ 

َ
نَ�َر ٱۡ�

َ
 . ]١٩-١٨[لقمان:  ﴾١٩أ
اعتنایی] از مردم روی نگردان و مغرورانه در زمین راه نرو. به راستی که  و [با بی«

رو باش و  ارت] میانهالله ھیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد. و [در منش و رفت
ترین صدا، صدای خران  به آرامی سخن بگو [نه با صدای بلند؛ چرا که] قطعًا زشت

 ».است

رُۡجلِِهنَّ ِ�ُۡعلََم َما ﴿فرماید:  ی زنان می بلندمرتبه درباره الله .٢
َ
َوَ� يَۡ�ِۡ�َن بِأ

 ۚ  . ]٣١[النور:  ﴾ُ�ۡفَِ� ِمن زِ�نَتِِهنَّ
ی خود را [چنان بر زمین] نکوبند که [صدای]  پاھاھمچنین [ھنگام راه رفتن] «

 ».اند [= خلخال] آشکار شود ھایی که [زیر لباس] پنھان کرده زینت

يِب ُهَر�َْرةَ   .٣
َ
ِ  س َ�ْن أ ْن َ�ْتيَِبَ الرَُّجُل يِف  ج قَاَل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
: أ َ�ْن ِلبَْستَْ�ِ

ْن �َْشتَِمَل بِاثلَّوِْب الَواِحِد لَيَْس ىلَعَ اثلَّوِْب الَواِحِد لَيَْس ىلَعَ فَرِْجِه 
َ
ٌء، َوأ ِمنُْه يَشْ

يْهِ  َحِد ِشقَّ
َ
 ٢.أ

از دو نوع پوشش منع کرد: یکی اینکه فرد  ج اللهگوید: رسول  می س ابوھریره
در یک لباس طوری خود را بپیچد که موجب کشف عورت شود و دیگر اینکه 

 را نپوشاند. بدنشطرف  کیکه ی ورطبه در یک لباس خود را بپیچد 

                                           
 با لفظ ابن ماجه ٣٦٠٧حدیث شماره  و ابن ماجه ٤٠٣٠حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ١
 ٥٨٢١بخاری حدیث شماره  - ٢



 ٥٤٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

يِب ُهَر�َْرةَ   .٤
َ
بَيْنََما رَُجٌل َ�ْميِش يِف ُحلٍَّة، ُ�ْعِجبُُه َ�ْفُسُه، : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

 يَْوِم الِقيَاَمةِ 
َ

ُ بِِه، َ�ُهَو َ�تََجلَْجُل إىِل
ٌل مُجَّتَُه، إِْذ َخَسَف ا�َّ   ١.»ُمرَجِّ

که  یفاخر، در حال یدر لباس یمرد«فرمود:  ج پیامبرگوید:  می س ابوھریره
فته شده بود، خرامان و متکبرانه راه یش را شانه زده و به خود فریموھا

 .»رود ین فرو میامت در زمین فرو ُبرد و تا روز قیرفت؛ ناگھان الله او را در زم یم

ِ «قَاَل:  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .٥ الُمتََشبِِّهَ� ِمَن الرَِّجاِل بِالنَِّساِء،  ج لََعَن رَُسوُل ا�َّ
 ٢.»َوالُمتََشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالرَِّجالِ 

که خود را به شکل زنان  یبر مردان ج اللهگوید: رسول  می ب ابن عباس
 .سازند، لعنت فرستاد یه مردان میکه خود را شب یآورند و بر زنان یدرم

ِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  .٦ َه بَِقْوٍم َ�ُهَو ِمنُْهمْ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
  ٣.»َمْن �ََشبَّ

 یه قومیھرکس که خود را شب«فرمود:  ج اللهگوید: رسول  می ب ابن عمر .٧
 .»ھاست آن ی بسازد، از جرگه

 زن لباس و زینتش را آشکار نکند

َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ﴿فرماید:  می الله .١ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� يُۡد�َِ� َ�ٰٓ

َ
ِ�ّ

ُ َ�ُفوٗر�  ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

 . ]٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩رَِّحيٗما
ھایشان را به  چادر ای پیامبر، به ھمسران و دخترانت و دیگر زنان مؤمن بگو که«

تر است به  شایستگی بر [سر و سینۀ] خویش بیفکنند. این [گونه پوشش] مناسب
شوند و [در نتیجه،] مورد آزار [افراد  ه [در جامعه به متانت و وقار] شناخته کاین

 ».ھرزه] قرار نگیرند؛ و الله آمرزندۀ مھربان است

بَۡ�ٰرِهِنَّ َوَ�ۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوقُل ّلِۡلُمۡؤمَِ�ِٰت َ�غۡ ﴿فرماید:  و نیز می .٢
َ
ُضۡضَن مِۡن �

 ۖ ٰ ُجيُو�ِهِنَّ  . ]٣١[النور:  ﴾َوَ� ُ�بِۡديَن زِ�نَتَُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر مِۡنَهاۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٠٨٨و مسلم حدیث شماره  ٥٧٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١

 ٥٨٨٥شماره  بخاری حدیث - ٢
 ١٢٦٩. ارواء الغلیل آلبانی: ٤٠٣١و ابوداود حدیث شماره  ٥١١٤حسن؛ احمد حدیث شماره  -٣
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و به زنان مؤمن [نیز] بگو چشمان خود را [از نگاه به نامحرم] فروگیرند و پاکدامنی «
زند و زیور [و آرایِش] خود را آشکار نکنند؛ مگر آنچه [به صورت طبیعی] نمایان ور

 ».شان پوشیده گردد] است؛ و باید روسری خود را بر سینه بیفکنند [تا موھا و سینه

ِٰ� َ� يَرُۡجوَن نَِ�اٗحا فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ﴿و گفته است:  .٣ َوٱلَۡقَ�ِٰعُد ِمَن ٱلّنَِسآءِ ٱ�َّ
ُ ُجَناٌح  ۗ َوٱ�َّ َُّهنَّ ن �َۡستَۡعفِۡفَن َخۡ�ٞ ل

َ
َِ�ٰتِۢ بِزِ�َنةٖ� َوأ ن يََضۡعَن �َِياَ�ُهنَّ َ�ۡ�َ ُمَتَ�ّ

َ
أ

 . ]٦٠[النور:  ﴾٦٠َسِميٌع َعلِيمٞ 
ای که [دیگر میل و] امید زناشویی ندارند، گناھی  و بر زنان [یائسه و] از کار افتاده«

کنار گذارند، [به شرط آنکه آرایش و] نیست که پوشش [سر و صورِت] خویش را 
زینتی را آشکار نکنند؛ و اگر عفت بورزند [و خود را بپوشانند] برایشان بھتر است؛ و 

 ». الله شنوای داناست

 توجه نمودن به زینت و نظافت

َ�يُْت انلَّيِبَّ  .١
َ
�ِيِه، قَاَل: أ

َ
ْحوَِص، َ�ْن أ

َ ْ
يِب األ

َ
لََك َماٌل؟«يِف ثَوٍْب ُدوٍن، َ�َقاَل:  ج َ�ْن أ

َ
» أ

يِّ الَْماِل؟«قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: 
َ
َيِْل، » ِمْن أ

ْ
َغنَِم، َواخل

ْ
ُ ِمَن اِإلبِِل، َوال قَاَل: قَْد آتَاِ� ا�َّ

ِ�يِق، قَاَل:  ِ َعلَيَْك، َوَ�َراَمِتهِ «َوالرَّ ثَُر نِْعَمِة ا�َّ
َ
 فَلُْ�َ أ

ً
ُ َماال  ١.»فَإَِذا آتَاَك ا�َّ

 ج ھایی نامرتب نزد پیامبر کند که گفت: با لباس پدرش نقل میص از حوَ ابو اَ 
به  اللهگفتم:  »چه داری؟«گفتم: بله. فرمود:  »آیا مال داری؟«رفتم. فرمود: 

 لیابه تو م اللهوقتی «من شتر، گوسفند، اسب و برده عطا کرده است. فرمود: 
 .»نعمت پروردگار بر تو دیده شود و احسان عطا کرده است، چنان کن که آثار

٢.  ِ ِ  س َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ تَانَا رَُسوُل ا�َّ
َ
َق  ج قَاَل: أ ى رَُجًال َشِعثًا قَْد َ�َفرَّ

َ
فََرأ

ُن بِِه َشْعَرهُ «َشْعُرُه َ�َقاَل: 
ُد َهَذا َما �َُس�ِّ َما اَكَن َ�ِ

َ
ى رَُجًال آَخَر وََعلِْيِه ِ�يَاٌب »أ

َ
، َوَرأ

ُد َماًء َ�ْغِسُل بِِه ثَْوَ�هُ « :ِسَخٌة، َ�َقاَل وَ  َما اَكَن َهَذا َ�ِ
َ
 ٢.»أ

نزد ما آمد و مردی را دید که  ج اللهگوید: رسول  می س جابر بن عبدالله
 نآبا  تا موھایش را یابد ینمآیا چیزی «موھایش ژولیده و نامرتب است. فرمود: 

                                           
 با لفظ ابوداود ٥٢٢٤حدیث شماره  و نسایی ٤٠٦٣حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ١
 با لفظ ابوداود ٥٢٣٦حدیث شماره  و نسایی ٤٠٦٢حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ٢
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و مردی دیگر را دید که لباس چرکی بر تن داشت،  »تمیز و مرتب نماید؟
 ».تا لباسش را بشوید؟ یابد ینمآبی آیا «فرمود: 

 پوشاندن سر

 رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُحَر�ٍْث 
َ

ْ�ُظُر إىِل
َ
�ِّ أ

َ
، وََعلَيِْه ِعَماَمٌة  ج قَاَل: َك� ىلَعَ الِْمنرَْبِ

ْرىَخ َطَرَ�يَْها 
َ
 ١ .َ�ْ�َ َكِتَفيْهِ َسوَْداُء، قَْد أ

نگرم که بر  می ج اللهگوید: گویی من اکنون به سوی رسول  می س عمرو بن ُحَریث
 ھایش رھا کرده بود. اش را بین شانه ی سیاھی بر سر داشت که گوشه منبر بود و عمامه

 دعای پوشیدن لباس جدید و مانند آن

ُْدرِيِّ 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  س َ�ْن أ ا  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ اُه بِاْسِمِه إِمَّ إَِذا اْستََجدَّ ثَْوً�ا َسمَّ

ْو ِعَماَمًة ُ�مَّ َ�ُقوُل: 
َ
لَُك ِمْن َخْ�ِهِ وََخْ�ِ َما ُصِنَع «قَِميًصا، أ

َ
ْسأ

َ
نَْت َكَسْوتَنِيِه أ

َ
َْمُد أ

ْ
اللَُّهمَّ لََك احل

هِ، َورَشِّ  ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
ُ، َوأ

َ
ُ  هل

َ
ْصَحاُب انلَّيِبِّ » َما ُصِنَع هل

َ
َة: فاََكَن أ بُو نرَْضَ

َ
إَِذا لَِبَس  ج قَاَل أ

 
َ

ُ َ�َعاىل ُ: ُ�بَْ� َوُ�ِْلُف ا�َّ
َ

َحُدُهْم ثَْوً�ا َجِديًدا ِ�يَل هل
َ
 ٢.أ

پیراھن یا - لباس جدیدی ج اللهگوید: ھرگاه رسول  می س ابوسعید خدری
ش یا الله! ھمه حمد و ستای«: دفرمو می و کرد نامش یاد میپوشید، آن را به  می -عمامه

ِر آن و ی. من از تو خیا را به من پوشانده -ا ردایراھن یا پیعمامه - نیژه توست؛ تو، ایو
که  یکنم و از شّر آن و شّر  یآن ساخته شده است، درخواست م یرا که برا یریخ

ز ا ییکگوید: ھرگاه  ابونضره می. »میجو یآن ساخته شده است، به تو پناه م یبرا
گفتند: این لباس را کھنه کنی و  پوشید، به او می لباسی جدید می ج صحاب پیامبرا

 بدھد. تودر عوضش لباس دیگری به  الله

                                           
 ١٣٥٩شماره مسلم حدیث  - ١
 با لفظ ابوداود ١٧٦٧حدیث شماره  و ترمذی ٤٠٢٠حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود - ٢
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 که لباس جدیدی بپوشد دعا برای کسی

مُّ َخادِلٍ بِنُْت َخادِلٍ 
ُ
ِ  ل أ يِتَ رَُسوُل ا�َّ

ُ
يَصٌة َسوَْداُء، قَاَل: بِثِيَاٍب ِ�يَها  ج قَالَْت: أ َمْن «مَخِ

ْسِكَت الَقْوُم، قَاَل: » تََرْوَن نَْ�ُسوَها َهِذهِ اخلَِميَصةَ 
ُ
مِّ َخادِلٍ «فَأ

ُ
يِتَ يِب انلَّيِبُّ » ا�ْتُوِ� بِأ

ُ
 ج فَأ

بََسنِيَها �ِيَِدهِ، َوقَاَل: 
ْ
ل
َ
ْخِليِق «فَأ

َ
بِْ� َوأ

َ
َ�ْ�ِ » أ  ١.َمرَّ
ھایی آوردند که در  لباس ج اللهگوید: برای رسول  می ل ام خالد دختر خالد

به نظر شما این چارقد را به چه کسی «شان چھار قد سیاھی بود. فرمود:  میان
 ج . مرا نزد پیامبر»به ام خالد بدھید«حاضران ساکت شدند. فرمود:  »بپوشانیم؟

را کھنه این را بپوش تا آن «آوردند و با دستانش آن را به من پوشانید و فرمود: 
 . دوبار این جمله را تکرار کرد.»ینمای

 روش کفش پوشیدن

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 بِايلَِمِ�، َو�َِذا «قَاَل:  ج أ

ْ
َحُدُ�ْم فَلْيَبَْدأ

َ
إَِذا ا�ْتََعَل أ

لَُهَما ُ�نَْعُل  وَّ
َ
َماِل، يِلَُ�ِن ايلُْمَ� أ  بِالشِّ

ْ
 ٢.»َوآِخَرُهَما ُ�ْ�َعُ نََزَع فَلْيَبَْدأ

کفش فرمود: ھرگاه یکی از شما خواست  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
ھایش را بیرون بیاورد، از  و ھرگاه خواست کفش بپوشد، از سمت راست شروع کند

 سمت چپ آغاز نماید. پای راست باید در پوشیدن اول و در بیرون آوردن آخر باشد.

 به دست نمودن آن انگشتر مردان و چگونه

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
َهِب  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ نَُّه َ�َ� َ�ْن َخاتَِم اذلَّ

َ
�.٣  

 از انگشتر طال نھی کرد. ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره

�ٍَس  .٢
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ُه ِمنْهُ  ج أ ٍة َوَ�َن فَصُّ  ٤.اَكَن َخاَ�ُمُه ِمْن فِضَّ

 و نگین آن از نقره بود. ج کند که انگشتر پیامبر روایت می س انس

                                           
 ٥٨٤٥بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٠٩٧و مسلم حدیث شماره  ٥٨٥٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٠٨٩و مسلم حدیث شماره  ٥٨٦٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
  ٥٨٧٠اره بخاری حدیث شم -٤
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�َِس بِْن َمالٍِك  .٣
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ٍة يِف يَِميِنِه، ِ�يِه فَصٌّ  ج أ لَِبَس َخاَ�َم فِضَّ

هُ  ا يَِ� َكفَّ ُه ِممَّ  ١.َحبيَِشٌّ اَكَن َ�َْعُل فَصَّ
ن آن از یکه نگ یا نقرهک انگشتر ی ج اللهگوید: رسول  می س انس بن مالک

کف دستش قرار  ینش را به سویحبشه بود، در دست راستش نموده بود و نگ
 .داد یم

�ٍَس  .٤
َ
َْذنَا َخاَ�ًما، َوَ�َقْشنَا ِ�يِه «َخاَ�ًما، قَاَل:  ج قَاَل: َصنََع انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ إِنَّا اختَّ

َحدٌ 
َ
رَى بَِر�َقُه يِف ِخنرَْصِهِ قَاَل: » َ�ْقًشا، فََال َ�نُْقَشنَّ َعلَيِْه أ

َ َ
 ٢.فَإِ�ِّ أل

ما انگشتری گرفتیم و «انگشتری ساخت و فرمود:  ج گوید: پیامبر می س انس
. انس »آن را حک نکندد ھمانندر آن نقشی حک نمودیم. پس کسی دیگر 

 .دیدم می اورا در انگشت خنصر  نآ گوید: من درخشش می

 پوششی طالیی که برای زنان جایز است

ىَت النَِّساَء،  .فََص�َّ َ�بَْل اخلُْطبَةِ  ج َشِهْدُت الِعيَد َمَع انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .١
َ
فَأ

 ٣.فََجَعلَْن يُلِْقَ� الَفتََخ َواخلََواِ�يَم يِف ثَوِْب بَِاللٍ 
 ج پیامبردر نماز عید حاضر شدم.  ج گوید: ھمراه پیامبر می ب ابن عباس

خواند. سپس نزد زنان آمد. آنان شروع به ریختن قبل از خطبه نماز 
 انگشترھای بزرگ و کوچک در چادر بالل نمودند.

ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .٢ ْسَماَء قِالََدًة َ�َهلََكْت، َ�بََعَث رَُسوُل ا�َّ
َ
�ََّها اْستََعارَْت ِمْن أ

َ
 ج �

َالُة َولَيَْس َمَعُهمْ  ْدَرَ�تُْهُم الصَّ
َ
  رَُجًال فَوََجَدَها، فَأ

َ
َماٌء، فََصلَّْوا، فََشَكْوا َذلَِك إىِل

 ِ مِ  ج رَُسوِل ا�َّ ُ آيََة اتلَّيَمُّ نَْزَل ا�َّ
َ
 ٤.فَأ

ت گرفته بودم، یه از (خواھرم) اسماء به عارکرا  یگلوبندگوید:  می ل عایشه
 ی. در اثنااو آن گلوبند را پیدا کرد و مردی را فرستاد ج گم شد. رسول الله

                                           
 ٢٠٩٤مسلم حدیث شماره  -١
 ٥٨٧٤بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٨٨٤و مسلم حدیث شماره  ٥٨٨٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ بخاری ٣٦٧و مسلم حدیث شماره  ٣٣٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤
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نماز  )بدون وضو( ھمراه خود آب نداشتند. و دینماز فرا رسجستجو، وقت 
 ی تیمم را نازل کرد. آیه اللهشکایت کردند. در نتیجه  اللهنزد رسول خواندند. 

 فروتنی در لباس و رختخواب

يِب بُرَْدةَ  .١
َ
ْخرََجْت إيَِلْنَا اَع�َِشُة ِكَساًء َو�َِزاًرا َغِليًظا، َ�َقالَْت: قُِبَض  س َ�ْن أ

َ
قَاَل: أ

  ١.يِف َهَذيِْن  ج ُروُح انلَّيِبِّ 
به سوی  زبر و درشتی ھمراه با چادر و ازارِ  ل گوید: عایشه می س ابو برده

 قبض روح شد. ،لباسدر این دو  ج اللهما آمد و گفت: رسول 

َدًما َحْشوُهُ  ج اَع�َِشَة، قَالَْت: إِ�ََّما اَكَن فَِراُش رَُسوِل اهللاِ َ�ْن  .٢
َ
ي َ�نَاُم َعلَيِْه أ ِ

َّ
اذل

 ٢.يِلٌف 
خوابید از پوست  که بر آن می ج اللهگوید: رختخواب رسول  می ل عایشه
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 با لفظ بخاری ٢٠٨٠و مسلم حدیث شماره  ٥٨١٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 کتاب اذکار -٤

 شامل امور زیر است:
 احکام اذکار. -١
 انواع اذکار، که شامل این موارد است: -٢

 اذکار صبح و شام. .١
 .مطلق اذکار .٢

 ھاست: اذکار مقید، که شامل این -٣
 شوند. اذکاری که ھنگام سختی گفته می .١
 آید. ای پیش می اذکار ھنگام اموری که عارضه .٢

 احکام اذکار -١
آمده است را اذکاری که در قرآن کریم و سنت صحیح نبوی  ازی شماردر این باب 

 نیتر لتیبافضو  زشمندترینارن، یتر آسانترین،  دهسااز  اللهم. یاد و ذکر ذکر نمود
ترین حرکت اعضا و جوارح است و یاد الله در  ھاست. حرکت دادن زبان سبک عبادت

در  اللهزمانی است که ذکر با حضور قلب باشد.  ،آن ھا جایز است و بھتریِن  تمام وقت
ن ییب داده است که به سایر اعمال چناین باره چنان فضیلت و بخششی را ترت

 ای عطا نکرده است. مرتبه

 فقه ذکر
بندگانش را به آن دستور داده است.  اللهھایی است که  از برترین عبادت اللهذکر 

که توانایی و قدرت انجامش را  کرده و کسیای حدودی را معین  برای ھر فریضه الله
برای ذکر حد و وقتی را معین  اللهزیرا  ؛پذیرد، جز ذکر نداشته باشد، عذرش را می

که  شود، مگر کسی نکرده است و ھیچ فردی با ترک کردن ذکر معذور شمرده نمی
 فرماید:  چه می عقل و درکش باشد، چنان مغلوِب 



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٥٢

 

ِيَن ﴿ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� َ ذِۡكٗر� َكثِٗ��َ�ٰٓ ْ ٱ�َّ ْ ٱۡذُكُروا ِصيً�  ٤١َءاَمُنوا

َ
ُهَو  ٤٢وََسّبُِحوهُ بُۡ�َرٗة َوأ

� َوَ�َن بِٱلُۡمۡؤِمنَِ�  لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ ِي يَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن ٱلظُّ ٱ�َّ
 . ]٤٣-٤١[األحزاب:  ﴾٤٣رَِحيٗما

اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شامگاه او را به پاکی  ایمان آوردهای کسانی که «
کنند] تا  فرستد و فرشتگانش [نیز دعایتان می بستایید. اوست که بر شما درود [و رحمت] می

 ».ھا به سوی نور بیرون آورد و [الله] ھمواره نسبت به مؤمنان مھربان است شما را از تاریکی
 اللهچه  ی دو امر مکلف است: یکی ذکر و دیگری شکر. چنان ھر مؤمنی درباره

 فرماید:  می

ۡذُكرُۡ�ۡم َوٱۡشُكُرواْ ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ ﴿
َ
 . ]١٥٢[البقرة:  ﴾١٥٢فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری مرا به جای آورید و از من ناسپاسی «
 ».نکنید

ا بر شکر مقدم نمود که ذکر مشغول شدن با یاد الله است و بدین جھت ذکر ر الله
ای را دوست بدارد، او را  بنده اللهھای الله. ھرگاه  شکر مشغول شدن با سپاس از نعمت

کند تا  کند: یکی اینکه ذکر و یادش را به او ابالغ و الھام می با دو کرامت اکرام می
دوم اینکه او را از کارھای حرام و ھا یاد کند.  پروردگارش را در ملکوت آسمان

فرماید:  بر او غضب نکند و او را کیفر ندھد. می اللهکند تا  دلبستگی به دنیا حفاظت می

ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد ﴿ ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱلَۡعِ�ِّ يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُه َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
َبَع َهَوٮُٰه  َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�دُ  ۡ�َفۡلَنا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱ�َّ

َ
ۡ�َياۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا
َ
 . ]٢٨[الکهف:  ﴾٢٨َوَ�َن أ
و خود را [بر ھمنشینی] با کسانی ھمراه [و شکیبا] گردان که بامداد و شامگاه «

خواھند؛ و ھرگز چشمانت  نکه فقیرند، تنھا] رضایِت او را میخوانند [و با آ پروردگارشان را می
را از آنان برنگردان تا زیورھای دنیا [و ھمنشینی با اشراف و قدرتمندان] را بخواھی و 

ایم و از ھوای نفس  که دلش را از یاد خویش غافل ساخته [ھمچنین] از کسی پیروی نکن 
 ».خود پیروی کرده و کارش تباه است

 د یاد کردن پروردگارحکمت زیا
رساند: اولی: آرامش قلب، زیرا  ی بزرگ می ذکر و یاد پروردگار به انسان دو فایده

 اللهکه به الله ایمان بیاورد،  ی احوال به پروردگارش محتاج است و کسی انسان در ھمه
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دارد از او منع  کند و آنچه را که ناپسند می آنچه را که دوست دارد به او عطا می
 یابد.  کند، پس قلبش آرام می می

ِ َ�ۡطَم�ِنُّ ٱلُۡقلُوُب ﴿ َ� بِِذۡ�رِ ٱ�َّ
َ
� ِۗ ِيَن َءاَمنُواْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُو�ُُهم بِِذۡ�رِ ٱ�َّ  .]٢٨[الرعد:  ﴾٢٨ٱ�َّ

ھا  گیرد. بدانید که دل ھایشان به یاد الله آرام می اند و دل ] کسانی که ایمان آورده [ھمان«
 ».گیرد رام میبا یاد الله آ

کریم و توانا و مھربان کسی دیگر  اللهو غیر از  ستا پایان نیازھای بندگان بی

ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ ﴿فرماید:  کند. او می نیازھای بندگان را مسدود نمی َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ءٖ فَٱۡ�ُبُدوهُۚ َوُهَو َ�َ ۡ�َ ِ
 . ]١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢َو�ِيلٞ َ�ٰلُِق ُ�ّ

حق] جز او نیست؛ آفرینندۀ ھمه چیز  این است الله، پروردگار شما؛ ھیچ معبودی [به«
 ».است؛ پس او را عبادت کنید و [بدانید که] او [مراقب و] کارگزار ھمه چیز است

ار ی ذکر الله این است که انو ھر چیزی غیر از الله ذاتا تاریک و ظلمانی است. فایده
کند و روح را با نور  ھا را از قلب دور می و تاریکی درسان عالم ربوبیت را به باطن قلب می

�ِض� َمَثُل نُورِهِۦ ﴿فرماید:  چه می نماید. چنان الھی تابان می
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُ نُوُر ٱلسَّ ۞ٱ�َّ

ۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِ� زَُجاَجٍة�  َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد مِن َكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها مِۡصَباٌح َّ�
َ
ٱلزَُّجاَجُة َك�

 ۚ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞ َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ�ِيَّةٖ َوَ� َغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتَها يُِ�ٓ نُّوٌر  َشَجَر�ٖ مُّ
 ُ ۚ َوَ�ۡ�ُِب ٱ�َّ ُ ِ�ُورِهِۦ َمن �ََشآُء � َ�ۡهِدي ٱ�َّ ٰ نُورٖ ٍء َ�َ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ ۡمَ�َٰل لِلنَّاِس� َوٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

 . ]٣٥[النور:  ﴾٣٥َعلِيمٞ 
ھا و زمین است. َمثِل نور او ھمانند چراغدانی است که درونش چراغی  الله نور آسمان«

ای درخشان  ای قرار دارد [و] آن شیشه گویی ستاره [افروخته] است [و] آن چراغ در شیشه
شود که نه شرقی است و نه  [روغن] درخت پربرکت زیتون افروخته میاست. این چراغ، با 

تابد]. روغنش [چنان زالل است که] نزدیک است بدون  غربی [و خورشید ھمواره بر آن می
گونه  ور گردد. نوری است افزون بر نور. [قلب مؤمن نیز با نور ھدایت این  تماس با آتش شعله

کند؛ و الله برای مردم  واھد به نور خویش ھدایت میکس را بخشود] و الله ھر  روشن می
 ».زند؛ و الله به ھمه چیز داناست ھا می َمثل

 ھا و زمین است. ھای انسان. الله نور آسمان دور کردن تاریکی - دوم
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 اقسام ذکر
 ذکر پروردگار بر سه نوع است:

 اعضا و جوارح. ؛زبان ؛ذکر با قلب

ال قوة ال حول وال اله اال اهللا، اهللا اكرب، ، اهللا، احلمد هللاسبحان ذکر با زبان مانند گفتن 

، و اذکار مطلق و مقید و تالوت قرآن و دعوت به سوی پروردگار و آموزش اال باهللا
 فرماید: باشد. می شریعت و ھمانند آن می

َ َوقُولُواْ قَۡوٗ� َسِديٗدا﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  . ]٧٠[األحزاب:  ﴾٧٠َ�ٰٓ

 ».اید، از الله پروا کنید و سخنی راست و درست بگویید ای کسانی که ایمان آورده«
 اما ذکر با قلب بر سه نوع است: 

ھای الله و صفات و  و شکوه و زیبایی نام اللهاین که انسان به دالیل یگانگی  .١
 وارد شود.افعالش تفکر کند تا در قلبش محبت الله و بزرگی و شکر و طاعتش 

این که در زیبایی احکام شریعت مانند امر و نھی، حالل و حرام، پاداش و کیفر  .٢
ھا و ترک گناھان بر او آسان شود  و وعد و وعید بیندیشد تا انجام دادن طاعت

فََ� ﴿شود.  و آن با نگاه کردن در آیات قرآن و سنت نبوی تکمیل می
َ
أ

 ٰ ۡم َ�َ
َ
ٓ  َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ ۡ�َفالَُها

َ
 . ]٢٤[محمد:  ﴾٢٤قُلُوٍب أ

 ».ھایشان نھاده شده است؟ ھا[ی غفلت] بر دل کنند یا قفل آیا در قرآن تدّبر نمی«
ھای الله در عالم باال و پایین  این که در آیات تکوینی و اسرار و رموز آفریده .٣

که به حمد ھا را بیانگر یگانگی الله بداند  ای در میان آفریده بیندیشد و ھر ذره
دھند تا  اش گواھی می و سپاس او تسبیح گفته و به یگانگی و شکوه و زیبایی

بیند و این  گویا عظمت و ذلت و محبتش را می هک را طوری عبادت کند الله
 دریایی است که ساحل ندارد.

اما ذکر با اعضا و جوارح آن است که انسان در طاعت الله غرق شده و از نافرمانی و 
 لی باشد. گناه خا

ۡذُكرُۡ�ۡم َوٱۡشُكُرواْ ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ ﴿
َ
 . ]١٥٢[البقرة:  ﴾١٥٢فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری مرا به جای آورید و از من ناسپاسی «
 ».نکنید
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شامل فضل الھی » اذکرکم«ھاست و در  ی انواع طاعت امر به ھمه» فاذکرونی«ی  آیه
مانند پاداش بزرگ و جایگاه رفیع و خشنودی  ؛ھاست ھا و نیکی به اعطای انواع کرامت

 پروردگار.

ن �َۡسَتقِيمَ  ٢٧إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكرٞ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿
َ
 . ]٢٨-٢٧[التکویر:  ﴾٢٨لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ

ا که بخواھد این [قرآن] چیزی جز پند و اندرز برای جھانیان نیست. برای ھر یک از شم«
 ».راه راست [حق را] در پیش گیرد

برترین ذکر آن است که قلب و زبان و جوارح در آن دخیل باشند و ھمراه با تضرع و 
 ترس باشد. 

�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱۡ�َۡهرِ مَِن ٱۡلَقۡوِل بِٱلُۡغُدّوِ َوٱ�َصاِل َوَ� ﴿ َوٱۡذُكر رَّ
 . ]٢٠٥[األعراف:  ﴾٢٠٥َن ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ تَُ�ن مِّ 

و پروردگارت را در دل خویش با تضّرع و ترس، بدون آوای بلند [در] بامدادان و «
 ».ن و [از یاد الله] غافل نباشکشامگاھان یاد 

 در بدن انسان ھفت نوع است اللهذکر 
ترس و  ذکر با زبان و حمد و ستایش و استغفار و دعاست و ذکر با قلب با محبت و

روح تسلیم و راضی شدن است و  امید و تعظیم پروردگار جھانیان ھمراه است. ذکرِ 
آسمان و زمین  پروردگارِ  ھا، گوش فرا دادن به وحِی  گوش چشم گریه کردن و ذکرِ  ذکرِ 

 بدن با تالش و وفا کردن است.  ھا با بذل و بخشش است و ذکرِ  دست است و ذکرِ 

ُ وَِجلَۡت قُلُو�ُُهۡم �َذا تُلِيَۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتُُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ٱ﴿ ِيَن إَِذا ذُكَِر ٱ�َّ َّ�
ُونَ  ٰ َرّ�ِهِۡم َ�َتَو�َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ٢إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ َومِمَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣ٱ�َّ

ُ
أ

 ۚ ا َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ  . ]٤-٢[األنفال:  ﴾٤ل
ھایشان ھراسان  شود، دل تردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که وقتی الله یاد می بی«

افزاید و بر پروردگارشان توکل  شود، بر ایمانشان می گردد و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می می
کنند.  ایم انفاق می  شان کرده دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  . ھمان کسانیکنند می

ه به راستی مؤمنند. برای آنان نزد پروردگارشان، درجاتی [واال] و آمرزش و کآنان ھستند 
 ».و خواھد بودکروزِی نی
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رد و را در حالت خوشی یاد کند، الله او را در حالت سختی یاد خواھد ک الله ھر کس
این خطاب الھی به سوی  ،ی حاالت برترین ذکر کنندگان کسی است که در ھمه

 یادآور شود که فرمود: را ی مخلوقات ی پروردگار جھانیان، و ھمه فرستاده

َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ٱ�َّ
ُ
ِ أ َوَذَكَر لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

َ َكثِٗ��  . ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١ٱ�َّ
تردید، در [رفتار و گفتار] رسول الله، سرمشق نیکویی برایتان است؛ برای ھر کس که  بی«

 ».کند به الله و روز آخرت امید دارد و الله را بسیار یاد می

 ویژگی ذکر و دعا
 ییاستثنا ،است و بلند ذکر و دعا کردن فتنگه آھست ،اصل و اساس در ذکر و دعا

است و مخصوص جاھایی است که در شریعت آمده است، مانند ذکر پس از سالم در 
 نماز و تلبیه و امثال آن.

و باید در جایگاه ذکر صفات جالل و جمال پروردگار مشاھده شوند تا ھیبت و خوف 
 پروردگارش افزوده شود.الھی در قلب جای گرفته و بر محبت انسان نسبت به 

 ترس و ھراس انسان از پروردگارش دو نوع است
 ترس از کیفر. این مقام آغاز کنندگان است. .١
ترین است،  ترس و ھراس از شکوه پروردگار. این جایگاه عارفان است و کامل .٢

 فرماید: می اللهترسد.  تر از او می تر بشناسد، بیش زیرا ھرکس الله را بیش

١. ﴿ َّ� َك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱۡ�َۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل بِٱلُۡغُدّوِ َوٱۡذُكر رَّ
 . ]٢٠٥[األعراف:  ﴾٢٠٥َوٱ�َصاِل َوَ� تَُ�ن ّمَِن ٱلَۡ�ٰفِلِ�َ 

و پروردگارت را در دل خویش با تضّرع و ترس، بدون آوای بلند [در] بامدادان و «
 ».غافل نباش ن و [از یاد الله]کشامگاھان یاد 

 . ]٥٥[األعراف:  ﴾٥٥ٱۡدُعواْ َر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� وَُخۡفيًَةۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ ﴿ .٢
[ای مؤمنان،] پروردگارتان را به زاری و پنھانی بخوانید که او متجاوزان [از حدود «

 ».الھی] را دوست ندارد

ْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� فَٱۡستََجۡبَنا َ�ُۥ َوَوَهۡبَنا َ�ُۥ َ�َۡيٰ ﴿ .٣ ۥٓۚ إِ�َُّهۡم َ�نُوا ۡصلَۡحَنا َ�ُۥ َزوَۡجُه
َ
 َوأ

 . ]٩٠[األنبیاء:  ﴾٩٠ٱۡ�َۡيَ�ِٰت َو�َۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعِ�َ 
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دعایش را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و ھمسرش را [که نازا بود] «
شتافتند و  ادۀ بارداری] نمودیم. آنان ھمواره در کارھای خیر میبرایش شایسته [و آم

 ».خواندند و پیوسته برای ما [فرمانبردار و] فروتن بودند در حال بیم و امید ما را می

 ھای ذکر ویژگی

 . ]٨[المزمل:  ﴾٨َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرّ�َِك َوتَبَتَّۡل إَِ�ۡهِ تَۡبتِيٗ� ﴿مداومت:  .١
 ».یاد کن و [با خالص نمودن عبادت] تنھا به او دل ببندو نام پروردگارت را «

قِِم ﴿تر است:  این که ذکر از ھر چیزی بزرگ .٢
َ
وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن ٱلِۡكَ�ِٰب َوأ

ُ
ٱتُۡل َمآ أ

ُ َ�عۡ  ۗ َوٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ لَٰوةَ َ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ� َوَ�ِۡ�ُر ٱ�َّ ۖ إِنَّ ٱلصَّ لَٰوةَ لَُم ٱلصَّ

 . ]٤٥[العنکبوت:  ﴾٤٥َما تَۡصَنُعونَ 
[ای پیامبر،] آنچه را از این کتاب بر تو وحی شده است تالوت کن و نماز برپا دار. «

دارد؛ و البته یاد الله [از ھر  به راستی که نماز، انسان را از گناه و زشتکاری بازمی
 ».کنید داند که چه می تر است؛ و الله می کاری] باال

َ ذِۡكٗر� َكثِٗ��﴿ذکر کردن:  بسیار .٣ ْ ٱ�َّ ْ ٱۡذُكُروا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� وََسّبُِحوهُ  ٤١َ�ٰٓ

ِصيً� 
َ
 . ]٤٢-٤١[األحزاب:  ﴾٤٢بُۡ�َرٗة َوأ

اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شامگاه او را به پاکی  ای کسانی که ایمان آورده«
 ».بستایید

را یاد کند، الله او را یاد خواھد کرد:  اللهذکر در مقابل ذکر، زیرا ھرکسی  .٤

ۡذُكرُۡ�ۡم َوٱۡشُكُرواْ ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ ﴿
َ
 . ]١٥٢[البقرة:  ﴾١٥٢فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری مرا به جای آورید و از من «
 ».ناسپاسی نکنید

 در ذکر کردن ج روش پیامبر
ی اوقات و  در ھمه و بودترین مخلوق  کامل ،متعال اللهدر ذکر و یاد  ج پیامبر

 با الله طمرتبسخنانش در یاد الله بود و آنچه که   کرد. ھمه احوال پروردگار را یاد می
ھا و  ی نام درباره شیاد پروردگار بود. خبر دادن و ذکر است، امر و نھی و شریعتش

بود. حمد و سپاس پروردگارش و  پروردگارش یاد و و احکام نیز ذکرصفات و افعال 
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تسبیح و تمجید و ثنا و درخواست و دعا و ترس و امیدش ذکر الھی بود. درود و سالم 
 باد. اوالله بر 

 ، عقل، قلب، زبان و اعضا و جوارحش را تزکیه نمود و به سویشاللهپیامبری که 
 و فرمود:  نازل نمود رسالتیبر او و  کتابی فرستاد

إِۡن  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١َوٱ�َّۡجِم إَِذا َهَوىٰ ﴿
 . ]٥-١[النجم:  ﴾٥َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱۡلُقَوىٰ  ٤ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

راه نشده و به راه ند که یار شما [= محمد] ھرگز گمکه افول کسوگند به ستاره، آنگاه «
ه کگوید. [این قرآن،] وحی [الھی] است  تباھی نیفتاده است؛ و از روی ھوای نفس سخن نمی

 ».ای است] ُپرتوان، به او آموزش داده است شود. [جبرئیل که فرشته [به او] القا می

 فضایل ذکر پروردگار بلندمرتبه
 فرماید: می الله

ۡذُكرُۡ�ۡم ﴿ .١
َ
 . ]١٥٢[البقرة:  ﴾١٥٢َوٱۡشُكُرواْ ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری مرا به جای آورید و از من «
 ».ناسپاسی نکنید

ِ َ�ۡطَم�ِنُّ ٱۡلُقلُوُب ﴿ .٢ َ� بِِذۡ�رِ ٱ�َّ
َ
� ِۗ ْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُو�ُُهم بِِذۡ�رِ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا  ٢٨ٱ�َّ

ٰلَِ�ِٰت ُطوَ�ٰ لَُهۡم وَُحۡسُن َ� ٱ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ  . ]٢٩-٢٨[الرعد:  ﴾٢٩اٖب  َٔ �َّ
گیرد. بدانید که  ھایشان به یاد الله آرام می اند و دل ] کسانی که ایمان آورده [ھمان«

اند،  دهاند و کارھای شایسته کر کسانی که ایمان آورده گیرد. ھا با یاد الله آرام می دل
 ».خوشا بر آنان! و سرانجامی نیک دارند

إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َوٱلَۡ�ٰنِتَِ� َوٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت ﴿ .٣
ٰبَِ�ِٰت َوٱلَۡ�ِٰشعَِ� َوٱلَۡ�ِٰشَ�ِٰت  ِٰ�ِ�َن َوٱل�َّ ِٰدَ�ِٰت َوٱل�َّ ِٰد�َِ� َوٱل�َّ َوٱل�َّ
�َِ�ِٰت َوٱۡلَ�ٰفِِظَ� فُُروَجُهۡم  ٰٓ �ِِمَ� َوٱل�َّ ٰٓ َ�ِٰت َوٱل�َّ �َِ� َوٱلُۡمَتَصّدِ َوٱلُۡمَتَصّدِ
ۡجًرا 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱ�َّ

َ
ٰكَِ�ِٰت أ َ َكثِٗ�� َوٱل�َّ ٰكِرِ�َن ٱ�َّ َوٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت َوٱل�َّ

 . ]٣٥[األحزاب:  ﴾٣٥َعِظيٗما
 و زنان مؤمن و مردان مؤمن مسلمان و زنان مسلمان و مردان الله برای مردان«

و زنان  شکیبا و زنان راستگو و مردان راستگو و زنان فرمانبردار و مردان فرمانبردار
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 دار روزه و زنان انفاقگر و مردان انفاقگر و زنان فروتن و مردان فروتن شکیبا و مردان
دامن و مردان و زنانی که الله را بسیار و زنان پاک پاکدامن دار و مردان و زنان روزه

 ».کنند، برای [ھمگی] آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراھم نموده است یاد می

يِب ُهَر�َْرةَ  .٤
َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َ�بِْدي يِب، «: ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
: أ

َ
ُ َ�َعاىل َ�ُقوُل ا�َّ

نَا َمَعُه إَِذا َذَكَرِ�، فَإِْن 
َ
، َوأ َذَكَرِ� يِف َ�ْفِسِه، َذَكْرتُُه يِف َ�ْفيِس، َو�ِْن َذَكَرِ� يِف َمَإلٍ

 َّ
َ

�ُْت إيَِلِْه ِذَرااًع، َو�ِْن َ�َقرََّب إيِل َّ �ِِشرْبٍ َ�َقرَّ  َذَكْرتُُه يِف َمَإلٍ َخْ�ٍ ِمنُْهْم، َو�ِْن َ�َقرََّب إيِلَ
تَا

َ
�ُْت إيَِلِْه بَااًع، َو�ِْن أ تَيْتُُه َهْرَولَةً ِذَرااًع َ�َقرَّ

َ
 ١».ِ� َ�ْميِش، أ

د: من مطابق یفرما یالله متعال م«فرمود:  ج اللهگوید: رسول  می س ابوھریره
اد کند، با او یکنم و ھرگاه مرا  ینسبت به من دارد، رفتار مام  بندهکه  یگمان

کنم و  یاد میش خود یز او را پیاد کند، من نی ییخواھم بود؛ اگر مرا در تنھا
و اگر یک  کنم یاد میبھتر از آنان  ید، او را در جمعیاد نمای یاگر مرا در جمع

شوم و اگر یک ذراع به من  وجب به من نزدیک شود، یک ذراع به او نزدیک می
قدم شوم و اگر  به او نزدیک می (فاصله دو دسِت باز) نزدیک شود، یک باع

 ».ومر یش مید، من دوان دوان به سویایمن ب یزنان به سو

يِب ُموىَس  .٥
َ
ي َال يَْذُكُر َر�َُّه، : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ ِ

َّ
ي يَْذُكُر َر�َُّه َواذل ِ

َّ
َمثَُل اذل

 ٢.»َمثَُل اليَحِّ َوالَميِِّت 
که  مثال کسی«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوموسی اشعری

کند، مانند شخص  نمی دایکه پروردگارش را  کند و کسی می رکذپروردگارش را 
 .»زنده و مرده است

يِب ُهَر�َْرةَ  .٦
َ
َة َ�َمرَّ ىلَعَ َجبٍَل  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ �َِسُ� يِف َطِر�ِق َمكَّ

ُ مُجَْداُن، َ�َقاَل: 
َ

ا قَالُوا: َوَما الُْمَفرُِّدوَن؟ يَ » ِسُ�وا َهَذا مُجَْداُن َسبََق الُْمَفرُِّدونَ «ُ�َقاُل هل
اِكَراُت «رَُسوَل اِهللا قَاَل:  اِكُروَن اَهللا َكِثً�ا، َواذلَّ  ٣.»اذلَّ

نام ه ب یر مکه بود که از کنار کوھیدر مس ج اللهگوید: رسول  می س ابوھریره
 .»سبقت گرفتند مانند)، بیافراِد ُمَفّردون («ُجمدان گذشت و فرمود: 

                                           
 با لفظ بخاری  ٢٦٧٥و مسلم حدیث شماره  ٧٤٠٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٦٤٠٧بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٦٧٦مسلم حدیث شماره  -٣
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 یچه کسانمانند)  بیافراِد ُمَفّردون (ا رسول الله! یصحابه عرض کردند: 
 .»کنند یاد میار الله را یکه بس یمردان و زنان«ھستند؟ فرمود: 

 فواید ذکر پروردگار
اند از این که: ذکر الله،  شان عبارت ترین دارای فواید بزرگی است که مھم اللهذکر 

ھا را از  نماید، بدی ھا را آسان می راند، سختی کند، شیطان را می پروردگار را راضی می
و چھره را  دلنماید،  و بدن را تقویت می دلکند،  را دور می دلو غم  برد، ھّم  بین می

و ھراس انگیز را از بین  کترسناگشاید، چیزھای  کند، رزق و روزی را می نورانی می
 افزاید و نھال بھشت است. ھا می برد و بر ایمان و طاعت می

میان انسان و  رابطهشود و  اب الله میکند و سبب نجات از عذ خطاھا را پاک می
گذارد و  اش به میراث می بنده یراو ذکر و یاد الھی را ب بخشد د میرا بھبوپروردگارش 

 و انابت و رجوع و قرب به سویش را به ارمغان دارد. اومحبت الله و انس گرفتن به 
پوشاند.  تازگی میتر و   و ،دھد و به او شکوه و ھیبت ذکر به فرد ذکر کننده نیرو می

سبب نزول سکینه بر ذاکران و پوشش رحمت الله بر آنان خواھد شد. فرشتگان آنان را 
فخر و مباھات ھا  آن هکنند و ب کنند و نزد پروردگارشان از آنان یاد می احاطه می

فرماید:  به مداومت بر ذکر و یادش امر نموده است. او می اللهورزند. از این رو  می

﴿ ُّ�
َ
� َ ذِۡكٗر� َكثِٗ��َ�ٰٓ ْ ٱ�َّ ْ ٱۡذُكُروا ِيَن َءاَمُنوا ِصيً�  ٤١َها ٱ�َّ

َ
ِي  ٤٢وََسّبُِحوهُ بُۡ�َرٗة َوأ ُهَو ٱ�َّ

� َوَ�َن بِٱلُۡمۡؤمِنَِ�  لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ يَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن ٱلظُّ
ۡجٗر� َكرِ�ٗماَ�ِيَُّتُهۡم يَۡوَم  ٤٣رَِحيٗما

َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
 . ]٤٤-٤١[األحزاب:  ﴾٤٤يَۡلَقۡونَُهۥ َسَ�ٰٞمۚ َوأ

اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شامگاه او را به پاکی  ای کسانی که ایمان آورده«
کنند] تا  فرستد و فرشتگانش [نیز دعایتان می بستایید. اوست که بر شما درود [و رحمت] می

ھا به سوی نور بیرون آورد و [الله] ھمواره نسبت به مؤمنان مھربان است.  تاریکی شما را از
است و [الله] پاداشی ارجمند برایشان فراھم » سالم«کنند، درودشان  که با او دیدار می روزی 

 ».ساخته است

 باقیات صالحات
برای عملی است که رضایت پروردگار را در بر دارد، مانند دعا، ذکر، و سایر طاعات. 

 :مثال



 ٥٦١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

: معنایش مقدس دانستن الله و پاک بودنش از عیوب و نقایص است سبحان اهللا .١
اش برایش شریک قایل نشدن و در اسماء و صفاتش  و در ربوبیت و الوھیت
 برایش تشبیه ننمودن.

ھای نیکو برای الله. او برای کمال  ی خصلت کردن ھمه: یعنی ثابت احلمد هللا .٢
 و دین و شریعتش ستودنی است. ھا تمش و افعال و نعذات و اسماء و صفات

ی  : یعنی معبود بر حقی جز پروردگار نیست و عبادت را از ھمهال اله اال اهللا .٣
 یکتا و بدون شریک اثبات کردن. اللهھا نفی کردن و برای  آفریده

یعنی اثبات صفات شکوه و عظمت و کبریایی برای پروردگار یکتا و  :اهللا اكرب .٤
 بدون شریک.

یگانه صاحب غلبه و نیروست و کسی جز او  الله: یعنی ال قوة اال باهللاال حول و .٥
دھد و ما قدرت تمکین ھیچ عملی را بدون یاری پروردگار  حاالت را تغییر نمی

 دھد. ی الله روی نمی نداریم و در جھان ھستی ھیچ چیزی بدون اجازه

 فضایل مداومت بر ذکر الله
 فرماید: می الله

ْوِ� ﴿ .١
ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ �ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� إِنَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتفَ  ١٩٠ٱۡ� َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ�َّ ُروَن ِ� َخلِۡق ٱ�َّ كَّ

�ِض َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقِنَا َعَذاَب ٱ�َّارِ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ﴾١٩١ٱلسَّ

 . ]١٩١-١٩٠[آل عمران: 
ھای  ھا و زمین و آمد و شِد شب و روز، نشانه به راستی در آفرینش آسمان«

] ایستاده  که الله را [در ھمۀ احوال  [آشکاری] برای خردمندان است. [ھمان] کسانی
اندیشند [و  ھا و زمین می کنند و در آفرینش آسمان و نشسته و بر پھلو آرمیده یاد می

ای؛ منّزھی تو؛ پس ما را از عذاب  را بیھوده نیافریدهھا  این پروردگارا،«گویند:]  می
 ».آتش [دوزخ] نگاه دار

ْ إِ ﴿ .٢ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ِ ْ إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ ِ ِمن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ فَٱۡسَعۡوا لَٰوة ذَا نُودَِي لِلصَّ

ْ ٱۡ�َۡيَعۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  لَٰوةُ  ٩َوَذُروا فَإَِذا قُِضيَِت ٱلصَّ
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ْ ٱ ِ َوٱۡذُكُروا ْ ِمن فَۡضِل ٱ�َّ �ِض َوٱۡ�َتُغوا
َ
ْ ِ� ٱۡ� وا َ َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم فَٱنتَِ�ُ َّ�

 . ]١٠-٩[الجمعة:  ﴾١٠ُ�ۡفلُِحونَ 
که برای نماز روز جمعه، اذان گفته شد، به  اید، ھنگامی  ای کسانی که ایمان آورده«

سوی [نماز و] ذکِر الله بشتابید، و خرید و فروش را رھا کنید. اگر بدانید، این [کاری 
که نماز پایان یافت،  بھتر است. و ھنگامی  شود] برایتان که به شما دستور داده می

[برای کسب رزق و روزی] در زمین پراکنده شوید و از فضِل الله طلب کنید؛ و الله 
 ».را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید

ْحيَانِهِ  ج قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .٣
َ
  ١.يَْذُكُر اَهللا ىلَعَ لُكِّ أ

 .کرد یاد میش، الله متعال را یتمام اوقات خودر  ج پیامبرگوید:  می ل عایشه

ِ بِْن �رُْسٍ  .٤ ائَِع اإلِْسَالِم قَْد َكرُثَْت  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ إِنَّ رَشَ نَّ رَُجًال قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

�ََشبَُّث بِِه، قَاَل: 
َ
ٍء أ ِ� �يَِشْ ْخرِبْ

َ
، فَأ َّ ِ «يلَعَ  يََزاُل لَِسانَُك َرْطبًا ِمْن ِذْكِر ا�َّ

َ
  ٢.»ال

نوافل  انجام ھمه !اللهگوید: مردی گفت: ای رسول  می س عبدالله بن ُبسر
 ج امبریبه من بفرما که به آن چنگ بزنم. پ یم دشوار است؛ کاریبرا یشرع

 .»وسته به ذکِر الله، َتر باشدیزبانت پ«فرمود: 

رَْداءِ  .٥ يِب ادلَّ
َ
ْزاَكَها : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
ْ�َماِلُ�ْم، َوأ

َ
ْ�ِ أ

نَبِّئُُ�ْم خِبَ
ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

َهِب َوالَوِرِق، ِعنَْد َمِليِكُ�ْم،  ْرفَِعَها يِف َدرََجاتُِ�ْم وََخْ�ٌ لَُ�ْم ِمْن إِ�َْفاِق اذلَّ
َ
َوأ

ْ�نَاقَُ�مْ 
َ
�ُوا أ ْ�نَاَ�ُهْم َوَ�رْضِ

َ
ُ�وا أ ُ�ْم َ�ترَْضِ ْن تَلَْقْوا َعُدوَّ

َ
؟ قَالُوا: »وََخْ�ٌ لَُ�ْم ِمْن أ

 «بََ�. قَاَل: 
َ

ِ َ�َعاىل  ٣.»ِذْكُر ا�َّ
ن کارتان و یا شما را از بھتریآ«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابودرداء

ن عملتان در یو از مؤثرتر -پروردگار متعال -تان ینش در نزد فرمانروایتر پاک
ز یتان از انفاق طال و نقره بھتر است و نیگاه شما که برایباال بردن درجات و جا

گردن ھا  آن د ویزنرا بھا  آن د و گردنیرو شو ن که با دشمنتان روبهیبھتر از ا
گاه کنم؟  .»الله متعالو یاد ذکر «عرض کردند: بله. فرمود:  ».شما را بزنند، آ

                                           
 ٣٧٣مسلم حدیث شماره  -١ 

 با لفظ ترمذی ٣٧٩٣و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٣٧٥حدیث شماره  صحیح؛ ترمذی - ٢
 با لفظ ترمذی ٣٧٩٠و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٣٧٧حدیث شماره  صحیح؛ ترمذی - ٣
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 فضیلت مجالس ذکر

ُْدرِيِّ  َ�نْ  .١
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
يِب ُهَر�َْرَة َوأ

َ
نَُّه قَاَل:  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ب أ

َ
 َ�ْقُعُد قَْوٌم «�

َ
ال

 
َّ

تُْهُم الَْمَالئَِ�ُة، وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة، َونََزلَْت َعلَيِْهِم يَْذُكُروَن اَهللا َعزَّ وََجلَّ إِال َحفَّ
ِكينَُة، وََذَكَرُهُم اُهللا ِ�يَمْن ِعنَْدهُ    ١.»السَّ

ھر «فرمود:  ج کنند که پیامبر روایت می ب ابوھریره و ابوسعید خدری
آنان جمع رامون یکنند، فرشتگان پ یاد مینند و الله را ینش یکه م یگروھ

گردد  یپوشاند و بر آنان سکون و آرامش نازل م یرا مھا  آن شوند و رحمت، یم
 .»کند یاد میکه نزد او ھستند،  یرا در جمع کسانھا  آن و الله

  س ُمَعاِو�َةَ َ�ْن  .٢
َ
ْصَحابِِه، َ�َقاَل:  ج نَّ رَُسوَل اهللاِ أ

َ
َما «َخَرَج ىلَعَ َحلَْقٍة ِمْن أ

ْجلََسُ�ْم؟
َ
ِْسَالِم، َوَمنَّ بِِه » أ

ْ
َْمُدُه ىلَعَ َما َهَدانَا لِإل

َ
قَالُوا: َجلَْسنَا نَْذُكُر اَهللا َو�

 َذاَك؟«َعلَيْنَا، قَاَل: 
َّ

ْجلََسُ�ْم إِال
َ
ِ َما أ  َذاَك، قَاَل: » آ�َّ

َّ
ْجلََسنَا إِال

َ
قَالُوا: َواِهللا َما أ

ْستَْحِلْفُ�ْم ُ�ْهَمًة لَ�ُ «
َ
َما إِ�ِّ لَْم أ

َ
نَّ اَهللا َعزَّ أ

َ
ِ�، أ ْخرَبَ

َ
�ُل فَأ تَاِ� ِجرْبِ

َ
ْم، َولَِكنَُّه أ

 ٢.»وََجلَّ ُ�بَاِ� بُِ�ُم الَْمَالئَِ�ةَ 
ارانش یاز  یان گروھیبه م ج رسول الله یبارروایت است که  س از معاویه

موجب نشستن شما شده  یزیچه چ«رفت که گرد آمده بودند و فرمود: 
م که ما را به ییستا یم و او را میکن یاد میم و الله را یا گفتند: نشسته» است؟

شما را به الله سوگند که «اسالم رھنمون شد و بر ما منت نھاد. فرمود:  یسو
ن امر یپاسخ دادند: فقط ھم» ن امر موجب نشستن شما شده است؟یفقط ھم

سوگند  ینیبدب یمن، شما را از رو«موجب نشستن ما شده است. فرمود: 
نزدم آمد و به من خبر داد که الله در نزد فرشتگان  ÷ لیندادم؛ بلکه جبرئ
 .»کند یبه شما مباھات م

يِب ُهَر�َْرةَ  .٣
َ
 َمَالئَِ�ًة َسيَّاَرًة، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
ِ َ�بَارََك َوَ�َعاىل إِنَّ ِ�َّ

ْكِر، فَإَِذا وََجُدوا َ�ِْلًسا ِ�يِه ِذْكٌر َ�َعُدوا َمَعُهْم، وََحفَّ  فُُضًال يَتَتَبَُّعوَن َ�َالَِس اذلِّ

                                           
 ٢٧٠٠مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٧٠١مسلم حدیث شماره  -٢
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مَ  ْجِنَحِتِهْم، َحىتَّ َ�ْملَئُوا َما بَيْنَُهْم َوَ�ْ�َ السَّ
َ
قُوا َ�ْعُضُهْم َ�ْعًضا بِأ ْ�يَا، فَإَِذا َ�َفرَّ اِء ادلُّ

َماءِ   السَّ
َ

 ١.»َعرَُجوا وََصِعُدوا إىِل
الله متعال افزون بر فرشتگان نگھبان «فرمود:  ج پیامبرگوید:  می س ابوھریره

مجالس ذکر، گشت  یدارد که در جستجو یسنده اعمال، فرشتگانیو نو
خود،  یھا نند و با بالینش یابند، با آنان میرا ب یزنند و چون مجلِس ذکر یم

گاه  کنند و آن یا را ُپر میو آسمان دنھا  آن انیکه م رند تا آنیگ یآنان را در بر م
 .»روند یشوند، فرشتگان به آسمان، باال م یکه اھل مجلس پراکنده م

 و درود بر پیامبرش در ھر مجلسی اللهذکر 
 فرماید:  متعال می الله

 . ]٨[المزمل:  ﴾٨َوتَبَتَّۡل إَِ�ۡهِ تَۡبتِيٗ� َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرّ�َِك ﴿ .١
 ».و نام پروردگارت را یاد کن و [با خالص نمودن عبادت] تنھا به او دل ببند«

٢. ﴿ ْ ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ۚ ِ َ َوَمَ�ٰٓ�َِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َ�َ ٱ�َِّ�ّ  إِنَّ ٱ�َّ

 . ]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦ا�َۡسلِيمً 
فرستند؛ [پس] ای کسانی که ایمان  به راستی، الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می« .٣
 ».اید، [شما نیز] بر او درود فرستید و به شایستگی سالم گویید آورده

يِب ُهَر�َْرةَ  .٤
َ
َ ِ�يِه، َما َجلََس قَْوٌم َ�ِْلًسا لَْم يَْذُكُروا «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ ا�َّ

َ�ُهْم َو�ِْن َشاَء َ�َفَر لَُهمْ   اَكَن َعلَيِْهْم تَِرًة، فَإِْن َشاَء َعذَّ
َّ

  ٢.»َولَْم يَُصلُّوا ىلَعَ نَِبيِِّهْم، إِال
نند و در یبنش یدر مجلس یھر گروھ«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره

 یبرا یان و نقصینفرستند، زامبرشان درود یاد نکنند و بر پیآن، الله متعال را 
کند و اگر بخواھد، آنان را  ید؛ اگر الله بخواھد، عذابشان میآ یبه شمار مھا  آن

 ».آمرزد یم

يِب ُهَر�َْرةَ  .٥
َ
ِ  س َ�ْن أ  : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َما ِمْن قَْوٍم َ�ُقوُموَن ِمْن َ�ِْلٍس ال

 قَاُموا
َّ

َ ِ�يِه، إِال ةً  يَْذُكُروَن ا�َّ   ١.»َ�ْن ِمثِْل ِجيَفِة مِحَاٍر َوَ�َن لَُهْم َحرْسَ

                                           
 با لفظ مسلم ٢٦٨٩و مسلم حدیث شماره  ٦٤٠٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
با لفظ ترمذی. السلسلة  ٣٣٨٠و ترمذی حدیث شماره  ٩٥٨٠صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢

 ٧٤الصحیحة آلبانی: 
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زند که در یبرخ یاز مجلس یھر گروھ«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره
ن یاند و ا ُمرده برخاسته یا از الشه االغیاند، گو اد نکردهیآن الله متعال را 

 .»ه حسرت و افسوس خواھد بودیآنان، ما یمجلس برا

 رو گردانی کند اللهکه از ذکر  مجازات کسیکیفر و 
 شود: ھر کس از ذکر پروردگار روگردانی نماید، چھار کیفر به او داده می

هُۥ يَۡوَم ﴿تنگی معیشت:  .١ ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُۥ َمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ
َ
َوَمۡن أ

 ٰ�َ�ۡ
َ
  ١٢٤ٱۡلقَِ�َٰمةِ أ

َ
تَِ�ٓ أ قَاَل َكَ�ٰلَِك  ١٢٥ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��قَاَل رَّبِ لَِم َحَ�ۡ

َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَ�َ�ٰلَِك ٱۡ�َۡوَم تُنَ�ٰ 
َ
 . ]١٢٦-١٢٤[طه:  ﴾١٢٦�
که از یاد من رویگردان شود، یقینًا زندگی سختی خواھد داشت و روز   و کسی«

ارا، چرا مرا نابینا برانگیختی؛ پروردگ«گوید:  انگیزیم. وی می قیامت او را نابینا برمی
 ه آیات ما بر تو آمد وکھمان طور «فرماید:  [الله] می »حال آنکه [در دنیا] بینا بودم؟

 ».شوی را به فراموشی سپردی، امروز تو [نیز] به ھمان صورت فراموش میھا  آن
روی  اللهکه از  ھا و روگردانی از عبادت الله، و کسی مشغول شدن به شھوت .٢

َوَمن َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ ٱلرَّ� ُ�َقّيِۡض َ�ُۥ ﴿شود.  بگرداند، شیطان ھمدمش می
�َُّهم  ٣٦َشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُۥ قَرِ�نٞ 

َ
بِيِل َوَ�ۡحَسُبوَن � وَ�ُهۡم َعِن ٱلسَّ ُهۡم َ�َُصدُّ َّ��

ۡهَتُدونَ   . ]٣٧-٣٦[الزخرف:  ﴾٣٧مُّ
گماریم تا ھمنشینش  رداند، شیطانی بر او میھر کس از یاد [الله] رحمان دل بگ«

دارند؛ ولی  باشد [و ھمواره او را فریب دھد]. شیاطین، این گروه را از راه [الله] بازمی
 ».اند یافته کنند که ھدایت آنان گمان می

َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َوَمن ُ�ۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرّ�ِهِۦ ﴿فرود آمدن عذاب پی در پی:  .٣ �َۡسلُۡكُه ّ�ِ
 . ]١٧[الجن:  ﴾١٧َعَذاٗبا َصَعٗدا

ھا] بیازماییم؛ و ھر کس از یاد [و ذکر] پروردگارش روی  را با آن [نعمتھا  آن تا«
 ».سازد برتابد، [الله] او را به عذابی سخت گرفتار می

                                                                                                       
 با لفظ ابوداود ٣٣٨٠حدیث شماره  و ترمذی ٤٨٥٥حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود -١
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ۡمَ�ٰلُُ�مۡ ﴿خسارت در دنیا و آخرت:  .٤
َ
ْ َ� تُۡلِهُ�ۡم أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� َوَ�ٓ  َ�ٰٓ

ونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ِٰ�ُ
ُ
ِۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَأ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ

َ
 ﴾٩أ

 . ]٩[المنافقون: 
اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاِد الله غافل نکند؛ و   ای کسانی که ایمان آورده«

 ».کس که چنین کند، آنان زیانکارانند ھر 

 انواع اذکار -٢
 اذکار سه نوع ھستند:

 اذکار صبح و شام. .١
 اذکار مطلق. .٢
 اذکار مقید. .٣

 اذکار صبح و شام. ١

 وقت اذکار
 در صبح: از طلوع فجر تا طلوع خورشید.

 در شام: از دخول وقت عصر تا غروب خورشید.
 که مشغول بوده یا فراموش کرده یا خواب رفته است در این باره برای کسی

 .گنجایش است

ۡمِس َوَ�ۡبَل ﴿فرماید:  می الله ٰ َما َ�ُقولُوَن وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ فَٱۡصِ�ۡ َ�َ
ُجودِ  ٣٩ٱۡلُغُروِب  ۡدَ�َٰر ٱلسُّ

َ
ِۡل فََسّبِۡحُه َوأ  . ]٤٠-٣٩[ق:  ﴾٤٠َوِمَن ٱ�َّ

از  [ای پیامبر،] در برابر سخنان مشرکان شکیبا باش؛ و پیش از برآمدن آفتاب و قبل«
و نیز [در پاسی] از شب و پس . ن [و نماز بگزار]کفروشدن آن، پروردگارت را به پاکی ستایش 

 ».از ھر نماز، او را به پاکی ستایش کن

ِصيٗ� ﴿
َ
ِۡل فَٱۡسُجۡد َ�ُۥ وََسّبِۡحُه َ�ۡٗ� َطوِ�ً�  ٢٥َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرّ�َِك بُۡ�َرٗة َوأ  ﴾٢٦َوِمَن ٱ�َّ

 . ]٢٦-٢٥[اإلنسان: 
و صبح و شام، ناِم پروردگارت را یاد کن. و [نیز] بخشی از شب برایش سجده کن [و نماز «

 ».بگزار]، و در بخش بلندی از شب، او را تسبیح گوی
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 اذکار صبح و شام

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َمْن قَاَل: ِحَ� يُْصِبُح وَِحَ� ُ�ْميِس: ُسبَْحاَن «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َحٌد قَاَل 
َ
 أ

َّ
ا َجاَء بِِه، إِال فَْضَل ِممَّ

َ
ِقيَاَمِة، بِأ

ْ
َحٌد يَْوَم ال

َ
ِت أ

ْ
ٍة، لَْم يَأ  ِمثَْل َما اِهللا َوحِبَْمِدهِ، ِمائََة َمرَّ

ْو َزاَد َعلَيْهِ 
َ
  ١.»قَاَل أ

ھرکس صبحگاه و شامگاه صد بار «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

بھتر از او با خود ندارد؛ مگر  یکس عمل چیامت ھی، روز ق»اِهللا َوحِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن «د: یبگو
 .»ن ذکر را گفته باشدیش از او ایا بیکه ھماننِد او  یکس

ْت َخَطايَاُه َولَْو اَكنَْت : «ٍظ َوِ� لَفْ  ٍة ُحطَّ َوَمْن قَاَل: ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ، يِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ
َْحرِ ِمثَْل   ٢».َزَ�ِد ابلْ
بگوید، گناھانش  »ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ «روزانه صد مرتبه  ھرکس«ی آمده: تیروادر و  

 .»ی کف دریا باشند شوند، اگرچه اندازه بخشیده می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
 «قَاَل:  ج أ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ُ  َمْن قَاَل: ال

َ
ُ، هل

َ
�َك هل رَشِ

ُ َعْدَل َعرْشِ ِرقَاٍب، ٍة، اَكنَْت هلَ ٍء قَِديٌر، يِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل  الُْملُْك َوهلَ

يَْطانِ  ُ ِحْرًزا ِمَن الشَّ ُ ِمائَُة َحَسنٍَة َوُ�ِيَْت َ�نُْه ِمائَُة َسيِّئٍَة، َوَ�نَْت هلَ
َ

، يَْوَمُه َذلَِك، َوُ�ِتبَْت هل
ْ�رَثَ ِمْن َذلَِك 

َ
َحٌد َعِمَل أ

َ
 أ

َّ
ا َجاَء بِِه إِال فَْضَل ِممَّ

َ
َحٌد أ

َ
ِت أ

ْ
 ٣».َحىتَّ ُ�ْميِسَ َولَْم يَأ

 «د: یروزانه صد بار بگو سھرک«فرمود:  ج رسول الله ده کهرکت یروا س ابوھریره
َ

ال
 ُ

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
ٍء قَِديرٌ إِهل َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
برابر  ی، پاداش»الُْملُْك َوهل

شود و صد گناه از  یش ثبت میبرا یکیرسد و صد ن یبا آزاد کردن ده برده به او م
کس  چیشود و ھ یطان حفاظت میگردد و آن روز تا غروب، از شّر ش یگناھانش پاک م

 .»ن ذکر را گفته باشدیش از او ایکه ب یمگر کسبھتر از او انجام نداده است؛  یعمل

ادِ  وٍْس  َ�ْن َشدَّ
َ
َ «: ج َعِن انلَّيِبِّ  س ْ�ُن أ

َ
نَْت َر�ِّ َال إهِل

َ
ْن َ�ُقوَل: اللَُّهمَّ أ

َ
َسيُِّد اِالْسِتْغَفاِر أ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما 

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
 أ

َّ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما إِال

َ
اْستََطْعُت، أ

 
َّ

نُوَب إِال بُوُء لََك بَِذنيِْب فَاْغِفْر يِل، فَإِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ
َ
، َوأ َّ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
نَْت  َصنَْعُت، أ

َ
 »أ

                                           
 ٢٦٩٢مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٦٩١و مسلم حدیث شماره  ٦٤٠٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٢٦٩١و مسلم حدیث شماره  ٦٤٠٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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ْهِل اجلَنَِّة، َوَمْن قَالََها ِمَن انلََّهاِر ُموقِنًا بَِها، َ�َماَت ِمْن يَْوِمِه َ�بْ «قَاَل: 
َ
، َ�ُهَو ِمْن أ ْن ُ�ْميِسَ

َ
َل أ

ْهِل اجلَنَّةِ 
َ
ْن يُْصِبَح، َ�ُهَو ِمْن أ

َ
  ١.»َوَمْن قَالََها ِمَن اللَّيِْل وَُهَو ُموقٌِن بَِها، َ�َماَت َ�بَْل أ

ن است که ین استغفار، ایبھتر«فرمود:  ج امبریپ ده کهرکت یروا س شداد بن اوس

نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك «د: یبنده بگو
َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
نَْت َر�ِّ َال إِهل

َ
اللَُّهمَّ أ

بُوُء لََك بَِذنيِْب فَاْغِفْر 
َ
، َوأ َّ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
َما اْستََطْعُت، أ

إِنَُّه الَ 
نَْت يِل، فَ

َ
 أ

َّ
نُوَب إِال ه ب یچ معبود برحقی؛ ھیا الله! تو پروردگار من ھستی: «» َ�ْغِفُر اذلُّ

 یمانیم و در حد توانم بر عھد و پھست و من بنده تو یا دهیجود ندارد؛ تو مرا آفروز تو ج
 ش به توین دارم. از شّر اعمال خویقی، یا که داده یدیبندم و به نو یام، پا که با تو بسته

ش یکنم و به گناھان خو ی، اعتراف میا که به من داده ییھا آورم و به نعمت یپناه م
در  سھرک«و فرمود:  »آمرزد یجز تو گناھان را نم یامرز که کسیاقرار دارم؛ پس مرا ب

ان یرد، از بھشتیدن شب بمیش از فرا رسید و ھمان روز پین بگویقیروز آن را با 
دن روز یش از فرا رسید و ھمان شب پین بگویقیدر شب آن را با  سباشد و ھرک یم

 .»رد، از اھل بھشت استیبم

ْمىَس قَاَل:  ج قَاَل: اَكَن نيَِبُّ اهللاِ  س َ�ْن َ�بِْد اهللاِ 
َ
، «إَِذا أ ِ ْمىَس الُْملُْك ِ�َّ

َ
ْمَسيْنَا َوأ

َ
أ

 رَشِ 
َ

 اُهللا، وَْحَدُه ال
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ِ ال َْمُد ِ�َّ
ْ
ُ َواحل

َ
: » �َك هل َراُه قَاَل ِ�يِهنَّ

ُ
َْمُد وَُهَو «قَاَل: أ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
هل

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ 
َ
لَُك َخْ�َ َما يِف َهِذهِ اللَّيْلَِة وََخْ�َ َما َ�ْعَدَها، َوأ

َ
ْسأ

َ
ٍء قَِديٌر، رَبِّ أ  َما ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ُعوُذ بَِك ِمْن يِف َهِذهِ اللَّيْلَِة َورَشِّ َما َ�ْعدَ 
َ
، رَبِّ أ ِكرَبِ

ْ
َكَسِل وَُسوِء ال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َها، رَبِّ أ

َقرْبِ 
ْ
يًْضا: » َعَذاٍب يِف انلَّاِر وََعَذاٍب يِف ال

َ
ْصبََح قَاَل َذلَِك أ

َ
ْصبََح الُْملُْك «َو�َِذا أ

َ
ْصبَْحنَا َوأ

َ
أ

 ِ َّ�ِ«.٢ 
شب «کرد:  شامگاھان چنین دعا می ج گوید: رسول الله می س عبدالله بن مسعود

 ینیچ معبود راستیھست، ا اللهشب کردند، حمد از آن  اللهنمودیم و جھانیان نیز برای 
ن دعا، یدر ا ج امبرید: به گمانم پیگو یم یراو .»ک وجود نداردیشر یکتا و بیجز اللِه 

 یزیژه اوست و بر ھر چیش ویو حمد و ستا ییروا فرمان« :افزود ین را ھم میا
من خیر آنچه در این روز است و خیر آنچه بعد از آن است را از تو  ا الله!ی .تواناست

                                           
 ٦٣٠٦بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٧٢٣مسلم حدیث شماره  -٢



 ٥٦٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

برم.  خواھم و از شر آنچه که در این روز و پس از آن وجود دارد به تو پناه می می
و . »برم به تو پناه می قبر ذابعذاب جھنم و عو  یریپ پروردگارا، من از تنبلی و آفات

ان، شب یما و تمام جھان« فرمود: ین تفاوت که میگفت، با ا یا را من دعیز ایصبحگان ن
 .»میالله به روز رساند یرا برا

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ُ، «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
، وَْحَدُه ال ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
َمْن قَاَل: ال

َْمُد، وَُهَو 
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك، َوهل

َ
ُ هل

َ
اٍت ِحَ� يُْصِبُح، ُكِتَب هل ٍء قَِديٌر، َمْن قَالََها َعرْشَ َمرَّ ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ُ َعْدَل َرَ�بٍَة، وَُحِفَظ بَِها يَْوَمئٍِذ حَ 
َ

ىتَّ بَِها ِمائَُة َحَسنٍَة، َوُميِحَ َ�نُْه بَِها ِمائَُة َسيِّئٍَة، َوَ�نَْت هل
، َوَمْن قَاَل ِمثَْل َذلَِك ِح�َ  ُ ِمثُْل َذلَِك ُ�ْميِسَ

َ
 ١.» ُ�ْميِس، اَكَن هل

صبحگاھان ده مرتبه بگوید:  ھرکس«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

ٍء قَِديرٌ « َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك، َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
، وَْحَدُه ال ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
چ یھ« :»ال

ش یو حمد و ستا ییروا ک وجود ندارد؛ فرمانیشر یکتا و بیجز اللِه  ینیمعبود راست
شود و صد گناه و  ، برایش صد نیکی نوشته می»تواناست یزیژه اوست و بر ھر چیو

رسد و آن  ی آزاد کردن ده غالم پاداش می به اندازهبرایش شود و  پاک میز او ابدی 
ھا به  دعا را بخواند، ھمان پاداششود و ھرکس شبانگاھان این  روز تا شب حفاظت می

 رسد. او می

ِ �َْن َ�ْمٍرو   ب َ�ْن َ�بَْد ا�َّ
َ
َل انلَّيِبَّ أ

َ
ُ َ�نُْه َسأ يَق ريَِضَ ا�َّ دِّ بَا بَْ�ٍر الصِّ

َ
قَاَل:  ج نَّ أ

ْصبَْحُت 
َ
قُوُل إَِذا أ

َ
، َعلِّْمِ� َما أ ِ ْمَسيُْت، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
بَا بَْ�ٍر، قُِل: اللَُّهمَّ يَا «َو�َِذا أ

َ
أ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ 
َ
ٍء َوَمِليَكُه، أ َهاَدِة، رَبَّ لُكِّ يَشْ َغيِْب َوالشَّ

ْ
رِْض، اَعلَِم ال

َ ْ
َماَواِت َواأل فَاِطَر السَّ

 
َ

ُه إىِل ُجرُّ
َ
ْو أ

َ
ْ�رَتَِف ىلَعَ َ�ْفيِس ُسوًءا أ

َ
ْن أ

َ
ِكِه، َوأ يَْطاِن َورِشْ  ٢». ُمْسِلمٍ َ�ْفيِس، َورَشِّ الشَّ

پرسید: ای رسول  ج از پیامبر س گوید: ابوبکر صدیق می ب عبدالله بن عمرو
 !یا الله«ای ابوبکر بگو: «یی تعلیم بده که صبح و شام بخوانم. فرمود: ا، به من دعالله

 ز!یمالِک ھمه چ یپروردگار و ا یا نھان و آشکار! ِی دانا یا زمین، وھا  آسمان آفریننده
 یا شوم، گناھی مرتکب خودم اینکه و وی شرک و شیطان شر و نفسم شر از تو به

 .»برم می پناه سازم آن مرتکب را مسلمانی

                                           
  ٨٧١٩صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٣٥٢٩و ترمذی حدیث شماره  ١٢٣٩حدیث شماره صحیح؛ بخاری در االدب المفرد  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٧٠

 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْصبََح قَاَل:  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
ْمَسيْنَا، «إَِذا أ

َ
ْصبَْحنَا، َو�َِك أ

َ
اللَُّهمَّ بَِك أ

ْيَا، َو�َِك 
َ

ْمىَس قَاَل: »َو�يَِلَْك النُُّشورُ َ�ُموُت، َو�َِك �
َ
ْمَسيْنَا، َو�َِك «، َو�َِذا أ

َ
اللَُّهمَّ بَِك أ

ْيَا، َو�َِك َ�ُموُت، َو�يَِلَْك الَْمِص�ُ 
َ

ْصبَْحنَا، َو�َِك �
َ
 ١.»أ

به فرمان تو  !الله یا« فرمود: صبحگاھان چنین می ج گوید: پیامبر می س ابوھریره
میریم و زنده  شویم و می صبح کردیم و به دستور تو شام کردیم و به فرمان تو زنده می

پروردگارا، به فرمان تو شام و صبح «فرمود:  و شامگاھان می »شدن به سوی توست
 .»میریم و بازگشت به سوی توست شویم و می کردیم و به دستور تو زنده می

ِ  ب ُ�َمرَ  َ�ْن ابِْن  َعَواِت ِحَ� ُ�ْميِس،  ج قَاَل: لَْم يَُ�ْن رَُسوُل ا�َّ ِء ادلَّ
َ

يََدُع َهُؤال
َعْفَو «وَِحَ� يُْصِبُح: 

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ِخَرِة، اللَُّهمَّ أ

ْ
ْ�يَا َواآل َعاِ�يََة يِف ادلُّ

ْ
َعْفَو َوال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ
َعاِ�يََة يِف ِديِ� وَُد�ْيَاَي وَ 

ْ
ْهِ� َوَمايِل، اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْوَرايِت، َوآِمْن َرواَْعيِت، َواْحَفْظِ� ِمْن َ�ْ�ِ َوال

َ
أ

يِْت 
َ

ْ�تَاَل ِمْن حت
ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوِمْن َخليِْف، َوَ�ْن يَِميِ�، َوَ�ْن ِشَمايِل، َوِمْن فَْوِ�، َوأ  ٢.»يََديَّ

ا ی« :کرد این دعاھا را ترک نمی صبح و شام ج اللهگوید: رسول  می ب ابن عمر
 ا ویدن دین و عفو و عافیت !اللها ی. خواھم را از تو می عفو و عافیت دنیا و آخرت !الله

عیوبم را بپوشان، و ترسم را به ایمنی تبدیل  !اللها یخواھم.  خانواده و مالم را از تو می
 -ز پایینا-مرا از جلو و پشت و راست و چپ و باال محافظت کن و از اینکه  !اللها ی .کن

  .»برم به بالیی ناگھانی مبتال شوم به تو پناه می

يِب َ�يَّاٍش 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 «قَاَل:  ج أ

َ
ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْصبََح: ال

َ
َمْن قَاَل إَِذا أ

 ُ ُ، هلَ
َ

�َك هل ِ رَشِ
َ

ُ ِعْدَل َرَ�بٍَة ِمْن َودل ٍء قَِديٌر، اَكَن هلَ َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل الُْملُْك، َوهلَ

ُ َعرْشُ َدرََجاٍت، َوَ�َن 
َ

ُ َعرْشُ َحَسنَاٍت، وَُحطَّ َ�نُْه َعرْشُ َسيِّئَاٍت، َوُرفَِع هل
َ

إِْسَماِ�يَل، َوُ�ِتَب هل
يَْطاِن َحىتَّ  ُ ِمثُْل َذلَِك َحىتَّ يُْصِبحَ يِف ِحْرٍز ِمَن الشَّ

َ
ْمىَس اَكَن هل

َ
، َو�ِْن قَالََها إَِذا أ  ٣». ُ�ْميِسَ

َ « بگوید: ھرکسی صبحگاه«فرمود:  ج رسول الله ده کهرکت یروا س ابوعیاش
َ

 إهِل
َ

ال
َْمُد، وَُهَو ىلَعَ 

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك، َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ

َّ
ٍء قَِديرٌ إِال چ معبود یھ»: «لُكِّ يَشْ

ژه یش ویو حمد و ستا ییروا ک وجود ندارد؛ فرمانیشر یکتا و بیجز اللِه  ینیراست

                                           
  ٥٠٦٨و ابوداود حدیث شماره  ١٢٣٤صحیح؛ بخاری در االدب المفرد حدیث شماره  -١
 با لفظ ابن ماجه  ٣٨٧١و ابن ماجه حدیث شماره  ٥٠٧٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابوداود ٣٨٦٧و ابن ماجه حدیث شماره  ٥٠٧٧صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣



 ٥٧١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 انزندفریک برده از  نآزاد کرد پاداشبرایش ، »تواناست یزیاوست و بر ھر چ
 شود و ده درجه باال شود و ده بدی و گناه از او پاک می اسماعیل و ده نیکی نوشته می

این دعا را شبانگاه اگر  و ماند. شود و آن روز تا شب از شیطان در امان می برده می
 .»شود صبح به او داده میتا ھا  پاداشبخواند، ھمان 

انَ  ِ  س ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ َما ِمْن َ�بٍْد َ�ُقوُل يِف َصبَاِح «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َماِء،  لُكِّ يَْوٍم، َوَمَساءِ   يِف السَّ

َ
رِْض َوال

َ ْ
ٌء يِف األ  يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ

َ
ي ال ِ

َّ
ِ اذل لُكِّ يَلْلٍَة: � ا�َّ

ءٌ  ُه يَشْ اٍت، َ�يرَُضَّ َعِليُم، ثََالَث َمرَّ
ْ
ِميُع ال  ١».وَُهَو السَّ

ھر فردی که «فرمود:  شنیدم که می ج اللهگوید: از رسول  می س عثمان بن عفان

ٌء يِف : «شام این دعا را سه مرتبه بخواندصبح و   يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ
َ

ِي ال
َّ

ِ اذل � ا�َّ
َعِليمُ 

ْ
ِميُع ال َماِء، وَُهَو السَّ  يِف السَّ

َ
رِْض َوال

َ ْ
او  -برکت نامو -که با اسم  اللهبه نام «: »األ
ھیچ  »داناستند و او شنوا و یب ین خسارت نمیز نه در آسمان و نه در زمیچ چیھ

 .»دانرس چیزی به او ضرر نمی

بَْزى
َ
ِ بِْن أ نَّ  ج َ�ْن انلَّيِبَّ  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ْمىَس:  هُ �

َ
ْصبََح، َو�َِذا أ

َ
ْصبَْحنَا «اَكَن َ�ُقوُل إَِذا أ

َ
أ

دٍ  ِْخَالِص، وىلََعَ ِديِن نَِبيِّنَا ُ�َمَّ
ْ

ِْسَالِم، وىلََعَ لَكَِمِة اإل
ْ

بِينَا إِبَْراِهيَم  ج ىلَعَ فِْطَرِة اإل
َ
وىلََعَ ِملَِّة أ

 َ��ِ  ٢.»َحِنيًفا ُمْسِلًما، َوَما اَكَن ِمَن الُْمرْشِ
بندی  با پای«فرمود:  صبح و شام چنین می ج گوید: پیامبر می س یبزَ عبدالله بن اَ 

ین پیامبرمان دی اخالص (توحید) و به  به دین اسالم که دین فطرت است، و به کلمه
 صبحو به دین جدمان ابراھیم که مسلمان و بر حق بود و از مشرکین نبود،  ج محمد

 .»دیمرک

�َِس 
َ
ِ  س ْ�َن َمالٍِك  َ�ْن أ ْن �َْسَميِع َما «ِلَفاِطَمَة:  ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َما َ�ْمنَُعِك أ

ْمَسيِْت: يَا يَحُّ 
َ
ْصبَْحِت، َو�َِذا أ

َ
ْن َ�ُقوِ� إَِذا أ

َ
وِصيِك بِِه أ

ُ
ْصِلْح يِل  أ

َ
ْستَِغيُث، أ

َ
يَا َ�يُّوُم بِرمَْحَِتَك أ

 َ�ْفيِس َطَرفََة َ�ْ�ٍ 
َ

 تَِ�لِْ� إىِل
َ

ِ� لُكَُّه، َوال
ْ
 ١.»َشأ

                                           
 با لفظ ابن ماجه ٣٨٦٩و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٣٨٨صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١
با لفظ احمد. صحیح  ٢٥٨٨و دارمی حدیث شماره  ١٥٤٣٤صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢

 ٤٦٧٤الجامع آلبانی: 



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٧٢

 

آنچه  از شنیدن«فرمود:  ل هبه فاطم ج رسول اللهگوید:  می س کانس بن مال
شه یھم یا": ییکه ھر بامداد و شامگاه بگوسر باز نزن م ینما یتو را به آن سفارش م

و  اصالح فرمارا  تمام امورم، نمخوا ی رحمتت تو را به فریاد می به وسیلهپاینده!  و زنده
  .»"ک چشم به ھم زدن مرا به خودم واگذار نفرمای

يَبِّ بِْن َكْعٍب 
ُ
ُ ُجْرٌن ِمْن َ�ْمٍر، فَاَكَن َ�نُْقُص، فََحَرَسُه َذاَت يَلْلٍَة، فَإَِذا س َ�ْن أ

َ
نَُّه اَكَن هل

َ
� 

 ٌّ نَْت، ِج�ِّ
َ
َالَم، َ�َقاَل: َما أ ُغَالِم الُْمْحتَِلِم، فََسلََّم َعلَيِْه، فََردَّ َعلَيِْه السَّ

ْ
ْم ُهَو بَِدابٍَّة ِشبِْه ال

َ
 أ

. ٌّ  بَْل ِج�ِّ
َ

؟ قَاَل: ال يَُة الَّيِت يِف  -َوِ�يهِ –.. إِ�يِْسٌّ
ْ

: َ�َما ُ�نِْجينَا ِمنُْ�ْم؟ قَاَل: َهِذهِ اآل يَبِّ
ُ
قَاَل أ

ََقَرِة:  ۚ ٱ﴿ُسوَرِة ابلْ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱلَۡ�ُّ ٱلَۡقيُّوُم ِجَ�  ]٢٥٥[البقرة:  ﴾�َّ
ُ
َمْن قَالََها ِحَ� ُ�ْميِس أ

ىَت رَُسوَل اهللاِ ِمنَّا َحىتَّ يُْصِبَح، َوَمْن قَالََها ِحَ� يُْص 
َ
ْصبََح أ

َ
ا أ ، فَلَمَّ ِجَ� ِمنَّا َحىتَّ ُ�ْميِسَ

ُ
 ج ِبُح أ

ُ َ�َقاَل: 
َ

َِبيُث «فََذَكَر َذلَِك هل
ْ
  ٢.»َصَدَق اخل

د، ش روایت است که او انباری از خرما داشت، اما از آن کم می س ی بن کعببَ از اُ 
ی به او سالم بَ را مشاھده کرد. اُ  پسری نوجوانشبی بر آن نگھبانی داد. حیوانی شبیه 

ی گفت: تو کیستی؟ جنی یا انسان؟ گفت: من جن بَ داد. او جواب سالمش را داد. اُ 

ُ َ�ٓ إَِ�َٰه ٱ﴿ دھد؟ گفت: این آیه: ابی گفت: چه چیزی ما را از شما نجات می ..ھستم. َّ�
 ۚ حق] جز او  راستین است؛] ھیچ معبودی [بهالله [معبوِد « ]٢٥٥[البقرة:  ﴾إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ٱلَۡقيُّوُم

ی بقره است. ھر فردی که شب  که در سوره »؛...نیست؛ زندۀ پاینده [و قائم به ذات] است
که صبح آن را بخواند، تا شب از ما  یابد و ھرکسی آن را بخواند، تا صبح از ما نجات می

 ج اللهیان کرد. رسول آمد و ماجرا را ب ج ماند. ابی صبح نزد رسول الله در امان می
 .»آن خبیث راست گفته است«فرمود: 

رَْداءِ  يِب ادلَّ
َ
َمْن قَاَل يِف لُكِّ يَْوٍم ِحَ� يُْصِبُح وَِحَ� ُ�ْميِس: «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َعْرِش 
ْ
ُت، وَُهَو رَبُّ ال

ْ  ُهَو، َعلَيِْه تََو�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ُ ال ُ َعزَّ َحْسيِبَ ا�َّ اٍت، َكَفاُه ا�َّ َعِظيِم، َسبَْع َمرَّ
ْ
ال

ِخَرةِ 
ْ

ْ�يَا َواآل ْمِر ادلُّ
َ
ُه ِمْن أ  ٣.»وََجلَّ َهمَّ

                                                                                                       
. ٢٠٠٠و مستدرک حاکم حدیث شماره  ١٠٤٠٥ایی در سنن کبری حدیث شماره صحیح؛ نس -١

 ٢٢٧السلسلة الصحیحة آلبانی: 
 ٢٠١حدیث شماره ١و طبرانی در المعجم الکبیر جلد  ٢٠٦٤صحیح؛ مستدرک حاکم حدیث شماره  -٢
 )٢/٣٧٦و زاد المعاد ( ٧١حدیث شماره  ابن سنی در عمل الیوم و اللیلةصحیح؛  -٣



 ٥٧٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

صبح و شام، ھفت مرتبه  ھرکس«فرمود:  ج پیامبر کرده کهت یروا س ابودرداء

ُت، وَُهَو رَبُّ «بگوید: 
ْ  ُهَو، َعلَيِْه تََو�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ُ ال َعِظيمِ  َحْسيِبَ ا�َّ

ْ
َعْرِش ال

ْ
الله برای من « :»ال

حق] جز او نیست؛ تنھا بر او توکل کردم و او پروردگاِر  کافی است. ھیچ معبودی [به
 .»کند ھم و غم دنیا و آخرتش را کفایت می الله» عرش بزرگ است

نَّ  س َ�ْن ثَوَ�انَ 
َ
ِ  أ يُْصِبُح وَِحَ� ُ�ْميِس َما ِمْن َ�بٍْد ُمْسِلٍم َ�ُقوُل ِحَ� «: ج رَُسوُل ا�َّ

دٍ  ِْسَالِم ِدينًا، َو�ُِمَحمَّ
ْ

ِ َر�ًّا، َو�ِاإل اٍت: رَِضيُت بِا�َّ ْن  ج ثََالَث َمرَّ
َ
ِ أ ا ىلَعَ ا�َّ  اَكَن َحقًّ

َّ
نَِبيًّا، إِال

ِقيَاَمةِ 
ْ
 ١».يُرِْضيَُه يَْوَم ال

مسلمانی که صبح و شام سه  دهبنھر «فرمود:  ج اللهگوید: رسول  می س ثوبان

دٍ «مرتبه بگوید:  ِْسَالِم ِدينًا، َو�ُِمَحمَّ
ْ

ِ َر�ًّا، َو�ِاإل به الله به عنوان «: »نَِبيًّا ج رَِضيُت بِا�َّ
و  یراض به عنوان فرستاده الله، ج به محمد و ن،یپروردگار، و به اسالم به عنوان د

 .»بگردانداست که روز قیامت او را راضی  اللهبر  »خرسندم

 ِ َصاَ�نَا َطشٌّ َوُظلَْمٌة، فَاْ�تََظْرنَا رَُسوَل ا�َّ
َ
�ِيِه قَاَل: أ

َ
، َ�ْن أ ِ  ج َ�ْن ُمَعاِذ بِْن َ�بِْد ا�َّ

 ِ ًما َمْعنَاُه، فََخَرَج رَُسوُل ا�َّ َ بِنَا، ُ�مَّ َذَكَر الَكَ َ بِنَا، َ�َقاَل:  ج يِلَُص�ِّ َ�ُقلُْت: َما » قُْل «يِلَُص�ِّ
قُوُل؟، قَاَل: 

َ
َحٌد، َوالُْمَعوَِّذَ�ْ�ِ ِحَ� ُ�ْميِس، وَِحَ� تُْصِبُح، ثََالثًا يَْ�ِفيَك لُكَّ «أ

َ
ُ أ قُْل ُهَو ا�َّ

ءٍ   ٢.»يَشْ
کند که گفت: باران و تاریکی ما را فرا گرفت. ما  معاذ بن عبدالله از پدرش نقل می

آمد تا نماز  ج اللهگاه رسول  آن ماندیم تا با ما نماز بخواند. ج اللهمنتظر رسول 
صبح و شام سه مرتبه قل ھو الله «. گفتم: چه بگویم؟ فرمود: »بگو«بخواند. فرمود: 

 .»کند احد و معوذتین (فلق و ناس) را بخوان از ھر چیزی تو را کفایت می

يِب َمالٍِك 
َ
ِ قَاَل  قَاَل: س َ�ْن أ َحُدُ�ْم « :ج رَُسوَل ا�َّ

َ
ْصبََح أ

َ
ْصبََح إَِذا أ

َ
ْصبَْحنَا َوأ

َ
فَلْيَُقْل: أ

ُه، َونُورَُه، وَ  َْوِم َ�تَْحُه، َونرَْصَ
ْ

لَُك َخْ�َ َهَذا ايل
َ
ْسأ

َ
َعالَِمَ�، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
ِ رَبِّ ال َ�َرَ�تَُه، الُْملُْك ِ�َّ

 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما ِ�يِه َورَشِّ َما َ�ْعَدُه، ُ�مَّ إَِذا أ

َ
 ٣».ْمىَس فَلْيَُقْل ِمثَْل َذلَِك وَُهَداُه، َوأ

                                           
 با لفظ احمد ٥٠٧٢و ابوداود حدیث شماره  ٢٣٤٩٩حسن؛ مسند احمد حدیث شماره  -١
 با لفظ نسایی ٥٤٢٨و نسایی حدیث شماره  ٣٥٧٥حسن؛ ترمذی حدیث شماره  -٢
  ٥٠٨٤حسن؛ ابوداود حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٧٤

 

ھرگاه یکی از شما صبح کرد، بگوید: «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابومالک
ا ی. شب را به صبح رساندیم که پروردگار جھانیان است اللهما و تمام جھانیان برای «

خواھم. و از  من از تو خوبی امروز، یعنی فتح، پیروزی، نور، برکت و ھدایتش را می الله!
. سپس شامگاه نیز چنین »برم آید به تو پناه می بدی آنچه امروز و پس از آن پیش می

 .»بگوید

 اذکار صبحگاه

نَّ انلَّيِبَّ  ل َ�ْن ُجَو�ِْرَ�ةَ 
َ
بَْح، َوِ�َ يِف  ج أ َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها بُْ�َرًة ِحَ� َص�َّ الصُّ

ْض 
َ
ْن أ

َ
َاِل الَّيِت فَاَرْ�تُِك «ىَح، َوِ�َ َجالَِسٌة، َ�َقاَل: َمْسِجِدَها، ُ�مَّ رََجَع َ�ْعَد أ

ْ
ِت ىلَعَ احل

ْ
َما ِزل

ْرَ�َع لَكَِماٍت، ثََالَث » َعلَيَْها؟
َ
قَالَْت: َ�َعْم، قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: " لََقْد قُلُْت َ�ْعَدِك أ

اٍت، لَْو ُوِزنَْت بَِما قُلِْت ُمنُْذ  : ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ، َعَدَد َخلِْقِه َورَِضا َمرَّ َْوِم لََوَزَ�تُْهنَّ
ْ

ايل
 ١».َ�ْفِسِه َوِزنََة َعرِْشِه َوِمَداَد لَكَِماتِهِ 

ک روز صبح زود، ھنگام نماز از نزد او ی ج : پیامبردنک یت میروا ل جویریه
ھنگام  ج امبرینشسته بود. پ -به ذکر -نماز خود یه در جایریرون رفت و جویب

تو ھمچنان «فرمود:  ج امبریھمچنان نشسته بود. پ ل هیریچاشت بازگشت و جو
پس از «رمود: ف ج امبریپاسخ داد: بله. پ». که تو را ترک کردم یھست یدر ھمان حالت

وزن شود، ، یا چه که تو در طول امروز گفته با آن ام که اگر تو، چھار کلمه گفته

ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ، َعَدَد َخلِْقِه َورَِضا َ�ْفِسِه َوِزنََة َعرِْشِه َوِمَداَد « تر خواھد بود: نیسنگ
ش او را به تعداد مخلوقات او، خشنودی او، وزن یح و پاکی الله و ستایتسب« »:لَكَِماتِهِ 

 .»مینما ان مییعرش او و جوھر سخنانش، ب

 اذکار شامگاه

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
 انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
نَُّه قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل

َ
َ�َقاَل: يَا رَُسوَل اِهللا َما لَِقيُت ِمْن  ج �

َارَِحَة، قَاَل: 
ْ

َ�تِْ� ابل َ اِت ِمْن «َ�ْقَرٍب دلَ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
ْمَسيَْت: أ

َ
َما لَْو قُلَْت، ِحَ� أ

َ
أ

 ٢.»لَْم ترَُضَّكَ  رَشِّ َما َخلََق،

                                           
 ٢٧٢٦مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٧٠٩مسلم حدیث شماره  -٢



 ٥٧٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

که  ی! از عقرباللهرسول  یا آمد و گفت: ج گوید: مردی نزد پیامبر می س ابوھریره
اگر ھنگام شب این دعا را «فرمود:  ج رنج بزرگی دیدم؛ پیامبرش زد، یشب مرا نید

اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق « :خواندی می ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
و صفاِت  به کالم کامل« :»أ

 .»رساند یبه تو نم یبیآس »برم یده است پناه میچه آفر ب الله، از شر آنیع یب

 اذکار شبانه

يِب َمْسُعوٍد ابَلْدرِيِّ 
َ
ِ  س َ�ْن أ اآلَ�تَاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة ابَلَقَرِة، َمْن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُهَما يِف يَلْلٍَة َكَفتَاهُ 
َ
 ١.»قََرأ

ی  ی آخر سوره ھرکس دو آیه« فرمود: ج گوید: رسول الله می س بدریابومسعود 
 .»کند بخواند او را کفایت میدر شب بقره را 

ِ ﴿فرماید:  می الله ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِما

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ 
َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

ۚ لََها َما َكَسبَۡت وََعلَۡيَها َما  ٢٨٥َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ  ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ
� َكَما ٱۡ�تََسَبۡتۗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَ  ٓ إِۡ�ٗ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � ا

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱۡغفِۡر  َ�َا َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ٱ�َّ
نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ 

َ
 . ]٢٨٦-٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٦نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوٱرَۡ�َۡناۚٓ أ

رسول [الله] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان «
اند؛ [و سخنشان این است  ھا و پیامبرانش ایمان آورده [نیز] ھمگی به الله و فرشتگان و کتاب

[نه در ایمان به آنان ونه برتری برخی بر برخی دیگر]  یک از پیامبرانش میان ھیچ«که]: 
شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا، آمرزش تو را [خواھانیم] و «و گفتند: » گذاریم تفاوتی نمی

کند.  کس جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی  الله به ھیچ». بازگشت [تمام امور] به سوی توست
سوِد اوست و آنچه [بدی] کسب کرده است به زیان آنچه [از خوبی] به دست آورده است به 

پروردگارا، اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را بازخواست «اوست. [پیامبران و مؤمنان گفتند:] 
نکن. پروردگارا، باِر گران [و تکلیف سنگین] بر [دوش] ما مگذار؛ چنان که آن را [به مجازات 

ا بودند [= یھود] نھادی. پروردگارا، آنچه که گناه و سرکشی،] بر [دوش] کسانی که پیش از م
تاب تحملش را نداریم بر [دوش] ما مگذار و ما را بیامرز و به ما رحم کن. تو یار [و کارساِز] 

 ».ا را بر گروه کافران پیروز گردانمایی؛ پس م

                                           
 با لفظ بخاری ٨٠٧و مسلم حدیث شماره  ٤٠٠٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٧٦

 

 اذکار مطلق. ٢
سبحان اهللا، فضایل د، مشروع ھستن ،تمام اوقاتدر ه ک یاذکارز میان ادر این باب 

 را یادآور شدم. ...، استغفار و ال اله اال اهللا، احلمد هللا، اهللا اكرب

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ لَكَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن ىلَعَ اللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن يِف : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 ِ  الرَّمْحَِن، ُسبَْحاَن ا�َّ
َ

ِ الَعِظيمِ الِمَ�اِن، َحِبيبَتَاِن إىِل  ١.» َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن ا�َّ
دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

باشد و محبوب پروردگار رحمان است:  ین میاعمال سنگ یدر ترازو یاست؛ ول

ِ الَعِظيمِ « ِ َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن ا�َّ  .»»ُسبَْحاَن ا�َّ
ْرَ�ٌع: ُسبَْحاَن «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َسُمَرَة بِْن ُجنَْدٍب  َ�نْ 

َ
 اِهللا أ

َ
ِم إىِل الَكَ

ْ
َحبُّ ال

َ
أ

َت 
ْ
ِهنَّ بََدأ ِّ�

َ
َك بِ�  يرَُضُّ

َ
. ال ْ�رَبُ

َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
، َوال ِ َْمُد ِ�َّ

ْ
  ٢».اِهللا، َواحل

 اللهترین سخنان نزد  ب محبو«فرمود:  ج اللهگوید: رسول  می س سمره بن جندب

ْ�رَبُ « چھار کلمه است:
َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
، َوال ِ َْمُد ِ�َّ

ْ
با ھرکدام که آغاز  »ُسبَْحاَن اِهللا، َواحل

 .»کنی، اشکال ندارد

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
قُوَل ُسبَْحاَن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ْن أ

َ َ
َ أل

َ
 إهِل

َ
، َوال ِ َْمُد ِ�َّ

ْ
اِهللا، َواحل

ْمُس  ا َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ َّ ِممَّ َحبُّ إيِلَ
َ
، أ ْ�رَبُ

َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َّ
 ٣.»إِال

، «که بگویم:  این«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره ِ َْمُد ِ�َّ
ْ
ُسبَْحاَن اِهللا، َواحل

 اُهللا، َواُهللا 
َّ

َ إِال  إهِلَ
َ

ْ�رَبُ َوال
َ
کند، دوست  ید بر آن طلوع میچه که خورش م از آنیبرا »أ

 .»تر است یداشتن
ْشَعرِيِّ 

َ ْ
يِب َمالٍِك األ

َ
ِ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ َْمُد ِ�َّ

ْ
يَماِن َواحل ِ

ْ
ُهوُر َشْطُر اإل الطُّ

ِ َ�مْ  َْمُد ِ�َّ
ْ
 الِْمَ�اَن، وَُسبَْحاَن اِهللا َواحل

ُ
  -َآلَِن َ�ْمَأل

ُ
ْو َ�ْمَأل

َ
رِْض،  -أ

َ ْ
َماَواِت َواأل َما َ�ْ�َ السَّ

ْو َعلَيَْك، لُكُّ انلَّاِس 
َ
ٌة لََك أ ُقْرآُن ُحجَّ

ْ
رْبُ ِضيَاٌء، َوال َدقَُة بُْرَهاٌن َوالصَّ َالُة نُوٌر، َوالصَّ َوالصَّ

ْو ُمو�ُِقَها
َ
 ٤.»َ�ْغُدو َ�بَايٌِع َ�ْفَسُه َ�ُمْعِتُقَها أ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٦٩٤و مسلم حدیث شماره  ٦٦٨٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢١٣٧مسلم حدیث شماره  -٢
 ٢٦٩٥مسلم حدیث شماره  -٣
 ٢٢٣مسلم حدیث شماره  -٤



 ٥٧٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

مان است. و ی، نصف ایزگکیپا«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س اشعریابومالک 
ان یند و "سبحان الله و الحمدلله" فاصله مک یھا) را ُپر م یکی(ن ی"الحمدلله" ترازو

ست. و ا یینند. نماز نور است و صدقه برھان؛ و صبر روشناک ین را ُپر میھا و زم آسمان
به صبح  یبر ضد توست. و ھمه مردم شب را در حال یا حجتیبه نفع تو  یقرآن، حجت

، یکی، خود (را با انجام نیکنند؛ پس برخ یشتن داد و ستد میرسانند که درباره خو یم
 .»رسانند ی) به ھالکت می، خود را (با انجام بدیا ند و عدهینما یاز عذاب) رھا م

يِب َذرٍّ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
فَْضُل؟ قَاَل:  ج أ

َ
ِم أ الَكَ

ْ
يُّ ال

َ
َما اْصَطىَف اُهللا «ُسئَِل أ

ْو ِلِعبَاِدهِ: ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ 
َ
 ١».لَِمَالئَِ�ِتِه أ

پرسیده شد: بھترین سخن کدام است؟ فرمود:  ج گوید: از رسول الله می س ابوذر

 .»»بَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ سُ «برای فرشتگان یا بندگانش انتخاب کرده است:  اللهآنچه که «

يِب َوقَّاٍص 
َ
ْن «َ�َقاَل:  ج قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن َسْعِد بِْن أ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
َ�ْعِجُز أ

َ
أ

َف َحَسنٍَة؟
ْ
ل
َ
َف » يَْ�ِسَب، لُكَّ يَْوٍم أ

ْ
ل
َ
َحُدنَا أ

َ
ُ َسائٌِل ِمْن ُجلََسائِِه: َكيَْف يَْ�ِسُب أ هلَ

َ
فََسأ

ُف َخِطيئَةٍ «َحَسنٍَة؟ قَاَل: 
ْ
ل
َ
ْو ُ�َطُّ َ�نُْه أ

َ
ُف َحَسنٍَة، أ

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
  ٢.»�َُسبُِّح ِمائََة �َْسِبيَحٍة، َ�يُْكتَُب هل

ک یا ھر یآ«فرمود:  هک بودیم ج گوید: ما نزد رسول الله می س وقاص سعد ابن ابی
نانش ینش از ھم یکی» در روز، ناتوان است؟ یکیاز شما از به دست آوردن ھزار ن

د، ھزار یصد مرتبه سبحان الله بگو«کسب کند؟! فرمود:  یکید: چگونه ھزار نیپرس
 .»گردد یا ھزار گناه از او پاک میشود  یش نوشته میبرا یکین

ُف َسيِّئَةٍ « ٍظ:َوِ� لَفْ 
ْ
ل
َ
َطُّ َ�نُْه أ

ُ
ُف َحَسنٍَة، َوحت

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
 ٣».تُْ�تَُب هل

شود و ھزار گناه از او محو  ھزار نیکی نوشته میبرایش «در عبارتی آمده: و 
 .»شود می

ْلٌَة «قَاَل:  ج َ�ْن انلَّيِبِّ  س َ�ْن َجابِرٍ 
َ

� ُ
َ

ِ الَعِظيِم َوحِبَْمِدهِ ُغرَِسْت هل َمْن قَاَل: ُسبَْحاَن ا�َّ
 ٤».يِف اجلَنَّةِ 

                                           
 ٢٧٣١مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٦٩٨مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ ترمذی ٣٤٦٣و ترمذی حدیث شماره  ١٤٩٦صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٣
 ٦٤. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٣٤٦٥صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٧٨

 

ِ الَعِظيِم « ھرکس«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س جابر بگوید،  »َوحِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن ا�َّ
 .»شود برایش در بھشت نخل خرمایی کاشته می

نَْصارِيِّ َ�ْن 
َ ْ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
 «قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س أ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
َمْن قَاَل: ال

ٍء  َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل ْرَ�َعَة رَشِ

َ
ْ�تََق أ

َ
قَِديٌر، َعرْشَ ِمَراٍر اَكَن َكَمْن أ

ِ إِْسَماِ�يَل 
َ

ْ�ُفٍس ِمْن َودل
َ
 ١».أ

ھرکس ده بار بگوید: «فرمود:  ج رسول الله کند که یت میروا س ابوایوب انصاری

َْمُد وَُهوَ «
ْ
ُ احل ُ الُْملُْك َوهلَ ُ، هلَ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ٍء قَِديرٌ  ال چ یھ« »:ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ش یو حمد و ستا ییروا ک وجود ندارد؛ فرمانیشر یکتا و بیجز اللِه  ینیمعبود راست
، گویا چھار برده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده »تواناست یزیژه اوست و بر ھر چیو

 .»است

يِب َوقَّاٍص 
َ
ْعَرايِبٌّ  س َ�ْن َسْعِد بِْن أ

َ
 رَُسوِل اهللاِ  قَاَل: َجاَء أ

َ
ًما  ج إىِل َ�َقاَل: َعلِّْمِ� الَكَ

ُ، قَاَل: 
ُ

قُوهل
َ
ِ َكِثً�ا، «أ َْمُد ِ�َّ

ْ
ْ�رَبُ َكِبً�ا، َواحل

َ
ُ، اُهللا أ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
قُْل: ال

 بِاهللاِ 
َّ

َة إِال  قُوَّ
َ

 َحْوَل َوال
َ

َعالَِمَ�، ال
ْ
َِكيمِ ُسبَْحاَن اِهللا رَبِّ ال

ْ
َعِز�ِز احل

ْ
، َ�َما  » ال ِء لَِر�ِّ

َ
قَاَل: َ�َهُؤال

 ٢».ُهمَّ اْغِفْر يِل َوارمَْحِْ� َواْهِدِ� َواْرُزقِْ� قُْل: اللَّ «يِل؟ قَاَل: 
 یآمد و گفت: سخن ج نزد رسول الله ینینش هیبادگوید:  می س سعد بن ابی وقاص

ُ، «بگو: «فرمود:  ج امبریم. پیاد بده تا آن را بگویبه من 
َ

�َك هل  رَشِ
َ

 اُهللا وَْحَدُه ال
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

ال
 بِ 

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
َعالَِمَ�، ال

ْ
ِ َكِثً�ا، ُسبَْحاَن اِهللا رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
ْ�رَبُ َكِبً�ا، َواحل

َ
اِهللا اُهللا أ

َِكيمِ 
ْ
َعِز�ِز احل

ْ
 خودم چه؟ فرمود: یباشد؛ برا یپروردگارم م یھا که برا نیعرض کرد: ا »ال

مرا ببخش، بر من رحم کن، یا الله! « :»»ُهمَّ اْغِفْر يِل َوارمَْحِْ� َواْهِدِ� َواْرُزقِْ� اللَّ « بگو:«
 .»مرا ھدایت ده و به من روزی عطا کن

                                           
 ٢٦٩٣مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٦٩٦مسلم حدیث شماره  -٢



 ٥٧٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

يِب َذرٍّ 
َ
نَُّه قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َحِدُ�ْم َصَدقٌَة، فلَُكُّ «�

َ
يُْصِبُح ىلَعَ لُكِّ ُسَالَ� ِمْن أ

ْمٌر 
َ
ِْميَدٍة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ َ�ْهِليلٍَة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ تَْ�ِبَ�ٍة َصَدقٌَة، َوأ

َ
�َْسِبيَحٍة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ حت

ىَح بِالَْمْعُروِف َصَدقٌَة، َوَ�ْ�ٌ َعِن الُْمنَْكِر َصدَ  َعتَاِن يَْرَكُعُهَما ِمَن الضُّ
ْ
 ١.»قٌَة، َوُ�ِْزئُ ِمْن َذلَِك َر�

ھر صبح (ھر روز) در برابر ھر «فرمود:  ج روایت شده است که پیامبر س از ابوذر
ک صدقه است؛ ھر یک صدقه الزم است؛ ھر سبحان الله گفتن، یمفصل انسان، 

ک صدقه است؛ ھر الله اکبر یگفتن، ک صدقه است؛ ھر الاله االالله یالحمدلله گفتن، 
از منکر، صدقه است؛ و  یک صدقه است؛ ھر امر به معروف، صدقه است؛ ھر نھیگفتن، 

 ».ستا یکاف ی (چاشت)ھا، خواندن دو رکعت نماز ضح نیھمه ا یبه جا

يِب 
َ
ُْدرِيَّ َ�ْن أ

ْ
ِ  س َسِعيٍد اخل نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ َر�ًّا، َمْن قَاَل: رَِضيُت «قَاَل:  ج أ بِا�َّ

َنَّةُ 
ْ
ُ اجل

َ
، وََجبَْت هل

ً
ٍد رَُسوال ِْسَالِم ِدينًا، َو�ُِمَحمَّ

ْ
 ٢».َو�ِاإل

ِ «ھرکس بگوید: «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوسعید خدری رَِضيُت بِا�َّ
 
ً

ٍد رَُسوال ِْسَالِم ِدينًا، َو�ُِمَحمَّ
ْ

را به عنوان پروردگار، اسالم را به عنوان دین و  الله »َر�ًّا، َو�ِاإل
 .»شود می واجبمحمد را به عنوان پیامبر پسندیدم. بھشت برایش 

يِب ُموىَس 
َ
نَّ  س َ�ْن أ

َ
ُ: قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
ُدلَُّك ىلَعَ َكْ�ٍ ِمْن « هل

َ
 أ

َ
ال

َ
يَا َ�بَْد اِهللا ْ�َن قَيٍْس أ

َنَّةِ 
ْ
 بِاهللاِ «، َ�ُقلُْت: بََ�، يَا رَُسوَل اِهللا قَاَل: »ُكنُوِز اجل

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
 ٣».قُْل: ال

ای عبدالله پسر قیس آیا تو را به «به او فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوموسی

 « بگو:«فرمود:  !الله، ای رسول هگفتم: بل »ھای بھشت راھنمایی نکنم؟ گنجی از گنج
َ

ال
 بِاهللاِ َحْوَل 

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 .»»َوال

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ تُوُب إيَِلِْه يِف «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
َ َوأ ْستَْغِفُر ا�َّ

َ َ
ِ إِ�ِّ أل َوا�َّ

ةً  ْ�رَثَ ِمْن َسبِْعَ� َمرَّ
َ
 ٤.»ايلَْوِم أ

سوگند به الله که من، «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: از رسول الله می س ابوھریره
  .»کنم یاو توبه م یخواھم و به سو یش از ھفتاد بار از الله آمرزش میروزانه ب

                                           
 ٧٢٠مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود  ١٥٢٩و ابوداود حدیث شماره  ١٨٨٤مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٢٧٠٤و مسلم حدیث شماره  ٦٣٨٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 ٦٣٠٧بخاری حدیث شماره  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٨٠

 

َغرِّ الُْمَزِ�ِّ 
َ ْ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َعِن األ

َ
ْستَْغِفُر اَهللا، يِف «قَاَل:  ج أ

َ َ
إِنَُّه يَلَُغاُن ىلَعَ قَليِْب، َو�ِ�ِّ أل

ةٍ  َْوِم ِمائََة َمرَّ  ١.»ايلْ
پرده غم و  -یا لحظه -گاه بر دلم«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س َاَغّر ُمَزنی

 .»خواھم یند؛ و روزانه صد بار از الله آمرزش مینش یغفلت م

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َّ َواِحَدًة َص�َّ اهللاُ «قَاَل:  ج أ ا َمْن َص�َّ يلَعَ   ٢.»َعلَيِْه َعرْشً

 اللهبر من بفرستد، درود ھرکس یک «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
 .»فرستد ده بار بر او درود می

ِ  س َعِن ابِن َمْسُعودٍ   ُهَو : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ي ال ِ
َّ

َ اذل ْستَْغِفُر ا�َّ
َ
َمْن قَاَل أ

تُوُب إيَِلْ 
َ
َقيُّوُم، َوأ

ْ
يَحُّ ال

ْ
 ٣.»ِه، ثََالثًا ُغِفَرْت ُذنُوُ�ُه، َو�ِْن اَكَن فَارًّا ِمَن الزَّْحِف ال

َ «سه بار بگوید:  ھرکس«فرمود:  ج رسول اللهگوید:  می س ابن مسعود ْستَْغِفُر ا�َّ
َ
أ

تُوُب إيَِلْهِ 
َ
َقيُّوُم، َوأ

ْ
يَحُّ ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ي ال ِ

َّ
حقی طلبم که معبود بر  آمرزش می اللهاز « :»اذل

گناھانش آمرزیده  ،»کنم است و به سویش توبه می هدنجز او نیست. او زنده و پای
 .»شوند، گرچه از میدان جنگ فرار کرده باشد می

 اذکار مقید. ٣
 شود: اذکاری که ھنگام سختی گفته می

 اذکار ھنگام بال و مصیبت:

ِ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .١ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ «اَكَن َ�ُقوُل ِعنَْد الَكْرِب:  ج أ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َال إِهل

َمَواِت  ُ رَبُّ السَّ  ا�َّ
َّ

َ إِال ُ رَبُّ الَعرِْش الَعِظيِم، َال إِهلَ  ا�َّ
َّ

َ إِال الَعِظيُم احلَِليُم، َال إهِلَ
رِْض، َورَبُّ الَعْرِش الَكِر�مِ 

َ
 ٤.»َورَبُّ األ

َ «گفت:  ھنگام غم و اندوه می ج گوید: رسول الله می ب ابن عباس
َ

َال إهِل
ُ رَبُّ   ا�َّ

َّ
َ إِال ُ رَبُّ الَعْرِش الَعِظيِم، َال إِهلَ  ا�َّ

َّ
َ إِال ُ الَعِظيُم احلَِليُم، َال إهِلَ  ا�َّ

َّ
إِال

                                           
 ٢٧٠٢مسلم حدیث شماره  -١
 ٤٠٨مسلم حدیث شماره  -٢
 ٢٧٢٧. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٢٥٥٠صحیح؛ مستدرک حاکم حدیث شماره  -٣
 ٢٧٣٠و مسلم حدیث شماره  ٦٣٤٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤
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رِْض، َورَبُّ الَعرِْش الَكِر�مِ 
َ
َمَواِت َورَبُّ األ جز الله  یچ معبود برحقیھ« :»السَّ

جز الله، پروردگار عرش بزرگ وجود  ینیچ معبود راستیدارد؛ ھبردبار وجود ن
ن و پروردگار عرش یھا و زم جز الله، پروردگار آسمان یچ معبود برحقیندارد؛ ھ

 .»قدر وجود ندارد گران

يِب َوقَّاٍص  .٢
َ
ِ  س َ�ْن َسْعِد بِْن أ  َدْعَوُة ِذي انلُّوِن إِْذ َداَع وَُهوَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

إِنَُّه لَْم يَْدُع بَِها 
الِِمَ�، فَ نَْت ُسبَْحانََك إِ�ِّ ُكنُْت ِمَن الظَّ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
يِف َ�ْطِن احلُوِت: ال

 ُ
َ

ُ هل  اْستََجاَب ا�َّ
َّ

ٍء َ�طُّ إِال  ١».رَُجٌل ُمْسِلٌم يِف يَشْ
 ÷ دعای یونس«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س وقاص سعد بن ابی

الِِم�َ «که در شکم ماھی بود:  ھنگامی نَْت ُسبَْحانََك إِ�ِّ ُكنُْت ِمَن الظَّ
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 »:ال

کار  گمان من ستم ی؛ بیجز تو وجود ندارد؛ پاک و منزھ یچ معبود برحقیھ«
، الله تعالی دعایش را اجابت کنددعا ن ذکر، یبا اکه  یھر مسلمان). ام بوده
 .»کند می

 شود ترس و ناراحتی گفته می آنچه که ھنگام -١

نَّ  س ثَْوَ�انَ  َ�نْ 
َ
ءٌ  هُ اعَ ا رَ اَكَن إِذَ  ج انلَّيِبَّ  أ  رَشِ  اهللاُ  اهللاُ : «قَاَل  يَشْ

َ
ُ  �َك َر�ِّ ال

َ
 .»هل

فرمود:  شد، می دچار ترس یا ناراحتی می ج گوید: ھرگاه رسول الله می س ثوبان

 رَشِ  اهللاُ  اهللاُ «
َ

ُ  �َك َر�ِّ ال
َ

 ٢.»شریکی ندارد ،پروردگار من است الله، الله« :»هل

 دعای ھنگام غم و اندوه

 ِ ِ  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ  َحَزٌن، َ�َقاَل: «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

َحًدا َ�طُّ َهمٌّ َوال
َ
َصاَب أ

َ
َما أ

َمِتَك، نَاِصييَِت �ِيَِدَك، َماٍض 
َ
يِفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفَّ اللَُّهمَّ إِ�ِّ َ�بُْدَك، ا�ُْن َ�بِْدَك، اْ�ُن أ

ْو 
َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
يَْت بِِه َ�ْفَسَك، أ لَُك بُِ�لِّ اْسٍم ُهَو لََك َسمَّ

َ
ْسأ

َ
قََضاُؤَك، أ

ُقْرآَن َر�ِ 
ْ
َْعَل ال

َ
ْن جت

َ
َغيِْب ِعنَْدَك، أ

ْ
ثَرَْت بِِه يِف ِعلِْم ال

ْ
ِو اْستَأ

َ
َُه يِف ِكتَابَِك، أ نَْزتلْ

َ
يَع قَليِْب، َونُوَر أ

ُ َماَكنَُه فَرًَحا
َ

بَْدهل
َ
ُه وَُحْزنَُه، َوأ ُ َهمَّ ْذَهَب ا�َّ

َ
 أ

َّ
، إِال ، قَاَل: »َصْدرِي، وَِجَالَء ُحْزِ�، وََذَهاَب َه�ِّ
 َ�تََعلَُّمَها؟ َ�َقاَل: 

َ
ال

َ
، أ ِ ْن َ�تَ «فَِقيَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 ٣.»َعلََّمَهابََ�، يَنْبيَِغ لَِمْن َسِمَعَها أ

                                           
 ٣٥٠٥صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١
 ٢٠٧٠. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٦٥٧صحیح؛ نسایی در عمل الیوم و اللیلة حدیث شماره  -٢
 ١٩٩. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٣٧١٢حدیث شماره صحیح؛ مسند احمد  -٣
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ھرگاه به کسی اندوه و غمی «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س عبدالله بن مسعود
و فرزند کنیز تو ھستم. اختیارم به دست   من بنده و فرزند بنده الله! یا« رسید، بگوید:

توست، حکم تو در حق من جاری است، داوری تو در حق من به عدل است. به برکت 
ای یا به کسی از بندگانت  ھر اسمی که داری یا ھر اسمی که خود را به آن نام نھاده

خویش پنھان و یا اینکه در علم غیب به نزد  ای، یا آن را در کتابت نازل کردهای  آموخته
ی اندوه و از  خواھم که قرآن را بھار دل و نور سینه و زداینده ای از تو می نگه داشته
کند و به  را دور میاو  اندوهِ  غم و الله، مگر اینکه »ی غم من قرار دھی میان برنده

یا آن را یاد نگیریم؟ فرمود: ، آالله. گفتند: ای رسول »دھد جایش گشایشی قرار می
 .»که آن را شنید، یاد بگیرد سته است کسیشای ،بله«

 دعای ھنگام خوف و ترس از گروھی

 ١.»ُهمَّ اْكِفِنيِهْم بَِما ِشئَْت اللَّ « .١
  .، شّرشان را از سرم کوتاه کنیخواھ ییا الله! ھرگونه که م

يِب ُموىَس  .٢
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
َْعلَُك يِف اللَُّهمَّ «اَكَن إَِذا َخاَف قَْوًما، قَاَل:  ج أ

َ
إِنَّا �

ورِِهمْ  ُورِِهْم، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رُشُ ُ�«.٢  
مناک یب یکه از گروھ یھنگام ج روایت کرده: پیامبر س ابوموسی اشعری

دھیم و از  آنان قرار می ما تو را در برابرِ  ا الله!ی«فرمود:  می شد یم
 .»بریم شان به تو پناه می ھای شرارت

 رو شد ھرگاه با دشمن روبه

�َِس بِْن َمالٍِك  .١
َ
ِ  س َ�ْن أ نَْت َعُضِدي «إَِذا َغَزا قَاَل:  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
اللَُّهمَّ أ

قَاتُِل 
ُ
ُصوُل، َو�َِك أ

َ
ُحوُل، َو�َِك أ

َ
 ٣.»َونَِصِ�ي، بَِك أ
خواند:  در ھنگام نبرد این دعا را می ج گوید: رسول الله می س انس بن مالک

قَاتُِل اللَُّهمَّ «
ُ
ُصوُل، َو�َِك أ

َ
ُحوُل، َو�َِك أ

َ
نَْت َعُضِدي َونَِص�ِي، بَِك أ

َ
 !اللهیا «: »أ

                                           
 ٣٠٠٥مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ١٥٣٧و ابوداود حدیث شماره  ١٩٩٥٨صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢
  ٣٥٨٤حدیث شماره  و ترمذی ٢٦٣٢حدیث شماره  صحیح؛ ابوداود -٣
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دھم و به کمک تو  یو کمک تو جوالن م یاری؛ به ییگر من، تو یاریمددکار و 
 .»جنگم یکنم و به کمک تو م یحمله م

ُ َونِۡعَم ٱلَۡو�ِيُل َحۡسبَُنا ٱ﴿: ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .٢ ِحَ�  ÷ قَالََها إِبَْراِهيمُ  ﴾�َّ

يِقَ يِف انلَّاِر، َوقَالََها ُ�َمَّدٌ 
ْ
ل
ُ
إِنَّ ٱ�َّاَس قَۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم ﴿ِحَ� قَالُوا:  ج أ

ُ َونِۡعَم ٱلَۡو�ِيُل ا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ٱفََزاَدُهۡم إِيَ�ٰنٗ   ١.]١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٣�َّ
: گفترا در آتش انداختند،  ÷ که ابراھیم گوید: ھنگامی می ب ابن عباس

. »الله برای [محافظت از] ما بس است و [او] بھترین [مراقب و] کارساز است«
مردم [مکه] برای [جنگ با] شما ِگرد «گفتند:  ج که به محمد و ھنگامی

 ، و[لی این سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند:»بترسیدھا  آن اند؛ پس از آمده
 .»الله برای [محافظت از] ما بس است و [او] بھترین [مراقب و] کارساز است«

 دعا ھنگام یاری خواستن علیه دشمن

ْوَ� 
َ
يِب أ

َ
ِ  ب  َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن أ ِ�َ�،  ج قَاَل: َداَع رَُسوُل ا�َّ ْحَزاِب ىلَعَ الُمرْشِ

َ
يَْوَم األ

َل الِكتَاِب، رَسِ «َ�َقاَل:  ْحَزاَب، اللَُّهمَّ اْهِزْمُهْم َوَزلِْزلُْهمْ اللَُّهمَّ ُمْ�ِ
َ
 ٢.»�َع احلَِساِب، اللَُّهمَّ اْهِزِم األ

روز جنگ احزاب،  ج ه رسول اللهکت است یروا ب یاوف یاز عبدالله بن اب
 ا الله!یع الحساب! یسر یتاب و اک هنندکنازل  یا ا الله!ی«رد: کن ین نفرین را چنکیمشر

 .»ست بده و متزلزل بگردانکآنان را ش ا الله!یست بده. کاحزاب را ش
 ھرگاه دشمن به آنان ملحق شد:

�َُس ْ�ُن َمالٍِك َ�ْن 
َ
ِ  س أ ْ�بََل نيَِبُّ ا�َّ

َ
بُو  ج قَاَل: أ

َ
بَا بَْ�ٍر، َوأ

َ
 الَمِدينَِة وَُهَو ُمرِْدٌف أ

َ
إىِل

 ِ بَا َشابٌّ َال ُ�عْ  ج بَْ�ٍر َشيٌْخ ُ�ْعَرُف، َونيَِبُّ ا�َّ
َ
بَا بَْ�ٍر َ�يَُقوُل يَا أ

َ
َرُف، قَاَل: َ�يَلىَْق الرَُّجُل أ

ِبيَل، قَاَل: َ�يَْحِسُب  ي َ�ْ�َ يََديَْك؟ َ�يَُقوُل: َهَذا الرَُّجُل َ�ْهِديِ� السَّ ِ
َّ

بَْ�ٍر َمْن َهَذا الرَُّجُل اذل
ِر�َق، َو�ِ�ََّما َ�ْعِ� َسبِ  ُه إِ�ََّما َ�ْعِ� الطَّ

نَّ
َ
بُو بَْ�ٍر فَإَِذا ُهَو بَِفارٍِس احلَاِسُب �

َ
ََفَت أ ، فَاتلْ يَل اخلَْ�ِ

 ِ ََفَت نيَِبُّ ا�َّ َِق بِنَا، فَاتلْ
َ
، َهَذا فَارٌِس قَْد حل ِ َِقُهْم، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
اللَُّهمَّ «َ�َقاَل:  ج قَْد حل

َْمِحمُ فرََصََعُه الفَ . »ارْصَْعهُ 
ُ

 ٣.َرُس، ُ�مَّ قَاَمْت حت
                                           

 ٤٥٦٣بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٧٤٢و مسلم حدیث شماره  ٢٩٣٣اره متفق علیه؛ بخاری حدیث شم -٢
 ٣٩١١بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٨٤

 

به مدینه آمد، در حالی که پشت سر ابوبکر  ج گوید: پیامبر می س انس بن مالک
 اش) فردی ید شده بود و (به دلیل سفرھای تجاریش سفیموھاسوار بود. ابوبکر 

د اه بویش سی) موھاسنش، تر بودن د بزرگ(با وجو ج اللهشده بود، ولی پیامبر  شناخته
ناشناس بود. ھر مردی که ابوبکر را مالقات  و (به دلیل خارج نشدن از مکه،) فردی

گفت: ای ابوبکر، این مردی که جلویت ھست، چه کسی است؟ ابوبکر  کرد، می می
برد که منظور راه  دھد. ھرکسی گمان می گفت: این مرد راه را به من نشان می می

رسانده ھا  آن د را بهخوی ھان ابوبکر متوجه شد که سوارکاراست، یعنی راه نیکو. ناگ
به  ج . پس پیامبره استدرسان به ما د را خو ، این سوارکارالله. گفت: ای رسول است

ان اسب او را بر زمین زد. . ناگھ»او را به زمین بزن !اللهیا «کرد و فرمود:  گاهنسویش 
 .شیھه کنان برخاست بسپس اس

 دعا علیه ستمکاران

١.  ِّ يِب َطالٍِب  بِْن  َ�ْن يلَعِ
َ
ُ «يَْوَم اخلَنَْدِق، َ�َقاَل:  ج ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ قَاَل:  س أ  ا�َّ

َ
َمَأل

ْمُس   ١.»ُ�بُورَُهْم َو�ُيُوَ�ُهْم نَاًرا، َكَما َشَغلُونَا َ�ْن َصَالِة الوُْسَطى َحىتَّ اَغبَِت الشَّ
بودیم که فرمود:  ج گوید: ما روز خندق ھمراه پیامبر می س طالب علی بن ابی

 .»شان را از آتش ُپر بگرداند که ما را از نماز عصر باز داشتند ھای انهقبرھا و خ الله«

، اللَّ اللَّ « .٢ تََك ىلَعَ ُمرَضَ
َ
  ٢.»ُهمَّ اْجَعلَْها َعلَيِْهْم ِسنَِ� َكِسِ� يُوُسَف ُهمَّ اْشُدْد َوْطأ

 یا یسالکن و آنان را دچار خشکقھر و غضبت را بر قوم ُمَضر، نازل  !الله یا«
  ».وسف، بگردانیدوران  یسالکمانند خش

 دعای ھنگام مغلوب شدن

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
 اِهللا ِمَن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َحبُّ إىِل

َ
، َخْ�ٌ َوأ َقوِيُّ

ْ
الُْمْؤِمُن ال

ِعيِف، َوِ� لُكٍّ َخْ�ٌ اْحرِْص ىلَعَ َما َ�نَْفُعَك، َواْستَِعْن بِاِهللا وَ   َ�ْعَجْز، َو�ِْن الُْمْؤِمِن الضَّ
َ

ال
�ِّ َ�َعلُْت اَكَن َكَذا َوَ�َذا، َولَِ�ْن قُْل قََدُر اِهللا َوَما َشاَء َ�َعَل، 

َ
ٌء، فََال َ�ُقْل لَْو � َصابََك يَشْ

َ
أ

يَْطانِ   ٣.»فَإِنَّ لَْو َ�ْفتَُح َ�َمَل الشَّ

                                           
 با لفظ بخاری ٦٢٧و مسلم حدیث شماره  ٦٣٩٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٦٧٥و مسلم حدیث شماره  ١٠٠٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٦٦٤مسلم حدیث شماره  -٣



 ٥٨٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

از مؤمن ، نزد الله یمؤمن توانمند و قو«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
باش که  یزیست؛ مشتاق چی اکیر و نیتر است و در ھر دو، خ ف، بھتر و محبوبیضع

تو افتاد،  یبرا یبه نفع توست و از الله، کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو. و اگر اتفاق
ر کرده و یشد؛ بلکه بگو: الله، ا ین و چنان میکردم، چن ین مینگو: اگر چن ن را مقدَّ

 .»کند یطان را باز میرا گفتِن "اگر" دروازه وسوسه شیدھد؛ ز یانجام مھرچه بخواھد، 

 ھرگاه فردی گناه کرد، چه کند؟

يِب بَْ�رٍ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَُّه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
َما ِمْن َ�بٍْد يُْذنُِب َذ�ْبًا، «َ�ُقوُل:  ج �

ُ، ُ�مَّ قَ 
َ

ُ هل  َ�َفَر ا�َّ
َّ

، إِال َ ، ُ�مَّ �َْستَْغِفُر ا�َّ َعتَْ�ِ
ْ
ُهوَر، ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَُص�ِّ َر�  َهِذهِ َ�يُْحِسُن الطُّ

َ
َرأ

يََة: 
ْ

نُفَسُهۡم َذَكُرو﴿اآل
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن إِذَا َ�َعلُواْ َ�ِٰحَشًة أ َ َوٱ�َّ  آِخِر  ]١٣٥[آل عمران:  ﴾اْ ٱ�َّ

َ
إىِل

يَةِ 
ْ

  ١.اآل
ای که مرتکب  ھر بنده«شنیدم که فرمود:  ج گوید: من از رسول الله می س ابوبکر

آمرزش طلب نمود،  اللهگناھی شد، سپس خوب وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و از 
و [ھمان] کسانی که چون مرتکب [گناه «بخشد. سپس این آیه را خواند:  او را می الله

ای] بر خود ستم کردند، الله را به یاد  ره و] کار زشتی شدند یا [با انجام گناه صغیرهیبک
و جز الله چه کسی گناھان را  - خواھند آورند و برای گناھانشان آمرزش می می
[گناھکارند و  دانند که می کنند در حالی  اند پافشاری نمی و بر آنچه کرده -آمرزد؟ می

 ».پذیر است] الله بخشاینده و توبه

 دعای فرد بدھکار

�َِس  .١
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَهمِّ «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

يِْن،   ٢.»وََغلَبَِة الرَِّجالِ َواحلََزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َواجلنُْبِ َوابُلْخِل، وََضلَِع ادلَّ
من از غم و اندوه،  !الله ای« گفت: می ج گوید: پیامبر می س انس بن مالک

 یرگیو از چ )شدن دھکاربی (بدھ ِی نیاز سنگناتوانی و تنبلی، ترس و بخیلی و 
 .»برم بر من، به تو پناه می گرانیو ستم د

                                           
  ٣٠٠٦حدیث شماره  و ترمذی ١٥٢١شماره  حدیث صحیح؛ ابوداود -١
 ٦٣٦٩بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٨٦

 

٢.  ٍّ   س َ�ْن يلَعِ
َ

ال
َ
، قَاَل: أ ِع�ِّ

َ
نَّ ُماَكَ�بًا َجاَءُه َ�َقاَل: إِ�ِّ قَْد َعَجْزُت َ�ْن ُماَكتَبيَِت فَأ

َ
أ

 ِ َعلُِّمَك لَكَِماٍت َعلََّمِنيِهنَّ رَُسوُل ا�َّ
ُ
اهُ  ج أ دَّ

َ
لَْو اَكَن َعلَيَْك ِمثُْل َجبَِل ِصٍ� َدْ�نًا أ

ُ َ�نَْك، قَاَل:  ْن قُْل: اللَُّهمَّ «ا�َّ ْغِنِ� بَِفْضِلَك َ�مَّ
َ
اْكِفِ� حِبََاللَِك َ�ْن َحَراِمَك، َوأ

 ١.»ِسَواكَ 
ام  ی مکاتبی نزد او آمد و گفت: من از تأمین پول آزادی گوید: برده می س علی .٣

گفت: آیا به تو کلماتی را آموزش دھم که رسول  س ناتوانم. کمکم کن. علی
بدھی داشته قرض و  ،یرصی کوه  اندازه اگر به و را به من یاد دادھا  آن ج الله

اللَُّهمَّ اْكِفِ� «کند. بگو:  ات را از تو ادا می بدھی اللهباشی با گفتن این کلمات، 
ْن ِسَواكَ  ْغِنِ� بَِفْضِلَك َ�مَّ

َ
ا الله! مرا با حالل خود، ی«». حِبََاللَِك َ�ْن َحَراِمَك، َوأ

ر خود، یش مرا از غیبه فضل خوت بفرما و ی، کفایا چه که حرام کرده از آن
 .»از بگردانین یب

 ھنگام مصیبت کوچک یا بزرگ

ۡمَ�ِٰل ﴿فرماید:  می الله .١
َ
ءٖ ّمَِن ٱۡ�َوِۡف َوٱۡ�ُوِع َوَ�ۡقٖص ّمَِن ٱۡ� َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ

ِٰ�ِ�نَ  ِ ٱل�َّ نُفِس َوٱ�ََّمَ�ِٰت� َو�َّ�ِ
َ
َ�َٰبۡتُهم  ١٥٥َوٱۡ�

َ
ٓ أ ِيَن إِذَا ِ ٱ�َّ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا مُّ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ١٥٦��َّ
ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
أ

 . ]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡهَتُدونَ 
ی [= و قطعًا شما را با چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی [= قحطی] و زیان مال«

نابودی یا دشوارِی کسِب آن] و جانی [= مرگ و میر یا شھادت] و زیان محصوالت 
به آنچه در دنیا و آخرت آزماییم؛ و [ای پیامبر،] شکیبایان را [ [کشاورزی] می

] بشارت بده؛ ھمان کسانی که ھر گاه مصیبتی به ایشان آید برایشان فراھم می
به راستی که ما از آِن الله ھستیم و به «ند: گوی رسد [از روی رضایت و تسلیم] می می

ھستند که درودھا و رحمتی از پروردگارشان برایشان ھا  این ».گردیم سوی او بازمی
 ».یافتگانند است و ھمینان ھدایت

                                           
. السلسلة الصحیحة ٣٥٦٣و ترمذی حدیث شماره  ١٣١٩صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١

 ٢٦٦آلبانی: 



 ٥٨٧    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

مِّ  .٢
ُ
َما ِمْن «َ�ُقوُل:  ج : َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ قَالَْت  ج َزْوَج انلَّيِبِّ  ل َسلََمةَ  َ�ْن أ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّا ﴿َ�بٍْد تُِصيبُُه ُمِصيبٌَة، َ�يَُقوُل:  ا َّ�� ِ ُهمَّ اللَّ  ]١٥٦[البقرة:  ﴾١٥٦ ِ�َّ
 ُ

َ
ْخلََف هل

َ
َجَرُه اُهللا يِف ُمِصيبَِتِه، َوأ

َ
 أ

َّ
ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها، إِال

َ
ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت، َوأ

ْ
أ

ا ِمنَْها   ١».َخْ�ً
ھیچ «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: من از رسول الله می ل ام سلمه

م و به یما از آِن الله ھست"ای نیست که به مصیبتی گرفتار شود و بگوید:  بنده
بھتر از  یبتم به من پاداش بده و عوضیا الله! در مصیم؛ یگرد یاو بازم یسو

خاطر آن مصیبت پاداش ه مگر اینکه الله تعالی او را ب "ت کنیآن، به من عنا
 .»دھد دھد و بھتر از آن را به او می می

 ھایش ذکر راندن شیطان و وسوسه

ِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ﴿فرماید:  می الله .١ ۡيَ�ِٰن نَۡزغٞ فَٱۡستَعِۡذ بِٱ�َّ ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ٱلشَّ �مَّ
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ   . ]٣٦[فصلت:  ﴾٣٦ٱلسَّ

ه یقینًا او کای از جانب شیطان تو را فراگرفت، به الله پناه ببر  و ھر گاه وسوسه«
 ».شنوای داناست

اذان گفتن، محافظت بر اذکار، تالوت قرآن، خواندن آیت الکرسی، و امثال آن  .٢
 که جلوتر بیان شد.

 ذکر ھنگام خشم و غضب

ُْن ِعنَْدُه ُجلُوٌس،  ج قَاَل: اْستَبَّ رَُجَالِن ِعنَْد انلَّيِبِّ  س رُصَدٍ  بِْن  َ�ْن ُسلَيَْمانَ 
َ

َو�
َحُدُهَما �َُسبُّ َصاِحبَُه، ُمْغَضبًا قَِد امْحَرَّ وَْجُهُه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 

َ
ْعلَُم لَكَِمًة، لَْو قَالََها «: ج َوأ

َ َ
إِ�ِّ أل

ُعوُذ بِ 
َ
ُد، لَْو قَاَل: أ َهَب َ�نُْه َما َ�ِ َ يَْطاِن الرَِّجيمِ ذلَ ِ ِمَن الشَّ  ٢...».ا�َّ

یکدیگر  اودو نفر نزد  ؛نشسته بودیم ج پیامبرگوید: ما نزد  می س سلیمان بن ُصَرد
 ج اش سرخ گردیده بود. پیامبر دانند. یکی از آنان عصبانی شده و چھره را دشنام می

د: یند. اگر بگوینش ید، خشمش فرو میبگودانم که اگر آن را  ای را می فرمود: من کلمه

يَْطاِن الرَِّجيمِ « ِ ِمَن الشَّ ُعوُذ بِا�َّ
َ
 .شود ی، خشمش برطرف م»أ

                                           
 ٩١٨مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٦١٠و مسلم حدیث شماره  ٦١١٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٨٨

 

 اذکار امور عارضی -٢

 ذکر وارد شدن به خانه

نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  س َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ 
َ
إَِذا َدَخَل الرَُّجُل بَيْتَُه، فََذَكَر اَهللا «َ�ُقوُل:  ج �

 َعَشاَء، َو�َِذا َدَخَل، فَلَْم يَْذُكِر ِعنَْد 
َ

 َمِبيَت لَُ�ْم، َوال
َ

يَْطاُن: ال ُدُخوهِلِ وَِعنَْد َطَعاِمِه، قَاَل الشَّ
تُُم الَْمِبيَت، َو�َِذا لَْم يَْذُكِر اَهللا ِعنَْد َطَعاِمِه، قَاَل: 

ْ
ْدَر�

َ
يَْطاُن: أ اَهللا ِعنَْد ُدُخوهِلِ، قَاَل الشَّ

تُُم الْمَ 
ْ
ْدَر�

َ
َعَشاءَ أ

ْ
 ١».ِبيَت َوال

ھرگاه فردی وارد «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: من از پیامبر می س جابر
کند، شیطان به  را یاد می اللهغذا خوردنش ھنگام  زینشود و ھنگام ورود و  می شا خانه

گوید: اینجا جای خواب و غذای شب ندارید. و ھرگاه شخصی بدون نام الله  یارانش می
 بنده، گوید: امشب جای خواب پیدا کردید و چون شود. شیطان می اش می وارد خانه

گوید: ھم جای خواب پیدا کردید و ھم  ھنگام غذا خوردن الله را یاد نکند، شیطان می
 .»غذای شب

 ذکر برخاستن از مجلس

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ فََكرُثَ ِ�يِه لََغُطُه، َ�َقاَل َمْن َجلََس يِف َ�ِْلٍس «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْستَ 
َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ْن َ�ُقوَم ِمْن َ�ِْلِسِه َذلَِك: ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك، أ

َ
ْغِفُرَك َ�بَْل أ

ُ َما اَكَن يِف َ�ِْلِسِه َذلَِك 
َ

 ُغِفَر هل
َّ

تُوُب إيَِلَْك، إِال
َ
 ٢».َوأ

ند و لغزش یبنش یھرکس در مجلس«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
اد گردد، اما یدر آن مجلس ز -شیمعنا یو سخنان ب یا شوخیاعم از ھمھمه - یو

نَْت « :دین دعا را بگویش از برخاستن، ایپ
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك، أ

ْستَْغِفُرَك 
َ
تُوُب إيَِلَْك أ

َ
 یو تو را به پاک ی، پاک و منّزھیب و نقصیا الله! از ھر عی«: »َوأ

د ندارد. از تو درخواست آمرزش جز تو وجو ینیدھم معبود راست یم یم. گواھیستا یم
اشتباھات او در آن مجلس ھمه  »گردم یتو بازم یکنم و با توبه و انابت به سو یم

 .»شود بخشیده می

                                           
 ٢٠١٨ث شماره مسلم حدی -١
 با لفظ ترمذی ٣٤٣٣و ترمذی حدیث شماره  ١٠٤٢٠صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢



 ٥٨٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 خروس و االغ و سگ را بشنود ھرگاه صدای 

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
َ ِمْن «قَاَل:  ج أ لُوا ا�َّ

َ
يََ�ِة فَاْسأ إَِذا َسِمْعتُْم ِصيَاَح ادلِّ

يَْطاِن، ِ ِمَن الشَّ ْت َملَاًك، َو�َِذا َسِمْعتُْم نَِهيَق احِلَماِر َ�تََعوَُّذوا بِا�َّ
َ
فَإِنَُّه  فَْضِلِه، فَإِ�ََّها رَأ

ى َشيَْطانًا
َ
  ١.»َرأ

ھرگاه بانگ خروس را شنیدید، «فرمود:  ج پیامبرروایت کرده که  س ابوھریره
ای را دیده است.  را مسألت نمایید، زیرا او در آن ھنگام فرشته اللهفضل و کرم 

پناه ببرید، زیرا او شیطانی را  اللهو ھرگاه عرعر االغ را شنیدید، از شیطان به 
 .»دیده است

٢.  ِ ِ  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ِب، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ الِكَ
ْ
إَِذا َسِمْعتُْم ُ�بَاَح ال

 تََرْونَ 
َ

ِ فَإِ�َُّهنَّ يََر�َْن َما ال ُُمِر بِاللَّيِْل، َ�تََعوَُّذوا بِا�َّ
ْ
  ٢.»َونَِهيَق احل
ھا و  ھرگاه صدای سگ«فرمود:  ج گوید: رسول الله می ب بداللهجابر بن ع

بینند  موجوداتی را میھا  آن پناه ببرید، زیرا اللهھا را در شب شنیدید، به  االغ
 .»بینید را نمیھا  آن که شما

 که نصیحت شود و سپس تکبر ورزد کسی

ْ�َوِع َ�ْن 
َ ْ
َ�َل ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ  س َسلََمَة بِْن األ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
 ،»لُكْ �ِيَِمينَِك «�ِِشَماهِلِ، َ�َقاَل:  ج أ

ْستَِطيُع، قَاَل: 
َ
 أ

َ
 اْستََطْعَت «قَاَل: ال

َ
 ِ�يهِ »ال

َ
، قَاَل: َ�َما َرَ�َعَها إىِل ِكرْبُ

ْ
 ال

َّ
 ٣.، َما َمنََعُه إِال

چپش غذا خورد.  با دست ج گوید: مردی نزد رسول الله می س سلمه بن اکوع
فرمود:  ج توانم. پیامبر گفت: نمی . مرد»با دست راستت بخور«فرمود:  ج پیامبر

آن مرد را از اطاعت باز نداشت. از آن پس  ،. چیزی جز تکبر»گاه نتوانی ھیچ«
 توانست، دست راستش را به سوی دھانش بلند کند. نمی

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٢٩و مسلم حدیث شماره  ٣٣٠٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ٥١٠٣و ابوداود حدیث شماره  ١٤٣٣٤صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢
 ٢٠٢١مسلم حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٩٠

 

 دعای ھرگاه خواست منکری را دور کند

ِ بِْن َمْسُعودٍ َ�ْن َ�بِْد  َة، وََحْوَل الَكْعبَِة ثََالُث ِمائٍَة  ج قَاَل: َدَخَل انلَّيِبُّ  س ا�َّ َمكَّ
ۚ َوقُۡل جَ ﴿وَِستُّوَن نُُصبًا، فََجَعَل َ�ْطُعنَُها بُِعوٍد يِف يَِدهِ، وََجَعَل َ�ُقوُل:   ﴾آَء ٱۡ�َقُّ َوزََهَق ٱۡلَ�ِٰطُل

 ١ .]٨١[اإلسراء: 
وارد مکه شد، در حالی  -هکروز فتح م- ج گوید: پیامبر می س عبدالله بن مسعود

با چوبی که در دست  ج که اطراف کعبه سیصد و شصت بت وجود داشت. پیامبر
حق [= اسالم] آمد و باطل [= شرک] نابود «فرمود:  زد و می ھا می داشت، بر پھلوی بت

 .»شد

 که به او نیکی شده است دعا برای کسی

نَّ انلَّيِبَّ  ب َ�بَّاٍس َعِن ابِْن  .١
َ
ُ وَُضوًءا قَاَل:  ج أ َمْن «َدَخَل اخلَالََء، فَوََضْعُت هلَ

يِن  ْهُه يِف ادلِّ ْخرِبَ َ�َقاَل اللَُّهمَّ َ�قِّ
ُ
 ٢.»وََضَع َهَذا فَأ
به دستشویی رفت. من آب تھیه کرده و  ج گوید پیامبر می ب ابن عباس

گفتند: ابن عباس.  »آورده است؟ ھا را چه کسی این آب«نھاده بودم. پرسید: 
 .»ن، عطا فرماینش در دیبه ابن عباس، ب ا الله!ی«فرمود: 

َساَمَة بِْن َز�ْدٍ  .٢
ُ
ِ  ب َ�ْن أ َمْن ُصِنَع إيَِلِْه َمْعُروٌف َ�َقاَل «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

بْلََغ يِف اثلَّنَاءِ 
َ
ا َ�َقْد أ ُ َخْ�ً  ٣.»ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك ا�َّ

که به او نیکی  ھرکسی«فرمود:  ج گوید: رسول الله می ب اسامه بن زید

ا«شود و او به نیکی کننده بگوید:  ُ َخْ�ً الله تو را پاداش نیکو « :»َجَزاَك ا�َّ
 .»به طور کامل ادا کرده استرا سپاس و قدردانی از او  !»دھد

يِب َر�ِيَعةَ  .٣
َ
ِ بِْن أ ًفا، فََجاَءُه  ج اْستَْقَرَض ِم�ِّ انلَّيِبُّ قَاَل:  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
ل
َ
ْرَ�ِعَ� أ

َ
أ

، َوقَاَل:  َّ َْمُد «َماٌل فََدَ�َعُه إيِلَ
ْ
لَِف احل ْهِلَك َوَمالَِك، إِ�ََّما َجَزاُء السَّ

َ
ُ لََك يِف أ بَارََك ا�َّ

َداءُ 
َ ْ
 ٤.»َواأل

                                           
 با لفظ بخاری ١٧٨١و مسلم حدیث شماره  ٢٤٧٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٤٧٧و مسلم حدیث شماره  ١٤٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٠٣٥صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٣
 با لفظ نسایی ٢٤٢٤و ابن ماجه حدیث شماره  ٤٦٨٣صحیح؛ نسایی حدیث شماره  -٤



 ٥٩١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

از من چھل ھزار قرض کرد.  ج گوید: پیامبر می س ربیعه عبدالله بن ابی
در خانواده و  الله«برایش مالی آوردند و وام را به من پرداخت کرد و فرمود: 

 .»مالت برکت دھد. پاداش قرض دھنده تشکر و ادای قرض اوست

 ھا دعای ھنگام دیدن آغاز رسیدن میوه

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
 انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َل اثلََّمِر َجاُءوا بِِه إىِل وَّ

َ
ْوا أ

َ
نَُّه قَاَل: اَكَن انلَّاُس إَِذا َرأ

َ
فَإَِذا  ج �

َخَذُه رَُسوُل اهللاِ 
َ
ُهمَّ بَارِْك نَلَا يِف َ�َمِرنَا، َوَ�ارِْك نَلَا يِف َمِدينَِتنَا، َوَ�ارِْك نَلَا يِف اللَّ «قَاَل:  ج أ

نَاَصاِعنَا، َوَ�ارِْك نَلَا  ُ َ�يُْعِطيِه َذلَِك اثلََّمرَ »...يِف ُمدِّ
َ

ْصَغَر َويِلٍد هل
َ
 ١.، قَاَل: ُ�مَّ يَْدُعو أ

را ھا  آن دیدند، ھای رسیده را می که مردم اولین میوه گوید: ھنگامی می س ابوھریره
 !الله یا«فرمود:  ھا می پس از گرفتن میوه ج اللهآوردند. رسول  می ج نزد رسول الله

گوید:  . راوی می...»فرماما (واحدھای وزن) برکت عنایت  ّد صاع و مُ  ،ھا، شھر به میوه
ھا را به او  زد و این میوه دید، صدا می ای را که می ترین بچه کوچک ج گاه رسول الله آن
 داد. می

 دعای ھنگام تعجب و شادی

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
نَُّه لَِقيَُه انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
ِمْن ُطُرِق الَْمِدينَِة، وَُهَو ُجنٌُب يِف َطِر�ٍق  ج �

َدُه انلَّيِبُّ  ا َجاَءُه قَاَل:  ج فَا�َْسلَّ فََذَهَب فَاْغتََسَل، َ�تََفقَّ بَا ُهَر�َْرةَ «فَلَمَّ
َ
ْ�َن ُكنَْت يَا أ

َ
» أ

ْغتَسِ 
َ
َجالَِسَك َحىتَّ أ

ُ
ْن أ

َ
نَا ُجنٌُب فََكرِْهُت أ

َ
َل، َ�َقاَل قَاَل: يَا رَُسوَل اِهللا، لَِقيتَِ� َوأ

 َ�نُْجُس : «ج رَُسوُل اهللاِ 
َ

 ٢.»ُسبَْحاَن اِهللا إِنَّ الُْمْؤِمَن ال
ھای مدینه مرا دید. چون  در یکی از کوچه ج گوید: پیامبر می س ابوھریره

پنھان کردم.  ج جنب بودم، خود را عقب کشیدم و از چشم رسول الله
آمدم. فرمود:  ج پس از غسل، خدمت پیامبرد. رکمن جستجو  زا ج پیامبر

 ،عرض کردم: به علت جنابت و نداشتن طھارت »ای ابوھریره، کجا بودی؟«
 سبحان الله، مؤمن«فرمود:  ج مجالست با شما را مناسب ندانستم. رسول الله

 .»شود نجس نمی هک

                                           
 ١٣٧٣مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٣٧١و مسلم حدیث شماره  ٢٨٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٥٩٢

 

ِ بِْن َ�بَّاٍس  .٢ َطلَّْقَت  :قَاَل ُ�َمرَ : ...-َوِ�يهِ – ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
، أ ِ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُه َ�َقاَل:  َّ برََصَ ْ�رَبُ » الَ «�َِساَءَك؟ فََرَ�َع إيِلَ
َ
ُ أ  ١... .َ�ُقلُْت: ا�َّ

، آیا الله: ای رسول گوید یم س عمر : ...که آمده ب ابن عباس زا یتیر رواد
. »خیر«به سویم نگاه کرد و فرمود:  ج زنانت را طالق دادی؟ رسول الله

 .... گفتم: الله اکبر

 دعای ھنگام وزیدن باد

�ُح، قَاَل:  ج قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  لَُك اللَّ «إَِذا َعَصَفِت الرِّ
َ
ْسأ

َ
ُهمَّ إِ�ِّ أ

َها، َورَشِّ َما ِ�ي ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
رِْسلَْت بِِه، َوأ

ُ
َها، َورَشِّ َما َخْ�ََها، وََخْ�َ َما ِ�يَها، وََخْ�َ َما أ

رِْسلَْت بِهِ 
ُ
 ٢.»أ

من خیر این  !اللهیا «فرمود:  می ج وزید، پیامبر گوید: ھرگاه باد می می ل عایشه
باشد و خیر و منفعتی را که این باد به خاطر آن  باد و نیز خیر آنچه را که در آن می

است و نیز از  خواھم و از شر این باد و شر آنچه که در آن فرستاده شده است از تو می
 .»برم شری که این باد به خاطر آن فرستاده شده است، به تو پناه می

 دعا ھنگام دیدن ابر و باران

ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .١ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ى الَمَطَر، قَاَل:  ج أ

َ
 ٣.»اللَُّهمَّ َصيِّبًا نَافًِعا«اَكَن إَِذا َرأ

ا ی«: دفرمو دید، می را میبارندگی  ج گوید: ھرگاه رسول الله می ل عایشه
 .»باران را سودبخش و مفید بگردان الله!

نَّ انلَّيِبَّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .٢
َ
فَاِق، تََرَك  ج أ

ْ
فٍُق ِمَن اآل

ُ
ى َسَحابًا ُمْقِبًال ِمْن أ

َ
اَكَن إَِذا َرأ

اللَُّهمَّ إِنَّا َ�ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ «َما ُهَو ِ�يِه َو�ِْن اَكَن يِف َصَالتِِه، َحىتَّ �َْستَْقِبلَُه، َ�يَُقوُل: 
رِْسَل بِهِ 

ُ
ْمَطَر قَاَل: ، »َما أ

َ
ُ » اللَُّهمَّ َسيْبًا نَافًِعا«فَإِْن أ ْو ثََالثًا، َو�ِْن َكَشَفُه ا�َّ

َ
، أ ِ�ْ�َ َمرَّ

َ ىلَعَ َذلَِك  َد ا�َّ  ٤.َعزَّ وََجلَّ َولَْم ُ�ْمِطْر مَحِ

                                           
 با لفظ بخاری ١٤٧٩و مسلم حدیث شماره  ٥١٩١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٨٩٩مسلم حدیث شماره  -٢
 ١٠٣٢بخاری حدیث شماره  -٣
 ٣٨٨٩و ابن ماجه حدیث شماره  ٧٠٧ح؛ بخاری در االدب المفرد حدیث شماره یصح -٤
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ابری  ،ھای آسمان ای از کناره در کناره ج رپیامبگوید: ھرگاه  می ل عایشه
 ؛نمود، اگرچه در نماز بود دید، عملی را که در آن قرار داشت، ترک می را می

ما از شر آنچه که به آن  !اللهیا «فرمود:  داد و می خود را رو به رویش قرار می
ا ی«: فرمود میبارید دو یا سه بار  بریم، اگر باران می فرستاده شده به تو پناه می

کرد، و  آن را دور می اللهو اگر  »باران را سودبخش و مفید بگردان الله!
 ستود. را بر آن می اللهبارید.  نمی

 دعای پس از باریدن باران

ِ َورمَْحَِتهِ «  ١».ُمِطْرنَا بَِفْضِل ا�َّ
 به فضل و رحمت الله بر ما باران نازل شد.

 دعا برای خدمتکار:

�ٍَس 
َ
ُ، قَاَل:  س َ�ْن أ

َ
َ هل �ٌَس، اْدُع ا�َّ

َ
، َخاِدُمَك أ ِ : يَا رَُسوَل ا�َّ ِّ�

ُ
اللَُّهمَّ «قَاَل: قَالَْت أ

ْ�َطيْتَهُ 
َ
ُ ِ�يَما أ

َ
ُه، َوَ�ارِْك هل َ ُ، َوَودلَ

َ
ْ�رِثْ َماهل

َ
 ٢.»أ

دعا کن.  -انس-، برای خدمتگزارت اللهگوید: مادرم گفت: ای رسول  می س انس
چه برایش عطا  و فرزندش را زیاد بگردان و در آنمال  !الله ای«فرمود:  ج پیامبر
 .»ای، برکت عطا کن نموده

 ھرگاه خواست مسلمانی را تعریف کند:

يِب بَْ�َرةَ 
َ
نَّ  -َوِ�يهِ – س َ�ْن أ

َ
 «قَاَل:  ج انلَّيِبِّ ... أ

َ
َحُدُ�ْم َماِدًحا َصاِحبَُه ال

َ
إَِذا اَكَن أ

ْحِسُب 
َ
ْحِسبُُه، إِْن اَكَن َ�ْعلَُم َ�َالََة، فَلْيَُقْل: أ

َ
َحًدا أ

َ
 ىلَعَ اِهللا أ

ِّ
َزيك

ُ
 أ

َ
فَُالنًا، َواُهللا َحِسيبُُه، َوال

 ٣».َذاَك، َكَذا َوَ�َذا
از شما  یکیبود که  یالزم و ضروراگر «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوبکره

ن ی، چنیفالن هد: گمان من درباریین بگویچند کند یف و تمجیبرادر مسلمانش را تعر
(به  نم.ک یه نمکیرا تز یسکو نزد الله متعال داند و  ی، حالش را بھتر ماللهاست و 

                                           
  ٧١و مسلم حدیث شماره  ١٠٣٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ٦٦٠و مسلم حدیث شماره  ٦٣٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم  ٣٠٠٠و مسلم حدیث شماره  ٢٦٦٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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 یالبته در صورت داند) یاش را الله متعال بھتر م یکنم؛ اما حالت واقع یظاھر، حکم م
  .»ه آن اوصاف، در او وجود داشته باشندکد یان نمایتواند اوصاف فرد را ب یم

 کرده شدھرگاه تزکیه 

ْصَحاِب انلَّيِبِّ 
َ
َة قَاَل: اَكَن الرَُّجُل ِمْن أ

َ
رَْطأ

َ
  ج َ�ْن َعِديِّ بِْن أ

َ
َ قَاَل: اللَُّهمَّ ال إَِذا ُز�ِّ

 َ�ْعلَُمونَ 
َ

 ١.تَُؤاِخْذِ� بَِما َ�ُقولُوَن، َواْغِفْر يِل َما ال
گفت:  شد، می می به پاکی یاد ج گوید: ھرگاه یکی از یاران پیامبر عدی بن ارطاة می

دانند  یآن گناھانم را که آنان نمن و کگویند، مؤاخذه م مرا به آنچه که می !الله یا
 مغفرت کن.

                                           
  ٧٨٢مفرد حدیث شماره ح؛ بخاری در االدب الیصح -١



 

 

 

 

 

 کتاب دعا -٥

 شامل موارد زیر است:
 احکام دعا. -١
 شود. ھا و احوالی که دعا قبول می بھترین اوقات و مکان  -٢
 دعای وارد شده در قرآن و سنت صحیح. که شامل دو مورد زیر است:   -٣

 دعاھای قرآنی. . ١
 دعاھای نبوی.. ٢

جوید، که  از شر شیطان پناه میھا  آن ی دعاھا و اذکاری که انسان به وسیله -٤
 شامل موارد زیر است:

 جوید. ی آن از شر شیطان پناه می آنچه که انسان به وسیله. ١
 اذیت و آزار آن. درمان سحر و. ٢
 ی چشم زدگی رقیه. ٣

 احکام دعا -١
 انواع دعا

دعا بر دو نوع است: دعای عبادت و دعای مسألت. و ھر یکی از این دو مستلزم 
 دیگری است.

خالص کردن عبادت و ی  بلندمرتبه به وسیله اللهدعای عبادت: توسل به  - اول
 به خاطر به دست آوردن امری دوست داشتنی یا دفع ،تضرع و حمد و ثنا برای الله

 . ضرر زا یریگو جلو ناپسند امور

ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ� ﴿فرماید:  می الله
َ
َوَذا ٱ�ُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمنَ 
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
لَُ�ِٰت أ ٰلِِم�َ  ٱلظُّ فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ َوَ�َّۡيَ�ُٰه  ٨٧ٱل�َّ

ۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُ�   . ]٨٨-٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٨ِ� ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ِۨمَن ٱۡلَغّمِ
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و [یاد کن از] ذوالنون [= یونس] آنگاه که خشمگین [از میان قومش] رفت و چنین «
کنیم]؛ [وقتی  مجازاتش نمی گیریم [و به خاطر این کار پنداشت که ما ھرگز بر او تنگ نمی

حق] جز تو نیست.  پروردگارا،] ھیچ معبودی [به«[ھا ندا داد که:  ماھی او را بلعید] در تاریکی
دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه نجات ». ام تردید، من از ستمکاران بوده تو منّزھی. بی

 ».دھیم دادیم و مؤمنان را [نیز] اینچنین نجات می
رساند.  درخواست کردن آنچه که به فرد دعا کننده سود می :دعای مسألت - دوم

 از قبیل جلب منفعت یا دور کردن ضرر و زیان.

اَ�َنا ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ن قَالُواْ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ
َ
ٓ أ َوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت 
َ
نَا َ�َ ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ ِ�ٓ أ ۡقَداَمَنا َوٱنُ�ۡ

َ
 . ]١٤٧[آل عمران:  ﴾١٤٧أ

روِی ما در کارمان  و سخنشان تنھا این بود که: پروردگارا، گناھانمان را بیامرز و از زیاده«
 ».ھایمان را استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان [درگذر] و گام

 قدرت دعا
ست ینسالح  تنھا تیزی ک،مالبه مانند سالح است و  ھا از الله خواستن اهپندعاھا و 

 .ده کننده آن نیز بستگی دارده به استفاکبل
درتمندی انسان ق ،و استفاده کننده ی نداشته باشدلکمش و اسلحه کامل باشد اهگھر
در صورِت آید و  دشمن توسط آن از پای در می دار نباشکر دھم  یو مانع باشد

 د.ابی میاھش کنیز  ریتاث، ردسه مو نیا یک از ناھماھنگِی ھر
ی قدرت  رساند و با اندازه ید سود میاینید یا ایبفرود چه ی مؤمن است،  دعا اسلحه

دعا  ،اللهو پایداری در اوامرش و تالش و کوشش برای سربلندی سخن  اللهیقین به 
 شود. و مطلوب حاصل می دهش اجابت

ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف ﴿فرماید:  می الله
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

 ِ ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن يُۡؤِمُن بِٱ�َّ َ�َٰدةَ ِ�َّ �ِيُمواْ ٱلشَّ
َ
ۡشِهُدواْ ذََوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َوأ

َ
َوأ

 َ ُۥ َ�ۡرَٗجاَوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن  ٢ َ�َۡعل �َّ
ءٖ قَۡدٗر� ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ  ﴾٣َ�َتَو�َّ

 . ]٣-٢[الطالق: 
ای  ان به سر رسید، آنان را به طرز شایستهش و ھنگامی که [آنھا را طالق دادید و] عده«

جدا شوید؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و ھا  آن ای از دارید یا به طرز شایسته  نگه
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شھادت را برای الله برپا دارید. این [حکمی است] که ھر کس به الله و روز قیامت ایمان دارد، 
دھد و  س که از الله بترسد، راه نجاتی برای او قرار میک  شود؛ و ھر به آن پند و اندرز داده می

دھد؛ و ھر کس بر الله توکل کند، او تعالی برایش  او را از جایی که گمان ندارد، روزی می
رساَند. مسّلمًا الله برای ھر چیزی  گمان، الله فرمان خود را به انجام می کافی است. بی

 ».ای قرار داده است اندازه

 اجابت دعا
غنی و بخشاینده است. دعای کسی را که از او بخواھد، ھرگز رد  ،عزیز و گرامی لهِ ال
دھد یا  یا به سؤال کننده فورا می اللهکند. ھرگاه دعا با شرایطش انجام گیرد،  نمی

و زاری کند. یا به او چیزی  عتضّر تر  اندازد تا فرد مسلمان بیش اجابت را به تأخیر می
کند و یا آن را برای  کند یا اینکه از او بالیی را دور می عطا میاش  سودمندتر از خواسته

داند، پس ما  بھتر مصلحت بندگانش را می اللهزیرا  ؛اندازد روز قیامت به تأخیر می
 شتاب نکنیم. 

﴿ َ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ ِۦۚ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ ۡمرِه
َ
 َ�ٰلُِغ أ

ءٖ قَۡدٗر� ۡ�َ ِ
ُ لُِ�ّ  . ]٣[الطالق:  ﴾٣قَۡد َجَعَل ٱ�َّ

دھد؛ و ھر کس بر الله توکل کند، او تعالی  و او را از جایی که گمان ندارد، روزی می«
رساَند. مسّلمًا الله برای ھر چیزی  گمان، الله فرمان خود را به انجام می برایش کافی است. بی

 ». ای قرار داده است اندازه

اِع إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� ﴿ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
�َذا َس�

 . ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
آنان] بگو که من نزدیکم و و [ای پیامبر،] چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند [به «

کنم؛  پس [آنان فقط] باید دعوت  اجابت می - ھنگامی که مرا بخواَند - دعای دعاکننده را
 ».یابند مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند؛ باشد که راه 

 موانع اجابت دعا
ترین ابزارھا در دور کردن چیزھای ناپسند و به دست آوردن چیزھای  دعا از قوی

که مورد  دعا خودِ  یا به خاطر ضعِف  ؛داردن یریثاتباشد، ولی گاھی دعا  می مطلوب
به  م توجهدعو یا به علت ضعف قلب و  ؛است دشمنینه و کیو در آن  ستین اللهپسند 

غفلت و خوردن حرام و  دھماننو یا به علت موانع اجابت  ؛سوی الله در ھنگام دعا
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دعا و  داشتن برای نتیجهبه علت عجله و یا  ؛قلب درو انباشته شدن گناھان  اشتباه
 .دعا کتر

تر از آن به او عطا  در آخرت بزرگ ی این باشد کهبرادر دنیا دم اجابت دعا عچه بسا 
 گرداند. دھد، ولی شری را از او دور می کند و یا گاھی به او نمی

او به و چه بسا در حاصل شدن مطلوب، گناه باشد، پس ندادن بھتر است و گاھی 
ی  د تا از پروردگارش غافل نباشد که سؤال کردن را ترک کند و به دروازهدھ ینم

 پروردگار نیاید.

َ�َقالُوا:  ج َ�ُقوُل: َسلََّم نَاٌس ِمْن َ�ُهوَد ىلَعَ رَُسوِل اهللاِ  ب َجابَِر ْ�َن َ�بِْد اهللاِ  .١
َقاِسِم، َ�َقاَل: 

ْ
بَا ال

َ
اُم َعلَيَْك يَا أ لَْم �َْسَمْع » وََعلَيُْ�مْ «السَّ

َ
َ�َقالَْت اَع�َِشُة: وََغِضبَْت أ

 ُ�َابُوَن «َما قَالُوا؟ قَاَل: 
َ

َاُب َعلَيِْهْم َوال
ُ

بََ�، قَْد َسِمْعُت فََرَدْدُت َعلَيِْهْم َو�ِنَّا �
 ١.»َعلَيْنَا
سالم  ج ان به رسول اللهیھودیاز  یگروھگوید:  می ب داللهبن عبجابر 

و «فرمود:  ج امبریابوالقاسم! پ یک (مرگ بر تو) ایکردند و گفتند: السام عل
ن شد ی(که در آنجا حضور داشت) خشمگ ل شهیعا ».)کم (و بر شما بادیعل

دم و یبله، شن«فرمود:  ج امبریکه آنان چه گفتند؟ پ یدیا نشنیو گفت: آ
ن ما در حق آنان، ید که نفرید بدانیشان را به خودشان برگرداندم؛ با یدعا
 . »شود یرفته نمین آنان در حق ما پذیشود؛ اما نفر یرفته میپذ

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
 «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َّ
 َ�ْقبَُل إِال

َ
َها انلَّاُس، إِنَّ اَهللا َطيٌِّب ال ُّ�

َ
�

َمَر بِِه الُْمرَْسِلَ�، َ�َقاَل: 
َ
َمَر الُْمْؤِمِنَ� بَِما أ

َ
َها ٱلرُُّسُل ُ�ُواْ ِمَن ﴿َطيِّبًا، َو�ِنَّ اَهللا أ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ  ْ َ�ٰلًِحا ّيَِ�ِٰت َوٱۡ�َملُوا  َوقَاَل: ]٥١[المؤمنون:  ﴾٥١ٱلطَّ
ْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ ﴿ ْ ُ�ُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ُ�مَّ َذَكَر  ]١٧٢[البقرة:  ﴾َ�ٰٓ

، َوَمْطَعُمُه  ، يَا رَبِّ َماِء، يَا رَبِّ  السَّ
َ

، َ�ُمدُّ يََديِْه إىِل ْ�رَبَ
َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر أ الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

لَِك؟َحَراٌم،  �َّ �ُْستََجاُب ذِلَ
َ
ََراِم، فَ�

ْ
ُ�ُه َحَراٌم، َوَملْبَُسُه َحَراٌم، وَُغِذَي بِاحل  ٢.َوَمرْشَ

                                           
 ٢١٦٦مسلم حدیث شماره  -١
 ١٠١٥مسلم حدیث شماره  -٢
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الله پاک است و فقط  ای مردم،«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
امبران داده یرا داده که به پ یرد. الله به مؤمنان ھمان دستوریپذ یزه را میپاک

ای پیامبران، از [غذاھای] پاکیزه بخورید و کار « د:یفرما یمکه  است؛ چنان
گاھم شایسته انجام دھید. یقینًا من از آنچه انجام می ای «و فرمود:  ».دھید آ

ایم  ای که روزِی شما کرده اید، از چیزھای پاکیزه کسانی که ایمان آورده
طوالنی را داستان مردی را ذکر کرد که سفری  ج سپس رسول الله ».بخورید

ش را به سوی آسمان بلند انو غبارآلود است. او دست یمو پیموده و ژولیده
 و در حالی که خوراک، نوشیدنی !پروردگارا !گوید: پروردگارا کند و می می

چگونه  ین شخصیچن یه شده است؛ دعایباشد و با حرام تغذ یحرام م شلباس
 .شود؟ یرفته میپذ

 ھای دعا ھمراه با بال حالت
گیرد و ھرگاه  ھاست و دشمن بالست که جلویش را می از سودمندترین درمان دعا

 گرداند. کند یا سبک می بال برسد، آن را دور می
 دعا ھمراه بال، سه حالت دارد: 

 کند. دعا از بال نیرومندتر است، پس آن را دفع می .١
 شود. تر است، پس بال بر آن چیره می دعا از بال ضعیف .٢
 شود. خیزند و ھریک مانع دیگری می یه یکدیگر به پا میدعا و بال ھردو عل .٣

 فضیلت دعا
 فرماید:  می الله

ْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِۦۗ قُۡل ﴿ .١ ِۡل َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر ٱ�ِخَرةَ َو�َرُۡجوا ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء ٱ�َّ مَّ
َ
أ

ِيَن َ�  ِيَن َ�ۡعلَُموَن َوٱ�َّ ۡلَ�ٰبِ َهۡل �َۡسَتوِي ٱ�َّ
َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
ُر أ  ﴾٩َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

 . ]٩[الزمر: 
آیا [چنین مشرکی بھتر است یا] کسی که در طول شب، در حال سجده و قیام، به «

عبادت مشغول است و از [عذاب] آخرت ترسان است و به رحمت پروردگارش امید 
دانند،  دانند و کسانی که نمی ] میدارد؟ بگو: آیا کسانی که [حق بندگی پروردگار را

 ».پذیرند یکسانند؟ تنھا خردمندان پند می
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اِع إَِذا َدَ�ِن� ﴿ .٢ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
�َذا َس�

 . ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
[ای پیامبر،] چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند [به آنان] بگو که من نزدیکم و و «

کنم؛  پس [آنان فقط] باید  اجابت می - ھنگامی که مرا بخواَند - دعای دعاکننده را
 ».یابند دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند؛ باشد که راه 

ۡسَتِجۡب ﴿
َ
وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ أ ِيَن �َۡستَۡكِ�ُ لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

 . ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 
مرا به دعا بخوانید، تا [دعای] شما را اجابت کنم. کسانی که از «و پروردگارتان فرمود: «

 .»شوند کنند، به زودی با خواری به جھنم وارد می عبادت من سرکشی می

 اب دعا و اسباب اجابتآد
 برخی از آن عبارت است از: 

باشد و ابتدا با حمد و ثنای الله شروع شود و پس از آن در  اللهخالص برای  .١
 فرستاده شود. ج اول و آخر دعا، درود بر پیامبر

باشد. برای ھیچ فردی جایز نیست که صفات الله را  اللهھای نیک  دعا با نام .٢
صدا بزند و بگوید: ای وجه الله، ای علم الله، ای رحمت الله و امثال آن. ولی 

، من با قدرت بزرگ تو یا اللها یمستحب است که بگوید:  اللهتوسل به صفات 
 کنم. رحمت وسیع تو و امثال آن از تو طلب می

ین آوردن صدا، اعتراف به گناه و طلب آمرزش آن حضور قلب ھنگام دعا، و پای .٣
 بلند مرتبه. اللهو اعتراف به نعمت و سپاسگزاری از 

ھر دعایی را سه بار تکرار کند و بر آن اصرار نماید و اجابت را سست و ضعیف  .٤
ی رحم دعا  نداند، بلکه بر اجابت آن یقین داشته باشد. و به گناه یا قطع صله

تجاوز نکند، بلکه به الله گمان نیک داشته ز حدود، انکند. ھمچنین در دعا 
 باشد.

علیه خانواده و خود و مال و فرزندش دعا نکند و خوراک و نوشیدنی و لباسش  .٥
کند.  ی را که مرتکب شده جبراناز حالل باشد. اگر توانایی دارد ظلم و ستم

 ، پاک باشد.دییلپدر دعا خشوع و تضرع نماید و از ناپاکی و 
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شان به سوی  ھا در کنار یکدیگر بلند نماید و کف شانهِی برابرھا را تا  دست .٦
 ھایش را به سوی قبله نماید. آسمان باشد و اگرخواست چھره و ظاھر دست

دعا کند و دعاھایی را  سستی و نرمیھنگام دعا رو به قبله باشد و در حالت  .٧
 .اند شان باشد و در شریعت وارد شده بخواند که احتمال اجابت

َما يُۡؤمُِن �﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ْ بَِها � � إِ�َّ ِيَن إَِذا ُذّكُِروا َ�ٰتَِنا ٱ�َّ
وَن۩ ْ ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم وَُهۡم َ� �َۡسَتۡكِ�ُ َ�تََجاَ�ٰ ُجُنو�ُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن  ١٥وََسبَُّحوا

ا َرزَقَۡ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا ۡ�ُ�ٖ  ١٦َوِممَّ
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 . ]١٧-١٥[السجدة:  ﴾١٧َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
پند داده شوند، به سجده ھا  آن آورند که چون به فقط کسانی به آیات ما ایمان می«

ورزند. [در دل شب،] از بسترھا  ستایند و تکبر نمی پروردگارشان را به پاکی میافتند و  می
خوانند و از آنچه به آنان روزی  شان را با بیم و امید [به نیایش] می خیزند و پروردگار برمی
داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام  کنند. ھیچ کس نمی ایم انفاق می داده
 ».ھا برایشان نھفته است یار مایۀ] روشنی چشمدھند، چه [بس می

 احکام انواع دعا
 دعا بر سه نوع است: 

اند، و دستور ھم یا برای  دستور داده مابه  ، آن راو پیامبرش الله دعاھایی که .١
وجوب است یا برای استحباب. مانند دعاھایی که در قرآن و سنت وارد 

 ھستند. اللهمورد پسند ھا  این شوند. اند و در نماز و غیر آن خوانده می شده
 ترین دعا و سؤال در قرآن کریم این است:  ترین و کامل برترین و بزرگ

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ﴿ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم  ٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
َ
ِيَن � ِصَ�َٰط ٱ�َّ

آّلِ�َ   . ]٧-٦[الفاتحة:  ﴾٧َوَ� ٱلضَّ
قدم بگردان]؛ راه کسانی [ھمچون  راه راست ھدایت فرما [و ھمواره ثابت ما را به«

ای، نه [راه] کسانی که بر  که به آنان نعمت داده پیامبران، شھیدان، راستگویان و نیکوکاران] 
 ». آنان خشم گرفته شده است [= یھود] و نه [راه] گمراھان [= نصاری]

شتن گذاند، مانند  را از آن منع کرده ماو پیامبرش،  اللهنوع دیگر آن است که  .٢
ی پروردگار  در دعا. مثل اینکه انسان چیزی را طلب کند که ویژه از حدود
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بخواھد که او را بر ھر چیزی دانا یا توانا بگرداند و یا او را از  اللهاست، مثال از 
 پسندد. دوست ندارد و نمی اللهرا  دعال یقبغیب خبر دھد و امثال آن. این 

نوع دیگر، مباح و جایز است، مثال چیز اضافی را بخواھد که در آن گناھی  .٣
 نباشد. 

 شود هایی که دعا اجابت می برترین اوقات، جاها و حالت -٢
 برترین اوقات دعا. ١

ای از ھر  ی آخر شب، شب قدر، پس از نمازھای فرض، بین اذان و اقامه، لحظه نیمه
آخرین لحظه پس از عصر است، ھنگام اذان برای از روز جمعه، و آن ای  لحظهشب، 

نمازھای فرض، ھرگاه با وضو بخوابد و سپس در شب بلند شود و دعا کند، دعا در ماه 
 رمضان و شب قدر و امثال آن.

 ھای دعا مکان برترین. ٢
ھنگام طواف کعبه، روز عرفه در عرفات، بر صفا و مروه، در مشعر الحرام (مزدلفه)، 

 حج و امثال آن.اعمال ی کوچک و وسطی در  رهپس از رمی جم

 ھای دعا بھترین حالت. ٣

الِِم�َ «دعا با  نَْت ُسبَْحانََك إِ�ِّ ُكنُْت ِمَن الظَّ
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
، دعا ھنگام روی آوردن قلب »ال

عای پدر برای فرزندش و ، دعا پس از وضو، دعای مسافر، بیمار، مظلوم، داللهبه سوی 
، الله دایو  دعا ھنگام سجده، زمان اجتماع مسلمانان در مجالس ذکر ،دعای مضطر

 « ھنگام آواز خروس، وقتی که در شب فردی بیدار شود و این دعا را بخواند:
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ال
ٍء قَِديٌر، ُسبْ  َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك، َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
ُ وَْحَدُه ال َْمُد ا�َّ

ْ
، َواحل ِ َحاَن ا�َّ

َعِظيمِ 
ْ
َعِ�ِّ ال

ْ
ِ ال  بِا�َّ

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
، َوال ْ�رَبُ

َ
ُ أ ، َوا�َّ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
، َوال ِ ، سپس ...»ِ�َّ

 درخواست آمرزش نماید و دعا کند و امثال آن.
 فرماید:  می الله

ِ َرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�ۡ ﴿ .١ ۥۖ  ١٦٢َياَي َوَمَماِ� ِ�َّ َ� َ�ِ�َك َ�ُ
ُل ٱلُۡمۡسلِِم�َ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 . ]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣َو�َِ�ٰلَِك أ
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پروردگار  - ھای من و زندگی و مرگم ھمه برای الله تردید، نمازم و قربانی بی«بگو: «
ی ندارد؛ و به این [عبادت الله به یگانگی و کشری]  هکاست. [ھمان ذاتی  -جھانیان

 ».ام و من نخستین مسلمان [از این قوم] ھستم خالصانه] دستور یافته

� َوَ� َ�َۡهۡر ﴿ .٢ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡ� يّٗا مَّ

َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ �

َ
َ أ قُِل ٱۡدُعواْ ٱ�َّ

ِي لَۡم  ١١٠ۡت بَِها َوٱۡ�َتِغ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ� بَِصَ�تَِك َوَ� ُ�َافِ  ِ ٱ�َّ َوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
ۡهُ  ۖ َوَ�ّ�ِ ّلِ ٞ ّمَِن ٱ�ُّ ُۥ َوِ�ّ ُۥ َ�ِ�ٞك ِ� ٱلُۡمۡلِك َولَۡم يَُ�ن �َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ

 . ]١١١-١١٠[اإلسراء:  ﴾١١١تَۡ�بَِ�ۢ�
وترین کدام را که بخوانید، نیکرا بخوانید؛ ھر » رحمان«انید یا را بخو» الله«بگو: «

و [ای پیامبر،] نمازت را [آنچنان] به صدای بلند نخوان [که ». ھا برای اوست نام
مشرکان بشنوند] و آن را [آنقدر نیز] آھسته نخوان [که حتی اصحابت نشوند]؛ و 

تایش مخصوص الله است که س«] بجوی. و بگو:  میان این [دو حالت،] راھی [میانه
فرزندی [برای خویش] برنگزیده است و در فرمانروایی، ھیچ شریکی ندارد و ھرگز 

و او را بزرگ » گردد که [نیاز به دوست و] کارساز داشته باشد خوار و ناتوان نمی
 ».بدار؛ بزرگداشتی شایسته

وٓ ﴿ .٣ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
�ِض� أ

َ
َء َو�َۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ�

ُرونَ  ا تََذكَّ ِۚ قَلِيٗ� مَّ َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
 . ]٦٢[النمل:  ﴾٦٢أ
 -وقتی او را بخواند - که [دعای] درمانده را [آیا معبودان شما بھترند] یا ذاتی «

در] سازد و شما را جانشینان [پیشینیان  کند و گرفتاری را برطرف می اجابت می
 ». گیرید! دھد؟ آیا معبود دیگری با الله وجود دارد؟ چه اندک پند می زمین قرار می

 : اللهکیفیت خواستن از 
را زیاد یاد کند، بھتر از آنچه  اللهعزیز و گرامی را زیاد یاد کند، زیرا ھرکس  الله .١

 دھد، به او خواھد داد. که به سائالن می

ۡذُكرُۡ�ۡم ﴿
َ
 . ]١٥٢[البقرة:  ﴾١٥٢َوٱۡشُكُرواْ ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرگزاری مرا به جای آورید و از من ناسپاسی «
 ».نکنید
 قبل از خواستن، حمد و ثنای الله را به جای آورد. .٢
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که با قومش سخن گفت، قبل از خواستن از الله، با تعریف و  ھنگامی ÷ ابراھیم
 ثنا به پروردگارش متوسل شد و گفت: 

ا ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدونَ ﴿ فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
ۡقَدُمونَ  ٧٥قَاَل أ

َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم ٱۡ�

َ
ٓ إِ�َّ  ٧٦أ ُهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ فَإِ�َّ

ِي َخلََقِ� َ�ُهوَ  ٧٧َربَّ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  ِي ُهَو ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِ�ِ  ٧٨َ�ۡهِدينِ  ٱ�َّ �ذَا  ٧٩َوٱ�َّ
ِي يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِ�ِ  ٨٠َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِ�ِ   . ]٨١-٧٥[الشعراء:  ﴾٨١َوٱ�َّ

[ھم]  - کردید آیا دیدید [و دانستید] چیزھایی را که ھمواره عبادت می«[ابراھیم] گفت: «
[= معبودان باطل] دشمِن [عقیدۀ توحیدِی] من ھا  آن یقینًا [ھمۀ]  -شما و [ھم] پدرانتان

کند و ھمان  که مرا آفریده و ھدایتم می ھستند؟ مگر پروردگار جھانیان. آن [معبودی] 
شوم، اوست که شفایم  سازد و ھنگامی که بیمار می دھد و سیرابم می که به من غذا می ذاتی 

 ».کند ام می و [دوباره] زنده میراَند که مرا می دھد و ذاتی  می

 اش را با ثنا آمیخته کرد و فرمود:  سپس خواسته

ن َ�ۡغفَِر ِ� َخِطٓ� ﴿
َ
ۡطَمُع أ

َ
ِٓي أ  . ]٨٢[الشعراء:  ﴾٨٢ِ� يَۡوَم ٱّ�ِينِ  َٔ َوٱ�َّ

 ».که امیدوارم روز جزا گناھانم را ببخشد و ذاتی «

 گاه با صراحت چنین درخواست کرد و گفت:  آن

ٰلِِح�َ ﴿ ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
 ٨٤َوٱۡجَعل ّ�ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِ� ٱ�ِخرِ�نَ  ٨٣َرّبِ َهۡب ِ� ُحۡكٗما َو�

آلِّ�َ  ٨٥َوٱۡجَعلِۡ� مِن َوَرثَةِ َجنَّةِ ٱ�َّعِيمِ  ِ�ٓ إِنَُّهۥ َ�َن مَِن ٱلضَّ
َ
َوَ� ُ�ۡزِِ� يَوَۡم  ٨٦وَٱۡغفِۡر ِ�

َ بَِقلٖۡب َسلِي�ٖ  ٨٨َفُع َماٞل َوَ� َ�نُونَ يَوَۡم َ� يَن ٨٧ُ�ۡبَعثُونَ  َ� ٱ�َّ
َ
 . ]٨٩-٨٣[الشعراء:  ﴾٨٩إِ�َّ َمۡن �

پروردگارا، به من دانشی [در دین] ببخش و مرا به شایستگان ملحق کن. و در آیندگان «
] ای نیک برایم قرار بده. و مرا از وارثان بھشِت پرنعمت بگردان. و پدرم را بیامرز [که آوازه

شوند، مرا رسوا [و شرمنده]  که [مردم] برانگیخته می تردید در زمرۀ گمراھان بود. و روزی  بی
که با قلبی پاک [و خالی  بخشد؛ مگر کسی  که مال و فرزندان سودی نمی نساز. ھمان روزی 

 ».از شرک و نفاق و ریا] به پیشگاه الله بیاید

با این ترتیب نازل کرد  ج بر محمد ی فاتحه را بخشاینده و مھربان سوره اللهسپس 
 و فرمود: 

ِ رَّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ﴿  . ]٤-٢[الفاتحة:  ﴾٤َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِينِ  ٣ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ  ٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
بخشندۀ مھربان  است؛ -پروردگار جھانیان - ھا] از آِن الله ھا [و سپاس تمام ستایش«

 ».است؛ مالک روِز جزاست
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 الله  اند. در ادامه تعریف و ستایش و تمجید پروردگار عزیز و گرامیھا  این ی ھمه
 فرماید:  می

 . ]٥[الفاتحة:  ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿
کنیم [= برخی از انواع عبادت عبارت است از: توکل،  [پروردگارا] تنھا تو را عبادت می«

ادرسی خواندن) و یُجستن)، ذبح، نذر، دعا و استغاثه (به فر خشوع، خشیت، استعانت (یاری
 ».جوییم ... .] و تنھا از تو یاری [و مدد] می

 با سؤال کردن آمیخته است.  ھاحمد و ثنا  تمام این

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ﴿فرماید:  می اللهدر ادامه  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم  ٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
َ
ِيَن � ِصَ�َٰط ٱ�َّ

آّلِ�َ َ�ۡ�ِ   . ]٧-٦[الفاتحة:  ﴾٧ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ
قدم بگردان]؛ راه کسانی [ھمچون  ما را به راه راست ھدایت فرما [و ھمواره ثابت«

ای، نه [راه] کسانی که بر  که به آنان نعمت داده پیامبران، شھیدان، راستگویان و نیکوکاران] 
 ».یھود] و نه [راه] گمراھان [= نصاری]آنان خشم گرفته شده است [= 

 ترین و اولین خواسته در قرآن کیم است.  این فقط درخواست است و بزرگ
 شویم. تان یادآور می اکنون برخی از دعاھای قرآنی و نبوی را برای

 اند برخی از دعاهایی که در قرآن کریم و سنت صحیح وارد شده -٣
 دعاھای قرآنی .١

برای ھر چیزی تبیان و ھدایت و موعظه و رحمت و شفا قرار داده ، قرآن را الله
شویم که فرد مسلمان آنچه که  است. اکنون برخی از دعاھای قرآنی را یادآور می

باشد را برگزیند و اسباب مشروع را بگیرد و یقین کامل داشته باشد  مناسب حالش می
 .یکتایی است که شریک ندارد اللهی امور به دست  که ھمه

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ﴿ .١ ِ رَّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  ١� ٱ�َّ  ٣ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ  ٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
َ�َٰط ٱلُۡمۡستَقِيمَ  ٥إِيَّاَك َ�ۡعبُُد �يَّاَك �َۡستَعِ�ُ  ٤َ�ٰلِِك يَوِۡم ٱّ�ِينِ   ٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡ�َعۡمَت َعلَيۡهِۡم َ�ۡ�ِ 
َ
ِيَن � آلِّ�َ  ِصَ�َٰط ٱ�َّ  .]٧-١[الفاتحة:  ﴾٧ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَيۡهِۡم َوَ� ٱلضَّ

پروردگار  - ھا] از آِن الله ھا [و سپاس . تمام ستایشبه نام الله بخشندۀ مھربان«
بخشندۀ مھربان است؛ مالک روِز جزاست. [پروردگارا] تنھا تو را  است؛ -جھانیان

است از: توکل، خشوع، خشیت، کنیم [= برخی از انواع عبادت عبارت  عبادت می
ادرسی خواندن) و ... .] و یُجستن)، ذبح، نذر، دعا و استغاثه (به فر استعانت (یاری
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قدم  جوییم. ما را به راه راست ھدایت فرما [و ھمواره ثابت تنھا از تو یاری [و مدد] می
به  که بگردان]؛ راه کسانی [ھمچون پیامبران، شھیدان، راستگویان و نیکوکاران] 

ای، نه [راه] کسانی که بر آنان خشم گرفته شده است [= یھود] و نه  آنان نعمت داده
 ».[راه] گمراھان [= نصاری]

َ�َٰدةِ� ُهَو ٱلرَّۡحَ�ُٰن ٱلرَِّحيمُ ﴿ .٢ ِي َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ُ ٱ�َّ ُهَو  ٢٢ُهَو ٱ�َّ
ِي َ�ٓ إَِ�َٰه  ُ ٱ�َّ َ�ُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َبَّاُر ٱ�َّ وُس ٱلسَّ إِ�َّ ُهَو ٱلَۡملُِك ٱلُۡقدُّ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ِ َ�مَّ ۚ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ ُ ۖ َ�ُ  ٢٣ٱلُۡمَتَكّ�ِ ُ ٱلَۡ�ٰلُِق ٱۡ�َارُِئ ٱلُۡمَصّوُِر ُهَو ٱ�َّ
� �َُسّبُِح َ�ُۥ َما ِ� ٱل ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

َ
�ِض� َوُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ﴾٢٤سَّ

 . ]٢٤-٢٢[الحشر: 
او الله است که معبودی [راستین] جز او نیست؛ دانای غیب و آشکار است؛ او «

حق] جز او نیست؛ [اوست]  بخشندۀ مھربان است. او الله است که معبودی [به
یامبرانش، مراقب [اعمال بندگانش]، کنندۀ پ عیب و نقص، تصدیق فرمانروا، منّزه، بی
دھندۀ مطلق، واالمقام و شایستۀ  ناپذیر، شکوھمند و شکست قدرتمنِد شکست

آورند، پاک و  [یا چیزھایی] که [برای او به عنوان] شریک می عظمت. الله از کسانی 
دھندۀ  منّزه است. او الله است: خالِق ھستی، آفریدگاِر آن از نیستی [و] شکل

گویند،  ھا و زمین است تسبیِح او را می ھایی نیک دارد. آنچه در آسمان ؛ ناممخلوقات
 ».ناپذیر [و] حکیم است و او قدرتمنِد شکست

ا َ� ﴿ .٣ نُفِسِهۡم َوِممَّ
َ
�ُض َوِمۡن أ

َ
ا تُ�بُِت ٱۡ� ۡزَ�َٰج ُ�ََّها ِممَّ

َ
ِي َخلََق ٱۡ� ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

 . ]٣٦[یس:  ﴾٣٦َ�ۡعلَُمونَ 
ھا را آفریده است؛ از آنچه زمین  است آن [پروردگاری] که ھمۀ گونه پاک و منزه«

 ».دانند ھا] و از آنچه نمی رویاَند [= گیاھان و درختان] و از خودشان [=انسان می

ا يَِصُفونَ ﴿ .٤ �ِض رَّبِ ٱۡلَعۡرِش َ�مَّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  . ]٨٢[الزخرف:  ﴾٨٢ُسۡبَ�َٰن َرّبِ ٱلسَّ

ھا و زمین و عرش است، از توصیِف [جاھالنه]  پروردگار آسمانه] کای  [معبود یگانه«
 ».آنان منزه است

ُۡتۖ وَُهَو رَبُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ ﴿ .٥ ۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو [التوبة:  ﴾١٢٩َحۡسِ�َ ٱ�َّ

١٢٩[ . 
او توکل کردم حق] جز او نیست؛ تنھا بر  الله برای من کافی است. ھیچ معبودی [به«

 ».و او پروردگاِر عرش بزرگ است
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ٰلِِم�َ ﴿ .٦ نَت ُسۡبَ�ٰنََك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  . ]٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٧�َّ

تردید، من از  حق] جز تو نیست. تو منّزھی. بی [پروردگارا،] ھیچ معبودی [به«
 ».ام ستمکاران بوده

نُفَسنَ ﴿ .٧
َ
ٓ أ  ﴾٢٣ا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ َر�ََّنا َظلَۡمَنا

 . ]٢٣[األعراف: 
پروردگارا، ما [با سرپیچی از دستور تو] به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی «

 ».و بر ما رحم نکنی، قطعًا از زیانکاران خواھیم بود

ٰهِِدينَ َر�َّنَآ َءاَمنَّا بَِمآ ﴿ .٨ نَزلَۡت وَٱ�َّبَۡعنَا ٱلرَُّسوَل فَٱۡ�ُتبۡنَا َمَع ٱل�َّ
َ
 . ]٥٣[آل عمران:  ﴾٥٣أ

ای ایمان آوردیم و از فرستادۀ [تو] پیروی نمودیم؛  پروردگارا، به آنچه نازل کرده«
 ».پس ما را در زمرۀ گواھان [به حق و مؤمنان به پیامبرت] بنویس

ِٰ�ِ�َ َر�ََّنآ َءاَمنَّا فَٱۡغفِۡر ﴿ .٩ نَت َخۡ�ُ ٱل�َّ
َ
 . ]١٠٩[المؤمنون:  ﴾١٠٩َ�َا َوٱرَۡ�ۡنَا َوأ

تردید، تو  پروردگارا، ایمان آوردیم؛ پس ما را ببخشای و بر ما رحم کن [که] بی«
 ».ای بھترین بخشاینده

ِٰهِدينَ ﴿ .١٠  . ]٨٣[المائدة:  ﴾٨٣َر�ََّنآ َءاَمنَّا فَٱۡ�ُتۡبَنا َمَع ٱل�َّ
 ».آوردیم؛ پس ما را در زمرۀ [مسلمانان و] گواھان بنویسپروردگارا، ایمان «

َنآ َءاَمنَّا فَٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ ﴿ .١١  . ]١٦[آل عمران:  ﴾١٦َر�ََّنآ إِ�َّ
پروردگارا، به راستی که ما ایمان [= تصدیق به قلب، اقرار به زبان و عمل با اعضا] «

 ».ان را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگه دارایم؛ پس گناھانم آورده

ءٖ قَِديرٞ ﴿ .١٢ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ

َ
 . ]٨[التحریم:  ﴾٨َر�ََّنآ �

پروردگارا، نور ما را به تمام [و کمال] برسان [که وارد بھشت شویم، تا مانند «
گمان،  شود نباشیم] و ما را بیامرز. بی وش میمنافقان که نورشان بر روی صراط خام

 ».تو بر ھر چیز توانایی

ۡمرِنَا رََشٗدا﴿ .١٣
َ
نَك رَۡ�َٗة وََهّيِۡئ َ�َا ِمۡن أ ُ  . ]١٠[الکهف:  ﴾١٠َر�ََّنآ َءاتَِنا ِمن �َّ

ار [ھجرِت] ما ھدایت و کپروردگارا، رحمتی از جانب خویش بر ما ارزانی دار و در «
 ».فراھم سازتعالی برایمان 

ۡ�ُ�ٖ َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما﴿ .١٤
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 ﴾٧٤َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 . ]٧٤[الفرقان: 
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پروردگارا، از ھمسران و فرزندانمان [کسانی را] به ما عطا فرما که [مایۀ شادِی «
 ».شوای پرھیزگاران قرار بدهھا باشند و ما را پی ھا و] روشنِی چشم دل

 . ]١٢[الدخان:  ﴾١٢َر�ََّنا ٱۡ�ِشۡف َ�نَّا ٱۡلَعَذاَب إِنَّا ُمۡؤِمُنونَ ﴿ .١٥
 ».ایم پروردگارا، [این] عذاب را از ما برطرف کن که ایمان آورده«

ٰلِِم�َ ﴿ .١٦ َقوِۡم َوَ�َِّنا بِرَۡ�َتَِك ِمَن ٱلۡ  ٨٥َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِۡلَقۡوِم ٱل�َّ
 . ]٨٦-٨٥[یونس:  ﴾٨٦ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

پروردگارا، ما را دستخوِش فتنه [و شکنجه و آزاِر] گروه ستمکاران قرار نده؛ و به «
 ».[فضل و] رحمت خویش ما را از [شر] گروه کافران رھایی بخش

ۡ�يَا َحَسنَٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ َحَسنَٗة َوقِنَا ﴿ .١٧  . ]٢٠١[البقرة:  ﴾٢٠١َعَذاَب ٱ�َّارِ َر�َّنَآ َءاتِنَا ِ� ٱ�ُّ
پروردگارا، به ما در دنیا نیکی [= روزی، سالمتی، دانش و ایمان] عطا کن و در «

 ».آخرت [نیز] نیکی [عطا فرما] و ما را از عذاب آتش نگه دار

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ ﴿ .١٨
َ
 . ]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥َسِمۡعَنا َوأ

شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا، آمرزش تو را [خواھانیم] و بازگشت [تمام امور] «
 ».به سوی توست

نَۡبَنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ ﴿ .١٩
َ
َۡنا �َ�َۡك � ِيَن  ٤َر�ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِ�َّ

نَت ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ َ�َفُرواْ َوٱۡغفِۡر َ�َا َر�ََّناۖٓ 
َ
 . ]٥-٤[الممتحنة:  ﴾٥إِنََّك أ

پروردگارا، بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و بازگشت [ھمه] به سوی «
توست. پروردگارا، ما را دستخوِش [فتنۀ] کافران قرار مده و ما را بیامرز ای پروردگار 

 ».ما؛ ھمانا تو پیروزمنِد حکیمی

يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ َر�ََّنا ٱۡغفِ ﴿ .٢٠ ِيَن َسبَُقونَا بِٱۡ�ِ ۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   . ]١٠[الحشر:  ﴾١٠ّلِ�َّ

پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در «
ای قرار مده. پروردگارا،  اند کینه که ایمان آورده  نسبت به کسانی ھایمان دل
 ».گمان، تو دلسوِز مھربانی بی

ِميُع ٱۡلَعلِيمُ ﴿ .٢١ نَت ٱلسَّ
َ
ٓۖ إِنََّك أ َر�ََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن  ١٢٧َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا

رِنَ 
َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ اُب ُذّرِ�َّتَِنا نَت ٱ�َّوَّ

َ
ٓۖ إِنََّك أ ا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا

 . ]١٢٨-١٢٧[البقرة:  ﴾١٢٨ٱلرَِّحيمُ 
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از جمله بنای این خانۀ مقدس را] از ما بپذیر که  - پروردگارا، [اعماِل نیک ما«
تردید، تو شنوای دانایی. پروردگارا! ما را [تسلیم و] فرمانبرداِر خود قرار بده و از  بی

فرزندانمان [نیز] امتی فرمانبرداِر خود [پدید آور] و آداب عبادتمان را به ما نشان بده 
 .»پذیِر مھربانی و توبۀ ما را بپذیر. حقا که تو توبه

نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ﴿ .٢٢ ۡقَداَمَنا َوٱنُ�ۡ
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ

 ٰ  . ]١٤٧[آل عمران:  ﴾١٤٧فِرِ�نَ ٱۡلَ�
ھایمان را  روِی ما در کارمان [درگذر] و گام پروردگارا، گناھانمان را بیامرز و از زیاده«

 ».استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان

َها َسآءَ  ٦٥َر�ََّنا ٱۡ�ِۡف َ�نَّا َعَذاَب َجَهنََّمۖ إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما﴿ .٢٣ � إِ�َّ ۡت ُمۡستََقّرٗ
 . ]٦٦-٦٥[الفرقان:  ﴾٦٦َوُمَقاٗما

تردید، عذابش [سخت و] پایدار  پروردگارا، عذاب دوزخ را از ما بازگردان [که] بی«
 ».است. حقا که دوزخ بد جایگاه و اقامتگاھی است

نَاۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل ﴿ .٢٤
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ � َكَما َ�َۡلَتُهۥ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن � َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱۡغفِۡر َ�َا  َ�َ ٱ�َّ
نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

َ
 . ]٢٨٦[البقرة:  ﴾٢٨٦َوٱرَۡ�َۡناۚٓ أ

دگارا، اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را بازخواست نکن. پروردگارا، باِر گران [و پرور«
تکلیف سنگین] بر [دوش] ما مگذار؛ چنان که آن را [به مجازات گناه و سرکشی،] بر 
[دوش] کسانی که پیش از ما بودند [= یھود] نھادی. پروردگارا، آنچه که تاب 

ما را بیامرز و به ما رحم کن. تو یار [و  تحملش را نداریم بر [دوش] ما مگذار و
 ».کارساِز] مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان

نَت ﴿ .٢٥
َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ

اُب  ٓ إِنََّك َجاِمُع ٱ�َّاِس ِ�َۡوٖ�  ٨ٱلۡوَهَّ َ َ� ُ�ۡلُِف َر�ََّنا �َّ َرۡ�َب �ِيهِ� إِنَّ ٱ�َّ
 . ]٩-٨[آل عمران:  ﴾٩ٱلِۡميَعادَ 

[از  - بعد از آنکه ما را ھدایت فرمودی - ھایمان را پروردگارا، دل«گویند:  آنان می«
تردید، تو  راه حق] منحرف مگردان و از سوی خود، رحمتی به ما ارزانی دار [که] بی

که در [آمدِن] آن  شک، تو مردم را برای روزی  گارا، بیای. پرورد بسیار بخشنده
 ».کند تردیدی نیست جمع خواھی کرد. قطعًا الله در وعدۀ [خود] خالف نمی
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ٓ إِنََّك َمن  ١٩١َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ ﴿ .٢٦ َر�ََّنا
ۡخَزۡ�َتهُ 

َ
نَصارٖ تُۡدِخِل ٱ�َّاَر َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا  ١٩٢ۥۖ َوَما لِل�َّ ٓ إِ�َّ �ََّنا رَّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۡن َءاِمُنوا
َ
يَ�ِٰن أ ۚ َر�ََّنا فَٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا  َٔ ُ�َنادِي لِۡ�ِ اَمنَّا

بَۡرارِ  َٔ َسّ�ِ 
َ
َنا َمَع ٱۡ� ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَوَۡم َر�َّنَ  ١٩٣اتَِنا َوتَوَ�َّ َنا َ�َ ا َوَءاتَِنا َما وََعد�َّ

 . ]١٩٤-١٩١[آل عمران:  ﴾١٩٤ٱۡلقَِ�َٰمةِ� إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 
ای؛ منّزھی تو؛ پس ما را از عذاب آتش [دوزخ]  را بیھوده نیافریدهھا  این پروردگارا،«

به آتش [دوزخ] درآوری، یقینًا خوار و رسوایش نگاه دار. پروردگارا، کسی را که تو 
ای و ستمکاران [ھیچ] یاوری ندارند. پروردگارا، ما شنیدیم که دعوتگری به  کرده

خواَند که: "به پروردگار خود ایمان آورید"؛ پس ما ایمان آوردیم.  ایمان فرامی
زمرۀ نیکان  ھایمان را بپوشان و ما را در پروردگارا، پس گناھانمان را ببخش و بدی

ای به ما عطا کن و  بمیران. پروردگارا، آنچه را که به وسیلۀ رسوالنت به ما وعده داده
 ».کنی تردید، تو خالف وعده نمی در روز قیامت رسوایمان مگردان. بی

٢٧. ﴿ ْ َبُعوا ْ َوٱ�َّ ِيَن تَابُوا ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِ�َّ َسبِيلََك َوقِِهۡم َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ
ِٰت َعۡدٍن ٱلَِّ� وََعد�َُّهۡم َوَمن َصلََح مِۡن  ٧َعَذاَب ٱۡ�َِحيمِ  ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ

َ
َر�ََّنا َوأ

نَت ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّرِ�َّ

َ
ّ�ِ  ٨َءابَآ�ِِهۡم َوأ اِت� َوَمن  َٔ َوقِِهُم ٱلسَّ
 ِ�ّ ۥۚ َوَ�ٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ اِت يَ  َٔ تَِق ٱلسَّ  . ]٩-٧[غافر:  ﴾٩ۡوَم�ِٖذ َ�َقۡد رَِ�ۡتَُه

ه توبه کسانی را کپروردگارا، رحمت و دانشت، ھر چیزی را فراگرفته است؛ پس «
ردند و پیرو راه تو شدند، بیامرز و از عذاب دوزخ نگاه دار. پروردگارا، آنان و پدران ک

ه وعده کھای جاودان بھشت  فرزندان صالحشان را در باغ [و مادران] و ھمسران و
ناپذیر و حکیمی. [بار الھا،] آنان را از  تردید، تو شکست ه بیکن، کای، وارد  داده

ھا نگاه داری،  یفِر] بدیکن؛ و ھر کس را که در آن روز از [کھا حفظ  یفِر] بدیک[
 ».تامیابی بزرگ اسکای. این، ھمان  مشمول رحمتت قرار داده

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ�َِساُب ﴿ .٢٨  . ]٤١[إبراهیم:  ﴾٤١َر�ََّنا ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
شود  که حساب برپا می  پروردگارا، من و پدر و مادرم و [ھمۀ] مؤمنان را در روزی«

 .»بیامرز

ۡ�َعۡمَت ﴿ .٢٩
َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلَِّ�ٓ �

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡ�َمَل َرّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ َ�َ

ٰلِِح�َ  ۡدِخۡلِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك ٱل�َّ
َ
 . ]١٩[النمل:  ﴾١٩َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ
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پروردگارا، به من توفیق بده تا شکر نعمتی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی «
انجام دھم که مایۀ رضایتت   شایسته ام کن تا] کاری ای به جای آورم و [یاری داشته

 ».ات وارد کن گردد و به رحمت خویش مرا در جمِع بندگان شایسته

 . ]١٦[القصص:  ﴾َرّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَٱۡغفِۡر ِ� ﴿ .٣٠
 ».ام؛ مرا ببخش پروردگارا، من به خود ستم کرده«

ۡح ِ� َصۡدرِي﴿ .٣١ ۡمرِي ٢٥َرّبِ ٱۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ  ٢٧َوٱۡحلُۡل ُ�ۡقَدٗة ّمِن لَِّساِ�  ٢٦َو�َّ�ِ

 . ]٢٨-٢٥[طه:  ﴾٢٨َ�ۡفَقُهواْ قَۡوِ� 
و گره از  ام بیفزای و کارم را برایم آسان گردان پروردگارا، بر [حوصله و] شکیبایی«

 ».زبانم باز کن تا سخنم را دریابند

� َر�ََّنا ﴿ .٣٢ لَٰوةِ َوِمن ُذّرِ�َِّ�  . ]٤٠[إبراهیم:  ﴾٤٠َوَ�َقبَّۡل ُدَ�ٓءِ َرّبِ ٱۡجَعۡلِ� ُمقِيَم ٱلصَّ
پروردگارا، مرا برپادارندۀ نماز قرار بده و از فرزندانم [نیز چنین کن]. پروردگارا، «

 ».دعایم را بپذیر

ۡ�َمَل ﴿ .٣٣
َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلَِّ�ٓ �

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
َرّبِ أ
� إِّ�ِ ُ�ۡبُت إَِ�َۡك �ّ�ِ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ�ٰلِٗحا  ۡصلِۡح ِ� ِ� ُذّرِ�َِّ�ٓ

َ
 ﴾١٥تَۡرَضٮُٰه َوأ

 . ]١٥[األحقاف: 
ه به من و پدر و مادرم ارزانی کپروردگارا، به من توفیق بده تا شکِر نعمتی را «

؛ و ه از آن راضی گردیکای انجام دھم  ار شایستهکای، به جای آورم و  داشته
ام و تسلیم [فرمانت]  نموده و] بازگشته  فرزندانم را شایسته گردان؛ به درگاھت [توبه

 ».ھستم

٣٤. ﴿ �ۡ
َ
ۡن أ

َ
ُعوذُ بَِك أ

َ
ٓ أ لََك َما لَيَۡس ِ� بِهِۦ ِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ  َٔ َرّبِ إِّ�ِ

ُ�ن ّمَِن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
 . ]٤٧[هود:  ﴾٤٧أ
برم از اینکه چیزی را که به آن دانشی ندارم از تو  ن به تو پناه میپروردگارا، م«

 ».بخواھم و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی، از زیانکارانم

ٰلِِح�َ ﴿ .٣٥ ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
َوٱۡجَعل ّ�ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِ�  ٨٣َرّبِ َهۡب ِ� ُحۡكٗما َو�

 . ]٨٥-٨٣[الشعراء:  ﴾٨٥َجنَّةِ ٱ�َّعِيمِ َوٱۡجَعۡلِ� مِن َوَرثَةِ  ٨٤ٱ�ِخرِ�نَ 
پروردگارا، به من دانشی [در دین] ببخش و مرا به شایستگان ملحق کن. و در «

 ».ای نیک برایم قرار بده. و مرا از وارثان بھشِت پرنعمت بگردان آیندگان آوازه
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بُونِ ﴿ .٣٦ ِ�َ مَِن فَٱۡ�َتۡح بَيِۡ� َو�َۡيَنُهۡم َ�تۡ  ١١٧َرّبِ إِنَّ قَۡوِ� َكذَّ ٗحا َوَ�ِِّ� َوَمن مَّ
 . ]١١٨-١١٧[الشعراء:  ﴾١١٨ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

پروردگارا، قومم مرا دروغگو انگاشتند؛ پس میان من و آنان داوری کن و من و «
 ».مؤمنانی را که ھمراھم ھستند نجات بده

٣٧. ﴿ ِ يَّ َولَِمن َدَخَل بَيِۡ�َ ُمۡؤِمٗنا َول ۡلُمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوَ� تَزِدِ رَّّبِ ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
ٰلِِمَ� إِ�َّ َ�َباَرۢ�  . ]٢٨[نوح:  ﴾٢٨ٱل�َّ

پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و ھر کسی را که با ایمان وارد خانۀ من شود، و [تمام] «
 ».مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز؛ و ستمکاران را جز ھالکت [و نابودی] میفزای

َ�ٓءِ  َرّبِ ﴿ .٣٨ نَك ُذّرِ�َّٗة َطّيَِبًةۖ إِنََّك َسِميُع ٱ�ُّ ُ  . ]٣٨[آل عمران:  ﴾٣٨َهۡب ِ� مِن �َّ
تردید،  ن [که] بیکپروردگارا، از جانب خویش فرزندی پاک و پسندیده به من عطا «

 ».تو شنوندۀ دعایی

نَت َخۡ�ُ ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ﴿ .٣٩
َ
 . ]٨٩ [األنبیاء: ﴾٨٩َرّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ

 ».ای فرزند] مگذار و تو بھترین بازمانده پروردگارا، مرا تنھا [و بی«

ٰلِِح�َ ﴿ .٤٠  . ]١٠٠[الصافات:  ﴾١٠٠َرّبِ َهۡب ِ� مَِن ٱل�َّ
 ».پروردگارا، [فرزندی] از شایستگان به من عطا کن«

٤١. ﴿ َ�ِ�ِٰ نَت َخۡ�ُ ٱل�َّ
َ
 . ]١١٨[المؤمنون:  ﴾١١٨َرّبِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ

 ».ای وردگارا، [گناھانم را] ببخشای و رحم کن و تو بھترین بخشندهپر«

َ�ِٰط�ِ ﴿ .٤٢ ُعوُذ بَِك مِۡن َهَمَ�ِٰت ٱلشَّ
َ
ونِ  ٩٧َرّبِ أ ن َ�ُۡ�ُ

َ
ُعوُذ بَِك رَّبِ أ

َ
 ﴾٩٨َوأ

 . ]٩٨-٩٧[المؤمنون: 
ھا  آن برم. و پروردگارا، از اینکه ھای شیاطین به تو پناه می پروردگارا، من از وسوسه«

 ».برم نزد من حاضر شوند [نیز] به تو پناه می

 . ]١١٤[طه:  ﴾١١٤َرّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗما﴿ .٤٣
 ».پروردگارا، بر دانشم بیفزای«

نَك ﴿ .٤٤ ُ ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدٖق َوٱۡجَعل ّ�ِ ِمن �َّ
َ
ۡدِخۡلِ� ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
رَّّبِ أ

 . ]٨٠[اإلسراء:  ﴾٨٠ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ��
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] به درستی داخل نما و به درستی خارج ساز [چنان  اریکپروردگارا، مرا [در ھر «
بخش برای من [در برابر  که مورِد رضای توست]؛ و از جانب خویش دلیلی یاری

 ».] قرار بده دشمنانم

نَت َخۡ�ُ ٱلُۡم�ِلِ�َ ﴿ .٤٥
َ
َباَرٗ� َوأ نزِۡلِ� ُمَ�ٗ� مُّ

َ
 . ]٢٩[المؤمنون:  ﴾٢٩َرّبِ أ

 ».ای گاھی پربرکت فرود آور که تو بھترین فرودآورنده پروردگارا، ما را در منزل«

ُ�وَن َظِهٗ�� ّلِۡلُمۡجرِمِ�َ ﴿ .٤٦
َ
َّ فَلَۡن أ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
 . ]١٧[القصص:  ﴾١٧َرّبِ بَِمآ �

ای، ھرگز  پروردگارا، به شکرانۀ آنکه بر من نعمت [قدرت و دانش] ارزانی داشته«
 ».خواھم بودپشتیبان مجرمان ن

ِ� َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱلُۡمۡفِسِدينَ ﴿ .٤٧  . ]٣٠[العنکبوت:  ﴾٣٠َرّبِ ٱنُ�ۡ
 ».پروردگارا، مرا بر [ضد] گروه فسادکاران یاری رسان«

 دعاھای نبوی .٢
دعا ھا  آن اب ج شویم که پیامبر اکنون برخی از دعاھای صحیحی را یادآور می

ن دعا کند و آنچه را که مناسب حالش ھست با اسباب یکرد و مسلمان نیز باید چن می
 کند. دعایش را قبول می اللهمشروع و جایز برگزیند و یقین قطعی داشته باشد که 

�ٍَس  .١
َ
ِ  س َ�ْن أ لََة، َوالَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم فَلْيَْعِزِم الَمْسأ

َ
إَِذا َداَع أ

: اللَُّهمَّ إِْن  ُ َ�ُقولَنَّ
َ

إِنَُّه َال ُمْستَْكِرَه هل
ْعِطِ�، فَ

َ
 ١.»ِشئَْت فَأ

ھرگاه یکی از شما دعا کرد، در دعا «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س انس
، اگر خواستی اللها یو نباید بگوید: و ُمِصر باشد  ید در درخواست خود جّد یبا

را ی(ز .»مجبور کند -یارکبه -را  اللهتواند  کس نمی به من بده، زیرا ھیچ
، یخواھ ید: اگر میگو یم ین عبارتیا بنده با گفتن چنیست؛ گوا یادب یب ینوع

 .ست!)یم مھم نی؛ و گرنه، برابه من بده

نَْت رَبُّ « .٢
َ
رِْض، َولََك احلَْمُد أ

َ
َمَواِت َواأل نَْت َ�يُِّم السَّ

َ
اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احلَْمُد أ
رِْض َوَمْن 

َ
َمَواِت َواأل رِْض َوَمْن السَّ

َ
َمَواِت َواأل نَْت نُوُر السَّ

َ
، َولََك احلَْمُد أ ِ�يِهنَّ

، َوانلَّ  ، َواجلَنَُّة َحقٌّ ، َوِلَقاُؤَك احلَقُّ ، َووَْعُدَك احلَقُّ ، َوقَْولَُك احلَقُّ نَْت احلَقُّ
َ
، أ اُر ِ�يِهنَّ

اَعُة َحقٌّ  ، َوالسَّ   .َحقٌّ

                                           
 با لفظ بخاری  ٧٦٩و مسلم حدیث شماره  ٧٤٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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ْسلَْمُت، َو�َِك آَمنُْت 
َ
ُت، َو�يَِلَْك َخاَصْمُت، َو�َِك َحاَكْمُت، اللَُّهمَّ لََك أ

ْ ، وََعلَيَْك تََو�َّ
 َ

َ
، َال إهِل ْعلَُم بِِه ِم�ِّ

َ
نَْت أ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
رُْت َوأ رْسَ

َ
رُْت، َوأ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ فَاْغِفْر يِل َما قَدَّ

نَْت 
َ
 أ

َّ
 ١.»إِال
زمین و آسمان و آنچه که در  دارندهابرپھا از آن توست،  تمام تعریف ا الله!ی«

 پروردگاری حمد و ثنایی.  وجود دارد، تو ھستی و فقط تو شایستهھا  آن میان
ھا و  روشنی آسمان .جود دارد، تو ھستیوشان  زمین و آسمان و آنچه میان

ات بر  شان وجود دارد، تو ھستی. تو بر حقی و سخن و وعده زمین و آنچه میان
ی. مالقات تو حق است. بھشت حق، دوزخ حق حق و نیز خودت بر حق ھست

  و قیامت حق است.
تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم، و بر تو توکل کردم، به کمک تو با  ا الله!ی

جا  ثارش ھمانآه کم گناھان زادشمنان مبارزه کردم، و تو را داور قرار دادم. 
، شود) ی(و منتشر م ماند بعد از مرگم باقی میتا که آثارش  ده و گناھانمتمام ش

ن داناتری درگذر. معبود آه و آنچه که تو از من ب گناھان پنھان و آشکارم
 .»ی جز تو وجود نداردنیراست

٣. » ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ُ رَبُّ الَعْرِش الَعِظيِم، َال إِهل  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ُ الَعِظيُم احلَِليُم، َال إِهل  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

رَبُّ َال إِهل
رِْض، َورَبُّ الَعْرِش الَكِر�مِ 

َ
َمَواِت َورَبُّ األ   ٢.»السَّ

 ینیراست و بردبار وجود ندارد. ھیچ معبود بزرگ اللهجز  ینیراست بودھیچ مع«
جز  ینیراست عرش بزرگ است، وجود ندارد. ھیچ معبود جز الله که پروردگار

 .»وجود ندارد ،ستا بھا ھا و زمین و عرش گران الله که پروردگار آسمان

ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، « .٤ ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
َت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، 

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ يٌد َ�ِ إِنََّك مَحِ

يدٌ وىلََعَ  يٌد َ�ِ  ٣.» آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ
بر محمد و آل محمد درود و رحمت بفرست، چنان که بر ابراھیم و  !اللها ی«

بر محمد  !اللها یفرستادی. ھمانا تو ستایش شده و بزرگواری.  درودآل ابراھیم 

                                           
 با لفظ بخاری  ٧٦٩و مسلم حدیث شماره  ٧٤٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٧٣٠و مسلم حدیث شماره  ٦٣٤٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٤٠٦و مسلم حدیث شماره  ٣٣٧٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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طور که بر ابراھیم و آل ابراھیم برکت  و آل محمد برکت بفرست، ھمان
 .»فرستادی. ھمانا تو ستایش شده و بزرگواری

ْ�يَا َحَسنًَة، َوِ� اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ « .٥  ١.»اللَُّهمَّ َر�َّنَا آتِنَا يِف ادلُّ
 .»در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن و ما را از عذاب جھنم نجات بده پروردگارا«

ُعوُذ بَِك « .٦
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
ُْخِل، َوأ ، َوالَْهَرِم، َوابلْ نُْبِ

ْ
َكَسِل، َواجل

ْ
َعْجِز، َوال

ْ
ِمَن ال

، َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت  َقرْبِ
ْ
 ٢.»َعَذاِب ال

و پیری و بخیلی و از عذاب قبر و  زدلیبمن از ناتوانی و کسالت و از  !اللهیا «
 .»برم میمردگان به تو پناه  ی زندگان فتنه

ُعوُذ بَِك ِمْن « .٧
َ
ثَِم، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل َوالَهَرِم، َوالَمْغَرِم َوالَمأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

، َورَشِّ فِتْنَِة الِغَ�، َورَشِّ فِتْنَِة  َعَذاِب انلَّاِر َوفِتْنَِة انلَّاِر، َوفِتْنَِة الَقرْبِ وََعَذاِب الَقرْبِ
اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َخَطايَاَي بَِماِء اثلَّلِْج َوالرَبَِد، الَفقْ  جَّ ِر، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَمِسيِح ادلَّ

�َِس، َوَ�اِعْد بَيِْ� َوَ�ْ�َ  �ْيَُض ِمَن ادلَّ
َ
َوَ�قِّ قَليِْب ِمَن اخلََطايَا َكَما ُ�نىَقَّ اثلَّوُْب األ

ِق َوالَمْغرِِب َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ ا  ٣.»لَمرْشِ
من از  !اللهیا برم.  من از تنبلی و پیری و بدھکاری و گناه به تو پناه می !اللهیا «

و از  ی ثروت و از شر و فتنه ،و عذاب قبر  ی آتش و فتنه عذاب دوزخ، و فتنه
خطاھای  !اللهیا برم.  ی مسیح دجال به تو پناه می ی فقر و شر فتنه شر و فتنه

آب و یخ و تگرگ بشوی و قلبم را از خطاھا پاک گردان. چنان که لباس  مرا با
بین من و خطاھایم فاصله انداز شود. و  سفید از چرک و آلودگی پاک کرده می

 .»طور که بین مشرق و مغرب فاصله انداختی آن

نُوقُِل اللَّ « .٨  َ�ْغِفُر اذلُّ
َ

نَْت، فَاْغِفْر يِل ُهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�ا َوال
َ
 أ

َّ
َب إِال

َغُفوُر الرَِّحيمُ 
ْ
نَْت ال

َ
 ٤.»َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك، َوارمَْحِْ� إِنََّك أ

                                           
 ٢٦٨٨و مسلم حدیث شماره  ٦٣٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 لمبا لفظ مس ٢٧٠٦و مسلم حدیث شماره  ٢٨٢٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٥٨٩و مسلم در باب ذکر حدیث شماره  ٦٣٧٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 با لفظ مسلم ٢٧٠٥و مسلم حدیث شماره  ٨٣٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤
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جز تو گناھان را  یام و کس کرده یشتن ستم فراوانیا الله! من بر خوی«
امرز و بر من رحم فرما که تو یش بیخو یاز سو یآمرزد؛ پس مرا با آمرزش ینم
 .»مھربانی آمرزنده وار یبس

َ�بُْت، َو�َِك َخاَصْمُت، اللَّ « .٩
َ
ُت، َو�يَِلَْك أ

ْ ْسلَْمُت، َو�َِك آَمنُْت، وََعلَيَْك تََو�َّ
َ
ُهمَّ لََك أ

 َ�ُموُت، اللَّ 
َ

ي ال ِ
َّ

يَحُّ اذل
ْ
نَْت ال

َ
ْن تُِضلَِّ�، أ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
تَِك، ال ُعوُذ بِِعزَّ

َ
ُهمَّ إِ�ِّ أ

�ُْس َ�ُموتُونَ  ِ
ْ

نُّ َواإل ِ
ْ
  ١.»َواجل

تسلیم تو شدم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل نمودم و به تو روی  !اللهیا «
برم که  یا الله! به عزت تو پناه میآوردم، و به کمک تو با دشمنان مبارزه کردم. 

تو  .ستیجز تو ن ینیچ معبود راستیھ ؛یگمراه کندچار مبادا مرا 
 .»رندیم یھا م ھا و انسان و جن یریم یکه ھرگز نم یھست یا زنده شهیھم

، اللَّ اللَّ « .١٠ ْعلَُم بِِه ِم�ِّ
َ
نَْت أ

َ
ْمِري، َوَما أ

َ
ايِف يِف أ ُهمَّ ُهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيئيَِت وََجْهِ�، َو�رِْسَ

ي وََهْزِ�، وََخَطيِئ َوَ�ْمِدي، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي، اللَّ  ُهمَّ اْغِفْر يِل َما اْغِفْر يِل ِجدِّ
ُم  نَْت الُْمَقدِّ

َ
، أ ْعلَُم بِِه ِم�ِّ

َ
نَْت أ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ قَدَّ

ٍء قَِديرٌ  نَْت ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ
ُر، َوأ نَْت الُْمؤَخِّ

َ
 ٢.»َوأ
چه را که  ام در کارھا و آن یرو ادهیز زیم را و نیھا یکار ھا و ندانم ا الله! اشتباهی«

و به  ی، شوخیرا که به جّد  یا الله! گناھانیامرز؛ ی، بیدان یتو بھتر از من م
ن نوع گناھان در ی؛ و خود معترفم که ھمه ایام، ببخشا خطا و عمد انجام داده

که  ده و گناھانمجا تمام ش ثارش ھمانآه کم گناھان زاا الله! یمن وجود دارد. 
 گناھان پنھان و آشکارم، شود) یماند (و منتشر م بعد از مرگم باقی میآثارش تا 

را  سکه ھرک-یین تویا الله! این داناتری درگذر. آه و آنچه که تو از من ب
را  سھرک-و یبر یش میبه پ -ک و بھشتین یکارھا یبه سو یبخواھ

 .»ییتوانا یو تو بر ھر کار یانداز یعقب م -ک و بھشتین یاز کارھا یخواھب

                                           
 با لفظ مسلم ٢٧١٧و مسلم حدیث شماره  ٧٣٨٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٧١٩و مسلم حدیث شماره  ٦٣٩٨ه متفق علیه؛ بخاری حدیث شمار -٢
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١١. » ِ َقاِء، وَُسوِء الَقَضاِء، وََشَماتَِة  ج اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ�تََعوَُّذ ِمْن َجْهِد ابَلالَِء، وََدرَِك الشَّ
ْعَداءِ 

َ
 ١.»األ

، یبخت ز از) نگونیبال، (و ن ِی فرسا و سخت طاقت ِی گرفتاراز  ج رسول الله«
 دشمنان به الله یخود) و شادکام یا قضاوت نادرست از سویسرنوشت بد (

 ».برد یپناه م

نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما « .١٢
َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
نَْت َر�ِّ َال إِهل

َ
اللَُّهمَّ أ

بُوُء لََك 
َ
، َوأ َّ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
بَِذنيِْب اْستََطْعُت، أ

نَْت 
َ
 أ

َّ
نُوَب إِال   ٢».فَاْغِفْر يِل، فَإِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ

جود ندارد؛ تو وز تو ه جب یچ معبود برحقی؛ ھیا الله! تو پروردگار من ھستی«
که با تو  یمانیم و در حد توانم بر عھد و پھست و من بنده تو یا دهیمرا آفر

ش به تو ین دارم. از شّر اعمال خویقی، یا که داده یدیبندم و به نو یام، پا بسته
کنم و به گناھان  ی، اعتراف میا که به من داده ییھا آورم و به نعمت یپناه م

 .»آمرزد یجز تو گناھان را نم یامرز که کسیش اقرار دارم؛ پس مرا بیخو

ُعوُذ بَِك ِمَن الَهمِّ َواحلََزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل،« .١٣
َ
َواجلنُْبِ َوابُلْخِل، وََضلَِع  اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

يِْن، وََغلَبَِة الرَِّجالِ   ٣.»ادلَّ
ی بدھ ِی نیاز سنگمن از غم و اندوه، ناتوانی و تنبلی، ترس و بخیلی و  !الله ای«
 .»برم بر من، به تو پناه می گرانیو ستم د یرگیو از چ )شدن دھکارب(

١٤. » ، ُعوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ
َ
 اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
رَدَّ إىِل

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن ابُلْخِل، َوأ

َ
َوأ

�ْيَا، وََعَذاِب الَقرْبِ  ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ
َ
رَْذِل الُعُمِر، َوأ

َ
 ٤.»أ
ی  من از بزدلی، بخیلی، و فرتوت شدن که باعث ذلت شود و از فتنه !اللهیا «

 .»برم دنیا و عذاب قبر به تو پناه می

                                           
 با لفظ مسلم ٢٧٠٧و مسلم حدیث شماره  ٦٦١٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٦٣٠٦بخاری حدیث شماره  -٢
  ٦٣٦٩بخاری حدیث شماره  -٣
  ٦٣٧٤بخاری حدیث شماره  -٤
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ْصِلْح يِل ُدْ�يَاَي الَّيِت ِ�يَها َمَعايِش، « .١٥
َ
ْمِري، َوأ

َ
ي ُهَو ِعْصَمُة أ ِ

َّ
ْصِلْح يِل ِديِ� اذل

َ
اللَُّهمَّ أ

، َواْجَعِل  َيَاَة ِز�َاَدًة يِل يِف لُكِّ َخْ�ٍ
ْ
ْصِلْح يِل آِخَرِ� الَّيِت ِ�يَها َمَعاِدي، َواْجَعِل احل

َ
َوأ

  ١.»لُكِّ رَشٍّ الَْموَْت َراَحًة يِل ِمْن 
ام در  یم را که زندگانیایھاست و دن یمن از بد ی دارنده نم را که نگهیا الله! دی«

را  یباشد، اصالح بفرما و زندگ یآن م یآن است و آخرتم را که بازگشتم به سو
 ی هیمن ما یک قرار بده و مرگ را براین یش کارھایمن موجب افزا یبرا

  .»بگردان ھا یاز ھمه بد ییو رھا یراحت

ِغَ� « .١٦
ْ
َعَفاَف َوال

ْ
لَُك الُْهَدى َواتلُّىَق، َوال

َ
ْسأ

َ
 ٢.»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 .»خواھم نیازی می و بی حرام) ز(ا پروردگارا، من از تو ھدایت، تقوا، پاکی«

ُْخِل، « .١٧ ، َوابلْ نُْبِ
ْ
َكَسِل، َواجل

ْ
َعْجِز، َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َقرْبِ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
َوالَْهَرِم، وََعَذاِب، ال

َها، اللَُّهمَّ إِ�ِّ 
َ

نَْت َويِلَُّها َوَمْوال
َ
َها، أ نَْت َخْ�ُ َمْن َز�َّ

َ
َها أ  اللَُّهمَّ آِت َ�ْفيِس َ�ْقَواَها، َوَز�ِّ

 �َْشبَُع، وَ 
َ

 َ�َْشُع، َوِمْن َ�ْفٍس ال
َ

 َ�نَْفُع، َوِمْن قَلٍْب ال
َ

ُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍْم ال
َ
ِمْن َدْعَوةٍ أ

 �ُْستََجاُب لََها
َ

 ٣.»ال
ا یبرم؛  یو عذاب قبر به تو پناه م یری، بزدلی، ُبخل، پی، تنبلیا الله! از ناتوانی«

 ین کسیت کن و آن را پاک بگردان که تو بھتریش را عنایالله! به نفس من تقوا
ا الله! از ی. یاور و مالک و کارساِز آن ھستی؛ تو، یگردان یکه آن را پاک م یھست

ر یکه س یصیکه خشوع ندارد و از نفس حر یسود و از قلب یثمر و ب یعلِم ب
 . »برم یگردد، به تو پناه م یرفته نمیکه پذ ییشود و از دعا ینم

ْدِ� « .١٨ َدادَ » «اللَُّهمَّ اْهِدِ� وََسدِّ لَُك الُْهَدى َوالسَّ
َ
ْسأ

َ
 ٤.»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

بر سنت  یدر راه حق (و عمل درست که مبتن یداریت و پایا الله! از تو ھدای«
 .»کنم یاست) را درخواست م

ْ�َمْل « .١٩
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َعِملُْت َوِمْن رَشِّ َما لَْم أ

َ
 ٥.»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

                                           
  ٢٧٢٠مسلم حدیث شماره  -١
  ٢٧٢١مسلم حدیث شماره  -٢
  ٢٧٢٢مسلم حدیث شماره  -٣
  ٢٧٢٥مسلم حدیث شماره  -٤
  ٢٧١٦مسلم حدیث شماره  -٥
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در ( ام چه که انجام نداده ام و از شّر آن چه که انجام داده ا الله! من از شّر آنی«
 ».برم ی، به تو پناه م)شوم ینده مرتکب عملیآ

ُقلُوِب رَصِّْف قُلُوَ�نَا ىلَعَ َطاَعِتَك « .٢٠
ْ
 ١.»اللَُّهمَّ ُمرَصَِّف ال

ل و یش متمایاطاعت خو یمان را به سویھا ھا! دل ردھنده دلییتغ یا !اللهیا «
 .»ثابت بگردان

نَا، َوِ� َصاِعنَا بََرَ�ًة َمَع بََرَ�ةٍ اللَُّهمَّ بَارِْك نَلَا يِف َمِدينَِتنَا، َوِ� ثَِماِرنَا، َوِ� « .٢١  ٢.»ُمدِّ
ما برکت عنایت  )دھای وزن(واح ھای ما و ُمّد و صاع در شھر ما و میوه !اللهیا «

 .»کن

يِع « .٢٢ ِل اَعِ�يَِتَك، َوفَُجاَءِة نِْقَمِتَك، ومََجِ َوُّ ُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوحتَ
َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 ٣.»َسَخِطَك 
ای  ای و از دگرگونی عافیتی که به ما داده از زوال نعمتی که عطا کرده !اللهیا «

 .»برم پناه می توبه  تی خشم و غضب و ھمه تو و از خشم و عذاب ناگھانِی 

 ٤.»اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل، َوارمَْحِْ�، َواْهِدِ�، واََعفِِ� َواْرُزقِْ� « .٢٣
 .»م بدهیتم فرما و سالمتم بدار و روزیکن و ھدا امرز و به من رحمیمرا ب !اللهیا «

٢٤. » 
َ

ُعوُذ بَِك ِمنَْك ال
َ
ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َو�ُِمَعافَاتَِك ِمْن ُ�ُقوَ�ِتَك، َوأ

َ
اللَُّهمَّ أ

ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحيِص َ�نَاًء َعلَيَْك أ

ُ
 ٥.»أ
مجازات و کیفرت به عافیت تو پناھنده  ات و از از خشم تو به خشنودی !اللهیا «

آیم. تو  ی ستایش تو بر نمی من از عھدهبرم،  ز تو به خودت پناه میاشوم.  می
 .»ای ای که خود را ستوده گونه ھمان

َمِتَك، نَاِصييَِت �ِيَِدَك، َماٍض يِفَّ ُحْكُمَك، « .٢٥
َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ َ�بُْدَك، َواْ�ُن َ�بِْدَك، اْ�ُن أ

َُه يِف ِكتَابَِك،َعْدٌل  نَْزتلْ
َ
ْو أ

َ
يَْت بِِه َ�ْفَسَك، أ لَُك بُِ�لِّ اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ

َ
ْسأ

َ
 يِفَّ قََضاُؤَك، أ

                                           
  ٢٦٥٤مسلم حدیث شماره  -١
  ١٣٧٣مسلم حدیث شماره  -٢
  ٢٧٣٩مسلم حدیث شماره  -٣
  ٢٦٩٧مسلم حدیث شماره  -٤
  ٤٨٦مسلم حدیث شماره  -٥
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َْعَل 
َ

ْن جت
َ
َغيِْب ِعنَْدَك، أ

ْ
ثَْرَت بِِه يِف ِعلِْم ال

ْ
ِو اْستَأ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
أ

ُقْرآَن َر�ِيَع قَليِْب، َونُوَر 
ْ
 ١.»َصْدرِي، وَِجَالَء ُحْزِ�، وََذَهاَب َه�ِّ ال
ام به دست توست.  زاده و کنیززاده تو ھستم. پیشانی من برده و غالم !اللهیا «

ی  حکم تو بر من نافذ و قضا و تقدیر تو در مورد من عین عدالت است. به ھمه
ای یا به  کردهای یا آن را در کتابت نازل  ھایت که تو خودت را به آن نامیده نام

ای، از  ای یا در علم غیب به خود اختصاص داده یکی از مخلوقاتت تعلیم داده
ی غم و  ام و بر طرف کننده خواھم که قرآن را بھار دلم، و نور سینه تو می

 .»اندوھم قرار دھی

َْت، َوَ�ارِْك يِل اللَُّهمَّ اْهِدِ� ِ�يَمْن َهَديَْت، واََعفِِ� ِ�يَمْن اَعَ�يَْت، َوتََولَِّ� ِ�ي« .٢٦
َّ

َمْن تََويل
 يَِذلُّ 

َ
 ُ�ْقىَض َعلَيَْك، َو�ِنَُّه ال

َ
ْ�َطيَْت، َوقِِ� رَشَّ َما قََضيَْت، إِنََّك َ�ْقيِض َوال

َ
ِ�يَما أ

َت َر�َّنَا َوَ�َعايَلَْت 
ْ
 يَِعزُّ َمْن اَعَديَْت، َ�بَاَر�

َ
 ٢.»َمْن َوايَلَْت، َوال

شان کردی و عافیتم ده  که ھدایت انیمرا ھدایت کن ھمچون کس !اللهیا «
که  که به ایشان عافیت دادی و یاور من باش، ھمچون کسانی مانند کسانی

یاورشان بودی. و در آنچه که به من عطا کردی، برکت ده و از شر آنچه حکم 
کنی و علیه تو قضاوت و  کردی، حفاظتم کن. ھمانا تو ھستی که قضاوت می

تو دوست داری، خوار نخواھد شد و با  شود. ھرکسی را که حکم نمی
دشمنی کنی، عزت نخواھد داشت. پروردگارا، دارای برکات با او که تو  ھرکسی

 .»بسیار و بلندمرتبه ھستی

ٍء َوَمِليَكُه، « .٢٧ َهاَدِة، رَبَّ لُكِّ يَشْ َغيِْب َوالشَّ
ْ
رِْض، اَعلَِم ال

َ ْ
َماَواِت َواأل اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ُعوُذ بَِك مِ 
َ
ْو أ

َ
ْ�رَتَِف ىلَعَ َ�ْفيِس ُسوًءا أ

َ
ْن أ

َ
ِكِه، َوأ يَْطاِن َورِشْ ْن رَشِّ َ�ْفيِس، َورَشِّ الشَّ

 ُمْسِلمٍ 
َ

ُه إىِل ُجرُّ
َ
 ٣».أ
 یپروردگار و ا یا نھان و آشکار! ِی دانا یا زمین، وھا  آسمان آفریننده یا الله!«

 خودم اینکه و وی شرک و شیطان شر و نفسم شر از تو به ز!یمالِک ھمه چ
 .»برم می پناه سازم آن مرتکب را مسلمانی یا شوم، گناھی مرتکب

                                           
  ١٩٩. السلسلة الصحیحة آلبانی: ٤٣١٨صحیح؛ احمد حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود  ٤٦٤و ترمذی حدیث شماره  ١٤٢٥صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری  ٣٥٢٩و ترمذی حدیث شماره  ١٢٣٩صحیح؛ بخاری در االدب المفرد حدیث شماره  -٣
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 ١.»يَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب َ�بِّْت قَليِْب ىلَعَ ِديِنَك « .٢٨
 .»اندرگب استوارھا، قلبم را بر دین خود  ی دل ای گرداننده«

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َسْميِع، َوِمْن رَشِّ « .٢٩
َ
برََصِي، َوِمْن رَشِّ لَِساِ�، َوِمْن رَشِّ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 ٢.»قَليِْب، َوِمْن رَشِّ َمِنيِّ 
من از شر گوش، چشم، زبان، قلب خویش و از شر شرمگاھم به تو پناه  !اللهیا «

 .»برم می

َعا�ِ « .٣٠
ْ
َعْفَو َوال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ِخَرِة، اللَُّهمَّ أ

ْ
�ْيَا َواآل َعاِ�يََة يِف ادلُّ

ْ
َعْفَو َوال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
يََة اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْهِ� َوَمايِل، اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْوَرايِت، َوآِمْن َرواَْعيِت، َواْحَفْظِ� ِمْن 
َ
يِف ِديِ� وَُد�ْيَاَي َوأ

ْ�تَاَل  ،َ�ْ�ِ يََديَّ 
ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
َوِمْن َخليِْف، َوَ�ْن يَِميِ�، َوَ�ْن ِشَمايِل، َوِمْن فَْوِ�، َوأ

يِْت 
َ

  ٣.»ِمْن حت
عفو و عافیت دین  !اللها ی. خواھم عفو و عافیت دنیا و آخرت را از تو می !اللها ی«
عیوبم را بپوشان، و ترسم را  !اللها یخواھم.  خانواده و مالم را از تو می ا ویدن و

مرا از جلو و پشت و راست و چپ و باال محافظت  !اللها ی .به ایمنی تبدیل کن
 ».برم به بالیی ناگھانی مبتال شوم به تو پناه می -ز پایینا-کن و از اینکه 

َُذاِم، َوِمْن َسيِّ « .٣١
ْ
ُنُوِن، َواجل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الرَبَِص، َواجل

َ
ْسَقامِ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ ْ
 ٤.»ِئ األ

 .»برم ھای سخت به تو پناه می من از پیسی، جنون، جذام و بیماری !اللها ی«

ْهَواءِ « .٣٢
َ
ْ�َماِل َواأل

َ
ْخَالِق، َواأل

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت األ

َ
 ٥.»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

به من از اخالق و کردار ناپسند و از امیال نفسانی و باورھای نادرست  !اللها ی«
 .»برم تو پناه می

٣٣. » ، َّ  َ�ْمُكْر يلَعَ
َ

، َواْمُكْر يِل َوال َّ  َ�نرُْصْ يلَعَ
َ

ِ� َوال ، َوانرُْصْ َّ  تُِعْن يلَعَ
َ

ِع�ِّ َوال
َ
رَبِّ أ

ًرا، ، رَبِّ اْجَعلِْ� لََك َشاكَّ َّ ِ� ىلَعَ َمْن َ�ىَغ يلَعَ ِ الُهَدى يِل، َوانرُْصْ
 َواْهِدِ� َو�رَسِّ

                                           
  ٢١٤٠و ترمذی حدیث شماره  ١٢١٠٧صحیح؛ احمد حدیث شماره  -١
 با لفظ ترمذی ٥٤٥٥و نسایی حدیث شماره  ٣٤٩٢صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابن ماجه  ٣٨٧١و ابن ماجه حدیث شماره  ٥٠٧٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣
 با لفظ ابوداود  ٥٤٩٣و نسایی حدیث شماره  ١٥٥٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٤
  ٣٥٩١صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٥
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 َ ًرا، ل وَّاًها ُمِنيبًا، رَبِّ َ�َقبَّْل تَْوَ�يِت، لََك َذاكَّ
َ
ابًا، لََك ِمْطَوااًع، لََك ُ�ِْبتًا، إيَِلَْك أ َك رَهَّ

ْد لَِساِ�، َواْهِد قَليِْب، َواْسلُْل  يِت، وََسدِّ ِجْب َدْعَوِ�، َوَ�بِّْت ُحجَّ
َ
َواْغِسْل َحْوَ�يِت، َوأ

 ١.»َسِخيَمَة َصْدرِي
مرا یاری ده و علیه من یاری مده، مرا نصرت کن و بر ضد من  !پروردگارا«

اندیشی کن و علیه من چاره میندیش. مرا ھدایت  نصرت مده. برای من چاره
 ،اند که علیه من شوریده کن و ھدایت را برایم آسان بگردان. و مرا بر کسانی

ا بر زبانم مرا شکرگزار خودت قرار بده. ذکر و یادت ر !پروردگاراپیروز گردان. 
مطیع  جاری کن. توفیق بده که جز از تو از کسی ترس و ھراس نداشته باشم و

 !پروردگارا ھا به سویت بیایم. ھا و دشواری بردار تو شوم و در سختی و فرمان
ام را بپذیر و از گناھانم درگذر، و دعایم را قبول کن و مرا در راه حق  توبه

م را ھدایت بده و پلیدی درونم را خارج دلو  بدار. زبانم را استحکام بده استوار
 .»بگردان

ُعوُذ « .٣٤
َ
ْعلَْم، َوأ

َ
َْ�ِ لُكِِّه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أ

ْ
لَُك ِمَن اخل

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 
َ
ِّ لُكِِّه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أ لَُك ِمْن بَِك ِمَن الرشَّ

َ
ْسأ

َ
ْعلَْم، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما اَعَذ بِِه َ�بُْدَك َونَِبيَُّك، اللَُّهمَّ 
َ
لََك َ�بُْدَك َونَِبيَُّك، َوأ

َ
َخْ�ِ َما َسأ

ُعوُذ بَِك ِمنَ 
َ
ْو َ�َمٍل، َوأ

َ
َنََّة َوَما قَرََّب إيَِلَْها ِمْن قَْوٍل أ

ْ
لَُك اجل

َ
ْسأ

َ
انلَّاِر َوَما قَرََّب  إِ�ِّ أ

ا َْعَل لُكَّ قََضاٍء قََضيْتَُه يِل َخْ�ً
َ

ْن جت
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ْو َ�َمٍل، َوأ

َ
 ٢.»إيَِلَْها ِمْن قَْوٍل أ

نچه آدانم و  آید و آنچه دیر، آنچه می آنچه زود می - ھا را ی خوبی ھمه !اللهیا «
آید و آنچه  آنچه زود می - ھا ی بدی از تو خواستارم. و از ھمه - دانم را نمی

بھترین چیزی  !اللهیا برم.  به تو پناه می - دانم دانم و آنچه را نمی دیر، آنچه می
از تو درخواست کرده است، من نیز  -ج محمد- تپیامبررا که بنده و 

خواھانم. و از شر آنچه که بنده و پیامبرت از آن به تو پناه آورد، من نیز پناه 
من بھشت را و گفتار و کرداری که باعث نزدیک شدن به  !اللهیا  خواھم. می

خواھم و از دوزخ و گفتار و کرداری که باعث نزدیک  آن است، را از تو می

                                           
 با لفظ ترمذی  ٣٥٥١و ترمذی حدیث شماره  ١٥١٠صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
با لفظ ابن ماجه. السلسلة  ٣٨٤٦و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٥٥٣٣صحیح؛ احمد حدیث شماره  -٢

  ١٥٤٢الصحیحة آلبانی: 
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ی تقدیرات مرا در  خواھم ھمه آورم. و از تو می شدن به آن است، به تو پناه می
 . »جھت خیر مقدر نمایی

ُعوُذ بَِك ِمَن الَهْدمِ « .٣٥
َ
َغَرِق، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َدِّي، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن الرتَّ

َ
، َوأ

ْن 
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
يَْطاُن ِعنَْد الَْموِْت، َوأ ْن َ�تََخبََّطِ� الشَّ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ََرِق، َوالَْهَرِم، َوأ

ْ
َواحل

يًغا ِ
َ

ُموَت دل
َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ُموَت يِف َسِبيِلَك ُمْدبًِرا، َوأ

َ
 ١.»أ
آتش  ،غرق شدن ،نیمن از مرگ در اثر ریختن آوار، افتادن از باال به پای !اللهیا «

آورم و از اینکه شیطان مرا به ھنگام مرگ گمراه  سوزی و پیری به تو پناه می
 ه کافران کشته شومیو فرار از جھاد بر عل ینینش در حال عقب کند، و از اینکه

 .»آورم بمیرم، به تو پناه می )سمیوانات یو ححشرات ( یدگیو از اینکه بر اثر گز

ْظلَمَ « .٣٦
ُ
ْو أ

َ
ْظِلَم، أ

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن أ

َ
لَِّة، َوأ ِقلَِّة، َواذلِّ

ْ
َفْقِر، َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
 ٢.»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

برم و از اینکه ظلم کنم و یا مورد  به تو پناه می یخوارداری و ااز فقر، ن !اللهیا «
 .»آورم گیرم به تو پناه میظلم قرار 

ْ َولَمْ « .٣٧ ي لَْم يَِ�ْ َولَْم يُودلَ ِ
َّ

َمُد، اذل َحُد الصَّ
َ ْ
نََّك الَْواِحُد األ

َ
ُ بِ� َّ�

َ
لَُك يَا أ

َ
ْسأ

َ
 اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َغُفوُر الرَِّحيمُ 
ْ
نَْت ال

َ
ْن َ�ْغِفَر يِل ُذنُوِ�، إِنََّك أ

َ
َحٌد، أ

َ
ُ ُكُفًوا أ

َ
 ٣.»يَُ�ْن هل

ی  برطرف کنندهی نداری و یکای و شر گانهیه تو کنیمن با توّسل به ا !هاللیا «
کسی ھمتای تو نیست، و  ای ده شدهییای و نه زا نه زاده وھستی نیازھا 

 .»خواھم که گناھانم را بیامرزی، زیرا تو آمرزنده و مھربانی می

٣٨. » َ
َ

 إِهل
َ

َْمَد ال
ْ
نَّ لََك احل

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
رِْض، يَا اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ ْ
َماَواِت َواأل نَْت الَْمنَّاُن بَِديُع السَّ

َ
 أ

َّ
إِال

لَُك 
َ
ْسأ

َ
ْكَراِم، يَا يَحُّ يَا َ�يُّوُم، إِ�ِّ أ ِ

ْ
ََالِل َواإل

ْ
 ٤.»َذا اجل

و ھیچ معبود  ش از آن تو استیسپاس و ستا هکنیمن با توّسل به ا !اللهیا «
ھا و زمین،  ی آسمان ندهورآپدید جز تو نیست، بسیار نعمت دھنده،  ینیراست

 .»خواھم ، من از تو میپایندهو  د، ای زندهای بزرگوار و ارجمن

                                           
 با لفظ ابوداود  ٥٥٣١و نسایی حدیث شماره  ١٥٥٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود  ٥٤٦٠و نسایی حدیث شماره  ١٥٤٤ابوداود حدیث شماره صحیح؛  -٢
 با لفظ نسایی  ١٣٠١و نسایی حدیث شماره  ٩٨٥صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣
 با لفظ نسایی  ١٣٠٠و نسایی حدیث شماره  ١٤٩٥صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٢٤

 

٣٩. » َ ي ل ِ
َّ

َمُد، اذل َحُد الصَّ
َ
نَْت األ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ُ ال نَْت ا�َّ

َ
نََّك أ

َ
ْشَهُد �

َ
�ِّ أ

َ
لَُك بِ�

َ
ْسأ

َ
ْم اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 ُ
َ

ْ َولَْم يَُ�ْن هل
َ

َحدٌ يَِ�ْ َولَْم يُودل
َ
 ١.»ُكُفًوا أ

دھم که تو الله ھستی، ھیچ معبود بر  گواھی می هکنیمن با توّسل به ا !اللهیا «
ای و نه  نه زاده وھستی ی نیازھا  برطرف کنندهو  یا حقی جز تو نیست، یگانه

 .»خواھم از تو می ،کسی ھمتای تو نیستو  ای ده شدهییزا

َّ إِنََّك « .٤٠ نَْت اتلَّوَّاُب الرَِّحيمُ  رَبِّ اْغِفْر يِل َوتُْب يلَعَ
َ
 ٢.»أ

 .»ام را بپذیر ھمانا تو توبه پذیر و مھربانی و توبه امرزیپروردگارا! مرا ب«

َيَاَة َخْ�ًا يِل، « .٤١
ْ
ْحِيِ� َما َعِلْمَت احل

َ
َلِْق، أ

ْ
َغيَْب، َوقُْدَرتَِك ىلَعَ اخل

ْ
اللَُّهمَّ بِِعلِْمَك ال

َهاَدةِ،  َوتََوفَِّ� إَِذا َعِلْمَت الَْوفَاةَ  َغيِْب َوالشَّ
ْ
لَُك َخْشيَتََك يِف ال

َ
ْسأ

َ
َخْ�ًا يِل، اللَُّهمَّ َوأ

لَُك 
َ
ْسأ

َ
ِغَ�، َوأ

ْ
َفْقِر َوال

ْ
َقْصَد يِف ال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
َغَضِب، َوأ

ْ
َقِّ يِف الرَِّضا َوال

ْ
لَُك لَكَِمَة احل

َ
ْسأ

َ
َوأ

 َ�نْ 
َ

َة َ�ْ�ٍ ال لَُك قُرَّ
َ
ْسأ

َ
 َ�نَْفُد، َوأ

َ
لَُك نَِعيًما ال

َ
ْسأ

َ
َقَضاِء، َوأ

ْ
لَُك الرَِّضاَء َ�ْعَد ال

َ
ْسأ

َ
َقِطُع، َوأ

 ِلَقائَِك يِف َ�ْ�ِ 
َ

ْوَق إىِل  وَْجِهَك، َوالشَّ
َ

َة انلََّظِر إىِل َّ لَُك ذلَ
َ
ْسأ

َ
َعيِْش َ�ْعَد الَْموِْت، َوأ

ْ
بَرَْد ال

 فِتْنٍَة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ َز�ِّنَّا بِزِ 
َ

ٍة، َوال اَء ُمرِضَّ يَماِن، َواْجَعلْنَا ُهَداًة ُمْهتَِدينَ رَضَّ ِ
ْ

  ٣.»�نَِة اإل
گاھی !اللهیا « دانی زندگی  ات بر غیب و قدرتت بر مخلوقات، تا زمانی که می با آ

که دانستی که مرگ برایم بھتر  برایم بھتر است، مرا زنده نگه دار و ھنگامی
 خلوت و در میان جمع ترسیدن از تو را در  !اللهیا است، مرا بمیران. 

روی را در فقر و  ، و میانهھنگام رضایت و خشمگفتن سخن حق را  خواھم. می
خواھم، به من  یان میپا یب یمن از تو نعمتھاخواھم.  ثروت از تو می

بودن از تقدیرت را  ضیاو ر دار یارزان یمیدا و یشگیھم یھا یروشن چشم
ات و  چھره به ، لذت نگاهرا مرگزندگی بعد از  و لذت راحتی ،پس از وقوع آن

ای گمراه  شوق دیدارت را خواستارم بدون اینکه گرفتار مصیبتی سخت، یا فتنه
ان رگی ھدایت ما را با زیبایی ایمان، زینت ببخش. و در زمره !اللهیا کننده شوم. 

 .»قرار بده هھدایت یافت

                                           
 با لفظ ترمذی ٣٨٥٧ه و ابن ماجه حدیث شمار ٣٤٧٥صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١
 با لفظ ابن ماجه ٣٨١٤و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٤٣٤صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٢
 ١٣٠٥صحیح؛ نسایی حدیث شماره  -٣



 ٦٢٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ْ�تَاَل « .٤٢
ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِعَظَمِتَك أ

َ
يِْت اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
 ١.»ِمْن حت

به بالیی ناگھانی مبتال شوم به بزرگی و  -ز پایینا-از اینکه  من !اللهیا «
 .»برم عظمت تو پناه می

٤٣. » 
َ

 بَاِسَط لَِما َ�بَْضَت، َوال
َ

ابَِض لَِما �ََسْطَت، َوال
 قَ

َ
َْمُد لُكُُّه، اللَُّهمَّ ال

ْ
اللَُّهمَّ لََك احل

 
َ

ْضلَلَْت، َوال
َ
 َمانَِع لَِما َهاِدَي لَِما أ

َ
 ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوال

َ
ُمِضلَّ لَِمْن َهَديَْت، َوال

�َْت، اللَُّهمَّ ا�ُْسْط َعلَيْنَا ِمْن   ُمبَاِعَد لَِما قَرَّ
َ

 ُمَقرَِّب لَِما بَاَعْدَت، َوال
َ

ْ�َطيَْت، َوال
َ
أ

 
َ
 َ�ُوُل بََرَ�تَِك َورمَْحَِتَك َوفَْضِلَك َوِرْزقَِك، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
ي ال ِ

َّ
لَُك انلَِّعيَم الُْمِقيَم اذل

َ
ْسأ

َوِْف، اللَُّهمَّ إِ�ِّ اَع 
ْ
ْمَن يَْوَم اخل

َ ْ
َعيْلَِة َواأل

ْ
لَُك انلَِّعيَم يَْوَم ال

َ
ْسأ

َ
 يَُزوُل، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
ئٌِذ َوال

ْ�َطيْتَنَا َورَشِّ َما َمنَْعَت، اللَُّهمَّ َحبِّْب 
َ
يَماَن َوَز�ِّنُْه يِف قُلُو�ِنَا، بَِك ِمْن رَشِّ َما أ ِ

ْ
إيَِلْنَا اإل

نَا  اِشِديَن، اللَُّهمَّ تََو�َّ ِعْصيَاَن، َواْجَعلْنَا ِمَن الرَّ
ْ
ُفُسوَق، َوال

ْ
ُ�ْفَر، َوال

ْ
هْ إيَِلْنَا ال َوَ�رِّ

 
َ

احِلَِ� َ�ْ�َ َخَزايَا َوال ِْقنَا بِالصَّ
ْ
حل

َ
ْحِينَا ُمْسِلِمَ�، َوأ

َ
َمْفتُوِ�َ�، اللَُّهمَّ ُمْسِلِمَ�، َوأ

وَن َ�ْن َسِبيِلَك، َواْجَعْل َعلَيِْهْم  بُوَن رُُسلََك، َوَ�ُصدُّ يَن يَُ�ذِّ ِ
َّ

َ�َفَرَة اذل
ْ
قَاتِِل ال

َقِّ 
ْ
َ احل

َ
ِكتَاَب إِهل

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
َ�َفَرَة اذل

ْ
  ٢.»رِْجَزَك وََعَذابََك، اللَُّهمَّ قَاتِِل ال

ای برای آنچه  نندهجمع ک !اللهیا  .ی توست زندهاش برا ستایش ھمه !اللهیا «
نیست.  ای جمع کرده ای برای آنچه نیست و گستراننده ای گسترانده

ای برای آن که ھدایت  گمراه کننده ای و ھدایتگری برای آن که گمراه کرده
ای و  ای برای آنچه که منع کرده شود. بخشاینده ای، یافت نمی داده

ای برای  ای، وجود ندارد. نزدیک گرداننده آنچه که بخشیدهای برای  بازدارنده
ای، پیدا  ای برای آنچه که نزدیک نموده ای و دور کننده آنچه که دور نموده

 !اللهیا  ات را بر ما بگستران. برکات، رحمت، فضل و روزی !اللهیا شود.  نمی
 !اللهیا پذیرد.  کند و پایان نمی خواھم که تغییر نمی نعمت ماندگاری را از تو می

از شر  !اللهیا نعمت را در روز فقر، و امنیت را در روز ترس از تو خواستارم. 
یا آورم.  ای، به تو پناه می ای و از شر آنچه که از ما باز داشته آنچه که به ما داده

مان آراسته بگردان. و کفر،  ھای ایمان را در نزد ما محبوب و آن را در دل !الله

                                           
 با لفظ نسایی  ٥٥٢٩و نسایی حدیث شماره  ٥٠٧٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
 با لفظ احمد ٧٢٠شماره و بخاری در االدب المفرد حدیث  ١٥٥٧٣صحیح؛ احمد حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٢٦

 

 مانی را در نزد ما ناپسند بگردان و ما را از ھدایت یافتگان قرار بده.فسق و نافر
آلوده شدن به  نما را مسلمان بمیران و مسلمان زنده بگردان و بدو !اللهیا 

کفاری را که پیامبرانت  !اللهیا زبونی و فتنه، ما را به نیکوکاران ملحق بگردان. 
را تکذیب و مردم را از راھت باز داشتند، نابود گردان. و بال و عذابت را بر آنان 

کفار حق پوش اھل کتاب را نابود و ای معبود راستین!  !اللهیا فرو بفرست. 
 .»بگردان

َعْفَو فَاْ�ُف َ��ِّ « .٤٤
ْ
ِبُّ ال

ُ
 ١.»اللَُّهمَّ إِنََّك َ�ُفوٌّ حت

 . »ای و عفو و بخشش را دوست داری، پس مرا ببخش و کنندهتو عف !اللهیا «

ا ِمَن : «ج قَاَل  .٤٥ َحًدا لَْم ُ�ْعَط َ�ْعَد ايلَِقِ� َخْ�ً
َ
َ الَعْفَو َوالَعاِ�يََة، فَإِنَّ أ لُوا ا�َّ

َ
اْسأ

  ٢».الَعاِ�يَةِ 
 مان)ی(ا را بخواھید، زیرا به ھیچ فردی پس از یقین تیعافبخشش و  اللهاز «

 .»عطا نشده است )در امان ماندن از گزندھات (یعافبھتر از 

ِيَانَِة، فَإِ�ََّها « .٤٦
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اخل

َ
ِجيُع، َوأ إِنَُّه بِئَْس الضَّ

ُوِع، فَ
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اجل

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َِطانَةُ 
ْ

  ٣.»بِئَْسِت ابل
ت که ویژگی درونی نمن از گرسنگی که بد ھمخوابی است و نیز از خیا !اللهیا «

 .»برم بدی است، به تو پناه می

اللَُّهمَّ اقِْسْم نَلَا ِمْن َخْشيَِتَك َما َ�ُوُل بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعِتَك َما « .٤٧
ْ�يَا، َوَمتِّ  ُن بِِه َعلَيْنَا ُمِصيبَاِت ادلُّ ُغنَا بِِه َجنَّتََك، َوِمَن ايلَِقِ� َما ُ�َهوِّ

ْسَماِعنَا ُ�بَلِّ
َ
ْعنَا بِأ

َرنَا ىلَعَ َمْن َظلََمنَا، 
ْ
ْحيَيْتَنَا، َواْجَعلُْه الَوارَِث ِمنَّا، َواْجَعْل ثَأ

َ
تِنَا َما أ بَْصاِرنَا َوقُوَّ

َ
َوأ

ْ�رَبَ هَ 
َ
�ْيَا أ َْعِل ادلُّ

َ
 جت

َ
َْعْل ُمِصيبَتَنَا يِف ِدينِنَا، َوال

َ
 جت

َ
نَا ىلَعَ َمْن اَعَدانَا، َوال نَا َوانرُْصْ مِّ

 يَرمَْحُنَا
َ

 �َُسلِّْط َعلَيْنَا َمْن ال
َ

 َمبْلََغ ِعلِْمنَا، َوال
َ

  ٤.»َوال
مان بگردان که در میان ما و  ای نصیب از خشیت خویش به اندازه !اللهیا «

و از اطاعت خود، آن قدر به ما بده که ما را به بھشت تو  نافرمانی تو حایل شود

                                           
 ٣٨٥٠و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٥٨٩٨صحیح؛ احمد حدیث شماره  -١
  ٣٥٥٨حسن صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٢
  ٥٤٦٨و نسایی حدیث شماره  ١٥٤٧حسن؛ ابوداود حدیث شماره  -٣
  ٣٥٠٢حسن؛ ترمذی حدیث شماره  -٤
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ھای دنیا را بر ما آسان نماید. و تا  سختیکن که  برساند و به ما یقینی عطا
مان  و نیروی یینایب، ییشنواما را از  داری زمانی که ما را زنده نگه می
مان از میان  پیش از مرگ( قرار بده ام بر میراثبرخوردار بگردان و حواس ما را 

ر و انتقام ما را بر کسی قرار بده که به ما ستم کرده است و ما را ب )مبر
مان قرار نده و دنیا را  مان را در دین مان پیروز بگردان و مصیبت دشمنان

و کسی که به ما  ؛مان نگردان مان و پایان و غایت علم و دانش ترین ھدف بزرگ
  .»بر ما چیره مکن کند رحم نمی

٤٨. » ، ِ� ىلَعَ َمْن َ�ْظِلُمِ�، اللَُّهمَّ َمتِّْعِ� �َِسْميِع َو�رََصِي َواْجَعلُْهَما الَوارَِث ِم�ِّ َوانرُْصْ
رِي

ْ
  ١.»وَُخْذ ِمنُْه بِثَأ

 بر من قرار بده مند بگردان و آن دو را میراث را از گوش و چشم بھرهم !اللهیا «
فرما  کنند یاری  که به من ستم می و مرا بر کسانی )پیش از مرگم از میان مبر(

 .»کن و انتقام مرا از آنان بگیرپیروز و 

ْعَداءِ « .٤٩
َ ْ
، وََشَماتَِة األ َعُدوِّ

ْ
يِْن، وََغلَبَِة ال ُعوُذ بَِك ِمْن َغلَبَِة ادلَّ

َ
  ٢.»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ی دشمن و بدخواھی دشمنان به تو پناه  من از سنگینی بدھی و غلبه !اللهیا «
 . »برم می

 نماید دعاها و اذکاری که انسان را در مقابل شیطان حفاظت می -٤
 ھا بیماریاقسام 

 :استرسد، بر دو قسم  ھایی که به انسان می بیماری
 باشد: ھای قلبی بر دو نوع می ھای بدنی. بیماری ھای قلبی و بیماری بیماری

 فرماید:  در مورد منافقان می اللهطور که  بیماری شبھه، ھمان - اول

ۖ َولَُهۡم ﴿ ُ َمَرٗضا َرٞض فََزاَدُهُم ٱ�َّ ْ يَۡ�ِذبُونَ ِ� قُلُو�ِهِم مَّ ۢ بَِما َ�نُوا ِ�ُم
َ
 ﴾١٠َعَذاٌب أ

 . ]١٠[البقرة: 

                                           
  ٣٦٠٤حسن؛ ترمذی حدیث شماره  -١
با لفظ نسایی. السلسلة  ٥٤٧٥و نسایی حدیث شماره  ٦٦١٨حسن؛ احمد حدیث شماره  -٢

  ١٥٤١الصحیحة آلبانی: 
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ھایی که  ھایشان بیماری است و الله بر بیماری آنان افزوده است و به خاطر دروغ در دل«
 ».گفتند عذاب دردناکی [در پیش] دارند می

 فرماید:  نسبت به مادران مؤمنان می أل اللهطور که  بیماری شھوت، ھمان - دوم

ۚ فََ� َ�َۡضۡعَن بِٱلَۡقۡوِل َ�َيۡطَمَع ﴿ َقۡيُ�َّ َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِِن ٱ�َّ
َ
ِ لَۡسُ�َّ َكأ َ�ٰنَِسآَء ٱ�َِّ�ّ

ۡعُروٗفا ِي ِ� قَۡلبِهِۦ َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ  . ]٣٢[األحزاب:  ﴾٣٢ٱ�َّ
ند ھیچ یک از زنان ای زنان پیامبر، اگر پرھیزگاری کنید، [در برتری و شرافت] مان«

[عادی] نخواھید بود؛ پس در ھنگام سخن گفتن [با مردان]، ناز و نرمش به کار نبرید تا 
ای شایسته سخن  ند و به شیوهک[مبادا] کسی که در دلش بیماری است [در شما] طمع 

 ».بگویید
 رسد. حسی است که به بدن می یو دردھا ھا یضیمر لیقب زا ھای جسمی اما بیماری

شود. اصالح  شناخته می † ی پیامبران ھا فقط به وسیله طبابت و درمان قلب
ھا و صفات و افعال و  ، و علم داشتن به نامخالقھا فقط با شناخت پروردگار و  قلب

عمل شود و  و موجب خشم و غضب او می هفرمودنھی ه ک یاز کارھایدوری و شریعتش 
 .آید وجود مید پسند و رضایت اوست به مور یی کهارھاکبه 

 باشد طبابت جسم بر دو نوع می
به صورت فطری در انسان و حیوانات قرار داده است. این نوع به  اللهیک نوع که 

خوردن و  مثلھا  آن طبیب نیاز ندارد، مانند تشنگی و گرسنگی و خستگی که با ضد
 شود. استراحت کردن درمان می نوشیدن و

دارد و عالج و درمان آن با داروھای طبیعی یا الھی و نوع دیگر به فکر و تأمل نیاز 
 باشد. میھا  آن یا با ھر دوی

ْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ   . ]١٧٢[البقرة:  ﴾١٧٢َوٱۡشُكُرواْ ِ�َّ
ایم بخورید  ای که روزِی شما کرده اید، از چیزھای پاکیزه کسانی که ایمان آوردهای «

 ».کنید و شکِر الله را به جای آورید اگر تنھا او را عبادت می
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َ� بِِذۡ�رِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢
َ
� ِۗ ِيَن َءاَمُنواْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذۡ�رِ ٱ�َّ ٱ�َّ

 ِ ٰلَِ�ِٰت ُطوَ�ٰ لَُهۡم وَُحۡسُن  ٢٨َ�ۡطَم�ِنُّ ٱلُۡقلُوُب ٱ�َّ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ٱ�َّ
 . ]٢٩-٢٨[الرعد:  ﴾٢٩اٖب  َٔ َ� 
گیرد. بدانید که  ھایشان به یاد الله آرام می اند و دل ] کسانی که ایمان آورده [ھمان«

اند،  اند و کارھای شایسته کرده ردهکسانی که ایمان آوگیرد.  ھا با یاد الله آرام می دل
  ».خوشا بر آنان! و سرانجامی نیک دارند

 ھای قلبی بیماری
باشد، صحت و سالمتی قلب باعث  بیماری قلبی خروج از سالمتی و اعتدال می

. و دبوخواھد  ترجیح دیگران بر اللهو  ت حق و حقیقت و دوستی نسبت به اوشناخ
 شود. ایجاد می اللهمرض و بیماری قلب با شک و شبھه و با ترجیح دادن دیگران بر 

از روی  انباشد و بیماری نافرمان پس بیماری منافقان از روی شک و شبھه می
 ھای نفسانی است. شھوت و خواھش

اند از: ریا، تکبر،  وجود دارد که عبارت زین ھای دیگری برای قلب بیماری
دوست داشتن ریاست، بزرگ دانستن  ،غرور، حسادت، فخرفروشی، خودبرتربینی

ھای نفسانی متولد  ھا از شک و شبھه و خواھش خویش در زمین، و.... این بیماری
 آیند. شوند و به وجود می می

ٓ إِ�َّ َربَّ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿نماییم:  درخواست صحت و سالمتی می اللهاز  ُهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ  ٧٧فَإِ�َّ
ِي َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِدينِ  ِي ُهَو ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِ�ِ  ٧٨ٱ�َّ �ذَا َمرِۡضُت َ�ُهَو  ٧٩َوٱ�َّ

 . ]٨٠-٧٧[الشعراء:  ﴾٨٠�َۡشفِ�ِ 
[= معبودان باطل] دشمِن [عقیدۀ توحیدِی] من ھستند؟ مگر ھا  آن یقینًا [ھمۀ]«

که به من غذا  و ھمان ذاتی  کند ایتم میکه مرا آفریده و ھد پروردگار جھانیان. آن [معبودی] 
  ».دھد شوم، اوست که شفایم می سازد  و ھنگامی که بیمار می دھد و سیرابم می می

 ھای شیطان صفت ھای شیاطین جنی و انسان دفع نمودن شرارت
ی مھربانی  ھایی که دشمن ھستند به وسیله به ساختن و اصالح انسان أل الله .١

را به طبیعت اصلی ھا  آن تا اینکهنماید  امر میھا  آن و احسان نمودن نسبت به
 فرماید: می أل اللهشان که دوستی و اخالق نیکوست، برگرداند،  و پاک
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ِي بَيۡنََك ﴿ ۡحَسُن فَإَِذا ٱ�َّ
َ
ۚ ٱۡدَ�ۡع بِٱلَِّ� ِ�َ أ ّيِئَُة َوَ� �َۡسَتوِي ٱۡ�ََسَنُة َوَ� ٱلسَّ

نَُّهۥ 
َ
ٮَٰهآ إِ�َّ ذُو  ٣٤َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ َوَ�ۡيَنُهۥ َعَ�َٰوةٞ َك� واْ َوَما يُلَقَّ ِيَن َصَ�ُ ٮَٰهآ إِ�َّ ٱ�َّ َوَما يُلَقَّ

 . ]٣٥-٣٤[فصلت:  ﴾٣٥َحّظٍ َعِظي�ٖ 
ه که بھتر است، پاسخ بده کای  [ھرگز] نیکی و بدی یکسان نیست. ھمواره به شیوه«

دوستی مھربان است. ه بین تو و او دشمنی وجود دارد، گویی کسی کدر آن صورت، 
ه بھرۀ بزرگی [از ایمان و اخالق] دارند، به چنین مقامی کیبایان و کسانی کتنھا ش

 ».رسند می

ھایی که اصالح و احسان  پناه ببرید از شر شیطان اللهنماید به  امر می أل الله .٢
ھا و دشمنی با آنان  فریب دادن انسانھا  آن  بلکه طبیعت کنند ینم را قبول

ۡيَ�ِٰن ﴿ :فرماید بلندمرتبه می اللهطور که  است، ھمان ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ٱلشَّ �مَّ
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ  . ]٣٦[فصلت:  ﴾٣٦نَۡزغٞ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ�َّ

ه یقینًا او کای از جانب شیطان تو را فراگرفت، به الله پناه ببر  و ھر گاه وسوسه«
 ».شنوای داناست

نمایند، ھمان طور که  و شیطان بر قلب انسان ھمدیگر را تعقیب میفرشته  .٣
شان از روزشان  کنند. بعضی از مردم شب شب و روز یکدیگر را تعقیب می

باشد. و زمان برخی،  تر می طوالنیشان  تر است و برخی روزشان از شب طوالنی
 ھمیشه شب و زمان بعضی دیگر ھمیشه روز است.

 اللهشود، وقتی که  ای بر قلب انسان نزدیک می ای فرشته یک لحظه شیطان و لحظه
دھد: به سوی غلو و تجاوز،  به کاری امر فرماید، شیطان در آن کار دو تحریک انجام می

و یا به سوی کم کاری و کوتاھی نمودن. رستگاری در اطاعت از الله و نافرمانی از 

ِيَن َءا﴿فرمود:  اللهشیطان است.  َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡلِم َكآفَّٗة َوَ� تَتَّبُِعواْ َ�ٰٓ ْ ِ� ٱلّسِ ْ ٱۡدُخلُوا َمُنوا

بِ�ٞ  ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ  . ]٢٠٨[البقرة:  ﴾٢٠٨ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ
ھا و]  اید، ھمگی به اسالم [و اطاعِت الله] درآیید و از [راه ای کسانی که ایمان آورده«

 ».ی که او دشمن آشکار شماستھای شیطان پیروی نکنید. به راست گام
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 دشمنی شیطان با فرزندان آدم
ھا که مکلف ھستند، سه نعمت اساسی اختصاص داده  ھا و جن به انسان أل الله

 است: عقل، دین و آزادی انتخاب.
ھا در مقابل پروردگارش  و ابلیس نخستین کسی است که در به کارگیری این نعمت

تا روز قیامت مھلت خواست  اللهسرکشی کرد و به نافرمانی و گناه پافشاری نمود. او از 
ھا و مزین نمودن  ی فریب دادن انسان به وسیله و دنکھا خیانت  به این نعمتتا 

 تبعیت و پیروی نمایند.از او به سمت و سوی جھنم ھا  انسان ،گناھان

�ۚ إِ�ََّما يَۡدُعواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ُِذوهُ َعُدوًّ ۡيَ�َٰن لَُ�ۡم َعُدّوٞ فَٱ�َّ إِنَّ ٱلشَّ
عِ�ِ  ۡصَ�ِٰب ٱلسَّ

َ
 . ]٦[فاطر:  ﴾٦ِحۡز�َُهۥ ِ�َُكونُواْ ِمۡن أ

تردید، شیطان دشمن شماست؛ شما نیز او را دشمن [خود] گیرید. جز این  بی«
 ».تا از اھل آتش باشند خواند نیست که او پیروانش را [به کفر] می

ٰٓ إِۡخَوتَِك ﴿فرماید:  می هبلندمرتب اللهو  .٢ قَاَل َ�ُٰبَ�َّ َ� َ�ۡقُصۡص رُۡءيَاَك َ�َ
بِ�ٞ  �َ�ِٰن َعُدّوٞ مُّ ۡيَ�َٰن لِۡ�ِ  . ]٥وسف: ی[ ﴾٥َ�َيِكيُدواْ لََك َكۡيًد�ۖ إِنَّ ٱلشَّ

ه نیرنگی برایت کگو نکن  پسرم، خوابت را به برادران خویش باز«[یعقوب] گفت: «
 ».اری برای انسان استکتردید، شیطان دشمِن آش اندیشند؛ [چرا که] بی می

َْحِر، َ�يَبَْعُث «ُقوُل: ي ج قَاَل: َسِمْعُت انلَّىِب  س َ�ْن َجابِرٍ  .٣ إِنَّ َعرَْش إِبِْليَس ىلَعَ ابلْ
ايَاُه َ�يَ  ْ�َظُمُهْم فِتْنَةً رَسَ

َ
ْ�َظُمُهْم ِعنَْدُه أ

َ
 ١».ْفِتنُوَن انلَّاَس، فَأ

تخت پادشاھی ابلیس بر «فرمود:  یمکه م دیشن ج از پیامبر گوید: یم س جابر
. دچار فتنه کنندفرستد تا مردم را  را میانش یلشکردریا قرار دارد. او 

 .»فتنه را ایجاد کرده باشد ترین بزرگشان نزد ابلیس کسی است که  ترین بزرگ

 ھایی از دشمنی شیطان نمونه
 اند از: گیرد که عبارت ھای مختلفی صورت می دشمنی شیطان با انسان به شیوه

اعالم ھا  آن پس ازو سھا و گناھان برای آنان،  فریب انسان و زینت دادن بدی .١
 نماید. بیزاری می

 با وسوسه کردن در نیت و قول و عمل.انسان فریب  .٢

                                           
  ٢٨١٣مسلم حدیث شماره  -١
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و آنان را به طمع و آرزو دھد  می  نماید و به آنان وعده میھا را گمراه  انسان .٣
 اندازد. شان اختالف می کردن واداشته و بین

 نماید. میھا تشویق  را به سوی نافرمانی و سایر حرامھا  آن .٤
نماید و  یمگیرد و او را منع  یمانسان قرار سر راه ھای خیر  راهھمه در  .٥

 ترساند. یمگیرد و او را  یمکند و جلویش را  یممنصرف 
 انگیزد. یم شان بر ھای کینه و خیانت را در قلب .٦
شان از راه  ھا و دور کردن ھا و بیماری انواع شرارت با ھا به انسان  آزار رساندن .٧

 د.توان یم که طریقیھر  به الله
یک ِگره اینکه تا صبح بخوابد و بر سرش  یبراھای بنده  ادرار کردن در گوش .٨

از شیطان اطاعت و  که کسیشود،  زند که مانع او از بیدار شدن می می
شود و در روز قیامت با او در آتش  برداری نماید، از گروھش محسوب می فرمان

از پروردگارش اطاعت نماید و از شیطان نافرمانی و  که کسیشود و  حشر می
 گرداند. وارد بھشت میو کند  می تظاحفز شیطان ااو را  اللهسرپیچی کند، 

ِۚ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ �َسٮُٰهۡم ذِۡكَر ٱ�َّ
َ
ۡيَ�ُٰن فَأ  ٱۡستَۡحَوذَ َعلَۡيهُِم ٱلشَّ
ونَ  ۡيَ�ِٰن ُهُم ٱلَۡ�ِٰ�ُ َ�ٓ إِنَّ ِحزَۡب ٱلشَّ

َ
ۡيَ�ِٰن� � ْوَ�ٰٓ�َِك ِحزُۡب ٱلشَّ

ُ
 .]١٩[المجادلة:  ﴾١٩أ
حزب شیطان ھا  آن را از خاطرشان برده است.چیره شده و یاد الله ھا  آن شیطان بر«

گاه باشید [و بدانید] که حزب شیطان زیانکارانند  ».ھستند؛ و آ

قَاَل ٱۡذَهۡب َ�َمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم فَإِنَّ َجَهنََّم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢
ۡوفُوٗر� ۡجلِۡب َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت  ٦٣َجَزآؤُُ�ۡم َجَزاٗٓء مَّ

َ
ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك َوأ

ۡوَ�ِٰد وَِعۡدُهۡمۚ َوَما يَعُِدُهُم 
َ
ۡمَ�ِٰل َوٱۡ�

َ
َعلَۡيِهم ِ�َۡيلَِك َورَِجلَِك وََشارِۡ�ُهۡم ِ� ٱۡ�

ۡيَ�ُٰن إِ�َّ ُغُروًرا إِنَّ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰٞنۚ َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك  ٦٤ٱلشَّ
 . ]٦٥-٦٣: [اإلسراء ﴾٦٥َو�ِيٗ� 

برو که ھر یک از آنان که از تو پیروی کند، یقینًا دوزخ پاداشتان «[الله] فرمود: «
ه پاداشی کامل است. و ھر کس از آنان را توانستی به آوای خود برانگیز کخواھد بود 

[و به سوی گناه بکش] و با سواران و پیادگانت بر آنان بانگ بزن [تا آلودۀ گناه 
گردند] و در اموال و فرزندان، شریکشان شو و به آنان وعده[ھای واھی] بده؛ و[لی] 

[ای شیطان،] تو ھرگز تسلطی بر  دھد مگر به فریب. شیطان به آنان وعده نمی
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؛ و [ای پیامبر،] ھمین بس که پروردگارت [کارگزار و] »بندگان من نخواھی داشت
 ».نگھباِن آنان [= مؤمنان] باشد

يِب فَاِكهٍ  .٣
َ
َة بِْن أ يَْطاَن َ�َعَد «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن َسرْبَ إِنَّ الشَّ

طْ 
َ
�ُْسِلُم َوتََذُر ِدينََك، وَِديَن ِالبِْن آَدَم بِأ

َ
ُ: أ

َ
ِْسَالِم، َ�َقاَل هل

ْ
ُ بَِطِر�ِق اإل ُرقِِه، َ�َقَعَد هلَ

�ِيَك؟
َ
ُ�َهاِجُر  آبَائَِك، َوآبَاِء أ

َ
ُ بَِطِر�ِق الِْهْجَرِة، َ�َقاَل: أ

َ
ْسلََم، ُ�مَّ َ�َعَد هل

َ
قَاَل: َ�َعَصاُه، فَأ

رَْضَك، وََسَماَءَك، َو�ِ�َّ 
َ
َوِل قَاَل: َ�َعَصاهُ َوتََذُر أ َفَرِس يِف الطِّ

ْ
َما َمثَُل الُْمَهاِجِر َكَمثَِل ال

َهاِد، َ�َقاَل : ُهَو َجْهُد انلَّْفِس، َوالَْماِل، َ�تَُقاتُِل  قَاَل: َ�َهاَجرَ  ِ
ْ
ُ بَِطِر�ِق اجل ُ�مَّ َ�َعَد هلَ

ُم الَْماُل قَاَل: ُة، َوُ�َقسَّ
َ
: َ�َمْن ج َ�َعَصاُه فََجاَهَد َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ  َ�تُْقتَُل، َ�تُنَْكُح الَْمْرأ

َنَّةَ 
ْ
ْن يُْدِخلَُه اجل

َ
ا ىلَعَ اِهللا أ  ١».َ�َعَل َذلَِك ِمنُْهْم َ�َماَت، اَكَن َحقًّ

شیطان در «: فرمود یم ج الله که رسول مدی: شنگوید می س هفاکِ  بره بن ابیَس 
شوی  گوید: تسلیم می می و نشیند در مسیر و راه اسالم می .نشیند مسیرھای انسان می

 اما انسانکنی؟  و دین خود و دین پدر خویش و دین پدر پدر خویش را رھا می
 شود. و مسلمان میکند  می نافرمانیش را

کنی و زمین و آسمانت را  گوید: ھجرت می نشیند و می سپس در راه ھجرتش می
 پس نافرمانیش را .است دبنکنی، به درستی که مثال مھاجر مانند اسب در  رھا می

 نماید. و ھجرت میکند  می
ردن مال و جان است! به کجھاد تلف گوید:  نشیند و می سپس در مسیر جھادش می

پس  !شود نماید و مال تو تقسیم می ، زنت ازدواج مییشو میشته ک و یرو یجنگ م
این موارد را انجام  که کسی«فرمود:  ج . پیامبر»نماید و جھاد میکند  می نافرمانی او را

 . »بر خود واجب نموده که او را وارد بھشت نماید اللهدھد، 

 ھای شیطان راه
 باشند: پیماید، چھار راه می را میھا  آن ھایی که انسان راه

 راست، چپ، جلو و پشت.

                                           
با لفظ نسایی. السلسلة  ٣١٣٤و نسایی حدیث شماره  ١٦٠٥٤صحیح؛ احمد حدیث شماره  -١

  ٢٩٧٩الصحیحة آلبانی: 
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د. پس اگر بنده این نیب ھا را بپیماید، شیطان را در کمین می از این راهھریک  انسان
که مانع او کند  می در اطاعت الله و رسولش بپیماید، شیطان را آنجا مشاھده ھا را راه
 ترساند. و میکند  می دارد و منصرف شود و او را عقب نگه می می

و  اوری ادم،خ ک،محّر  راھا را در مسیر نافرمانی الله بپیماید، شیطان  ولی اگر آن راه
 د.یدخواھد   تزیین کننده

ۡ�ُعَدنَّ لَُهۡم ِصَ�َٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
َ
ۡغَوۡ�تَِ� َ�

َ
ُ�مَّ  ١٦قَاَل فَبَِمآ أ

ۡ�َ�َُهمۡ 
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم وََعن َشَمآ�ِلِِهۡمۖ َوَ� َ�ُِد أ

َ
يِۡديهِۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََ�ۡن �

َ
 �تِيَنَُّهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ �

 . ]١٧-١٦[األعراف:  ﴾١٧َ�ِٰكرِ�نَ 
پس به خاطر آنکه مرا گمراھی [و ھالکت] افکندی، من نیز بر سر راه «[ابلیس] گفت: «

از روبرو و از پشت سر و از طرف  - نشینم، سپس بر آنان مستقیم تو برای [فریب] آنان می
ھای خود]  رگزار [نعمتککنم که] بیشتر آنان را ش آیم و [چنان می درمی -راست و چپشان

 ».نیابی

 شیطان ھای ورود راه
 باشند: ھای ورود شیطان به سمت انسان سه راه می راه

 .)ھوی و ھوسخواھش نفس (شھوت، خشم، 
نماید و حرص و  ی آن به خودش ظلم می شھوت موجودی است که انسان به وسیله

 طمع و بخیلی از نتایج آن است.
خود و ی خشم، انسان بر  تر از شھوت است و به وسیله و خشم، درنده و آفتی بزرگ

 نماید و خودبرتربینی و تکبر از آثارش ھستند. دیگران ستم می
، انسان ھوی و ھوسی  تر از خشم است و به وسیله و ھوی و ھوس شیطانی بزرگ

 ورزد و از نتایج آن کفر و بدعت است. و به او شرک و کفر میکند  میظلم اش  به آفریننده
ھای حیوانی ھستند، به خاطر  ت ھا از نوع شھو ین گناھان انسانتر بیشو 
 ند.شو می دیگری و بعضی از این گناھان شامل اقسام ھا، آن شان از انجام دادن غیر ناتوانی

ۡيَ�َٰنۖ ﴿: فرماید میبلندمرتبه  الله ْ ٱلشَّ ن �َّ َ�ۡعُبُدوا
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
�۞

بِ�ٞ  ۡسَتقِيمٞ  ٦٠إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ � َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ ِن ٱۡ�ُبُدوِ�
َ
َضلَّ ِمنُ�ۡم  ٦١َوأ

َ
َولََقۡد أ

فَلَۡم تَُ�ونُواْ َ�ۡعقِلُونَ 
َ
 . ]٦٢-٦٠س: ی[ ﴾٦٢ِجبِّ�ٗ َكثًِ��ۖ أ
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ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم [و فرمان ندادم] که شیطان را عبادت نکنید «
ه] راه راست ھمین که [تنھا] مرا عبادت کنید [کو این [که] قطعًا او دشمن آشکاِر شماست؟ 

 ».کردید؟ تردید، شیطان بسیاری از شما را گمراه ساخت. آیا اندیشه نمی است؟ و بی

 ھای شیطان گام
ھایش در ھفت گام منحصر  ھا در عالم است، ولی شرارت شیطان سبب تمام شرارت

 :شود دچار می تر بیشیکی یا  به با انسان است تا اینکه و ھمواره شود می
 اللهشرارت این است که از بنده، کفر و شرک، و دشمنی  ترین بزرگنخستین و  .١

 خواھد. و پیامبرش را می
 دھد. اگر از این قسمت عاجز شد، او را به سوی بدعت سوق می .٢
ش یه براک یا ترین گناه کبیره زرگبجا عاجز شد، او را به سوی  اگر در این .٣

 دھد. انتقال می، ن استکمم
ن کش ممیه براک یا ترین گناه صغیره زرگبعاجز شد، او را به سوی  آناگر از  .٤

 نماید. تشویق می است
اگر در این قسمت عاجز شد، او را به سوی مباحاتی که ثواب و عقاب ندارند،  .٥

 تا از طاعات و واجبات منصرف شود.کند  می مشغول
از اعمال دیگر فضیلت کمتری دارد، ھایی که  عاجز ماند، به عمل آناگر از  .٦

نماید، مانند مشغول کردنش به نوافل تا اینکه فرایض از او فوت  مشغول می
 شود.

ھای شیطان صفت و شیاطین جنی را بر  انسان اگر از آن عاجز ماند، گروھی از .٧
ھا را به او برسانند تا او را مشغول نمایند و  نماید تا انواع اذیت او مسلط می

 کنند. سلکو شان یرپ
درخواست  اللهرا مالقات نماید. از  اللهپس مؤمن ھمیشه در جھاد است تا اینکه 

 نماییم. کمک و ثبات می

�ِض َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا َوَ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ا ِ� ٱۡ� ْ ِممَّ َها ٱ�َّاُس ُ�ُوا ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ  ْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ بِ�ٌ تَتَّبُِعوا وٓءِ  ١٦٨لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ ُمرُُ�م بِٱلسُّ
ۡ
إِ�ََّما يَأ

ِ َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  ن َ�ُقولُواْ َ�َ ٱ�َّ
َ
 . ]١٦٩-١٦٨[البقرة:  ﴾١٦٩َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ
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ھای  ھا و] گام ای مردم، از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه بخورید و از [راه«
کشد] پیروی نکنید  ریج شما را به سوی عذاب میبه تدھا  آن شیطان [که به وسیلۀ

که به راستی او دشمن آشکاِر شماست. [او] شما را فقط به بدی و زشتی فرمان 
  ».دانید به الله نسبت دھید دارد تا] آنچه را که نمی دھد و اینکه [بر آن می می

ْ َ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡيَ�ِٰن� َ�ٰٓ ْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ تَتَّبُِعوا

 ِ � َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ
ۡ
ۡيَ�ِٰن فَإِنَُّهۥ يَأ َوَمن يَتَّبِۡع ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ

 ۗ َ يَُزّ�ِ َمن �ََشآُء بَٗدا َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
َحٍد �

َ
 َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م ّمِۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٞ   . ]٢١[النور:  ﴾٢١َوٱ�َّ
ھای  ھای شیطان گام نگذارید؛ و ھرکس راه اید، در راه که ایمان آورده  ای کسانی«

دھد؛ و  پوید، [بداند که] او تنھا به زشتکاری و اعمال ناپسند فرمان می شیطان را می
شد؛  گناه] پاک نمیاگر بخشش و رحمت الله بر شما نبود، ھرگز ھیچ یک از شما [از 

  ».کند؛ و الله شنوای داناست ولی الله ھر کس را که بخواھد پاک می

ۡمَ�ٰلَُهۡم رِئَآَء ٱ�َّاِس َوَ� يُۡؤِمُنوَن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٣
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َوٱ�َّ
ۡيَ�ُٰن َ�ُۥ  ِ َوَ� بِٱۡ�َوِۡم ٱ�ِخرِ� َوَمن يَُ�ِن ٱلشَّ  ]٣٨[النساء:  ﴾٣٨قَرِ�ٗنا فََسآَء قَرِ�ٗنابِٱ�َّ

دادن به مردم انفاق  که اموالشان را برای [خودنمایی و] نشان و [نیز برای] کسانی «
کنند و به الله و روز آخرت ایمان ندارند؛ [چنین شخصی یاِر شیطان است] و  می

  ».که شیطان ھمدمش باشد، چه بد ھمدمی دارد!  کسی 

 ماند؟ ی چه چیزی از شیطان در امان می وسیلهبنده به  -١
 ج ی آنچه که در قرآن و دعاھا و اذکاری که در سنت صحیح پیامبر بنده به وسیله

شفا و رحمت و ھدایت و محفوظ ھا  آن ماند، و در ثابت است، از شر شیطان در امان می
بلندمرتبه وجود دارد. و از جمله  اللهھا در دنیا و آخرت به اذن  ماندن از تمام شرارت

 اند از: عبارت

 از شیطان رانده شده. أل اللهپناه بردن به  - قسمت اول

پیامبرش را امر فرمود تا به صورت کلی از شر شیطان به  أل اللهبه درستی که 
پناه ببرد. از جمله، ھنگام  اللهپناه ببرد و در جاھای خاص نیز از شر شیطان به  أل الله

ھای  تالوت قرآن، ھنگام خشمگین شدن و زمان وسوسه و ھنگام خواب دیدن
 ناخوشایند.
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ِۖ إِنَُّهۥ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ۡيَ�ِٰن نَۡزغٞ فَٱۡستَعِۡذ بِٱ�َّ ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ٱلشَّ �مَّ
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ   . ]٣٦[فصلت:  ﴾٣٦ُهَو ٱلسَّ

ه یقینًا او شنوای کای از جانب شیطان تو را فراگرفت، به الله پناه ببر  گاه وسوسه و ھر«
 ».داناست

ۡيَ�ِٰن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ِ ِمَن ٱلشَّ َت ٱلُۡقۡرَءاَن فَٱۡستَعِۡذ بِٱ�َّ
ۡ
فَإَِذا قََرأ

ِيَن  ٩٨ٱلرَِّجيمِ  ُونَ إِنَُّهۥ لَيَۡس َ�ُۥ ُسلَۡ�ٌٰن َ�َ ٱ�َّ ٰ َر�ِّهِۡم َ�تََو�َّ  .]٩٩-٩٨[النحل:  ﴾٩٩َءاَمنُواْ وََ�َ
شده، به الله پناه ببر.  خوانی، از [شّر] شیطاِن رانده که قرآن می پس [ای مؤمن،] ھنگامی «

کنند [ھیچ] تسلطی  شان توکل می اند و بر پروردگار که ایمان آورده تردید، او بر کسانی  بی
 ».ندارد

بسم الله گفتن ھنگام خوردن و نوشیدن و جماع  ؛م الله گفتنبس - قسمت دوم
ی او در این و ھمراھ انسان را از شر شیطان ھا، آن کردن و داخل خانه شدن و مانند

 دارد. محفوظ نگه می امور

نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ  .١
َ
بَيْتَُه، فََذَكَر إَِذا َدَخَل الرَُّجُل «َ�ُقوُل:  ج �

 َعَشاَء، َو�َِذا َدَخَل، فَلَْم 
َ

 َمِبيَت لَُ�ْم، َوال
َ

يَْطاُن: ال اَهللا ِعنَْد ُدُخوهِلِ وَِعنَْد َطَعاِمِه، قَاَل الشَّ
تُُم الَْمِبيَت، َو�َِذا لَْم يَْذُكِر اَهللا ِعنَْد َطعَ 

ْ
ْدَر�

َ
يَْطاُن: أ اِمِه، قَاَل: يَْذُكِر اَهللا ِعنَْد ُدُخوهِلِ، قَاَل الشَّ

َعَشاءَ 
ْ
تُُم الَْمِبيَت َوال

ْ
ْدَر�

َ
 ١».أ

ھرگاه «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: من از پیامبر می ب جابر بن عبدالله
ھنگام غذا خوردنش الله را یاد  زینشود و ھنگام ورود و  می شا فردی وارد خانه

گوید: اینجا جای خواب و غذای شب ندارید. و ھرگاه  کند، شیطان به یارانش می می
گوید: امشب جای خواب پیدا  شود. شیطان می اش می شخصی بدون نام الله وارد خانه

گوید: ھم جای  ھنگام غذا خوردن الله را یاد نکند، شیطان می بنده، کردید و چون
 .»پیدا کردید و ھم غذای شب خواب

                                           
  ٢٠١٨مسلم حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٣٨

 

ِ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .٢ يِتَ «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْن يَأ

َ
َراَد أ

َ
َحَدُ�ْم إَِذا أ

َ
نَّ أ

َ
لَْو أ

يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا، فَإِنَُّه إِنْ  يَْطاَن وََجنِِّب الشَّ ، اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ ِ ْهلَُه، َ�َقاَل: بِاْسِم ا�َّ
َ
ْر  أ ُ�َقدَّ

بًَدا
َ
ُه َشيَْطاٌن أ ٌ يِف َذلَِك لَْم يرَُضُّ

َ
  ١.»بَيْنَُهَما َودل
ک از شما ھنگاِم یاگر ھر«فرمود:  ج رسول الله گوید: یم ب باسابن ع

يَْطاَن َما «با ھمسرش بگوید:  ھمبستری يَْطاَن وََجنِِّب الشَّ ، اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ ِ بِاْسِم ا�َّ
، دور یکن یبمان میکه نص یطان را از ما و فرزندیا الله! شیبه نام الله؛ « :»َرَزْ�تَنَا

به او  یبیان و آسیطان زیمقّدر شود، ش یفرزند یو از آن ھمبستر »بگردان
 .»رساند ینم

ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَقِ ﴿قرائت معوذتین  - قسمت سوم
َ
ُعوذُ ﴿و  ].١[الفلق:  ﴾١قُۡل أ

َ
قُۡل أ

ھا  آن و ھنگام مریضی و مانند زھانماھنگام خواب، و بعد از  ]١[الناس:  ﴾١بَِرّبِ ٱ�َّاِس 
 که قبال بیان شد.

ِ  س َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  ِسُ� َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
نَا أ

َ
بَْواِء، إِذْ  ج قَاَل: بَيْنَا أ

َ ْ
ُْحَفِة، َواأل

ْ
َ�ْ�َ اجل

 ِ ُعوُذ بَِربِّ  ج َغِشيَتْنَا ِر�ٌح، َوُظلَْمٌة َشِديَدٌة، فََجَعَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َفلَِق، َوأ

ْ
ُعوُذ بَِربِّ ال

َ
َ�تََعوَُّذ بِأ

 بِِهَما َ�َما َ�َعوََّذ ُمتََعوٌِّذ بِِمثْ «انلَّاِس، َوَ�ُقوُل: 
نَا بِِهَما يِف »ِلِهَمايَا ُ�ْقبَُة، َ�َعوَّذْ

، قَاَل: وََسِمْعتُُه يَُؤمُّ
َالةِ   ٢.الصَّ

رفتم. ناگھان باد و  در بین جحفه و ابواء می ج گوید: با پیامبر می س قبه بن عامرعُ 

ُعوذُ بَِرّبِ ٱۡلَفلَقِ ﴿ ی به وسیله ج تاریکی شدیدی ما را فرا گرفت. پیامبر
َ
 ﴾١قُۡل أ

ُعوذُ ﴿و  ]١[الفلق: 
َ
ای «: فرمود برد و می پناه می اللهبه  ]١[الناس:  ﴾١بَِرّبِ ٱ�َّاِس قُۡل أ

پناه جستن  ین دو سوره، برایاسوره به الله پناه ببر. این دو  دنخوانی  قبه، به وسیلهعُ 
 شنیدم که ھنگام امامت در نماز نیز ج گوید: از پیامبر . عقبه می»ر ندارندینظ ،به الله

 فرمود. را تالوت میھا  آن

                                           
 با لفظ بخاری  ١٤٣٤و مسلم حدیث شماره  ٧٣٩٦؛ بخاری حدیث شماره متفق علیه -١
 با لفظ ابوداود  ١٤٦٣و ابوداود حدیث شماره  ١٧٤٨٣صحیح؛ احمد حدیث شماره  -٢
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 الکرسی: تالوت آیت - قسمت چھارم

ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
ۡ
ۚ َ� تَأ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ٱلَۡقيُّوُم ٱ�َّ

ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِهۦِۚ �َ  ِي �َۡشَفُع ِعنَدهُ �ِض� َمن َذا ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ُۥ َما ِ� ٱلسَّ ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ نَۡومٞۚ �َّ

َ�َٰ�ٰتِ  ۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِ�َّ بَِما َشآَء يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِيُطوَن �َِ�ۡ
َ
� 

�َضۖ َوَ� َ� 
َ
 . ]٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥وُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو ٱۡلَعِ�ُّ ٱۡلَعِظيمُ  ُٔ َوٱۡ�

حق] جز او نیست؛ زندۀ پاینده [و قائم به  تین است؛] ھیچ معبودی [بهالله [معبوِد راس«
ھا و  گیرد و نه خوابی سنگین؛ آنچه در آسمان ذات] است؛ نه خوابی سبک او را فرا می

زمین است، از آِن اوست. کیست که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟ گذشته و آیندۀ 
گاھی] نمی داند و [آنان] به آنان [= بندگان] را می یابند، مگر  چیزی از علم او احاطه [و آ

بر او ھا  آن ھا و زمین را در بر گرفته است و نگھداشتِن  آنچه خود بخواھد. کرسِی او آسمان
 ».[سنگین و] دشوار نیست و او بلندمرتبه [و] بزرگ است

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
ِ  س َ�ْن أ ِ� رَُسوُل ا�َّ

َ ْفِظ َز�َ  ج قَاَل: َو�َّ تَاِ� آٍت، فََجَعَل حِبِ
َ
ِة َرَمَضاَن، فَأ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْرَ�َعنََّك إىِل
َ َ
َخْذتُُه، َ�ُقلُْت: أل

َ
َعاِم فَأ ، َ�َقاَل: إَِذا -َ�َقصَّ احلَِديَث - ج َ�ْثُو ِمَن الطَّ

ِ َحافِ  ، لَْن يََزاَل َمَعَك ِمَن ا�َّ  آيََة الُكريِْسِّ
ْ
 فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
َو�َْت إىِل

َ
ٌظ، َوَال َ�ْقَرُ�َك َشيَْطاٌن أ

 ١.»َصَدقََك وَُهَو َكُذوٌب، َذاَك َشيَْطانٌ : «ج َحىتَّ تُْصِبَح، َوقَاَل انلَّيِبُّ 

 رمضان زکات از مواظبت و حفظ به مرا ج رسول الله: گوید می س ابوھریره
 مشت آن از و کرد، شروع و آمد من پیش شخصی کرد، مأمور) فطریه خرمای(

او  ...! برد خواھم ج رسول الله پیش را تو: گفتم و گرفتم را او برد، می و گرفت می
از  ھمیشه صورت آن در بخوان که را الکرسی آیة رفتی، رختخواب به وقت ھر: گفت
 شد؛ نخواھد تو نزدیک شیطانی ھیچ صبح تا و بود خواھد تو برای حافظی الله، جانب
 شیطان یک آن! دروغگوست بسیار که حالی در گفته، راست تو به او: «فرمود ج پیامبر

  ».بود) شیاطین از(

                                           
 با سند متصل ١٠٧٩٥و سنن نسایی حدیث شماره  ٥٠١٠بخاری به صورت معلق حدیث شماره  -١
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 ی بقره: ی آخر سوره تالوت دو آیه - قسمت پنجم

نَْصارِيِّ 
َ ْ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
يَتَْ�ِ ِمْن آِخِر : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

ْ
 َهاَ�ْ�ِ اآل

َ
َمْن قََرأ

ََقَرِة يِف يَلْلٍَة   ١».َكَفتَاهُ ُسوَرِة ابلْ
 ِی انیه پایھرکس دو آ«: فرمود ج که پیامبرکند  می روایت س ابومسعود انصاری

 .»ھستند یاو کاف یه براین دو آیسوره بقره را در شب بخواند، ھم

ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله نزَِل إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِما

ْ َسِمۡعنَا َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُوا
َ
ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ  َءاَمَن بِٱ�َّ

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِص�ُ 
َ
ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت  ٢٨٥َوأ َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ

نَاۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ وَعَ 
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ � لَۡيَها َما ٱۡ�تََسَبۡتۗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱغۡ  ۡر فِ َكَما َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ٱ�َّ
نَا َ�َ ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

َ
 . ]٢٨٦-٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٦َ�َا َوٱرَۡ�َۡناۚٓ أ

رسول [الله] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان «
[و سخنشان این است اند؛  ھا و پیامبرانش ایمان آورده [نیز] ھمگی به الله و فرشتگان و کتاب

یک از پیامبرانش [نه در ایمان به آنان ونه برتری برخی بر برخی دیگر]  میان ھیچ«که]: 
شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا، آمرزش تو را [خواھانیم] و «و گفتند: » گذاریم تفاوتی نمی

کند.  لیف نمیکس جز به اندازۀ توانش تک  الله به ھیچ». بازگشت [تمام امور] به سوی توست
آنچه [از خوبی] به دست آورده است به سوِد اوست و آنچه [بدی] کسب کرده است به زیان 

پروردگارا، اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را بازخواست «اوست. [پیامبران و مؤمنان گفتند:] 
مجازات نکن. پروردگارا، باِر گران [و تکلیف سنگین] بر [دوش] ما مگذار؛ چنان که آن را [به 

گناه و سرکشی،] بر [دوش] کسانی که پیش از ما بودند [= یھود] نھادی. پروردگارا، آنچه که 
تاب تحملش را نداریم بر [دوش] ما مگذار و ما را بیامرز و به ما رحم کن. تو یار [و کارساِز] 

 ».مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان
 ی بقره: تالوت سوره - قسمت ششم

ىِب  َ�نْ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َرةَ �ُهرَ  أ

َ
يَْطاَن َ�نِْفُر «قَاَل:  ج أ َْعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم َمَقابَِر، إِنَّ الشَّ

َ
 جت

َ
ال

ََقَرةِ   ِ�يِه ُسوَرُة ابلْ
ُ
ي ُ�ْقَرأ ِ

َّ
َيِْت اذل

ْ
 ٢».ِمَن ابل

                                           
 با لفظ مسلم  ٨٠٨و مسلم حدیث شماره  ٥٠٠٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٧٨٠مسلم حدیث شماره  -٢



 ٦٤١    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

تان را (ماننِد) یھا خانه«فرمود:  ج اللهکه رسول کند  می روایت س ابوھریره
طان از یگمان ش ید؛ بیشود) نگردان ی(که در آن نماز و قرآن خوانده نمقبرستان 

 .»زدیگر یشود، م یکه در آن سوره "بقره" خوانده م یا خانه
ی تالوت قرآن و گفتن  بلندمرتبه به وسیله اللهنمودن  دایو  زیاد ذکر - قسمت ھفتم

 از اعمال صالح.ھا  آن و مانند سبحان اهللا، احلمدهللا، اهللا اكرب، و الحول و القوه اال باهللا،

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ُ «قَاَل:  ج أ

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
َمْن قَاَل: ال

 ُ ٍة، اَكنَْت هلَ ٍء قَِديٌر، يِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل َعْدَل َعرْشِ ِرقَاٍب، الُْملُْك َوهلَ

 ِ يَْطاِن، يَْوَمُه َذل ُ ِحْرًزا ِمَن الشَّ ُ ِمائَُة َحَسنٍَة َوُ�ِيَْت َ�نُْه ِمائَُة َسيِّئٍَة، َوَ�نَْت هلَ
َ

َك، َوُ�ِتبَْت هل
ْ�رَثَ ِمْن َذلَِك 

َ
َحٌد َعِمَل أ

َ
 أ

َّ
ا َجاَء بِِه إِال فَْضَل ِممَّ

َ
َحٌد أ

َ
ِت أ

ْ
 ١».َحىتَّ ُ�ْميِسَ َولَْم يَأ

 «د: یروزانه صد بار بگو سھرک«فرمود:  ج رسول الله ده کهرکت یروا س ابوھریره
َ

ال
ٍء قَِديرٌ  َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
برابر  ی، پاداش»إِهل

شود و صد گناه از  یش ثبت میبرا یکیرسد و صد ن یبا آزاد کردن ده برده به او م
کس  چیشود و ھ یطان حفاظت میگردد و آن روز تا غروب، از شّر ش یگناھانش پاک م

 .»ن ذکر را گفته باشدیش از او ایکه ب یبھتر از او انجام نداده است؛ مگر کس یعمل
 :اتراق کردن در جاییدعای  - قسمت ھشتم

لَِميَّةَ  َ�نْ  �ََّها ل َخْولََة بِنَْت َحِكيٍم السُّ
َ
 «َ�ُقوُل:  ج رَُسوَل اهللاِ  ْت َسِمعَ  �

ً
َمْن نََزَل َمْ�ِال
َل ِمْن  ِ

َ
ٌء، َحىتَّ يَْرحت ُه يَشْ اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق، لَْم يرَُضَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ

َ
ُ�مَّ قَاَل: أ

هِلِ َذلَِك   ٢.»َمْ�ِ
فرمود:  می که شنیدم ج رسول الله از که شده روایت ل حکیم دختر هخول از

اِت ِمْن رَشِّ َما «د: یاتراق کند و سپس بگو ییھرکس در جا« ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
أ

 تا ،)برم یده است به کلمات کاملش، پناه میآنچه که الله متعال آفر یاز بد( :»َخلََق 
 .»رساند نخواھد ضرر او به چیز ھیچ کند، می کوچ جا آن از که وقتی

 فرو بردن خمیازه و دست را بر دھان گذاشتن: - قسمت نھم

                                           
 با لفظ مسلم ٢٦٩١و مسلم حدیث شماره  ٦٤٠٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٧٠٨مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٤٢

 

يِب  .١
َ
ُْدرِ يَسعِ  َ�ْن أ

ْ
َحُدُ�ْم، فَلْيُْمِسْك : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س يٍد اخل

َ
إَِذا َ�ثَاَءَب أ

يَْطاَن يَْدُخُل   ١.»�ِيَِدهِ ىلَعَ ِ�يِه، فَإِنَّ الشَّ
ازه یاز شما خم یکیھرگاه «فرمود:  ج رسول الله گوید: می س ابوسعید خدری

وارد  -کِر انسانین راه به پیاز ا-طان، یرا شیرد؛ زیدھانش بگ ید، دستش را رویکش
 .»شود یم

يِب  .٢
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َرةَ �ْ ُهرَ  َ�ْن أ

َ
يَْطاِن، فَإَِذا َ�ثَاَءَب «قَاَل:  ج أ  اتلَّثَاُؤُب ِمَن الشَّ

َحُدُ�ْم فَلْيَْكِظْم َما اْستََطاعَ 
َ
 ٢».أ

 طرف از کشیدن خمیازه: «نماید که فرمود روایت می ج اللهاز رسول  س ابوھریره
 را جلویش تواند می تا بکشد، خمیازه خواست، شما از یکی ھرگاه پس است، شیطان

 .»بگیرد
  اذان - قسمت دھم

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اٌط، «قَاَل:  ج أ ُ رُضَ

َ
يَْطاُن، َوهل ْدبََر الشَّ

َ
َالِة أ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

ْدبََر، َحىتَّ إَِذا
َ
َالِة أ ْ�بََل، َحىتَّ إَِذا ثُوَِّب بِالصَّ

َ
ِذيَن، فَإَِذا قىََض انلَِّداَء أ

ْ
قىََض  َحىتَّ َال �َْسَمَع اتلَّأ

ْ�بََل، َحىتَّ 
َ
 َ�ِْطَر َ�ْ�َ الَمرِْء َوَ�ْفِسِه، َ�ُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا، لَِما لَْم يَُ�ْن اتلَّثِْو�َب أ

  ٣».يَْذُكُر َحىتَّ َ�َظلَّ الرَُّجُل َال يَْدرِي َ�ْم َص�َّ 
برای نماز اذان داده  که ھنگامی«که فرمود: کند  می روایت ج از رسول س ابوھریره

تا صدای اذان را نشنود کند  می کند، و از عقب خود ھوا خارج شود، شیطان فرار می می
و دوباره پس از اتمام آن، کند  می گفتن، فرار هگردد و باز ھنگام اقام و بعد از اذان برمی

گوید: فالن مسأله و فالن مسأله  گردد تا نمازگزاران را دچار وسوسه کند و می بر می
آورد و او را  چه را که فراموش کرده، به یادش میی آن و... را به خاطر بیاور. یعنی ھمه

 .»که نداند چند رکعت خوانده استکند  می چنان سرگرم

                                           
 ٢٩٩٥مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٩٩٤دیث شماره و مسلم ح ٣٢٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٣٨٩و مسلم حدیث شماره  ٦٠٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ٦٤٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 دعای دخول مسجد - قسمت یازدھم

َعاِص 
ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال نَُّه اَكَن إَِذا َدَخَل الَْمْسِجَد قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
�

» ِ ُعوُذ بِا�َّ
َ
يَْطاِن الرَِّجيمِ أ َقِديِم، ِمَن الشَّ

ْ
َكِر�ِم، وَُسلَْطانِِه ال

ْ
َعِظيِم، َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
َ�ْط؟ »ال

َ
، قَاَل: أ

َْومِ  يَْطاُن: ُحِفَظ ِم�ِّ َسائَِر ايلْ   ١.قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: فَإَِذا قَاَل: َذلَِك قَاَل الشَّ
شد،  وارد مسجد می ج رپیامب که ھنگامیکند:  روایت می ب عبدالله بن عمرو

يَْطاِن الرَِّجيمِ «: دفرمو می َقِديِم، ِمَن الشَّ
ْ
َكِر�ِم، وَُسلَْطانِِه ال

ْ
َعِظيِم، َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
ِ ال ُعوُذ بِا�َّ

َ
: »أ

طان رانده شده پناه می یاز ش اش ازلیمش و پادشاھی یرکبه وجه  بزرگ و اللهبه «
(را  ط ھمینفق: آیا فتگ) راویان این حدیثدو تن از َوه (نام یُعْقبه به َح ». برم
ھر وقت این دعا را بخواند، «: فتگُعْقبه گفتم: بله.  )گوید که میَوه ی(َح )؟ یدیشن

 .»ی روز از جانب من محفوظ ماند گوید: در بقیه شیطان می
علی الخصوص ھنگام خشم و  وضو گرفتن و نماز خواندن،  - قسمت دوازدھم

وضو گرفتن و نماز خواندن، حرارت خشم و شھوت را شھوت، ھیچ چیزی مانند 
 کند. خاموش نمی

َ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِ� إِنَّ ٱ�َّ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ ْ ٱۡسَتعِيُنوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِٰ�ِ�نَ   . ]١٥٣[البقرة:  ﴾١٥٣َمَع ٱل�َّ
تردید، الله با  و نماز یاری بجویید [که] بیاید، از شکیبایی  ای کسانی که ایمان آورده«

 ».شکیبایان است
بلندمرتبه و پیامبرش، و دوری کردن از نافرمانی و  اللهاطاعت از  - قسمت سیزدھم

 و معاشرت زیاد. ی زیادو دوری نمودن از سخن زیاد و غذا جا یب یھا نگاه

ِيَن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� نَصاُب َ�ٰٓ

َ
ْ إِ�ََّما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡميِۡ�ُ َوٱۡ� َءاَمُنٓوا

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنِبُوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
ۡيَ�ُٰن  ٩٠َوٱۡ� َما يُرِ�ُد ٱلشَّ إِ�َّ

ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم ٱۡلَعَ�َٰوةَ َوٱۡ�َۡغَضآَء ِ� ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡميِۡ�ِ 
َ
ِ وََعِن  أ ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ َو�َُصدَّ

نَتُهونَ  نتُم مُّ
َ
لَٰوةِ� َ�َهۡل أ  . ]٩١-٩٠[المائدة:  ﴾٩١ٱلصَّ

تردید، شراب و قمار و َانصاب [= ھر چیزی که به عنوان  اید، بی ای کسانی که ایمان آورده«
ی فلزی، ھا ھای سنگی، ضریح یادواره و نماد، َنصب گردد و عبادت شود از قبیل مجسمه

                                           
  ٤٦٦صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٤٤

 

کشی [= انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که  مقبره صالحان و ...] و تیرھای قرعه
شود در  گیرد و امروزه به اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می با وسایل گوناگون صورت می

حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله 
عال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، پلید [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ مت

خواھد با شراب و  دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. در حقیقت، شیطان میھا  آن پس از
قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای 

 ».دارید؟ دست برمیھا  آن ، حال که حقیقت را دانستید،] آیا ازمؤمنان
ھا، تا اینکه  خانه از تصویر و مجسمه و سگ و زنگ زیساپاک  - قسمت چھاردھم

 فرشتگان وارد و شیاطین خارج گردند.

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
 تَْدُخُل الَْمَالئَِ�ُة بَيْتًا : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ْو ال

َ
ِ�يِه َ�َماِ�يُل أ

 ١.»تََصاِو�رُ 
که در  یا فرشتگان به خانه«: فرمود ج اللهرسول که کند  می روایت س ابوھریره

 .»شوند یر وجود داشته باشد، وارد نمیآن عکس و تصو

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
 تَْصَحُب الَْمَالئَِ�ُة ُرْ�َقًة ِ�يَها «قَاَل:  ج أ

َ
ٌب ال

ْ
لَك

 َجَرٌس 
َ

 ٢.»َوال
فرشتگان با جمعی که در آن «: فرمود ج اللهکه رسول کند  می روایت س ابوھریره

 .»شوند یا زنگ است، ھمراه نمیسگ 
ھا، مانند اماکنی  ھا و شیطان جن تدوری نمودن از محل سکون - قسمت پانزدھم

ھا  آوری زباله و محل جمع ھا) ییستشودھا ( مستراح که خراب و یا نجس ھستند، مانند
ھای خالی که انسان در آن سکونت ندارد، مانند صحراھا و ساحل دریاھای دور  و مکان

 ھا. و محل استراحت شتران و مانند آن

 درمان و عالج جادو و لمس کردن (شیطان و جن) -٢
 ھا ھایی که بر قلب خوانی و طلسم و ِگره جادو عبارت است از اوراد و افسونسحر و 

 گذارد.  ھا تأثیر می و جسم

                                           
 ٢١١٢مسلم حدیث شماره  -١
 ٢١١٣مسلم حدیث شماره  -٢



 ٦٤٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ی و تجاوز بر حقوق بندگان در و دشمن یشکسرسحر به طور کامل بدی و ظلم و 
 باشد. می انبا دیگر شان طهرابیا عقل یا  مال

 باشد. ی جن می گیر نمودن انسان به وسیله دیوانه و زمینلمس کردن: 

 اسباب لمس 
عشق  و مستقیم یا از روی شھوت و ھوی و ھوس تلمس از طرف جن به صور

 انتقامافتد، یا به خاطر کینه و  طور که برای انسان اتفاق می گیرد، ھمان صورت می
را به ھا  آن ظلم نمودند یا برخی ازھا  آن ھایی که به گیرد نسبت به انسان صورت می

بعضی اوقات بیھوده و  وھا  آن قتل رساندند یا به خاطر ریختن آب داغ یا ادرار کردن بر
ھای نادان چنین  طور که بعضی از انسان رسانند، ھمان به خاطر شرار آزار و اذیت می

 دھند. ھایی انجام می شرارت

ِي ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ْ َ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم ٱ�َّ ُ�لُوَن ٱلّرَِ�ٰوا
ۡ
ِيَن يَأ ٱ�َّ

ۡيَ�ُٰن  ُ ٱۡ�َۡيَع َ�َتَخبَُّطُه ٱلشَّ َحلَّ ٱ�َّ
َ
ْۗ َوأ َما ٱۡ�َۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِ�ٰوا ْ إِ�َّ �َُّهۡم قَالُٓوا

َ
ۚ َ�ٰلَِك بِ� ِمَن ٱلَۡمّسِ

ِۖ وَ  ۥٓ إَِ� ٱ�َّ ۡمُرهُ
َ
ّ�ِهِۦ فَٱنَتَ�ٰ فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ ْۚ َ�َمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َم ٱلّرَِ�ٰوا َمۡن وََحرَّ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ونَ َ�َد فَأ ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

َ
 . ]٢٧٥[البقرة:  ﴾٢٧٥�َِك أ

که   خیزند؛ مگر مانند برخاستن کسی خورند [روز قیامت از قبر] برنمی کسانی که ربا می«
تواند تعادل خود را حفظ کند]. این امر به  بر اثر تماس  شیطان، دیوانه شده است و [نمی

داد و ستد نیز مانند رباست [و این ھر دو، مال «رباخواران] گفتند: سبب این است که آنان [= 
؛ در حالی که الله، داد و ستد را حالل و ربا را حرام نموده است. پس ھر »کند] را افزون می

کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او برسد و [از رباخواری] دست بردارد، آنچه گذشته و 
حکِم ربا دریافت کرده است] از آِن اوست و [در مورد آینده نیز] [سودھایی که قبل از نزوِل 

شود؛ و[لی] کسانی که [به رباخواری] بازگردند، اھل آتش ھستند و  کارش به الله واگذار می
 ».در آن جاودانند[= مدت زمانی طوالنی در آن خواھند بود]

 ھای انسان با جن حالت
کارھای نیک و دوری کردن از کارھای  جن موجودی زنده و مکلف و مأمور به انجام

برداری و معاصی و گناه، و ثواب و مجازات  و فرمان تطاعاھا  آن باشد و برای بد می
 وجود دارد.
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و رسولش امر نموده و به  اللهھا را به آنچه که  ھر انسانی که انسان دیگر، و جن
ترین اولیای  دعوت دھد، و امر به معروف و نھی از منکر نماید، از با فضیلت اللهسوی 

 باشد. الھی می
و رسولش نھی نمودند، به کار گیرد از  اللهجن را در مسیر آنچه که  که کسیو 

شان یا زدن یکی از  جمله در مسیر شرک یا قتل به ناحق یا دشمنی مانند مریض کردن
در مسیر کفر و ھا  آن سیر فحشا و سرقت به کار گیرد، پس ازرا در مھا  آن ھا یا انسان

ھا درخواست کمک نماید و  از جن که کسیدرخواست کمک نموده، و  گناه و دشمنی
جن در  ارگیرِی کبه . ای شیاد است دهخور بیفرگمان نماید که این از کرامات است، 

 دلیلی در شریعت برای آن وجود ندارد. ؛ زیرامنع شده است زینامور مباح 

 حکم رفتن نزد ساحران
ھستند مانند کاھنان، ھا  آن در حکم که کسانیبرای ھر انسانی رفتن نزد ساحران و 

کنند، حرام است. و  گویی می ھا پیش ی ستاره به وسیله که کسانیگویان و  پیش
گناھان بلکه به کفر نیز  ترین بزرگحرام و از ھا  آن ھمچنین سؤال کردن و تصدیق

 رسد. می
گویی  شناسی پیش ی ستاره به وسیله که کسانیاز ساحر یا کاھن یا  که کسی

 دچار کفر شده است. زین را تصدیق نماید،ھا  آن کنند، در امور غیبی سؤال کند و می
شود،  سؤال کند و تصدیق ننماید تا چھل روز نمازش قبول نمیھا  آن از که کسیو 

نمایند، مشاھده  ھایی که اعالمیه پخش می ه رویش قرار گیرد یا او را در کانالچه رو ب
کند یا از جھت استھزا و مسخره از او سؤال نماید یا به خاطر تسلی و اینکه دوست 

 دارد، اطالع حاصل نماید.
و اگر از او سؤال نماید تا وضعیتش را امتحان و او را خوار و رسوا کند و حالتش را 

توانایی  که کسیکشف نماید تا دیگران را از او بر حذر دارد، پس چنین سؤالی برای 
 باشد. دارد، شرش را از مردم دور کند، مشروع می

١.  ِ يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
قَُه ِ�يَما َ�ُقوُل، «: ج َ�ْن أ ْو اَكِهنًا فََصدَّ

َ
افًا أ ىَت َعرَّ

َ
َمْن أ

دٍ  نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ
ُ
 ١.»ج َ�َقْد َ�َفَر بَِما أ

                                           
 ١٥صحیح؛ مستدرک حاکم حدیث شماره  -١
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کس نزد فالگیر یا کاھن ھر«: فرمودنماید که  روایت می ج اللهرسول از  س ابوھریره
نازل شده، کفر  ج ق کند، به آن چه بر محمدیو سخنانش را تصد گو برود و پیش

 .»ده استیورز

ْزَواِج انلَّيِبِّ  .٢
َ
ٍء، لَْم «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ج َ�ْن َ�ْعِض أ ُ َ�ْن يَشْ هلَ

َ
افًا فََسأ ىَت َعرَّ

َ
َمْن أ

ْرَ�ِعَ� يَلْلَةً 
َ
ُ َصَالٌة أ

َ
  ١.»ُ�ْقبَْل هل

نزد ھرکس «کنند که فرمود:  روایت می ج اللهاز رسول  ج بعضی از ھمسران پیامبر
رفته یپذ یاز او بپرسد، نماز چھل روِز و یزیبرود و درباره چ ییگو شیا پیر یگ فال
 .»شود ینم

 حکم تعلیم و آموزش سحر
بر ھر انسانی آموزش سحر و تعلیم آن به دیگران و عمل سحر حرام است، بلکه 

اش کفر است، چون مملو از شرک و دروغ و ادعای علم غیب و کمک خواستن از  ھمه
 باشد. شیاطین و انتشار کارھای باطل می

ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َ�ِٰطُ� َ�َ ْ ٱلشَّ ْ َما َ�ۡتلُوا َبُعوا َوٱ�َّ
نزَِل َ�َ 

ُ
ٓ أ ۡحَر َوَما ْ ُ�َعّلُِموَن ٱ�َّاَس ٱلّسِ َ�ِٰطَ� َ�َفُروا َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ ٱلشَّ

َما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� ٱلَۡملََكۡ�ِ  ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�َّ َحٍد َح�َّ
َ
 بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ

ۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُوَن بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡمۡرءِ َوَزوِۡجهِۦۚ َوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِۦ مِۡن  تَۡ�ُفۡر
 �ِإِ 

َحٍد إِ�َّ
َ
ٮُٰه َما َ�ُۥ ِ� أ ِۚ َوَ�َتَعلَُّموَن َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡمۚ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشَ�َ ۡذِن ٱ�َّ

نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ  . ]١٠٢[البقرة:  ﴾١٠٢ٱ�ِخَرةِ ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس َما َ�َ

خواندند پیروی کردند [و  [عھِد] فرمانروایی سلیمان [بر مردم] میو از آنچه شیاطین در «
مدعی شدند که سلیمان پادشاھی خویش را با سحر استوار کرده است]؛ و [حال آنکه] 
سلیمان [ھرگز دست به سحر نیالود] و کافر نشد؛ ولی شیاطین [که] کفر ورزیدند، به 

در باِبل نازل » ماروت«و » ھاروت«شته آموختند؛ و [نیز] از آنچه بر دو فر مردم سحر می
آموختند مگر اینکه  شده بود [پیروی کردند؛ و[لی آن دو فرشته] به ھیچ کس چیزی نمی

ما وسیلۀ آزمایش ھستیم؛ پس [با به کار «گفتند:  [قبًال از روی خیرخواھی به او] می
وختند که آم آنان [= یھود] از آن دو [فرشته] چیزھایی می». بستن سحر] کافر نشو

                                           
 ٢٢٣٠مسلم حدیث شماره  -١
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[بتوانند] توسط آن میان مرد و ھمسرش جدایی افکنند؛ حال آنکه بدون اجازۀ الله 
آموختند که [فقط] به آنان  توانستند به وسیلۀ آن به کسی زیانی برسانند؛ و چیزی می نمی

دانستند که ھر کس [مشتاق و] خریداِر آن  داد؛ و قطعًا می رساند و سودی نمی زیان می
دانستند، [متوجه  ای نخواھد داشت. اگر [حقیقت را] می د، در آخرت بھره[جادوھا] باش

 ».شدند که] چه بد و زشت بود آنچه خود را به آن فروختند! می
يِب ُهَر�َْرةَ  .٢

َ
بَْع الُمو�َِقاِت «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ ِ ، »اْجتَنِبُوا السَّ قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

؟  َ�ا، «قَاَل: َوَما ُهنَّ ْ�ُل الرِّ
َ
، َوأ  بِاحلَقِّ

َّ
ُ إِال َم ا�َّ ْحُر، َوَ�تُْل انلَّْفِس الَّيِت َحرَّ ، َوالسِّ ِ ُْك بِا�َّ الرشِّ

 يَْوَم الزَّْحِف، َوقَْذُف الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافَِالِت 
ِّ

ْ�ُل َماِل ايلَتِيِم، َواتلََّو�
َ
  ١.»َوأ

؛ »دیزیاز ھفت گناه ُمھلک بپرھ«: فرمود ج که پیامبرد کن می روایت س ابوھریره
شرک به الله، سحر و «ھستند؟ فرمود:  یچه گناھانھا  آن !اللهرسول  یگفتند: ا
، یرباخوار ؛مگر به حق ،که الله ُکشتنش را حرام کرده است ی، قتل نفسیجادوگر

با دشمن، و تھمت  ییارویدان نبرد در ھنگام رویم، فرار کردن از میتیخوردن ماِل 
 »خبر از گناه یزنا به زنان پاک دامن و مومن و ب

 مزد در مقابل سحر حکم گرفتن اجرت و
حرام  سحربرای ساحر گرفتن مزد در مقابل عمل سحر یا جدا کردن و از بین بردن 

طور که بر مردم حرام است که به ساحر یا کاھن و مانند آنان مال و پول  است، ھمان
گیرد و خوردن مال مردم به روش باطل  در مقابل کار حرام صورت می ؛ زیرابدھند

 باشد. است و تعاون و ھمکاری بر گناه و دشمنی می

ۡهَر ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ِ َوَ� ٱلشَّ ْ َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ ْ َ� ُ�ِلُّوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ّ�ِهِۡم ٱۡ�ََراَم َوَ� ٱلَۡهۡدَي َوَ� ٱلۡقَ  َ�ٰٓ�َِد َوَ�ٓ َءآّمَِ� ٱۡ�َۡيَت ٱۡ�ََراَم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمِن رَّ
ْۚ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  ۚ �ذَا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا وُ�ۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد  َٔ َورِۡضَ�ٰٗنا ن َصدُّ

َ
اُن قَۡوٍ� أ

ْۘ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱلۡ  ن َ�ۡعَتُدوا
َ
ۖ ٱۡ�ََراِم أ َ ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ ّ�ِ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ   . ]٢[المائدة:  ﴾٢إِنَّ ٱ�َّ
اید، [حرمت] شعایر الھی و ماه حرام [را نگه دارید] و  ای کسانی که ایمان آورده«

ه فضل و کالحرام  دار و راھیان بیت  ھای قالده قربانینشان و  [ھمچنین حرمِت] قربانی بی

                                           
 با لفظ بخاری ٨٩و مسلم حدیث شماره  ٢٧٦٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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توانید آزادانه] به  طلبند؛ و چون از احرام خارج شدید، [می رضایِت پروردگارشان را می
شکار بپردازید؛ و [مبادا] دشمنی گروھی که شما را از مسجد الحرام بازداشتند، شما را به 

دیگر یاری رسانید و در گناه و کپرھیزگاری به یاری و کوکتعّدی و تجاوز وادار کند؛ و در نی
 ».یفر استک تردید، الله سخت ه] بیکنید [چرا کتجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

نَْصارِيِّ  .٢
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
،  ج أ ِب، َوَمْهِر ابَليِغِّ

ْ
َ�َ� َ�ْن َ�َمِن اللَك

  ١.ُحلَْواِن الاَكِهِن وَ 
از درآمد حاصل از فروش  ج اللهکه رسول کند  می روایت س ابومسعود انصاری

 .مزد کاھن منع فرمود ز از اجرت زناکار و از دستیسگ، و ن

 اسباب انتشار سحر
 آیند: ی اسباب زیر به وجود می سحر و ساحری در بین مردم به وسیله

کاھنان و  و ساحر و جھل و نادانی نسبت به احکام الله و ندانستن حقیقت سحر .١
 بازان. پیشگویان و شعبده

ضعیف بودن ایمان و تقوا، پس ساحر، شرک را بر توحید و نافرمانی را بر طاعت  .٢
ی آن کسب  داند و به وسیله دھد، سپس سحر را حالل می و دنیا را بر آخرت ترجیح می

 کند. و کار می
 احری.ھای معینی جھت انتشار سحر و س زیاد بودن وسایل و کانال .٣
ھایی که فساد  ھا و کانال طمع و رغبت جھت کسب مال از طریق سحر و شرکت .٤

 دھند. را ترویج می
 رغبت و میل بعضی از مردم جھت شناخت امور غیبی آینده. .٥
 ھای دروغگو که به دجالبه اعتماد و  ھا و توھمات و مشکالت زیاد بودن بیماری .٦

 ھند.د ھای دروغ وعده می آرزوھای باطل و وعده مدمر
ھای  دھند، مانند فیلم ھایی که کفر و شرک و سحر را ترویج می ی فیلم مشاھده .٧

 ی ھستند که به وسیلهھا  آن کارتنی که سرشار از خرافات و نیرنگ و حیله و مانند
 شود. توحید فاسد میھا  آن

به خاطر ضعف ایمان و کم بیان کردن عقوبات و مجازات  تر بیش ،ترویج سحر .٨
 باشد. بازان می برای ساحران و شعبده
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 انواع سحر 
ی ھا و تعویذھای از مجموع اوراد و گره ود باش که سبب آن مخفی است امری سحر

ھا تأثیر منفی و بیماری به  ھا و قلب که مملو از شرک است، تشکیل شده و در جسم
که باعث قتل، یا جدایی یا جمع شدن یا دوستی یا کراھت و  وجود خواھد آورد

 ناخوشایندی خواھد شد.

 و سحر انواع زیادی دارد:
ی سحر: نیرنگ و گمراه کردن است، مثل اینکه ساحر در ھوا پرواز کند یا  از جمله

ی تنگی داخل شود یا اینکه بر آب راه رود یا بر ریسمانی که معلق است،  در یک حلقه
د و آن را نمایدگرگون  را حقیقتکه  ؛...شکل انسان در آورد و  رود یا کبوتر را بهراه 

از سحر و ھا  این ی د. پس ھمهدھد و باطل را به شکل حق در آوَر تغییر شکل 
در مورد ساحران فرعون  أل اللهطور که  است، ھمان دیبن بازی و چشم شعبده

ٓ ﴿فرماید:  می ا ْۖ فَلَمَّ ۡلُقوا
َ
ۡ�ُ�َ ٱ�َّاِس َوٱۡسَ�َۡهُبوُهۡم وََجآُءو �ِِسۡحٍر قَاَل �

َ
ْ أ ْ َسَحُرٓوا لَۡقۡوا

َ
�

 . ]١١٦[األعراف:  ﴾١١٦َعِظي�ٖ 
ھنگامی که [ابزارشان را] افکندند، چشمان مردم را ». شما بیفکنید«[موسی] گفت: «

 . »افسون کردند و آنان را سخت ترساندند و جادویی بزرگ [پدید] آوردند
را به سحر ملحق نمود، به خاطر مشابھت و ھا  آن توان جود دارد که میاعمالی و

وجه اشتراکی که وجود دارد، مانند ادعای علم غیب داشتن، و پیمودن راه کج برای 
رسیدن به آن، و باز کردن درھای دروغ و حیله و نیرنگ و خرافات و به غیر الله وابسته 

ھا پیشگویی  ی ستاره پیشگویی و به وسیلهاند از: کھانت و  بودن. انواع سحر عبارت
 کردن و فال گرفتن و خط کشیدن بر ماسه و مانند آن.

 ھای ساحران و دروغگویان عالمت
 اند از: ھای ساحران و دروغگویاِن دجال و شعبده بازان عبارت عالمت

ین وسیله بر شناخت ه اپرسد، تا ب را می شنکه ساحر نام بیمار و نام مادرای .١
 ھا کمک بگیرد. از طریق شیطانبیماری 

اینکه ساحر نام بیمار و نام مادرش و علت بیماری را قبل از اینکه بیمار  .٢
 گوید، برای اینکه شیطان به او خبر داده است. صحبت کند، به او می
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تا به را طلب نماید  سشکعاینکه اثری از آثار مریض مانند مو و لباس یا  .٣
 در مورد شناخت او کمک بگیرد.ھا  از طریق شیطانھا  آن ی وسیله

ھای نامفھوم و کمک گرفتن از  اینکه کالم ساحر یا شعبده باز شامل جمله .٤
 ھا و شیاطین باشد. جن

ای بدون نام الله ذبح نماید تا آن  اینکه از مریض طلب نماید تا حیوان یا پرنده .٥
 را بر سینه یا زیر بالش خویش بگذارد.

داند  شده بدھد در حالی که مریض نمی اینکه به بیمار یک چیزی که بسته .٦
 داخل آن چه چیزی وجود دارد و او را از باز کردنش منع نماید.

او از مریض درخواست نماید تا مدت معینی از آب استفاده نکند یا از  .٧
 قرآن را در نجاست قرار دھد. زا ییدرخواست کند که کاغذھا

لخت و برھنه نماید و با او از زن درخواست نماید اینکه خودش را در جلوی او  .٨
 در تاریکی بدون محرم خلوت نماید.

اینکه به مریض چیزھایی دھد که در زمین دفن نماید یا به او کاغذھایی که بر  .٩
را آتش بزند و دودشان کند و یا بر ھا  آن تادھد  می اند ن ُمھر زده و بسته شدهآ

 روی مصحف قرآن ادرار نماید.
ی حرام معروف باشد و در شعایر ظاھری اسالمی به انحراف و ارتکاب کارھا .١٠

 شرکت نکند.ھا  آن مانند نماز سستی و کوتاھی کند یا در جماعت و مانند

 برایش سحر شده است که کسیحکم بر طرف کردن سحر از 
ی بیماری یا قتل یا جدایی  شکی نیست که سحر دردی است که در مردم به وسیله

برای ھر دردی درمانی وجود  ز آنجایی کهاگذارد، و  بین شخص و ھمسرش تأثیر می
ی شرعی و داروھای مباح  ی ُرقیه به وسیله است، شدهکه سحر  کسی دارد، برای عالج

 مفید سعی و تالش نماید.

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ُ ِشَفاءً «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
نَْزَل هل

َ
 أ

َّ
ُ َداًء إِال نَْزَل ا�َّ

َ
 ١.»َما أ

ده، یافرین یا یماریچ بیالله ھ«فرمود:  ج اللهکه رسول کند  می روایت س ابوھریره
 .»ده استیز آفریکه دارو و درماِن آن را ن نیمگر ا
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 ی سحر حکم بر طرف کردن سحر به وسیله
برای ھر بیماری و دردی، داروی مباح یا مشروعی قرار داده است، پس بر  الله

سحر درست نیست، به خاطر اینکه ساحران در آن به ی  طرف کردن سحر، به وسیله
شوند تا اینکه شیطان سحر را از  ی شرک و گناھان کبیره نزدیک می شیاطین به وسیله

 شخصی که برایش سحر شده است، دور نماید.
ی نزدیک شدن به شیطان و آنچه که او از شرک دوست  ساحر سحر را به وسیله

نماید یا ذبح حیوان بدون یاد الله، یا قرآن  ر طرف میدارد، مانند سجده کردن برایش، ب
 که خشم و غضب الله را به دنبال دارد.ھا  آن آغشته کردن و مانند ترا با نجاس

نماید و با  وقتی که ساحر این اعمال را انجام دھد، شیطان با او ھمکاری می
عمل سحر را از  تاکند  می ھا که عمل سحر را انجام دادند، صحبت برادرانش از شیطان

 او باطل کنند.

ّنِ يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض ﴿ �ِس َوٱۡ�ِ � َشَ�ِٰطَ� ٱۡ�ِ ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ

ونَ   . ]١١٢[األنعام:  ﴾١١٢زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُروٗرۚ� َولَۡو َشآَء َر�َُّك َما َ�َعلُوهُۖ فََذرُۡهۡم َوَما َ�ۡفَ�ُ
و [ای پیامبر محمد، تو را با دشمنِی مشرکان آزمودیم و] ھمچنین برای ھر پیامبری، «

دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که برخی از آنان در نھان، به برخی دیگر سخنان 
کردند؛  خواست، [ھرگز] چنین نمی کنند و اگر پروردگارت می اساس] القا می فریبنده [و بی

 ».بافند واگذار ھایی که می وغپس آنان را با در
 ِ يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
قَُه ِ�يَما َ�ُقوُل، : «ج َ�ْن أ ْو اَكِهنًا فََصدَّ

َ
افًا أ ىَت َعرَّ

َ
َمْن أ

دٍ  نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ
ُ
 ١.»ج َ�َقْد َ�َفَر بَِما أ

نزد فالگیر یا کاھن کس ھر«نماید که فرمود:  روایت می ج اللهاز رسول  س ابوھریره
نازل شده، کفر  ج ق کند، به آن چه بر محمدیو سخنانش را تصد گو برود و پیش

 .»ده استیورز

 حد ساحر
باشد، برای اینکه در سحر شرک و ادعای علم غیب و  ساحر قتل می اتزو مجا حد

د و اگر سعی و تالش برای ایجاد فساد دار کمک گرفتن از شیاطین است، و در زمین
 گردد. ی سحر مرتکب قتلی شود، حد قتل بر او اجرا می ساحر به وسیله
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شود برای اینک او مشرک است و  اش قبول می و ھر وقت ساحر توبه نماید، توبه
ی  توبه اللهپذیرد و به ھمین خاطر  ی او را می توبه اللهمشرک ھر وقت توبه کند، 
 ساحران فرعون را پذیرفت. 

ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َ�ِٰطُ� َ�َ ْ ٱلشَّ ْ َما َ�ۡتلُوا َبُعوا َوٱ�َّ
نزَِل 

ُ
ٓ أ ۡحَر َوَما ْ ُ�َعّلُِموَن ٱ�َّاَس ٱلّسِ َ�ِٰطَ� َ�َفُروا َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ ٱلشَّ

َما َ�ُۡن َ�َ ٱلَۡملََكۡ�ِ بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما ُ�َعّلَِماِن مِ  ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�َّ َحٍد َح�َّ
َ
ۡن أ

ۖ َ�َيَتَعلَُّموَن مِۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُوَن بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡمۡرءِ َوَزوِۡجهۦِۚ َوَما ُهم  فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡر
ِۚ َوَ�َتَعلَُّموَن َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَ  َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

َ
نَفُعُهۡمۚ َولََقۡد بَِضآّرِ�َن بِهِۦ ِمۡن أ

نُفَسُهۡمۚ لَۡو 
َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ ٮُٰه َما َ�ُۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس َما َ�َ َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشَ�َ

 . ]١٠٢[البقرة:  ﴾١٠٢َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ 
خواندند پیروی  و از آنچه شیاطین در [عھِد] فرمانروایی سلیمان [بر مردم] می«

ند [و مدعی شدند که سلیمان پادشاھی خویش را با سحر استوار کرده است]؛ و کرد
[حال آنکه] سلیمان [ھرگز دست به سحر نیالود] و کافر نشد؛ ولی شیاطین [که] 

و » ھاروت«آموختند؛ و [نیز] از آنچه بر دو فرشته  کفر ورزیدند، به مردم سحر می
د؛ و[لی آن دو فرشته] به ھیچ کس در باِبل نازل شده بود [پیروی کردن» ماروت«

ما وسیلۀ «گفتند:  آموختند مگر اینکه [قبًال از روی خیرخواھی به او] می چیزی نمی
آنان [= یھود] از آن دو ». آزمایش ھستیم؛ پس [با به کار بستن سحر] کافر نشو

آموختند که [بتوانند] توسط آن میان مرد و ھمسرش جدایی  [فرشته] چیزھایی می
توانستند به وسیلۀ آن به کسی زیانی  د؛ حال آنکه بدون اجازۀ الله نمیافکنن

داد؛ و  رساند و سودی نمی آموختند که [فقط] به آنان زیان می برسانند؛ و چیزی می
دانستند که ھر کس [مشتاق و] خریداِر آن [جادوھا] باشد، در آخرت  قطعًا می

شدند که] چه بد و  ند، [متوجه میدانست ای نخواھد داشت. اگر [حقیقت را] می بھره
 ».زشت بود آنچه خود را به آن فروختند!

َ َ�ُتوُب ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ۡصلََح فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َ�َمن تَاَب ِمۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ   . ]٣٩[المائدة:  ﴾٣٩َعلَۡيهِ� إِنَّ ٱ�َّ
کردنش توبه کند و [اعمال خود را جبران و] اصالح  ستماما ھر کس بعد از [گناه و] «

  ».پذیرد. به راستی که الله آمرزندۀ مھربان است اش را می تردید الله توبه نماید، بی



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٥٤

 

 ھا شیطان درمان سحر و لمس
 عالج سحر و لمس دو حالت دارد:

و از  خارججا  ز آنسحر ا ود، شو پیدا در آن پنھان شده سحر ی کهمحل گرا - اول
ترین روشی است  موثرشود و این  سحر باطل می با این کاربه اذن الله  ه شود؛دبربین 

در آن  سحر ی کهمحلشناخت  .دشو ی آن معالجه می که شخص سحر شده به وسیله
سحر،  یجستجودر ھنگام  اللهیا  ؛ی رؤیا در خواب است یا به وسیله است: پنھان شده

بر فرد سحر  یوقت هکن صورت یبه ا ی جن، یا به وسیله ؛دھد میآن را افتن یق یتوف
 گوید. نماید و از مکان سحر سخن می د، جن صحبت میشو میده ه خوانیرقشده 

ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  يِت النَِّساَء َوالَ  ج قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
نَُّه يَأ

َ
ُسِحَر، َحىتَّ اَكَن يََرى �

، قَاَل  ِ�يِهنَّ
ْ
ْحِر، إَِذا اَكَن َكَذا، َ�َقاَل: " يَا اَع�َِشُة، يَأ َشدُّ َما يَُ�وُن ِمَن السِّ

َ
ُسْفيَاُن: وََهَذا أ

يِس 
ْ
َحُدُهَما ِعنَْد رَأ

َ
تَاِ� رَُجَالِن، َ�َقَعَد أ

َ
ْ�تَاِ� ِ�يَما اْستَْفتَيْتُُه ِ�يِه، أ

َ
َ قَْد أ نَّ ا�َّ

َ
َعِلْمِت أ

َ
، أ

 ، َخِر: َما بَاُل الرَُّجِل؟ قَاَل: َمْطبُوٌب، قَاَل: َوَمْن َواآلَخُر ِعنَْد رِْجَ�َّ
ْ

يِس لِآل
ْ
ي ِعنَْد َرأ ِ

َّ
َ�َقاَل اذل
ْعَصَم 

َ
قَاَل: َوِ�يَم؟  -رَُجٌل ِمْن بَِ� ُزَر�ٍْق َحِليٌف يِلَُهوَد اَكَن ُمنَافًِقا  -َطبَُّه؟ قَاَل: بَلِيُد ْ�ُن أ

 
َ
َْت َراُعوفٍَة يِف بِرْئِ َذْرَواَن " قَاَل: يِف ُمْشٍط َوُمَشاقٍَة، قَاَل: َوأ

َ
ْ�َن؟ قَاَل: يِف ُجفِّ َطلَْعٍة َذَكٍر، حت

ىَت انلَّيِبُّ 
َ
 ١... .ابِلرْئَ َحىتَّ اْستَْخرََجهُ  ج قَالَْت: فَأ

ی ھمبستری را شروع (وقتتا جایی که  سحر شد ج گوید: پیامبر می ل عایشه
ه کی طور( گونه نبود ند ولی اینک ی مییکبا ھمسرانش نزدکه کرد  می رک) فکرد می

ی از یک(ان یسف. )ده استبه پایان رسانرد ک یال میه انجام نداده بود، خکرا  یارکھنوز 
ه کن است یای برسد نشانه ا ن مرحلهیار به چنکه کد: وقتی یگو می )ثین حدیان ایراو

دانی که  میعایشه، آیا ای «: فرمود ج . پس پیامبررا داشته است ن اثریدتریسحر شد
گاه نمود؟مرا  دمیرسپ اوآنچه از د موردر  ،الله باالی سرم و  دو نفر نزدم آمدند، یکی آ

ن مرد یدرد ادیگری نزد پاھایم نشست. پس فردی که کنار سرم بود، به دیگری گفت: 
دیگری گفت: سحر شده است. اولی پرسید: چه کسی او را سحر کرده است؟   ست؟یچ

ان می باشد و یھودیمان یپ ق و ھمیَر ُز  له بنییاز قب مردی هک– معصَ اَ بید بن دومی گفت: لَ 
ی چه چیزی؟ دیگری جواب داد: به  اولی پرسید: به وسیله .-فردی منافق است

                                           
 با لفظ بخاری ٢١٨٩و مسلم حدیث شماره  ٥٧٦٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٦٥٥    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

 او شیه به ھنگام شانه از سر و رک ج مبرایش پیموی سر و ر رتا چند و ی شانه وسیله
پوست ان یگفت: در مدیگری جا ھستند؟ کزھا اآلن ین چیگفت: ااولی  .ه استختیر

باشد  روان میذه در چاه کر سنگ بزرگی ینر، در زدرخت خرمای ه وفکشخشکیده 
نزد آن چاه رفت و بیرونش  ج مبرایپگاه  گوید: آن می ل عایشه .»اند ردهکپنھانش 

 کرد.
. در این ھنگام به دو صورت دنشو پیدا در آن پنھان شده سحر ی کهمحل گرا - دوم

 کند: آن را درمان می
را  ھاست آن ی شرعی: دعاھایی که در قرآن و سنت وجود دارد و یا موافق یک: رقیه

 که او را شفا دھد. د خواھ یالله م زانماید و  بر مریض تالوت می
 نماید:  دم میھا  آن آنچه که دم کننده در مورد

گیر شدن، و  ، حسد، چشم زخم و زمینھا شیطان دم شرعی برای سحر و لمس
ھای ظاھری و  بیماریان یماز  امثال آندیوانگی و سم، نیش زدن، درد، بیماری، غم، و 

قرار  است که برای ھر دردی، درمانی اللهو ستایش مخصوص  پاسسباطنی است. 
 و قرآن را ھدایت و شفا قرار داده است. داده

 اند از: شروط دم شرعی عبارت
 د.دعاھایی که موافق شرع ھستند، باشاینکه کالم الھی و رسولش و یا  .١
 اینکه به زبان عربی یا غیر از آن، چیزی باشد که معنایش قابل فھم است. .٢
اینکه دم کننده و مصیبت دیده اعتقاد داشته باشند که دم سبب است و به آن  .٣

 توکل نمایند. اللهبه  ،اعتماد نکنند، بلکه در شفا
ت است، مانند خواندن غیر از اینکه دم شامل چیزی نباشد که مخالف شریع .٤

 الله و دشنام و ناسزا گفتن.
از طلب دم  یلبھتر این است که انسان خودش برای خود و مریض خویش بخواند و

 .جایز است زین شایسته یھا انساناھل تقوا و 
مانند عسل، آب زمزم، خرمای َعجَوه، سیاه دانه و   دو. دارویی که شرعا مباح است،

 .ھا نیا دو ھمانن حجامت
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ْو «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .١
َ
َفاُء يِف ثََالثٍَة: يِف رَشَْطِة ِ�َْجٍم، أ الشِّ

يِت َعِن اليَكِّ  مَّ
ُ
ْ�َ� أ

َ
نَا أ

َ
ْو َكيٍَّة بِنَاٍر، َوأ

َ
َ�ِة َعَسٍل، أ  ١.»رَشْ

در سه چیز شفا وجود «: فرمود ج که پیامبرکند  می روایت ب ابن عباس
غ در بدن برای حجامت به یه با تک خراش دادنی( ّجامَح  زدن شتریدارد: در ن
ولی من امتم را از داغ  ؛با آتش دنرک ، شربت عسل و داغ)دآورن وجود می

 .»نمایم کردن منع می

يِب َوقَّاٍص  .٢
َ
َمْن تََصبََّح �َِسبِْع «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن َسْعِد بِْن أ

 ِسْحرٌ 
َ

، َوال َْوَم ُسمٌّ ُه َذلَِك ايلْ   ٢.»َ�َمَراٍت َعْجَوًة، لَْم يرَُضَّ
ُه ُسمٌّ «َوِ� ِرَوايٍَة لُِمْسِلٍم:  بَتَيَْها ِحَ� يُْصِبُح، لَْم يرَُضَّ

َ
ا َ�ْ�َ ال َ�َل َسبَْع َ�َمَراٍت ِممَّ

َ
َمْن أ

 ٣.»َحىتَّ ُ�ْميِسَ 
صبح خود را با  سکھر«: فرمود ج اللهرسول  گوید: یم س وقاص سعد بن ابی

د، در آن ینه) آغاز نمایمد یاز خرماھا یعجوه (نوع یخوردن ھفت عدد خرما
 .»رساند یبه او ضرر نم ییچ زھر و جادویروز، ھ

ھرکس ھنگام صبح ھفت خرمای مدینه را «در روایتی از مسلم آمده است: و 
 ».رساند یبه او ضرر نمی چ زھریھ بخورد تا شب

يِب  .٣
َ
نَُّه َسِمَع رَُسوَل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ  َعِن أ

َ
وَْداِء ِشَفاًء ِمْن «َ�ُقوُل:  ج � َبَِّة السَّ

ْ
إِنَّ يِف احل

امَ   السَّ
َّ

 ٤».لُكِّ َداٍء، إِال
به «: فرمود ده است که مییشن ج اللهرسول ز اکه کند  می روایت س ابوھریره

 .»مرگ وجود دارددرستی که در سیاه دانه درمان و شفای ھر دردی به غیر از 

يِب ُهَر�َْرةَ  .٤
َ
ِ  س َ�ْن أ َة، َو�ِْسَع : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن اْحتََجَم لَِسبَْع َعرْشَ

�َن، اَكَن ِشَفاًء ِمْن لُكِّ َداءٍ  َة، َو�ِْحَدى وَِعرْشِ  ٥.»َعرْشَ

                                           
  ٥٦٨١بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٠٤٧و مسلم حدیث شماره  ٥٧٦٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ٢٠٤٧مسلم حدیث شماره  -٣
 مسلم با لفظ ٢٢١٥و مسلم حدیث شماره  ٥٦٨٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٤
 ٥٩٦٨. صحیح الجامع ٣٨٦١حسن؛ ابوداود حدیث شماره  -٥
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ھفدھم، نوزدھم و  در حجامت«فرمود:  ج اللهرسول  گوید: یم س ابوھریره
 .»باشد ، برای ھر دردی شفا میبیست و یکم ماه

 کیفیت دم شرعی
نماید بر خودش یا بر  گیرد، سپس شروع به تالوت قرآن می دم کننده وضو می

تواند از قرآن تالوت و بر خودش یا  می هچو ھرخواند،  مریض، آیات را با ترتیل می
ی  ی فاتحه، آیت الکرسی، آیات آخر سوره از جمله: سوره .نماید مریض، ُفوت و دم می

قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب «ی اخالص، معوذتین  ی کافرون، سوره بقره، سوره
 ، و آیات سحر و جن از جمله:»الناس

فُِكونَ ﴿
ۡ
لِۡق َعَصاَكۖ فَإَِذا ِ�َ تَۡلَقُف َما يَأ

َ
ۡن �

َ
ٓ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
فَوََ�َع ٱۡ�َقُّ  ١١٧۞َوأ

َحَرةُ َ�ِٰجِدينَ  ١١٩َ�ُغلُِبواْ ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َ�ٰغِرِ�نَ  ١١٨َوَ�َطَل َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  لِۡ�َ ٱلسَّ
ُ
 ١٢٠َو�

 . ]١٢٢-١١٧[األعراف:  ﴾١٢٢رَّبِ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ  ١٢١قَالُٓواْ َءاَمنَّا بَِرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
ناگھان آن [عصا، به مار بزرگی ». عصای خود را بیفکن«کردیم که:  و [ما] به موسی وحی«

ار گردید و آنچه کبلعید. پس حقیقت آش تبدیل شد و] آنچه را به دروغ ساخته بودند، فرو 
و [فرعون و فرعونیان ھمگی در] آنجا شکست خوردند و خوار گردیدند،  ردند باطل شد.ک می

به پروردگار جھانیان ایمان آوردیم؛ پروردگار موسی و « و جادوگران به سجده افتادند. گفتند:
 ».ھارون

لُۡقواْ  ٧٩َوقَاَل فِرَۡعۡوُن ٱۡ�تُوِ� بُِ�ّلِ َ�ِٰحٍر َعلِي�ٖ ﴿
َ
وَ�ٰٓ � َحَرةُ قَاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسَّ فَلَمَّ

ۡلُقونَ  نُتم مُّ
َ
ۡلَقۡواْ قَاَل ُموَ�ٰ َما ِجۡئُتم بِهِ ٱلسِّ  ٨٠َمآ أ

َ
آ � َ َ� فَلَمَّ ۥٓ إِنَّ ٱ�َّ َ َسيُۡبِطلُُه ۡحُرۖ إِنَّ ٱ�َّ

ُ ٱۡ�َقَّ بَِ�لَِ�ٰتِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ٨١يُۡصلُِح َ�َمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ﴾٨٢َوُ�ِحقُّ ٱ�َّ
 . ]٨٢-٧٩ونس:ی[

وقتی جادوگران ». تمام جادوگراِن [ماھر و] دانا را نزد من بیاورید«و فرعون گفت: «
». خواھید بیفکنید، [اکنون] بیفکنید آنچه [از وسایل جادو] می«مدند، موسی به آنان گفت: آ

اید، جادوست. یقینًا الله آن را باطل خواھد  آنچه آورده«ھنگامی که افکندند، موسی گفت: 
کند. و الله با سخنان خویش حق را [ثابت و]  تردید، الله کاِر مفسدان را اصالح نمی کرد. بی

 ».کند؛ ھر چند که مجرمان نپسندند ار میپاید

لَۡ�ٰ ﴿
َ
َل َمۡن � وَّ

َ
ن نَُّ�وَن أ

َ
ٓ أ ا ن تُۡلِ�َ �مَّ

َ
ٓ أ ا ْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِمَّ ْۖ فَإَِذا  ٦٥قَالُوا ۡلُقوا

َ
قَاَل بَۡل �

َها �َۡسَ�ٰ  َّ�
َ
وَۡجَس ِ� َ�ۡفِسهِۦ ِخيَفٗة  ٦٦ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُ�َيَُّل إَِ�ۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم �

َ
فَأ
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وَ�ٰ  ٰ قُۡلَنا َ� َ�َ  ٦٧مُّ َ�ۡ
َ
نَت ٱۡ�

َ
ْۖ إِ�ََّما  ٦٨ۡف إِنََّك أ ۡلِق َما ِ� يَِمينَِك تَۡلَقۡف َما َصَنُعٓوا

َ
َو�
 ٰ�َ

َ
اِحُر َحۡيُث �  . ]٦٩-٦٥[طه:  ﴾٦٩َصَنُعواْ َكۡيُد َ�ِٰحرٖ� َوَ� ُ�ۡفلُِح ٱلسَّ

تین نی یا [ما] نخسکاف ای موسی، آیا تو [آنچه را با خود داری] می«[جادوگران] گفتند: «
ھا و  ناگاه ریسمان». نه،] بلکه، شما بیفکنید«[[موسی] گفت: » افکَند؟ ه میکسی باشیم ک

خزند. پس  ه گویی به شتاب میکھای آنان از جادویشان چنان به نظرش رسید  چوبدستی
نترس [که] تو قطعًا [پیروز و] برتری. و آنچه را «رد. گفتیم: کموسی در دلش ترسی احساس 

تردید، آنچه  اند ببلعد. بی ت خود داری بیفکن تا [تمام] آنچه را که ساختهکه در دست راس
اند، فقط نیرنِگ جادوگر است و جادوگر ھر جا که باشد [و ھر چه کند]، پیروز  آنان ساخته

 ».گردد نمی

ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ٰنُ ﴿ َ�ِٰطُ� َ�َ ْ ٱلشَّ ْ َما َ�ۡتلُوا َبُعوا َوَ�ِٰ�نَّ  َوٱ�َّ
نزَِل َ�َ ٱلَۡملََكۡ�ِ بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ 

ُ
ۡحَر َوَمآ أ َ�ِٰطَ� َ�َفُرواْ ُ�َعّلُِموَن ٱ�َّاَس ٱلّسِ ٱلشَّ

ۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما  ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡر َحٍد َح�َّ
َ
َوَما ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ

ِۚ َوَ�َتَعلَّ  َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ
َ
ُموَن ُ�َفّرِقُوَن بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡمۡرءِ َوَزوِۡجهۦِۚ َوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِۦ ِمۡن أ

ٮُٰه َما َ�ُۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس  َما َما يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡمۚ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشَ�َ
نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ 

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ  . ]١٠٢[البقرة:  ﴾١٠٢َ�َ

خواندند پیروی کردند [و  و از آنچه شیاطین در [عھِد] فرمانروایی سلیمان [بر مردم] می«
مدعی شدند که سلیمان پادشاھی خویش را با سحر استوار کرده است]؛ و [حال آنکه] 

حر نیالود] و کافر نشد؛ ولی شیاطین [که] کفر ورزیدند، به مردم سلیمان [ھرگز دست به س
در باِبل نازل شده بود » ماروت«و » ھاروت«آموختند؛ و [نیز] از آنچه بر دو فرشته  سحر می

آموختند مگر اینکه [قبًال از روی  [پیروی کردند؛ و[لی آن دو فرشته] به ھیچ کس چیزی نمی
وسیلۀ آزمایش ھستیم؛ پس [با به کار بستن سحر] کافر  ما«گفتند:  خیرخواھی به او] می

آموختند که [بتوانند] توسط آن میان مرد  آنان [= یھود] از آن دو [فرشته] چیزھایی می». نشو
توانستند به وسیلۀ آن به کسی  و ھمسرش جدایی افکنند؛ حال آنکه بدون اجازۀ الله نمی

داد؛ و  رساند و سودی نمی به آنان زیان می آموختند که [فقط] زیانی برسانند؛ و چیزی می
ای نخواھد  دانستند که ھر کس [مشتاق و] خریداِر آن [جادوھا] باشد، در آخرت بھره قطعًا می

شدند که] چه بد و زشت بود آنچه خود را به  دانستند، [متوجه می داشت. اگر [حقیقت را] می
 ».آن فروختند!



 ٦٥٩    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

ا﴿ ِٰت َصّفٗ َّ� ٰٓ ِٰجَ�ِٰت زَۡجٗر� ١َوٱل�َّ ٰلَِ�ِٰت ذِۡكًرا ٢فَٱل�َّ  ٤إِنَّ إَِ�َٰهُ�ۡم لََ�ِٰحدٞ  ٣فَٱل�َّ
�ِض َوَما بَۡيَنُهَما َوَربُّ ٱلَۡمَ�ٰرِقِ 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡ�َيا بِزِ�نٍَة  ٥رَّبُّ ٱلسَّ َمآَء ٱ�ُّ إِنَّا َز�َّنَّا ٱلسَّ

ارِ�ٖ  ٦ٱۡلَكَواكِبِ  ِ َشۡيَ�ٰٖن مَّ
ٰ َوُ�ۡقَذفُوَن ِمن  ٧وَِحۡفٗظا ّمِن ُ�ّ َ�ۡ

َ
ُعوَن إَِ� ٱلَۡمَ�ِ ٱۡ� مَّ �َّ �َسَّ

ِ َجانِبٖ 
ۡ�َبَعُهۥ ِشَهاٞب  ٩ُدُحوٗرۖ� َولَُهۡم َعَذاٞب َواِصٌب  ٨ُ�ّ

َ
إِ�َّ َمۡن َخِطَف ٱۡ�َۡطَفَة فَ�

 . ]١٠-١[الصافات:  ﴾١٠ثَاقِٞب 
اند] و سوگند به  هپروردگار ایستاد عبادتصف [که برای  به سوگند به فرشتگان صف«

تردید،  کنند [که] بی رانند و سوگند به فرشتگانی که قرآن تالوت می فرشتگانی که ابرھا را می
و پروردگار  ھاست آن ھا و زمین و آنچه میان معبود شما یکتاست. [ھمان] پروردگار آسمان

زیوِر ستارگان  ھا. به راستی که ما آسمان دنیا را با گاه ھا و] طلوع گاه [خورشید در غروب
آراستیم و آن را از [دسترس] ھر شیطان سرکشی حفظ کردیم. [آن شیاطین، ھرگز] 

ھای آتشین] تیرباران  توانند [سخنان فرشتگان] عالم باال را بشنوند و از ھر سو [با شھاب نمی
شود و ھمواره به] عقب رانده  شوند. [از ورود آنان، به عالم فرشتگان جلوگیری می می
ند و عذابی جاودان [در پیش] دارند؛ مگر کسی که ناگھان چیزی [از گفتگوی شو می

 ».کند فرشتگان] را دزدکی گوش دھد که [در این صورت،] شھابی درخشان او را دنبال می

ْ بِهِۦ َ�ۡغفِۡر لَُ�م ّمِن ذُنُو�ُِ�ۡم َو�ُِجرُۡ�م ّمِنۡ ﴿ ِ وََءاِمُنوا ْ َداِ�َ ٱ�َّ ِجيُبوا
َ
ٓ أ  َ�َٰقۡوَمَنا

 ٖ��ِ
َ
�ِض َولَۡيَس َ�ُۥ ِمن ُدونِهِۦٓ  ٣١َعَذاٍب أ

َ
ِ فَلَۡيَس بُِمۡعِجزٖ ِ� ٱۡ� َوَمن �َّ ُ�ِۡب َداِ�َ ٱ�َّ

بِ�ٍ  ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ُ
ۡوِ�َآُءۚ أ

َ
 . ]٣٢-٣١[األحقاف:  ﴾٣٢أ

خواَند بپذیرید و به او  ای قوم، [سخنان توحیدِی] این دعوتگر را که به سوی الله فرامی «
ایمان آورید تا [الله] برخی از گناھانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک در امان بدارد. و 

خواَند نپذیرد [و به وی ایمان نیاورد،  ھر کس [سخنان] دعوتگری را که به سوی الله فرامی
ارسازی نخواھد داشت. کآوَرد؛ و در برابر الله [یاور و]  ھرگز الله را] در زمین به تنگ نمی

 ».ارندکچنین کسانی در گمراھِی آش

﴿ ِ
ّ�ُ ٰ ۡ�ٖ َ�ُهَو َ�َ

ۥٓ إِ�َّ ُهَوۖ �ن َ�ۡمَسۡسَك ِ�َ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ ُ بُِ�ّ �ن َ�ۡمَسۡسَك ٱ�َّ
ءٖ قَِديرٞ  ِۦۚ َوُهَو ٱۡ�َِكيُم ٱۡ�َبِ�ُ وَُهَو  ١٧َ�ۡ  . ]١٨-١٧[األنعام:  ﴾١٨ٱۡلَقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه

کنندۀ آن  [ای انسان،] اگر الله [بخواھد] زیانی به تو رساَند، ھیچ کس جز او برطرف«
نیست؛ و اگر [اراده کند که] خیری به تو رساَند، [کسی بازدارندۀ آن نیست] پس او بر ھمه 

گاه استچیز تواناست.   ».و او بر بندگانش چیره و فوق [آنان] است؛ و او حکیِم آ
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 ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء الَ «
َّ

ايِف، َال ِشَفاَء إِال نَْت الشَّ
َ
ْذِهِب ابَلاَس، اْشِفِه َوأ

َ
اللَُّهمَّ رَبَّ انلَّاِس أ

 ١.»ُ�َغاِدُر َسَقًما
 ییو شفا یبھبود اش را برطرف کن و آن چنان یماریپروردگار مردم! ب یایا الله! «

، ییچ شفایو ھ یا ه تو شفادھندهکنگذارد. چرا  یباق یا یماریچ بیه ھکت بفرما یعنا
 .»تو وجود ندارد یجز شفا

ْو َ�ْ�ِ َحاِسٍد، اُهللا �َْشِفيَك «
َ
ٍء يُؤِْذيَك، ِمْن رَشِّ لُكِّ َ�ْفٍس أ ْرِ�يَك، ِمْن لُكِّ يَشْ

َ
بِاْسِم اِهللا أ

ْرِ�يَك 
َ
 ٢.»بِاْسِم اِهللا أ

خواھم) که تو را از آن چه که تو را  یخوانم (و از او م یشفا م یبه ناِم الله بر تو دعا«
ش قرار دھد؛ الله، تو را ِشفا یدر پناه خو یا چشِم حسودیآزارد و از شر ھر شخص  یم

 .»کنم یم یِشفا و بھبود ِی تو دعا یبخشد که به ناِم او، برا

�َك، َوِمْن « لُكِّ َداٍء �َْشِفيَك، َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َورَشِّ لُكِّ ِذي بِاْسِم اِهللا ُ�رْبِ
 ٍ�ْ�َ«.٣ 
الله متعال به تو بھبودی عنایت کند و از ھر بیماری، شفایت دھد و از شر حسود «

 ».چشم زخم دارند، پناھت دھد که کسانیورزد، و از شر تمام  آن گاه که حسادت می

نَْت  اْمَسِح ابَلاَس رَبَّ «
َ
 أ

َّ
ُ إِال

َ
َفاُء، َال اَكِشَف هل  ٤.»انلَّاِس، �ِيَِدَك الشِّ

ای  ندهاردبازپروردگار مردم، شفا به دست توست، ھیچ ، ای بیماری را بر طرف کن«
 ».به غیر از تو نیست

ٍة، َوِمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ الَ « ِة، ِمْن لُكِّ َشيَْطاٍن وََهامَّ ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
ةٍ أ  ٥».مَّ
، ب اللهیع یبه کالم کامل و صفاِت بی گزنده و چشم شور  از ھر شیطان، حشره«

 ».برم پناه می

اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق « ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
 ٦».أ

                                           
 با لفظ بخاری ٢١٩١و مسلم حدیث شماره  ٥٧٤٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٢١٨٦مسلم حدیث شماره  -٢
 ٢١٨٥مسلم حدیث شماره  -٣
 ٥٧٤٤بخاری حدیث شماره  -٤
 ٣٣٧١بخاری حدیث شماره  -٥
 ٢٧٠٩مسلم حدیث شماره  -٦
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 ».برم پناه می ب اللهیع یبه کالم کامل و صفاِت باز شر تمام مخلوقات، «

ي « ِ
َّ

ُعوُذ بِاِهللا َضْع يََدَك ىلَعَ اذل
َ
اٍت أ لََّم ِمْن َجَسِدَك، َوقُْل بِاْسِم اِهللا ثََالثًا، َوقُْل َسبَْع َمرَّ

َ
تَ�

َحاِذرُ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
 ١.»َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما أ

ُعوُذ « " و ھفت بار بگو:بِاْسِم اهللاِ دسِت خود را بر محِلّ درد بگذار و سه بار بگو: "«
َ
أ

َحاِذرُ  بِاِهللا َوقُْدَرتِِه ِمنْ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
که  یزیکنم و از شّر چ یکه احساس م یاز درد«»: رَشِّ َما أ

 .»برم یپناه مش و قدرت اللهترسم، به  یم

َعرْ «
ْ
َعِظيَم رَبَّ ال

ْ
َ ال ُل ا�َّ

َ
ْسأ

َ
ْن �َْشِفيََك أ

َ
َعِظيِم أ

ْ
 ٢.ٍت َسبَْع ِمَرا »ِش ال

ھفت ». تو را شفا دھدخواھم که  بزرگ که پروردگار عرش بزرگ است، می اللهاز «
 مرتبه این دعا را بخواند.

 دعای چشم زخم -٣
شود و  زخم زننده خارج می د و چشموحسانسان  یسواز  زخم: تیری است که چشم

 گذارد. شده تأثیر میواقع زخم  و چشم تداحسد مور ی کهانسانبر 
و  هودنم برخوردرود. پس اگر با او  به خطا می گاھیو کند  می به او اصابت گاھی

، اما شخص در هودنم برخوردگذارد و اگر با او  بر او تأثیر می شک یبمانعی نباشد، 
 گذارد. حصار باشد و راھی برای اصابت تیرھا نباشد، در او اثر نمی

 گفتیشی  ی حسد است یا نتیجه رسد از نتیجه زخمی که به انسان می و چشم
شود  است از ذکر و یاد الله غافل میزخم از طرف او  چشم که کسیشدیدی است که آن 

 نماید. را تبعیت می اوو شیطانی از شیاطین جنی 

 کیفیت اصابت چشم زخم
نماید،  و بارک الله گفتن، چیز مورد نظر را توصیف می اللهفرد بدون ذکر نام 

ده خواست و ارااگر  و درباین را می آن دارندمجلس حضور  درھای شیطانی که  روح
باعث نابودی و ھالکت د نباشذکر و دعا و قرآن  ظتی به واسطهر حفاگو ا دشاب أل الله

 شوند.  ده شده یا باعث آزار رساندن به او میخور چشم شخِص 

                                           
 ٢٢٠٢مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ٢٠٨٣و ترمذی حدیث شماره  ٣١٠٦صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
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ِ َ�ۡهِد ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِۗ َوَمن يُۡؤِمۢن بِٱ�َّ ِصيَبٍة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

 ُ ۥۚ َوٱ�َّ ٍء َعلِيمٞ قَۡلَبُه  . ]١١[التغابن:  ﴾١١بُِ�ّلِ َ�ۡ
کس به الله ایمان  رسد، مگر به حکم [و فرمان] الله؛ و ھر  ھیچ مصیبتی [به انسان] نمی«

 ».کند؛ و الله به ھمه چیز داناست آوَرد، [الله] قلبش را ھدایت می

 زخم به او اصابت کرده است چشم که کسیدرمان 
 کرده است، دو حالت دارد:زخم به او اصابت  چشم که کسی

شناسد، پس به او امر نماید تا غسل کند و  ننده را میززخم  گر چشما - اول
ی اوست که اطاعت نماید و غسل کند و از الله و رسولش پیروی کند. سپس  وظیفه
 که کسیغسل نموده گرفته شود و از پشت یک مرتبه بر سر  ،نندهززخم  چشم هآبی ک
زخم  بلندمرتبه از اثر منفی چشم اللهِ ی  ه شود. به اذن و اجازهده، ریختخورزخم  چشم

 شود. پاک می

َقَدَر «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس 
ْ
ٌء َساَ�َق ال ، َولَْو اَكَن يَشْ َعْ�ُ َحقٌّ

ْ
ال

، َو�َِذا اْستُْغِسلْتُْم فَاْغِسلُوا َعْ�ُ
ْ
  ١.»َسبََقتُْه ال

زخم، حقیقت دارد.  چشم«که فرمود: کند  می روایت ج از پیامبر ب ابن عباس
زخم بود. و اگر از شما درخواست کردند  گرفت، چشم اگر چیزی از سرنوشت سبقت می

 .»تان را بشویید، این کار را انجام دھید که اعضای بدن

 صفت غسل کردن 

نَّ 
َ
َماَمَة بِْن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف، أ

ُ
يِب أ

َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ثَُه: أ بَاُه َحدَّ

َ
وََساُروا َمَعُه َخَرَج،  ج أ

ةَ  َْو َمكَّ
َ

ِ  -َوِ�يهِ -... � يِتَ رَُسوُل ا�َّ
ُ
، َهْل لََك يِف ج فَلُِبَط �َِسْهٌل، فَأ ِ ُ: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
، فَِقيَل هل

َسُه، َوَما يُِفيُق، قَاَل: 
ْ
ِ َما يَْرَ�ُع َرأ َحٍد؟«َسْهٍل؟ َوا�َّ

َ
قَالُوا: َ�َظَر إيَِلِْه » َهْل َ�تَِّهُموَن ِ�يِه ِمْن أ

 ِ َخاُه؟ «اَعِمًرا، َ�تََغيََّظ َعلَيِْه َوقَاَل:  ج اَعِمُر �ُْن َر�ِيَعَة فََداَع رَُسوُل ا�َّ
َ
َحُدُ�ْم أ

َ
َعَالَم َ�ْقتُُل أ

ْكَت؟ يَْت َما ُ�ْعِجبَُك بَرَّ
َ
ُ:» َهالَّ إَِذا َرأ

َ
ُ « ُ�مَّ قَاَل هل

َ
َ�َغَسَل وَْجَهُه، َوَ�َديِْه، َوِمْرَ�َقيِْه، » اْغتَِسْل هل

ْطَراَف رِْجلَيِْه، وََداِخلََة إَِزارِهِ يِف قََدٍح، ُ�مَّ ُصبَّ َذلَِك الَْماُء َعلَيِْه، يَُصبُُّه رَجُ 
َ
ٌل َوُرْكبَتَيِْه، َوأ

                                           
 ٢١٨٨مسلم حدیث شماره  -١



 ٦٦٣    آداب و اذکار و ادعیهباب دوم: فقه قرآن و سنت در فضایل و اخالق و 

 

َقَدَح وَ 
ْ
ِسِه، َوَظْهِرهِ ِمْن َخلِْفِه، يُْ�ِفُئ ال

ْ
َراَءُه، َ�َفَعَل بِِه َذلَِك، فََراَح َسْهٌل َمَع انلَّاِس ىلَعَ َرأ

ٌس 
ْ
 ١.لَيَْس بِِه بَأ

خارج شد و  ج کند که گفت: پیامبر ابوامامه بن سھل بن حنیف از پدرش روایت می
آورده شد و به او  ج با او تا نزدیکی مکه رفتند. پس سھل بر زمین افتاد. نزد پیامبر

سوگند، او  اللهتوانی برای سھل کاری انجام دھی؟ به  آیا می، اللهگفته شد: ای رسول 
م تھمآیا کسی را «فرمود:  ج د. پیامبرآی نمی ه ھوشو ب کند سرش را بلند نمی

عامر را فرا خواند و بر او  ج کرد. پیامبر گفتند: عامر بن ربیعه به او نگاه می »د؟یاند می
 ُکشد؟ وقتی چیزی که را میاز شما برادرش  دیفر چرا«خشمگین شد و فرمود: 

برای او «: افزود. سپس »، برای او دعای برکت کنشود دیدی ات می گفتیموجب ش
 .»غسل کن

را در  (عورتش) پاھایش و داخل ازارش فک ،زانوھا ،ھا آرنج ،ھا دست ،چھرهآنگاه او 
خت و ظرف را ین آب را از پشت سر سھل، بر سر و پشت او ریسپس اظرفی شست. 

سھل خوب شد و ھمراه  وقتی این کارھا را انجام داد، .کرد ین مییاو باال و پاپشت سر 
 ».افته بودینداشت و کامًال بھبود  یچ مشکلیمردم به راه افتاد و ھ

شود، پس خودش یا دیگری را به  زننده شناخته نمی وقتی که فرد چشم - دوم
ی  ی بقره، سوره آخر سورهھای  ی قرآن و با تالوت فاتحه و آیت الکرسی و آیه وسیله

 نماید واگر بخواھد آیات زیر را از قرآن بخواند: اخالص و معوذتین دم می

ۡ�ٖ فََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهۦِۚ ﴿
ۥٓ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ ُ بُِ�ّ �ن َ�ۡمَسۡسَك ٱ�َّ

ِۦۚ   . ]١٠٧[یونس:  ﴾١٠٧َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيمُ يُِصيُب بِهِۦ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه
ای جز او تعالی برایش نیست؛ و اگر برایت  و اگر الله زیانی به تو برساند، ھیچ بازدارنده«

ارادۀ خیری نماید، برای فضل [و بخشِش] او ھیچ مانعی نیست. [او بخشش خویش را] به ھر 
 ».دۀ مھربان استرساند و او آمرزن یک از بندگانش که بخواھد، می

َما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� ﴿ ْ فَإِ�َّ ْۖ �ن تََولَّۡوا ٓ َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا ْ بِِمۡثِل َما فَإِۡن َءاَمُنوا
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ  . ]١٣٧[البقرة:  ﴾١٣٧فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ

                                           
 با لفظ احمد ٣٥٠٩و ابن ماجه حدیث شماره  ١٦٠٧٦صحیح؛ احمد حدیث شماره  -١
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اند؛ و اگر  یمان آوردند، قطعًا ھدایت یافتهاید ا پس اگر آنان [نیز] به آنچه شما ایمان آورده«
پشت کنند، پس جز این نیست که قطعًا سِر ستیز [و جدایی] دارند؛ پس [ای پیامبر، پروردگار 

[ را از تو دفع خواھد نمود و او ھا  آن یکتا برای حمایِت تو کافی است و] به زودی الله [شرِّ
 ».شنوای داناست

ِيَن َ�فَ ﴿ ْ ٱّ�ِۡكَر َوَ�ُقولُوَن إِنَُّهۥ �ن يََ�اُد ٱ�َّ ا َسِمُعوا بَۡ�ٰرِهِۡم لَمَّ
َ
لُِقونََك بِ� ْ لَُ�ۡ ُروا

 . ]٥٢-٥١[القلم:  ﴾٥٢َوَما ُهَو إِ�َّ ذِۡكرٞ لِّلَۡ�ٰلَِم�َ  ٥١لََمۡجُنونٞ 
شنوند،  که آیات قرآن را می  که کافر شدند، ھنگامی و [ای پیامبر،] نزدیک است کسانی «

؛ در »قطعًا او دیوانه است«گویند:  زخم زنند؛ و [به خاطر خشم و حسدشان] میتو را چشم
 ».که این [قرآن] جز پندی برای جھانیان نیست حالی 

ُ ِمن فَۡضلِهِۦۖ َ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم ٱلِۡكَ�َٰب ﴿ ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ ۡم َ�ُۡسُدوَن ٱ�َّاَس َ�َ
َ
أ

ۡلً� َعِظيٗماَوٱۡ�ِۡكَمَة   . ]٥٤[النساء:  ﴾٥٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ
آیا به مردم [= محمد و یارانش] به خاطر آنچه الله از فضل خویش به آنان بخشیده است «

ورزند؟ در حقیقت، ما [پیشتر نیز] به خاندان ابراھیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان  حسد می
 ».فرمانروایِی بزرگی بخشیدیم

ُِل ﴿ ٰلِِمَ� إِ�َّ  َوُ�َ�ّ ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤمِنَِ� َوَ� يَزِ�ُد ٱل�َّ
 . ]٨٢[اإلسراء:  ﴾٨٢َخَساٗر�

کنیم و [این  و از قرآن، آنچه درمان [شرک و کفر] و رحمتی برای مؤمنان است نازل می«
 ».افزاید ] جز زیان نمی ] بر ستمکاران [مشرک کتاب،

ۗ قُۡل ُهَو ﴿ ٞ ٞ وََعَرِ�ّ ۥٓۖ َء�ۡعَجِ�ّ لَۡت َءاَ�ُٰتُه ْ لَۡوَ� فُّصِ ا لََّقالُوا ۡعَجِمّيٗ
َ
َولَۡو َجَعۡلَ�ُٰه قُۡرَءانًا أ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاذَانِِهۡم َوۡقٞر وَُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً�� أ ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآءٞۚ َوٱ�َّ  �َِك لِ�َّ

َ�نِۢ بَعِيدٖ   . ]٤٤[فصلت:  ﴾٤٤ُ�َناَدۡوَن ِمن مَّ
گاه باشید « گاه باشید کآ ه آنان در مورد دیدار پروردگارشان [در قیامت] تردید دارند! [و] آ

 ».ه الله بر ھر چیزی احاطه دارد!ک

در قبال  که دم نماید ثابت ھستند ج ی دعاھایی که از پیامبر سپس به وسیله
 شرعی بیان گردید.مبحث کیفیت دعای 



 

 

 

 

 

 

 باب سوم: 
 کتاب عبادات



 

 

 

 

 

 اصول و قواعد شرعی
 مصادر فقه اسالمی:

 قرآن، سنت، اجماع و قیاس ھستند.
 باشند. ھای شرعی قرآن و سنت می اصل دلیل

اجماع: اتفاق علمای امت بر یک حکم شرعی مبنی بر کتاب و سنت، مانند اجماع 
 بر وجوب نمازھای پنجگانه.

 قیاس: ملحق نمودن فرع به اصل به خاطر علتی که بین آن دو وجود دارد.
ای که  کر و نشئهشراب، به علت ُس  مثال: حرام بودن مخدرات، قیاس بر تحریم

 وجود دارد.

 اقسام احکام شرعی
 تقسیم احکام شرعی به پنج قسمت:

نماید،  واجب: شارع انجام فعل و عملی را به صورت قطعی و حتمی طلب می - اول
ترک نماید، مستحق عقاب  که کسیرسد و  به فاعل آن به خاطر اطاعت کردن ثواب می

 شود، مانند ترک نمازھای پنجگانه. و مجازات می
به فاعل  نماید، صورت غیر حتمی طلب میمستحب: شارع انجام فعلی را به  - دوم

شود. مانند انواع  اش مجازات نمی رسد و ترک کننده ثواب می به خاطر اطاعت کردن آن
وجود دارد و مندوب و ھا  آن ھایی که در نماز و روزه و صدقات و اذکار و مانند سنت

 شود. نامیده می زین و تطوع ونسنم
. و به نماید طلب می صورت قطعی و حتمیحرام: شارع ترک فعلی را به  - سوم

شود، مانند  رسد و فاعلش مستحق عقاب و مجازات می تارکش به خاطر اطاعت ثواب می
 از گناھان کبیره و سایر محرمات.ھا  آن شرک، کفر، زنا، ربا، ظلم و تجاوز و مانند

آن نماید، به تارک  مکروه: شارع ترک آن را به صورت غیر حتمی طلب می - چھارم
شود، مانند آویزان بودن  رسد و فاعل آن مجازات نمی به خاطر اطاعت کردن ثواب می

 لباس در نماز و غیره.
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بین فعل  اللهو نھی تعلق ندارد و آن است که  مباح: در ذات خویش به امر - پنجم
رسد و تارک آن نیز  و ترک آن، به فرد مسلمان اختیار داده است، به فاعل آن ثواب نمی

ھا، صید دریا و خشکی، خوردن  شود، مانند خوردن انواع پاکی مه و مجازات نمیمحاک
 غذای اھل کتاب و ازدواج با دختران و زنان آنان.

پس به خاطر نیتش به او  داشته باشدرا  أل اللهطاعت  تین ،مباح ارکاگر با انجام 
 ظایفورسد، پس به  به کارھای خیر می یمباح ارک ی به وسیله گرا رسد. و ثواب می

ملحق ممنوعه  احی به کار بدی برسد، پس به امورمب ارکشود و اگر با انجام  ملحق می
 گردد. می

 اقسام اوامر شرعی
 شوند: اوامر شرعی از حیث ثبات و تغییر به دو قسم تقسیم می

کنند،  احکامی که ثابت ھستند و با زمان و مکان و اجتھاد ائمه تغییر نمی - اول
ی نص در قرآن و سنت بیان شدند، مانند وجوب واجبات و  احکامی که به وسیلهمانند 

 ھا و حدودی که شرع مشخص نموده و ارکان اسالم و غیره. تحریم حرام
احکامی که بر حسب اقتضای مصالحی که در زمان و مکان و حالت تغییر  - دوم

نمایند. مانند  یر میکنند و مصالح و منافع با توجه به زمان و مکان و حالت تغی می
 مقدار تعزیرات. ھا و ھا و عرف عادت
شوند،  این احکام اجتھادی ھستند و بر نص شرعی به صورت مستقیم استناد نمی و

 سکوت نمودند.ھا  آن عرف یا مصلحتی است که نصوص شرعی در موردھا  آن بلکه مصدر

ِيَن َءاَمنُ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْوِ� َ�ٰٓ

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ٓوا

 ِ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
َ
ٱۡ�

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ اید، از  که ایمان آورده  ای کسانی«. ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ

[کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر و کارگزاران [و فرماندھان مسلماِن خود] اطاعت کنید و اگر 
در چیزی اختالف کردید، آن را به [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر بازگردانید. اگر به الله و 

ید که] این [بازگشت به قرآن و سنت، برایتان] بھتر و روز قیامت ایمان دارید، [یقین داشته باش
 ».تر است فرجام خوش
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 حکم انجام دادن اوامر شرعی
اوامر  دیبا بر عدل و احسان و آسانی و نرمی و رحمت بنا شدند. بنده أل اللهاوامر 

و از اموری که نھی شده است به طور کامل دوری دھد  ی استطاعت انجام را به اندازه
 نماید.

نفُِقواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
ْ َوأ َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعوا ْ ٱ�َّ ُقوا فَٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ

َ
ِ�ّ � تا «. ]١٦[التغابن:  ﴾١٦َخۡ�ٗ

را] بشنوید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما توانید، از الله پروا کنید و [حق  آنجا که می
 ».که از ُبخل و حرِص نفس خویش در امان بمانند، آنانند که رستگارند بھتر است؛ و کسانی 

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
تُُ�ْم، إِ�ََّما َهلََك َمْن اَكَن «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

ْ
َدُعوِ� َما تََر�

ٍء فَاْجتَنِبُوُه، َو�َِذا َ�بْلَُ�ْم  نِْبيَائِِهْم، فَإَِذا َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن يَشْ
َ
�ُِسَؤالِِهْم َواْخِتالَفِِهْم ىلَعَ أ

تُوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُمْ 
ْ
ْمٍر فَأ

َ
َمْرتُُ�ْم بِأ

َ
 ١.»أ

شما  یکه برا یلیمرا با ھمان مسا«فرمود:  ج که رسولکند  می روایت س ابوھریره
 یھا را امتید)؛ زیِل ناگفته نپرسیمورد درباره مسا ید (و سؤال بیکنم، رھا یگو یم

امبرانشان به ھالکت رساند؛ ھرگاه شما را از یگذشته را کثرت سؤال و مخالفت با پ
دستور دادم، تا  ید و چون شما را به انجام کاریینما یبازداشتم، از آن دور یزیچ

 ».دید به آن عمل کنیتوان یجا که م آن

 ج و فقه اقوال و افعال پیامبر دانستن
، سپس خالف آن را انجام داد، فرمودبر عملی امر و نھی  ج پیامبر که ھنگامی

 د.ھکه افضل را انجام د دنکوشش ک، ولی باید است نآ دلیلی بر جواز
گاھی اما که اعضای وضو سه مرتبه شسته شوند،  فرمودتشویق  ج مثال: پیامبر

 . دو مرتبه شست ایخودش یک 
خودش ایستاده گاھی ، در حالی که فرمودمنع  هو از نوشیدن در حالت ایستاد

 ی کعبه را انجام داد. نوشید، و در حالت پیاده و سواره طواف خانه

                                           
 با لفظ بخاری ١٣٣٧و مسلم حدیث شماره  ٧٢٨٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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باشد، ولی  و امثال آن دلیلی بر جواز میھا  این ی . ھمهراه رفت فشکو پا برھنه و با 
نوشید  شست و نشسته می تبه می. در بحث وضو، سه مراشتداھتمام بر افضل ھمواره 

 رفت. راه می فشککرد و با  و پیاده طواف می
، ولی قول، شدبا یشخص ی، عملدارد فعل احتمال زیراقول بر فعل مقدم است، 

 باشد. قطعی و دلیلی بر عموم می

 ترین اصول و قواعد شرعی در فقه اسالمی مھم
است مگر  ، طھارت و پاکیدر ھر چیزی و اساس رود. اصل یقین با شک از بین نمی

اش بری باشد، مگر  اینکه دلیلی بر نجاست آن باشد. اصل این است که شخص ذمه
 تاینکه دلیلی بر خالف آن یافت شود. اصل در اشیاء اباحت است مگر دلیلی بر نجاس

را مباح  ممنوعاتھا،  د. ضرورتطلب یمیا تحریمش باشد. مشقت و سختی، آسانی را 
بعد از علم و  ،واجبات. عمل به شود ضرورت جواز داده میی  اندازهنماید. و به  می

گاھی  گردد. با عجز و ناتوانی، واجبی نیست. ھنگام  واجب میی انجام آن یو تواناآ
. تمامی شروط در عبادات و دشو یمالزم  ،ضرورت، حرامی نیست. واجبات بر مکلفین

فاسد بر جلب مصالح مقدم است. معامالت بر حسب مکان اعتبار دارند. از بین بردن م
شود. زمانی که دو مفسده کنار  ھنگام وجود دو مصلحت، بھترین و باالترین اختیار می

گردد. زمانی که علت باشد، حکم نیز به وجود  ترین آن انتخاب می ھم باشند، خفیف
، چیزی را تلف کرد که کسیرود.  آید، اما اگر علت از بین رفت، حکم نیز از بین می می

باشد، مگر اینکه دلیلی برای  می تیعونممکلفین باید جبران نمایند. اصل در عبادات، م
است، مگر دلیلی از شرع در  تانجام آن باشد. ولی اصل در عادات و معامالت، اباح

 تتحریم آن باشد. اصل در اوامر شرعی، وجوب است، مگر دلیلی بر استحباب یا اباح
ھا  باشد. اصل در نواھی، تحریم است، مگر دلیلی بر کراھت آن باشد. اصل در منفعت

 حالل بودن و اصل در نجاسات و ضررھا حرام بودن است.
ھر عبادتی از اجزایی تشکیل شده که دو امر در آن ضروری و الزم است؛ ترتیب و 

 پی در پی انجام دادن. مانند وضو، نماز، حج، عمره و غیره.
 بین فرض کفایه و فرض عین:فرق 

 ھا، آن فرض عین به عامل و عمل کننده تعلق دارد، مانند نمازھای پنجگانه و مانند
ھا. زمانی  و فرض کفایه به عمل مطلوب تعلق دارد، مانند اذان، تجھیز میت و مانند آن

 شود. ولیت از بقیه ساقط میئکه یکی شرکت نماید و آن را انجام دھد، گناه و مس
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 ج ال پیامبرافع
 بر سه قسم ھستند: ج افعال پیامبر

که مقتضای طبیعت بشر است، مانند ایستادن و  )طری(ف افعال ِجبّلی - اول
را به خاطر تشریع و ھا  آن ج پیامبر هک نشستن و خوردن و نوشیدن و خواب و بیداری

نشینم به  شوم و می گوید: بلند می داد. پس کسی نمی یمانجام ن پیروی کردن از آن
 . ج خاطر تقرب به الله و اقتدا به پیامبر

افعالی که فقط تشریعی ھستند، مانند افعال نماز، افعال حج و مانند آن از  - دوم
به خاطر تبعیت و پیروی کردن از  ج را پیامبرھا  آن مانندھو ھا  آن احکام شریعت، پس

و این غالب  -دھیم، که او انجام داد  انجام میطوری  ھمان. پس ما داد یمآن، انجام 
در سیرت و اخالق و سنت وی بر ما  ج پس اقتدا و پیروی کردن از رسول - است

 واجب و ضروری است. 
 جبلی بودن را دارد:ھم و  دنبو احتمال تشریعیھم فعلی که  - سوم

آن را اقتضا نماید، ولی متعلق به عبادت و  طبیعت بشریاش این است که  و ضابطه
ی  شود. مانند سواری در حج، جلسه ای است که عبادت با آن انجام می یا وسیله

استراحت در نماز، برگشتن از نماز عید از مسیر دیگری، بین دو رکعت سنت صبح و 
ت نماز فرض صبح یک بار بر پھلوی راست دراز کشیدن، بعد از رفتن به منا با سرع

د فر امر تشریعی و جبلی را احتمال دارد وھردو  ھایی برگشتن، و مانند آن. چنین مثال
 انجام دھد و یا ترک نماید. آن را مختار است که

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
ُ
ِ أ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ ْ ٱ�َّ َ َكثِٗ��يَرُۡجوا یقینًا پیش از عذاب بزرگ «. ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١�ِخَر َوذََكَر ٱ�َّ
چشانیم؛ باشد که [به درگاه الھی]  ھای این دنیا] به آنان می [و سختی  [آخرت]، از عذاب نزدیک

 ».بازگردند
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 شروط مقبولیت عمل صالح
 شود: عمل صالح با سه شرط کامل می

 فرماید: بلندمرتبه می اللهباشد، برای اینکه  أل اللهاینکه عمل، خالص برای  - اول

﴿ ْ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ ٱَوَما ْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ لَٰوةَ ٱُحنََفآَء َوُ�قِيُموا ْ  لصَّ ۚ ٱَوُ�ۡؤتُوا َكٰوةَ  لزَّ

 .]٥[البینة:  ﴾٥لَۡقّيَِمةِ ٱَوَ�ٰلَِك دِيُن 
که دین خود را برای او خالص  در حالی عبادت کنند و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را « 

دارند و زکات  برپاگردانند [و از شرک و عبادت معبودان باطل،] به توحید روی آورند؛ و نماز 
 .»بپردازند؛ و این است آیین راستین و مستقیم

 الله، برای اینکه ه استآورد ج پیامبراینکه موافق با آن چیزی باشد که  - دوم

ۡهِل ٱۡلُقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ ﴿فرماید:  می
َ
ٰ رَُسوِ�ِۦ ِمۡن أ َ�َ ُ فَآَء ٱ�َّ

َ
ٓ أ ا مَّ

ۡغنَِيآءِ مِ 
َ
بِيِل َ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدولَ� َ�ۡ�َ ٱۡ� نُ�ۡمۚ َوَمآ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱبِۡن ٱلسَّ

َ َشِديُد  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا ْۚ َوٱ�َّ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
ھا [بدون پیکار] به پیامبرش  و آنچه الله از [امواِل] اھل آبادی«. ]٧[الحشر:  ﴾٧ٱۡلعَِقاِب 

گویند]، از آِن الله و رسول و خویشاوندان او  فیء میبازگردانده [و بخشیده] است [= به این اموال 
ای که از  به جای صدقهھا  آن المطلب است؛ این مورد جایگزینی است برای ھاشم و بنی [= از بنی

ماندگان است. تا [این اموال،] در میان ثروتمنداِن  اند] و یتیمان و بینوایان و در راه آن محروم شده
نچه که رسول الله به شما داد، بگیرید و از آنچه که شما را از آن نھی شما دست به دست نشود؛ و آ

 ».کیفر است کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید که الله سخت

َمۡن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهی آن، مؤمن باشد، زیرا  اینکه انجام دھنده - سوم
نَ�ٰ َوُهَو ُمؤۡ 

ُ
ۡو أ

َ
ۡجَرُهم َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

َ
ۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ ِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
که کار نیک کند و مؤمن  - مرد یا زن - ھر کس«. ]٩٧[النحل:  ﴾٩٧بِأ

داریم و [در آخرت نیز] بر اساس  ای زنده می باشد، قطعًا او را [در دنیا] به زندگانی پاک و پسندیده
 ».دھیم ردند، به آنان پاداش میک ه میکاری کنیکوترین [طاعت و] 

نماید و اگر یکی از  عمل را قبول می اللهزمانی که این شروط وجود داشته باشد، 
 شود. از بین برود، عمل باطل می ھا شرط
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ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ ﴿فرماید:  بلند مرتبه می الله َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

 ِ ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ� هِۦٓ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
[ای پیامبر،] بگو: من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من «. ]١١٠هف: ک[ال ﴾١١٠أ

کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید   شود که تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر وحی می
 ».پروردگارش شریک نسازد عبادِت دارد، باید کار شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در 

 آفات عمل صالح
انجام دھد، سه ھا  آن عملی مانند نماز، روزه، صدقات و مانند ،عامل که ھنگامی 

د: رؤیت و دیدن عمل، طلب کردن عوض بر آن و رضایت و آی می پیش شیاآفت بر
 آرامش داشتن به آن.

از نشان دادن عملش به دیگران رھایی یابد، باید از منت و خواھد  می که کسی .١
گاھی داشته باشد که از جانب الله است، نه از جانب بنده. اللهتوفیق   آ

گاھی داشتن، انسان را از طلب کردن عوض در مقابل عملش رھایی  .٢ علم و آ
ای است در مقابل سید و آقایش، که در مقابل  او برده دھد، برای اینکه می

احسان و نماید. اگر آقایش به او اجر و پاداشی دھد از  خدمت، مزد دریافت نمی
 باشد، نه اینکه عوضی در مقابل عملش باشد. انعام سید می

دھد،  او را از رضایت و آرامش او در مقابل عملش نجات می که کسیو  .٣
باشد.  ی عیوب و کم کاری در عملش و ھواھای نفسانی و شیطانی می مطالعه

از ر ت و علم داشتن به اینکه حق الله بزرگ است و اینکه بنده، عاجزتر و ضعیف
، اخالص و ھمکاری اللهاز  .ترین وجه انجام دھد عمل را به کامل هاست ک این

 نماییم.  و استقامت و انجام عبادت نیکو را مسألت می

ُّ فَإَِ�ۡهِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ُ�ُم ٱل�ُّ ِۖ ُ�مَّ إَِذا َمسَّ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱ�َّ
و [ای مردم،] ھر نعمتی که دارید، از سوی الله است؛ به عالوه، «. ]٥٣[النحل:  ﴾٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ� 

 ».کنید رسد، به پیشگاه او ناله و زاری می وقتی گزندی به شما می

 حفظ عمل صالح
عمل صالح را در مقابل آنچه که او را باید انجام دادن عمل صالح، کافی نیست، بلکه 

اگر چه کم ھم باشد، عمل را فاسد ، د. پس ریارحفظ کبرد،  نماید و از بین می فاسد می
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ھای زیادی دارد که محصور نیستند و انجام دادن عمل، بدون پیروی  نماید و دروازه می
بلند  اللهی عملش، بر  برد و منت گذاشتن به وسیله کردن از سنت، عمل را از بین می

خلوقات نیز آن را ناقص نماید و اذیت کردن م مرتبه در قلبش، نیز عمل را فاسد می
باعث باطل شدن ھا  آن اھانت به کند، به صورت عمدی مخالفت دستورات الھی و می

که بنیان و اساس عمل صالح را از بین ھا  این ی ھمانندیارھاک زین گردد. و عمل می
 کند. برد و ارکان آن را خراب و ویران می می

پروردگار خویش را که پادشاه بر حقی ی مسلمان، نفست را بیدار کن و  ای بنده
ی جالل و بزرگی و  طوری که شایسته شنود، آن ھای تو را می است و صحبت

ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ ﴿: دت کنعبا اش است کبریایی َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

 ِ ْ لَِقآَء َرّ� هِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
[ای پیامبر،] بگو: من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من «. ]١١٠هف: ک[ال ﴾١١٠أ

کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید   شود که تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر وحی می
 ».پروردگارش شریک نسازد عبادِت ید کار شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در دارد، با

رسد و  دھی، در مقابل عمل، به تو ثواب می عمل صالحی انجام می که ھنگامیبدان، 
رسد:  شوی، در مقابل عمل، به تو عقاب و جزایی می زمانی که عمل بدی مرتکب می

ِيَن ﴿ َ يُۡدِخُل ٱ�َّ ِيَن إِنَّ ٱ�َّ نَۡ�ُٰرۖ َوٱ�َّ
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ٰلَِ�ِٰت َج�َّ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ

َُّهمۡ  نَۡ�ُٰم َوٱ�َّاُر َمۡثٗوى ل
َ
ُ�ُل ٱۡ�

ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
ْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ . ]١٢[محمد:  ﴾١٢َ�َفُروا

کند که جویبارھا از زیر [درختان] آن  ھایی [از بھشت] وارد می ار را به باغکوکالله مؤمنان نی«
خورند و آتش  میچارپایان شوند و ھمچون  مند می جاری است؛ و کافران [تنھا در دنیا] بھره

 ».[دوزخ] جایگاھشان است

 اھمیت نیت
نیت در شریعت: عزم و اراده جھت انجام فعلی به خاطر تقرب به الله بلند مرتبه 

 است. 
صحت عمل و مقبولیت و پاداش دادن به آن، نیت است که محل آن قلب  شرط

 : فرمودکه  ج باشد. و در ھر عملی الزم است، به خاطر قول پیامبر می
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ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نَوَى«
َ
  ١.»إِ�ََّما األ

نیت خود را ھرکس نتیجه به درستی که اعمال به نیات بستگی دارند و «
 ».یابد درمی

 شود: نیت به دو قسمت تقسیم می
 نیت عمل: مانند نیت کردن مسلمان برای وضو و غسل و نماز. - اول
برای وضو و  شود. پس که عمل به خاطر او انجام می أل اللهنیت برای  - دوم

این از . و کند نیت می یکتا اللهبه خاطر تقرب و نزدیکی به ھا  آن غسل و نماز یا غیر از
 در ھر عملی الزم و ضروری ھستند.ھردو  تر است و لی، مھماّو 

 معنای اخالص
خالص و تصفیه  اللهشان را در ظاھر و باطن برای  اخالص یعنی اینکه بندگان اعمال

 د.باشھیچ مخلوقی نتوجه به نمایند و ھنگام انجام عمل 
 صدق در اخالص این است که باطنش از ظاھرش آبادتر باشد.

بنده اخالص دارد، یعنی پروردگارش را انتخاب نموده و قلبش را زنده  که نگامیھو 
نگه داشته و به او نزدیک شده است و انجام دادن عبادات و طاعات نزد او محبوب، و 

و  ھا رخواستدقلبی که اخالص ندارد و  باشند، بر خالف معاصی نزدش ناخوشایند می
گاھی به خاطر ریاست و گاھی به خاطر شھوت و گاھی به  ؛دزن در آن موج میل امیا

 خاطر درھم و دینار.

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحَنَفآَء ﴿فرماید:  بلند مرتبه می الله ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيِمَ  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ و آنان فرمان نیافتند جز «. ]٥نة: ی[الب ﴾٥ةِ َوُ�قِيُمواْ ٱلصَّ
که دین خود را برای او خالص گردانند [و از شرک و عبادت  در حالی عبادت کنند اینکه الله را 

دارند و زکات بپردازند؛ و این است آیین راستین  برپامعبودان باطل،] به توحید روی آورند؛ و نماز 
 ».و مستقیم

                                           
 با لفظ بخاری ١٩٠٧و مسلم حدیث شماره  ١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 حکم ایثار
 باشد: می ایثار سه قسم

ایثار و از خود گذشتگی ممنوع: اینکه دیگری را در عملی بر خود ترجیح دھی  .١
که شرعا بر خودت واجب است، مانند آب وضویی که فقط برای یک نفر کافی 

زیرا منجر به از است، بنابراین، جایز نیست که دیگری را بر خود ترجیح دھی. 
 .شود دست دادِن آن امِر واجب می

اینکه دیگری را در صف اول بر خود  و مانند ایثار در امور مستحب :ایثار مباح .٢
ترجیح دھی و ترک کردن چنین ایثاری بھتر است، مگر به خاطر مصلحت 

 باشد، مثال پدر خویش را بر خود ترجیح دھی.
اینکه دیگری را در امر غیر تعبدی بر خود ترجیح دھی،  :ایثار مستحب .٣

دھی که غذا را فرد دیگری  ترجیح میطور که گرسنه ھستی، اما  ھمان

يَ�َٰن ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر ﴿استفاده نماید.  اَر َوٱۡ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءو ٱ�َّ َوٱ�َّ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن 

َ
ٰٓ أ وتُواْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ  بِِهمۡ 
ُ
و «. ]٩[الحشر:  ﴾٩َخَصاَصةٞۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ

پروردگارا، «گویند:  اند، می [= پس از مھاجران و انصار] آمدهھا  آن که پس از [نیز] کسانی 
 ھایمان نسبت به ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل

 ».گمان، تو دلسوِز مھربانی ای قرار مده. پروردگارا، بی اند کینه که ایمان آورده  کسانی
 شوند: ادا میھا  آن ی ھایی که اعمال به وسیله صفات و ویژگی

ھایی نیاز دارد تا به عنوان عمل صالح و  ھر عملی برای ادا شدن به صفات و ویژگی
زکات، روزه، حج و غیره، ، باشد مانند نمازثمربخش و مقبول واقع شود، چه در عبادات 

یا از آداب و معاشرات  ھا، آن یا از معامالت باشد، مانند بیع، اجاره، صلح، وکالت و امثال
ی ھالله و تعلیم شریعت ال یبه سوباشد، مانند دعوت  اللهاوامر  دیگریا اذکار یا دعاھا و 

 و امر به معروف و نھی از منکر.
اند  در ھر عملی واجب است تا مقبول و ثمربخش باشد، عبارت ترین صفاتی که مھم

 از: 
 زھااینی  ، بر طرف کنندهفرمودو رسولش به انجام آن امر  اللهیقین: عملی که  .١

ما و به عنوان رستگاری و نجات ما در دنیا و آخرت است و در آن ھیچ شکی 

َ ﴿نیست.  ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ
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[پرھیزگار و راستگو باشید] تا «. ]٧١[األحزاب:  ﴾٧١َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما
و  ن را اصالح کند و گناھانتان را بیامرزد و [بدانید] ھر کس از [کتاب] الله الله کارھایتا

 ».[احادیث صحیح] پیامبرش اطاعت کند، یقینًا به کامیابی بزرگی دست یافته است
یکتا که شریک ندارد، برای اینکه او ما را  اللهخالص نمودن عمل فقط برای  .٢

ھدایت نموده و به ما بر ھدایت کمک کرده و بر آن به  شیخو خلق و به سوی

ُ ﴿دھد.  ما ثواب می ءٖ فَٱۡ�ُبُدوهُۚ َ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ ۡ�َ ِ
َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ

ءٖ َو�ِيلٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ این است الله، پروردگار شما؛ ھیچ «. ]١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢َوُهَو َ�َ

] جز او نیست؛ آفرینندۀ ھمه چیز است؛ پس او را عبادت کنید و [بدانید حق بهمعبودی [
 ».کارگزار ھمه چیز استکه] او [مراقب و] 

را ھا  آن تواند قیمت یکتا نمی اللهقیمت ھستند و کسی به غیر از  اعمال دینی گران
توانند ثواب یک  د، نمیھستنو زمین  ھا آسماندر  ی کهسانکتمام بپردازد، پس 

 گفتن را بدھند.» سبحان الله«
ی اجر و پاداش داده، خالص بگردان و  به تو وعده که کسیپس عمل خود را برای 

 یکتاست که شریک ندارد. اللهآن فقط 
به  مان را لاعما هک صورت اینبه در ھر عملی،  ج پیروی کردن از پیامبر .٣

نجا یا ج اگر پیامبر مینکتصور  دبا خو .داد که او انجام می ی انجام دھیملکش
اگر  .مینکار را کھمان ز یو ما ن کرد چه می در این حالتبود  من یا به جایو 

 که کسیدھیم و اگر علم نداریم، از علم داریم آن را انجام  آننسبت به 
 داند، سؤال نماییم. می

را ھا  آن فضایل که ھنگامیھستند و  دشمنزار ،اعمال رای؛ زفضیلت عملتصور  .٤
ھا  آن و مداومت و زیاد انجام دادن، و دعوت به سویھا  آن بشناسیم، عمل به

ی  نماز، روزه، حج، دعوت به سوی الله، صله ،شود. پس فضایل ذکر می آسان
آسان ھا  آن شناسیم تا عمل کردن و مداومت بربرحم و... از اعمال نیک را 

 گردد.
بینی، پس اگر تو او را  را چنان عبادت نمایی که او را می اللهاینکه  ؛احسان .٥

بیند و  ما را می اللهبیند. پس چنان تصور نماییم که  بینی، او تو را می نمی
 ما را زیر نظر دارد. کردلداند و عم شنود و احوال ما را می سخن ما را می
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 کهکنیم  و به روش نیکو انجام دھیم و او را چنان عبادت اللهپس عمل را برای 
دارد و در مقابل از ما اطالع کامل  اللهبینیم، و چنان تصور نماییم که  می گویا او را

 نماید. مان، ما را مجازات می اعمال
شایسته است بنده عمل را چه در تنھایی و چه در جمع مردم به یک روش و 
کیفیت انجام دھد و تنھا به سوی او با قلب و جسم خویش متوجه شود و به غیر از او 

م دھد، در حضور مردم، عمل را خوب انجا که کسیبه سوی کسی دیگر توجه نکند، و 
اما در تنھایی، عملش را بد انجام دھد، پس به درستی که او عظمت و بزرگی مخلوق را 

ِ ﴿: استو این نفاق  ؛ست، نه عظمت و بزرگی خالق رااحساس نموده ا فََ� تَۡدُع َمَع ٱ�َّ
 َ�ِ� با الله مخوان، که پس ھیچ معبودی را «. ]٢١٣[الشعراء:  ﴾٢١٣إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�تَُكوَن ِمَن ٱلُۡمَعذَّ

 ».عذاب خواھی شد
 در انجام مان سعی و تالشبه پس با تمام وجود  :سعی و تالش و مجاھدت .٦

مان دوست دارند و  ھای یم، و آنچه را که نفسسرعت بخشعمل صالح 
گیریم و عملی را انجام دھیم که الله دوست دارد و بھا  آن خواھند، از می
و آنچه  بذل و بخشش نماییم ،أل اللهرضای  یبراخواھد. و ھرچه داریم را  می

دوری  داند و از آنچه که او آن را ناپسند می هانجام داد را که او دوست دارد
بر ھدف  ،دوست دارد اللهو آنچه را که  الله . شایسته است که بنده ھدِف مینک

چنین  الله. کسی را که دداربقدم م چیزی که نفسش دوست داردو  خویش

ِيَن َ�َٰهُدواْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََناۚ ﴿د، مجاھد واقعی خواھد بود. دھ یقیتوف َوٱ�َّ
َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  که در راه [خشنودِی] ما  کسانی «. ]٦٩بوت: ک[العن ﴾٦٩�نَّ ٱ�َّ

تردید، الله با  کنیم و بی ھای خویش ھدایت می کوشند، قطعًا آنان را به راه می
  ».نیکوکاران است

اگر علم آموختیم و عملی را بدون این صفات انجام دادیم، علم و عمل بدون این 
زیاد  ھا ه، کسالت و ریا و فتنھا یابد و جدال و اختالف و طلب رخصت صفات انتشار می

فرماید:  بلندمرتبه می اللهآیند.  ھای زیادی به وجود می خواھد شد و احزاب و گروه

ْۚ إِنَُّهۥ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  فَٱۡستَقِمۡ ﴿ ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَ� َ�ۡطَغۡوا
ُ
. ]١١٢[هود:  ﴾١١٢َكَمآ أ

که ھمراه تو   ای، [در برابر مشرکان] استقامت کن و کسی پس [ای پیامبر،] چنان که فرمان یافته«
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تردید،  کند] و سرکشی نکنید. بی[به پیشگاه الھی] روی آورده است [نیز باید در دینداری استقامت 
 . »کنید بیناست او به آنچه می

در دنیا و آخرت  ،به پا خیزد برای انجام دادن عمل با صفاتی که بیان شد که کسیو 
خواھد رسید. اما اگر کسی عملی انجام دھد و یکی از صفات مذکور از ھای الله  به وعده

حاصل نخواھد شد و از خسارت نجات ای که به او داده شده، برایش  بین رود، وعده
بلند  اللهطور که  اسباب نجات چھارگانه را کامل نماید. ھمان که کسییابد، مگر  نمی

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿فرماید:  مرتبه می ْ وََعِملُواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا إِ�َّ ٱ�َّ
ْ بِٱۡ�َّقِ َوتَوَ  ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡوا ۡ�ِ ٱل�َّ ْ بِٱلصَّ سوگند به عصر که انسان «. ]٣-١[العصر:  ﴾٣اَصۡوا

اند و به شکیبایی توصیه  در زیان است. مگر مؤمنان نیکوکاری که یکدیگر را به حق سفارش نموده
  ».اند کرده



 

 

 

 

 

 کتاب طهارت -١

 احکام طهارت -١
 نجاسات حسی و معنوی.طھارت: یعنی نظافت و از بین بردن  

 انواع طھارت شرعی
 : استطھارت شرعی دو نوع 

د و شو ی آب، لباس و بدن پاک می طھارت ظاھر: با وضو و غسل به وسیله - اول
 رود. نجاست از بین می

کبر،  ،کفر قلب از صفات بد، مانند شرک، پاکسازیطھارت باطن:  - دوم
ی  ھا. و پر کردن قلب به وسیله آن ی، کینه، حسادت، نفاق، ریا و مانندگفتیشدخو

 ھا. صفات نیک مانند توحید، ایمان، راستی، اخالص، یقین، توکل و مانند آن
و تفکر و نگاه کردن در آیات و  أل اللهو با زیاد توبه کردن و استغفار و ذکر 

 .شود ل مییکمت ھای آفرینش و آیات شرعی نشانه

 باشد: منظور از نظافت در باب طھارت دو چیز می
 یھای فطر از بین بردن چیزی که در شریعت از بین بردنش از سنت - اول

باشد، مانند کوتاه کردن ناخن، کوتاه کردن سبیل، از بین بردن موھای زیر بغل و  می
 زیر ناف. 

 باشد، از بین بردن آنچه که از بین بردنش از طبیعت و سرشت انسان می - دوم
 ادرار و مدفوع.مانند عرق و بوی زشت و اثرات 

 بدترین نجاست
باشد، ھر مشرکی از نظر حسی و معنوی نجس  می أل اللهبدترین نجاست شرک به 

 است.
پس مشرک نجس معنوی است، برای اینکه شرک او به الله، بدبوترین و پلیدترین و 

 تر از نجاست حسی است. باشد و نجاست معنوی بزرگ ترین چیز می نجس
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گیرد، و از جنابت و مدفوع و ادرار خودش  چون وضو نمی ؛ز ھستیننجس حسی  و
و حیوان مرده و خون و کند  نمی ھا دوری ھا و زشتی و از نجاستکند  نمی را پاک

 خورد. را میھا  آن گوشت خوک و مانند
که از مسجد  فرمودامر  أل اللهو به خاطر شدت نجاست حسی و معنوی مشرک، 

َما ﴿: فرماید می أل اللهد، الحرام دور شوند و نزدیک آن نرون ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن َ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ �ۡن ِخۡفتُۡم َ�ۡيلَٗة فََسوَۡف 
َ َعلِيمٌ  ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦٓ إِن َشآَء که   ای کسانی«. ]٢٨[التوبة:  ﴾٢٨َحِكيمٞ  ُ�ۡغنِيُ�ُم ٱ�َّ

ند؛ پس نباید بعد از امسال به مسجدالحرام نزدیک شوند؛ و اگر  اید، مشرکان قطعًا پلید ایمان آورده
[به خاطر قطع تجارت با آنان] از تنگدستی بیم دارید، [بدانید که] اگر الله بخواھد، شما را از 

 ».د، الله دانای حکیم استتردی سازد. بی نیاز می بخشش خویش بی
بخشد، ھمان طور که  ی گناھان به غیر از شرک را می بعد از مرگ ھمه الله

ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ﴿: فرماید می َك بِهِۦ َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ
ِ َ�َقِد ٱۡ�َ�َىٰٓ إِۡ�ًما َعِظيًما گمان، الله این گناه را که به او شرک  بی«. ]٤٨[النساء:  ﴾٤٨بِٱ�َّ

به الله شرک  کس ھر بخشد؛ و  می - بخواھد کس ھر برای  - بخشد و غیر از آن را آورده شود نمی
 ».ورزد، یقینًا گناھی بزرگ به گردن گرفته است

 بنده ھنگام مناجات پروردگارش حالتوضعیت و 
ای در دنیا الزم ھستند.  و رستگاری ھر بنده طھارت بدنی و قلبی، برای نجات

ی توحید و ایمان پاک شود،  ی آب و باطن او به وسیله ظاھر انسان به وسیله که ھنگامی
گردد و برای مناجات  ا اطمینان میاش قوی و نفسش شاد، و قلبش ب روحیه

ک پروردگارش، در بھترین شکل با بدن پاک، و قلب پاک و لباس پاک و در مکان پا
در  پروردگار جھانیان اشتدتعظیم و بزرگ درھایت ادب است و شود و این ن آماده می

است، و از این  دون رعایت این شرایطب عبادت برپایی تر نسبت به ای باالتر و کامل درجه
 اھل آن را دوست دارد. اللهو  تایمان اس جاست که پاکیزگی، نصف و قسمتی از

ٗذى فَٱۡ�َ�ِلُواْ  َٔ َو�َۡ� ﴿فرماید:  بلند مرتبه می الله .١
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض� قُۡل ُهَو أ

تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث 
ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ ٱلنَِّسآَء ِ� ٱلَۡمِحيِض َوَ� َ�ۡقَر�ُوُهنَّ َح�َّ

ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطهِّ  َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ َمَرُ�ُم ٱ�َّ
َ
و [ای «. ]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢رِ�نَ أ
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آن [حالت،] نوعی «پرسند؛ بگو  پیامبر،] از تو دربارۀ ِحیض [= عادت ماھانۀ زنان] می
گیری کنید و با آنان نزدیکی  ناراحتی است؛ پس در حالت قاعدگی از زنان کناره

الله نکنید تا پاک شوند. پس ھنگامی که پاک شدند [و غسل کردند،] از ھمان جا که 
کنندگان را  به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید. به راستی که الله توبه

 ».دارد دوست دارد و پاکیزگان را [نیز] دوست 

ْشَعرِيِّ  .٢
َ ْ
يِب َمالٍِك األ

َ
يَماِن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ ِ

ْ
ُهوُر َشْطُر اإل الطُّ

 الِْم�َ 
ُ
ِ َ�ْمَأل َْمُد ِ�َّ

ْ
  ١».انَ َواحل

، نصف یزگکیپا: «فرمود ج الله که رسولکند  می روایت س ابومالک اشعری
 ».ندک یھا) را ُپر م یکی(ن یمان است. و "الحمدلله" ترازویا

 عاقبت بدن و روح
ھا بر بدن از دو جھت متراکم  ، و چرکتانسان را از جسم و روح آفریده اس الله
 شدند: 

مانند غبار، و برای صحیح و سالم بودن، غسل به از داخل مانند عرق، و از خارج 
پذیرد: از امراضی که در قلب وجود  صورت مکرر الزم است. و روح از دو جھت تأثیر می

 شود. رتکب میم دارد، مانند حسد، کبر و... و آنچه از گناھان خارجی مانند ظلم و زنا
 .توبه و استغفار زیاد استز به اینعافیت و سالمتی روح، ی برا

ھای داخلی و خارجی دوری نماید)،  بین او دو جمع نماید (از پلیدی که کسیو 
 شود. اش حاصل می گردد و نجات و سالمتی طھارت و عافیتش کامل می

، و با استفاده از آب پاک با صفت تھای اسالم اس طھارت و پاکیزگی از خوبی
گیرد و مقصود  و نجاست صورت می )وضویی بی بردن حدث (ناپاکی وبین مشروع در از 

 باشد. می ز ھمینین این کتاب

 ھا اقسام آب
 ھا دو نوع ھستند: آب
آب پاک: و آن آبی است که بر اساس آفرینش خویش باقی مانده است، مانند  - اول

ی اسباب  آب باران، آب دریا، آب رودخانه و آنچه که از زمین، خودش یا به وسیله
آید، شیرین یا شور، داغ یا سرد باشد، و این آب پاکی است که طھارت به  بیرون می

                                           
  ٢٢٣مسلم حدیث شماره  -١
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تغییر ھا  آن ھا و مانند ی گیاھان یا در مخزن ی آن جایز است. و آبی که به وسیله وسیله
 کند، پس آن آب پاک است. می

تغییر ھا  آن ی حنا یا جوھر یا رنگ یا صابون و مانند آب به وسیله که ھنگامیو 
ی  شود و بر ھمه گر این تغییر اندک باشد، اسم آب مطلق از آن، سلب نمینماید، ا

را  تنماید و نجاس کند، پس آن آب پاک است و حدث را بر طرف می اجزایش غلبه نمی
 برد. از بین می

اگر اسم آب مطلق از آن سلب شود، و بر اجزایش غالب شود، پس حدث را بر  و
برد، برای اینکه از بین بردن پلیدی  از بین می کند، ولی نجاست و پلیدی را طرف نمی

 باشد. تر از رفع حدث می وسیع
آب نجس: و آن آب کم یا زیادی است که رنگ، یا طعم یا بوی آن به  - دوم
ی نجاست تغییر کرده است و حکمش این است که پاک کردن و پاکیزگی به  وسیله
 ی آن جایز نیست. وسیله

 افھای مصرفی ص حکم استعمال آب
در ھا  آن ھای جمع شده از ادرار و مدفوع انسان، پلید و مضر ھستند، و مصرف آب

طھارت و نظافت و نوشیدن جایز نیست، اگر چه پاک شوند، پس اگر نجاست با از بین 
ھا و اصل ضرر  از بین برود، علتھا  آن رفتن طعم و بو و رنگ با ته نشین شدن و مانند

 نکه پلید ھستند و از ادرار و مدفوع گرفته شدند.وجود دارد، برای ایھا  آن در
را رھا نمایی در زمین فرو روند یا در دریا ریخته شوند، برای ھا  آن واجب است که

 اینکه خاک و آب، پاک و پاک کننده ھستند.

 احکام طھارت
شک نماید، بر اصل آن  شیخو طھارتدر مسلمان در نجاست آب یا  که ھنگامی .١

 شود.  که طھارت است، اعتماد می
بود و مشخص نشد که کدام یک  موجود آب پاک و آب نجسدو نوع ھر اگر  .٢

آبی نیافت، با آن یکی که بر ظن غالبش پاک است، ھا  آن پاک است، و غیر از
 گیرد. طھارت می
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دن از آب کشی(مثل  آب نجس اگر خودش تغییر کند، یا تخلیه و کشیده شود .٣
، یا آب به آن اضافه شود تا اینکه تغییر نماید، )چاه تا آب چاه دوباره تغییر کند

 شود. پاک می
گیرد، پس اگر آب  ی آب صورت می از حدث اصغر و اکبر به وسیله تطھار .٤

نیافت، یا توانایی استفاده از آن را نداشت، یا استفاده کردن از آن، برایش 
 .نماید ضرری داشت، پس تیمم می

از مایعات به ھا  آن ای از زمین یا غیر از نجاست بر بدن یا لباس یا قطعه .٥
قرار گیرد، ھا  آن شوند، اشیای جامد پاک، اگر نجاستی در ی آب پاک می وسیله

 شوند. ی ھر چیزی پاک می با برداشتن نجاست به وسیله
 شود، اما اگر آب نبود، ی آب بر طرف می حدث اصغر و اکبر فقط به وسیله .٦

بنزین و گازوئیل و  ز قبیلمشتقات نفت ا غسل با تیمم کافی است. وضو و
شان این است که پلیدی و نجاست را بر طرف  جایز نیست، و حکمھا  آن مانند

 برند. کنند، اما حدث را از بین نمی می
شود، پاک کننده  داغ می انرژی خورشیدی ایی خورشید  آبی که به وسیله .٧

برد، برای اینکه اصل  نماید و پلیدی را از بین می میاست و حدث را بر طرف 
 باشد. شان می ھا بر پاک بودن در آب

اگر نجس شد، اگر شستن آن به ھا  آن ھر چیزی از لباس یا فرش و مانند .٨
ی آب، برای آن ضرر دارد، طھارتش این است که نجاست آن با پاک  وسیله

ن برود و پاک شود. و اگر کردن مایعی غیر از آب، ھمراه با بخار آب از بی
 مقدور نبود، مسح کشیدن کافی است.

 شود و غیر ازن مخلوط شود و شناختهلباس نجس یا حرام  با پاک یاگر لباس .٩
و در لباسی که ظن غالبش بر پاک کند  می یافت نشود، شخص اجتھادھا  آن

 بخواھد، صحیح خواھد بود. اللهخواند و نمازش اگر  بودن آن است، نماز می
شود و مدفوع و منی آن و منی  ادرار ھر چیزی که گوشت آن خورده می .١٠

مانده ھر چیزی که گربه از آن استفاده نماید،  اش پاک است و باقی انسان، ھمه
 پاک است.

ھر ظرف پاکی برای وضو و غیره زمانی که ظروف غصبی و از طال و نقره  .١١
ی و یا از طال و نقره باشد. اگر ظروف غصب مباح میھا  آن نباشند، استفاده از
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وضو ھا  آن حرام است، اگر شخصی ازھا  آن استفاده از و گیریارک بهباشند، 
 بگیرد، وضویش صحیح، ولی گنھکار است.

مشخص ھا  آن استفاده کردن از ظروف و لباس کفار مباح است، اگر حالت .١٢
نمایان گشت و ھا  آن نباشد، برای اینکه اصل در طھارت است، اگر نجاست

 ی آب واجب است. به وسیلهھا  آن ست استفاده نماید، شستنخوا
 دنبا محو شی آب یا مالیدن بر زمین،  به وسیلهکفش و ُخف (موزه) نجاست  .١٣

 شود. پاک می و رود یماز بین  تاثر نجاس

 حکم استفاده کردن از ظروف طال و نقره
نوع استفاده ای و ھر  برای مردان و زنان خوردن و نوشیدن در ظروف طالیی و نقره

توانند استفاده  زنان از طال و نقره به عنوان زیور آالت میگر اینکه محرام است. ھا  آن از
جایی که در استفاده کردن نمایند و استفاده کردن از نقره برای مردان مباح است. و 
 ضرورت وجود دارد، مانند دندان طالیی و غیره جایز است.

يبَاَج، َوالَ «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت انلَّيِبَّ  س َ�ْن ُحَذْ�َفةَ  .١ َال تَلْبَُسوا احلَِر�َر َوَال ادلِّ
�ْيَا َونَلَا يِف  ُ�لُوا يِف ِصَحافَِها، فَإِ�ََّها لَُهْم يِف ادلُّ

ْ
ِة، َوَال تَأ َهِب َوالِفضَّ ُ�وا يِف آِ�يَِة اذلَّ �رَْشَ

 ١.»اآلِخَرةِ 
شم و یابر«فرمود:  یم ج پیامبرم دیشنکه کند  می روایت س حذیفه بن یمان

ا یھا در دن نیا ؛ زیرادید و نخوریننوش یزید و در ظرف طال و نقره چیبا نپوشید
 ».از آِن کفار است و در آخرت، مخصوص ما

مِّ َسلََمةَ  .٢
ُ
ِ  ل َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َما «قَاَل:  ج أ ِة إِ�َّ ي �رَْشَُب يِف إِنَاِء الِفضَّ ِ

َّ
اذل

 ٢.»يِف َ�ْطِنِه نَاَر َجَهنَّمَ ُ�َرِْجُر 
در ظرف ھرکس «نماید که فرمود:  روایت می ج از پیامبر ل ام سلمه

 ».ریزد ای آب بنوشد، در واقع آتش دوزخ در شکمش می نقره

 ھای تقدیم سمت راست بر چپ: جایگاه
 افعال انسان دو نوع ھستند:

                                           
 با لفظ بخاری ٢٠٦٧و مسلم حدیث شماره  ٥٤٢٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٠٦٥و مسلم حدیث شماره  ٥٦٣٤دیث شماره متفق علیه؛ بخاری ح -٢
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کرامت و احترام بین راست و چپ مشترک ھستند، سمت راست به خاطر  -یک
 د شدن بهوارشود، مانند وضو و غسل و لباس پوشیدن و کفش به پا کردن و  مقدم می

شود، مانند خروج از  ھا. و سمت چپ در ضد آن تقدیم می مانند آن مسجد و منزل و
 توالت شدن. د وارمسجد و بیرون کردن کفش و 

اشد با دست راست گر از باب کرامت بابه یکی از آن دو اختصاص دارد،  - دوم
 شود؛ مانند خوردن، نوشیدن، مصافحه، گرفتن، دادن و ...  انجام می

آب  ،رکَ لمس ذَ  ،مانند با سنگ استنجا کردنود ر یار مکبه و سمت چپ در ضد آن 
 ھا. بینی را پاک کردن و مانند آن

ُن، يِف « ج قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  ِلِه، َوُطُهورِهِ، َوِ�  ُ�ْعِجبُُه اتلَّيَمُّ ِلِه، َوتَرَجُّ َ�نَعُّ
نِِه لُكِّهِ 

ْ
  ١.»َشأ

ردن موھا، وضو کفش، شانه کدن یدر پوش ج پیامبر :کند می روایت ل عایشه
 ».دیپسند یردن از سمت راست را مکش، شروع یارھاک هگرفتن و ھم

 انواع نجاسات
پاک و دور ھا  آن که بر ھر فرد مسلمانی واجب است خودش را از :نجاسات حسی

اند از: ادرار و  اگر به آن آغشته شد، آن را بشوید تا اثرش از بین برود و عبارت نماید و
و خون حیض و نفاس، و ودی، و مذی، و حیوان  همدفوع انسان، و خون ریخته شد

که گوشت آن  یواناتیحو ادرار و مدفوع  ؛ه غیر از ماھی و ملخ، و گوشت خوکمرده، ب
 وشود  ھفت بار شسته میه کو آب دھان سگ  ؛شود مانند قاطر و االغ خورده نمی

 با خاک انجام گیرد. باید ی اول مرتبه

بَاِن، َ�َقاَل: ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .١ �ِْن ُ�َعذَّ نَُّه َمرَّ بَِقرْبَ
َ
إِ�َُّهَما «: �

ا اآلَخُر يَلَُعذَّ  مَّ
َ
َحُدُهَما فَاَكَن َال �َْسترَِتُ ِمَن ابَلْوِل، َوأ

َ
ا أ مَّ

َ
بَاِن يِف َكِبٍ�، أ بَاِن، َوَما ُ�َعذَّ

، ُ�مَّ َغَرَز يِف لُكِّ َ�رْبٍ ، »فَاَكَن َ�ْميِش بِانلَِّميَمةِ  َها بِِنْصَفْ�ِ َخَذ َجِر�َدًة َرْطبًَة، فََشقَّ
َ
ُ�مَّ أ

، لَِم َصنَْعَت َهَذا؟ َ�َقاَل: َواِحَدًة، َ�َقالُوا:  ِ َف َ�نُْهَما َما لَْم «يَا رَُسوَل ا�َّ ْن ُ�َفَّ
َ
لََعلَُّه أ

  ٢».َ�يْبََسا

                                           
 با لفظ بخاری ٢٦٨و مسلم حدیث شماره  ١٦٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٩٢و مسلم حدیث شماره  ١٣٦١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٨٦

 

دیدند،  از کنار دو قبر که عذاب می ج گوید که پیامبر می ب ابن عباس
ه آن ک یشوند، آن ھم به خاطر گناھ ین دو نفر عذاب میا«عبور کرد و فرمود: 

، در یگریکرد و د یز نمیاز آن ھا، از ادرار خود پرھ یکیدانستند؛  یرا بزرگ نم
ی مرطوبی را برگرفت و آن  او سپس شاخه». نمود یم ینیچ ان مردم سخنیم

را به دو قسمت تقسیم کرد و در ھر قبری یکی را فرو برد و کاشت. صحابه 
است امید «فرمود:  ج ؟ پیامبریردکن یچرا چن، اللهرسول : ای عرض کردند
 ».خشک نشدند، عذاب آن دو نفر تخفیف یابدھا  آن تا زمانی که

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
َحِدُ�ْم إَِذا َولََغ ِ�يِه «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َطُهوُر إِنَاِء أ

َاِب  ُهنَّ بِالرتُّ
َ

وال
ُ
اٍت أ ْن َ�ْغِسلَُه َسبَْع َمرَّ

َ
ُب، أ

ْ
لَك

ْ
  ١.»ال

اگر سگ به ظرف شما : «فرمود ج الله که رسولکند  می روایت س ابوھریره
ی اول با خاک شسته  دھان زد، باید ھفت بار آن را شست تا پاک شود، مرتبه

 ».شود

 و استجمار استنجا -٢
شود به  بیرون می (جلو و عقب انسان) استنجا: پاک کردن آنچه که از دو راه

 ی آب. وسیله
شود به  خارج می (جلو و عقب انسان)استجمار: پاک کردن آنچه که از دو راه

 ھا. و مانند آن یکاغذدستمال ی سنگ یا  وسیله
 شود: چه گفته می )توالتمستراح (ھنگام داخل شدن و خارج شدن به 

ُعوُذ ا� «سنت است با پای چپ وارد توالت شد و این دعا خوانده شود:  .١
َ
إِ�ِّ أ

 و یدیھر پل(ماده  ن نر ویاطیاز شر ش !ا اللهی« ٢».بَِك ِمَن اخلُبُِث َواخلَبَائِِث 
 .»برم یپناه م ، به توی)ناپاک

د و این دعا گفته شود: سنت است که با پای راست از توالت خارج ش .٢
 .»آمرزش تو را [خواھانم]« ٣»غفرانک«

                                           
 با لفظ مسلم ٢٧٩و مسلم حدیث شماره  ١٧٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٣٧٥و مسلم حدیث شماره  ١٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ ابوداود ٧و مسلم حدیث شماره  ٣٠صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣



 ٦٨٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 احکام استنجا و استجمار
شدن به مسجد و لباس پوشیدن و کفش به پا کردن و خروج از  ردواھنگام  .١

و  درآوردن راست سنت است، و ھنگام خروج از مسجد و لباس تقدیم ،حمام و توالت
 کفش بیرون آوردن و خارج شدن از حمام و توالت تقدیم چپ سنت است.

در فضای باز یا صحرا برای قضای حاجت رود خواھد  می که کسیسنت است  .٢
مردم دور شود و خودش را مخفی نماید و مکان نرمی را برای ادرار  از چشم

 انتخاب نماید تا نجس نشود.
رار کردن برایش جایز نشسته ادرار نماید و ایستاده اد ،مرد هسنت این است ک .٣

 ھا و بدنش آلوده نشود و در معرض دید نباشد. که لباسنیا است، به شرط
 را جلوی مردم ظاھر نمایند.بر مرد و زن حرام است که عورت خود  .٤
مصحف را با خود به حمام بردن حرام است، اگر ترس و بیم سرقت وجود  .٥

کند  می دارد، با خودش ببرد، ولی اگر شخصی وجود داشت که از آن حفاظت
 شود.  به او بدھد تا زمانی که خارج می

 یا ابت لپ مثل است آن قرآن یا حدیث درکه لوازمی با داخل شدن به حمام  .٦
 شبیه مغز انسان است. زیرا، جایز استو غیره  ط صوتضبا یل یموبا

 داخل شدن به حمام و توالت با چیزی که ذکر الله بلندمرتبه در آن وجود دارد .٧
 .ھاست آن و افضل عدم دخول با جایز است

استنجا و پاک کردن با  ،تلمس فرج با دست راس ،ادرار کردن در سوراخ .٨
ک شدن به زمین در فضای باز دست راست، بلند کردن لباس قبل از نزدی

ھنگام ادرار و مدفوع کردن مکروه  جواب سالم دادن و ھنگام قضای حاجت
حاجتش تمام شد و خودش را پاک کرد، جواب سالم  که ھنگامی، پس است
 دھد.

ادرار دختربچه شسته شود. و  ی شیرخوار آب پاشیده شود و بر ادرار پسر بچه .٩
کنند ھمه  اند، اما اگر از غذا تغذیه می این زمانی است که ھنوز غذاخور نشده

 شسته شوند.

 حکم رو و پشت به قبله کردن ھنگام قضای حاجت
حرام  رو به قبله و پشت کردن به آن برای قضای حاجت در فضای باز یا ساختمان

 است. 
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نَْص 
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
نَّ انلَّيِبَّ  س ارِيِّ َ�ْن أ

َ
تَيْتُُم الَغائَِط فََال �َْستَْقِبلُوا الِقبْلََة، «قَاَل:  ج أ

َ
إَِذا أ

ُ�وا ْو َغرِّ
َ
قُوا أ يُّوَب: » َوَال �َْستَْدبُِروَها َولَِ�ْن رَشِّ

َ
بُو �

َ
َم فَوََجْدنَا َمَراِحيَض «قَاَل أ

ْ
أ َ�َقِدْمنَا الشَّ

 بُنِيَْت قِبََل الِقبْلَِة 
َ

َ َ�َعاىل   ١».َ�نَنَْحرُِف، َو�َْستَْغِفُر ا�َّ
برای قضای  که ھنگامی«فرمود:  ج پیامبرکه کند  می روایت س ابوایوب انصاری

رفتید، پس رو به قبله و پشت به آن قرار نگیرید، بلکه به سمت  )ا مدفوعیادرار ( حاجت
شام رفتیم و در آنجا گوید: بعد از آن به  ابوایوب می». شرق یا غرب قرار گیرید

ج ک د را از جھت قبلهخوھایی یافتیم که رو به سوی قبله ساخته شده بود. ما  توالت
 کردیم. متعال طلب مغفرت می اللهو از  نمودیم می

 اماکنی که قضای حاجت در آنجا حرام است
 مانندھا و  دار، مسیر آب و باغ وهیمی مفید، زیر درخت  در مسجد و مسیر راه، و سایه

مردم مانند استراحت کردن و محل خرید و  ترددِ  ھای عمومی که محّل  از مکانھا  آن
 فروش و... ھستند، ادرار و مدفوع کردن حرام است.

 چگونگی استجمار
 .شود ضافهاگیرد، اگر به سه سنگ پاک نشد،  استجمار با سه سنگ پاک صورت می

 ھا. ند سه یا پنج و مانند آن، مانھا فرد (ِوتر) باشد سنگداد ه تعک سنت است
از استخوان و مدفوع حیوانات و غذا و اشیای حرام به جای سنگ استفاده کردن 

 حرام است. 
ی آب یا سنگ یا  شود، به وسیله بیرون می (جلو و عقب انسان) آنچه که از دو راه

است، به تر  شود، ولی استفاده کردن از آب، با فضیلت پارچه و دستمال یا کاغذ پاک می
 نماید. خاطر اینکه از ھمه بھتر پاک می

ای  ی چیز پاک کننده ھا به وسیله بعد از فارغ شدن از قضای حاجت، شستن دست
 .مستحب استمانند صابون و... 

، تی آب واجب اس اگر نجاست به لباس اصابت نماید، شستن مکان آن به وسیله
 ی لباس شسته شود. اگر مکانش مخفی ماند، ھمه

                                           
 اریبا لفظ بخ ٢٦٤و مسلم حدیث شماره  ٣٩٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٦٨٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ھا  آن و کاغذھایی که مکتوب ھستند اگر به خمیر تبدیل شوند و سپس به ھا نامهزرو
ھا  آن توان از موادی اضافه شود، و تغییر کاربری دھند و به شکل دستمال در آیند، می

 در نظافت و از بین بردن نجاست استفاده کرد.
ال و به شکل دستمھا  آن اما کاغذھای قرآن و کتب علوم شرعی تغییر کاربری

استفاده کردن برای نظافت حرام است، برای اینکه توھین به شریعت و ھتک حرمت 
 شود. محسوب می

 های فطرت سنت -٣
قرار داده است و ھا  آن فطرت انسان را بر اللهھایی که  ھای فطرت: خصلت سنت

از صفات ھا  آن اتفاق نظر دارند. شخص با رعایت کردنھا  آن تمام شرایع آسمانی بر
 برتر، و شکل و شمایل بھتری برخوردار خواھد شد.

 . مسواک١
. مسواک زدن ھاست آن مسواک: چوب نرمی از درخت مسواک یا زیتون و مانند

عبادتی است که با انجام آن، نیز کننده پروردگار و  خشنودای برای دھان و  کننده پاک
 رسد. به بنده ثواب می

 مسواک زدن چگونگی
 ھایش بمالد. راست یا چپ بگیرد و بر لثه و دندانمسواک را با دست 

 ک را برمسوا و از سمت راست دھان به طرف چپ شروع نماید و بعضی اوقات
 د.شکبنیز  زبانش

 حکم مسواک 
مسواک زدن در ھر وقت سنت است، اما ھنگام وضو گرفتن و نماز خواندن و تالوت 

برای نماز و ھنگام تغییر بوی ھنگام بیدار شدن در شب  قرآن و داخل شدن منزل و
 دھان، مسواک زدن تأکید شده است.

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْو ىلَعَ انلَّاِس «قَاَل:  ج أ

َ
يِت أ مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
لَْوَال أ

َواِك َمَع لُكِّ َصَالةٍ  َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ َ
 ١.»أل

                                           
 با لفظ بخاری ٢٥٢و مسلم حدیث شماره  ٨٨٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 بر مردما ی - اگر بر امت من: «فرمود ج هالل که رسولکند  می روایت س ابوھریره
 ».که برای ھر نمازی مسواک بزنند کردم امر میھا  آن سخت نبود به -

 ن آنکرد بلندھا و رھا کردن ریش و  کوتاه کردن سبیل. ٢

ْحُفوا «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ 
َ
ِ�َ�: َوفُِّروا اللِّىَح، َوأ َخاِلُفوا الُمرْشِ

َوارَِب   ١.»الشَّ
 عملن امشرکبرخالف «که فرمود: کند  می روایت ج از پیامبر ب ابن عمر

 ».ھا را کوتاه کنید نمایید و ریش بگذارید و سبیل

 ختنه کردن. ٣
پوشاند، تا اینکه چرک و ادرار آنجا جمع  ی ذکر را می پوستی که حشفه قطع کردن

 زنان سنت است.نشود. ختنه کردن نسبت به مردان واجب و برای 

 ھا تراشیدن موھای زاید زیر ناف و کندن موھای زیر بغل و کوتاه کردن ناخن. ٤

يِب ُهَر�َْرةَ  )١
َ
ْو مَخٌْس ِمَن الِفْطَرِة: اخِلتَاُن، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
الِفْطَرُة مَخٌْس، أ

ارِِب َواِالْسِتْحَداُد، َوَ�تُْف اِإلبِْط، َوَ�ْقِليُم  ْظَفاِر، َوقَصُّ الشَّ
َ
  ٢».األ

فطرت پنج چیز است، یا پنج «نماید که فرمود:  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره
، موھای زیر بغلکندن ، تراشیدن موھای زیر نافچیز از فطرت است: ختنه کردن، 

 ».کوتاه کردن ناخن و سبیل

�َِس بِْن َمالٍِك  )٢
َ
ْظَفاِر، َوَ�تِْف  س َ�ْن أ

َ ْ
ارِِب، َوَ�ْقِليِم األ قَاَل: ُوقَِّت نَلَا يِف قَصِّ الشَّ

ْرَ�ِعَ� يَلْلَةً 
َ
ْ�رَثَ ِمْن أ

َ
 َ�رْتَُك أ

َ
ْن ال

َ
َعانَِة، أ

ْ
بِِط، وََحلِْق ال ِ

ْ
  ٣.اإل

ھا و کندن موھای زیر  ھا و ناخن گوید: در کوتاه کردن سبیل می س انس بن مالک
ای زیر ناف برای ما وقت تعیین شده بود؛ و معین گردید که بغل و تراشیدن موھ

 ج ن وقت از طرف رسول اللهیین تعید دانست که ای(با از چھل شب نباشد تر بیش
 .گر آمده است)یث دیچه در احاد باشد چنان یم

                                           
 با لفظ بخاری ٢٥٩و مسلم حدیث شماره  ٥٨٩٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢٥٧و مسلم حدیث شماره  ٥٨٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
  ٢٥٨مسلم حدیث شماره  -٣



 ٦٩١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ھا و کندن موھای زیر بغل و تراشیدن موھای زیر  ھا و ناخن کوتاه کردن سبیل )٣
 ناف، سه وقت دارد: 

 سنت این است که ھر وقت بزرگ شدند، گرفته شوند. - اول
 از چھل روز ترک شوند. تر بیشوقت مکروه، اینکه  - دوم
وقت حرام، اینکه رھا شوند و زیاد گردند و بیش از حد بزرگ شوند. این کار  - سوم

 باشد. حرام است. برای اینکه تشابه با کفار و حیوانات می

 و غیره ی مشک خوشبویی به وسیله. ٥

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ٌة َ�تََطيَُّب ِمنَْها س َ�ْن أ  ١.قَاَل: اَكنَْت لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُسكَّ

داشت و از خوشبویی آن  دانیعطر ج کند: پیامبر روایت می س انس بن مالک
 کرد. استفاده می

 ھا آنی حنا و َکَتم و مانند  به وسیله مو سفیدی تغییر. ٦
ی  . و رنگ کردن به وسیلهسنت استده، ش ... و یسفیده کی یرنگ کردن مو

نشود و به سیاه  ،برای زینت مو، اما افضل این است که جایز است رنگ سیاه در جنگ
سیاه از حنا و َکَتم استفاده شود. اما سیاه کردن مو به خاطر حیله و فریب، گ رنجای 

 برای مردان و زنان حرام است.

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
 يَْصبُُغوَن، فََخاِلُفوُهمْ : «ج قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
 ٢.»إِنَّ ايلَُهوَد َوانلََّصارَى ال

شان را  یھود و نصارا موھای: «فرمود ج پیامبرکه کند  می روایت س ابوھریره
 ».نمایید عملھا  آن برخالفکنند، پس شما  رنگ نمی

ُسُه َوحِلْيَتُُه  ب اهللاِ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد  .٢
ْ
َة َوَرأ يِب قَُحافََة يَْوَم َ�تِْح َمكَّ

َ
يِتَ بِأ

ُ
قَاَل: أ

َوادَ : «ج اَكثلََّغاَمِة َ�يَاًضا، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ  ٍء، َواْجتَنِبُوا السَّ ُوا َهَذا �يَِشْ ِّ��َ«.٣ 
آوردند روز فتح مکه، ابوقحافه (پدر ابوبکر) را گوید:  می ب جابر بن عبدالله

بود. ھمانند درخت ثغام  یدیسر و محاسنش از شدت سف یکه موھا یدر حال

                                           
  ٤١٦٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٢١٠٣و مسلم حدیث شماره  ٥٨٩٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
  ٢١٠٢مسلم حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٩٢

 

ز یاه، پرھید؛ البته از رنگ سیر دھییتغ یزیھا را با چ نیا«فرمود:  ج رسول الله
 ».دیینما

يِب َذرٍّ  .٣
َ
ِ  س َ�ْن أ يُْب : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ بِِه َهَذا الشَّ ْحَسَن َما ُ��ِّ

َ
ِنَّاُء، إِنَّ أ

ْ
احل

َكتَمُ 
ْ
 ١.»َوال

بھترین چیزی که به «: فرمود ج الله که رسولکند  می روایت س ابوذر
 ».م استتَ کند، حنا و کَ  تغییر می مو سفید گرنی آن،  وسیله

 حکم رھا کردن و گذاشتن ریش
ھای انبیا و پیامبران گرامی است.  رھا کردن ریش و بزرگ نگه داشتن آن از نشانه

ترین آنان بود  پر پشت و انبوه بود و او از زیباترین مردان و خوش صورت ج ریش پیامبر
 که بھترین چھره را داشت.
نماید، ریش  ای که مردان را از زنان جدا می نشانه ترین بزرگریش، زیبایی است. و 
آنان  قهیسل و ان را فریب دادهتعداد زیادی از مسلمانشیطان است. و عجیب است که 

دھند و خودشان را  تراشند و تغییر خلقت می ھای خود را می که ریش را مسخ نموده
شوند و از مذکر بودن و  را مرتکب می ج نمایند و نافرمانی پیامبر شبیه کفار و زنان می

آورند. آنان با  کنند و به نرمی و نازکی و کرشمه زنانه روی می شرف مردانگی فرار می
شان را نابود  نمایند، وقت و مال ھای خود را ُمثله می اقع چھرهتراشیدن ریش در و

کسانی را که خودشان را  اللهکه  آنحال  ؛کنند می کنند و خودشان را شبیه زنان می
 .است لعنت کرده نمایند شبیه زنان می

به خاطر اطاعت از الله و  ؛باشد گذاشتن ریش واجب است، و تراشیدن آن حرام می
 . ج الله پیامبرش و اقتدا و تبعیت کردن از رسول

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه ﴿فرماید:  بلند مرتبه می الله .١ َوَما
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ ْۚ َوٱ�َّ رسول الله و آنچه که «. ]٧[الحشر:  ﴾٧فَٱنَتُهوا

به شما داد، بگیرید و از آنچه که شما را از آن نھی کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید 
 ».کیفر است که الله سخت

                                           
 ١٤٥٣و ترمذی حدیث شماره  ٤٢٠٥صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١



 ٦٩٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ْحُفوا «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  .٢
َ
ِ�َ�: َوفُِّروا اللِّىَح، َوأ َخاِلُفوا الُمرْشِ

َوارَِب   ١.»الشَّ
 عملن امشرکبرخالف «کند که فرمود:  روایت می ج از پیامبر ب ابن عمر

 ».ھا را کوتاه کنید نمایید و ریش بگذارید و سبیل

يِب ُهَر�َْرةَ  .٣
َ
رُْخوا اللِّىَح َخاِلُفوا : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َوارَِب، َوأ وا الشَّ ُجزُّ

 ٢.»الَْمُجوَس 
تان را  ھای سبیل: «فرمودکه کند  می روایت ج الله رسولاز  س ابوھریره

 ».نمایید عملمجوس و آتش پرستان  رخالفبگذارید، و ب  بچینید و ریش

 خوب نگه داشتن موی سر و روغن زدن و آرایش دادن آن

 ج اَكَن انلَّيِبُّ «قَالَْت:  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ

لُُه، َوَ�َن ال رَجِّ
ُ
َسُه فَأ

ْ
َّ َرأ ، إَِذا اْ�تََكَف، يُْدِ� إيِلَ

�َْسانِ يَْدخُ  ِ
ْ

 حِلَاَجِة اإل
َّ

َيَْت إِال
ْ

 ٣.»ُل ابل
به برد، سرش را  در اعتکاف به سر می ج پیامبر که ھنگامیگوید:  می ل عایشه

وارد خانه ز برای نیازھای انسانی جو  .کردم موھایش را شانه می و کرد من نزدیک می
 ».شد نمی

سرش را بتراشد و که قسمتی از موھای ونه گ این ؛قزع کردن موھا مکروه است
 قسمت دیگر را رھا کند، برای اینکه با کفار مشابھت به وجود نیاید، پس حرام است.

 حکم تراشیدن موھای سر شش حالت دارد 
باشد که در چھار جایگاه صورت  می أل اللهبه خاطر طاعت و نزدیکی به  - اول

 که ھنگامیفر و کا شگیرد: حج، عمره، تراشیدن موی سر بچه در روز ھفتم تولد می
 اسالم بیاورد.

 اللهموی سرش را در حالت ذلت و خواری برای غیر  که کسیباشد،  شرک می - دوم
 مانند بت و انسان بزرگی بتراشد.

                                           
 با لفظ بخاری ٢٥٩و مسلم حدیث شماره  ٥٨٩٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٢٦٠مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ٢٩٧و مسلم حدیث شماره  ٥٩٢٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٩٤

 

موھای سرش را به خاطر عبادت و زھد در غیر از  که کسیبدعت است،  - سوم
ی ا د و نشانهنما سر طور اگر تراشیدن موی نیجایگاھی که بیان شد، بتراشد، ھم چھار

خوارج  چه نانچد، وش یمعرفکامل بودن زھد  میعال برای صالحان قرار گیرد، یا از
 نیز بدعت است. کردن مرتکب شدند. تراشیدن موی سر بعد از توبه

حرام است، مانند تراشیدن موی سر ھنگام مصیبت یا مردن خویشاوندان  - چھارم
حرام  به خاطر مشابھت با کافران و فاسقانھا. تراشیدنش در چنین موقعی  و مانند آن

 .است
مباح است، تراشیدن سر به خاطر حاجت و نیاز، مانند بیماری یا دفع اذیت  - پنجم

 و مانند آن. پششو آزار 
 .موھای سرش را بتراشداز اسباب گذشته  یسبب ای اینکه بدون نیاز و - ششم

فقط در ایام  ج ر اینکه پیامبرافضل این است که بدون ضرورت تراشیده نشود، به خاط
 تراشید. حج و عمره موھای سرش را می

 وضو -٤
 دگیبنبرای  مخصوص یلکش ادر اعضای انسان بوضو: استفاده کردن از آب پاک 

 .أل الله

 فضیلت وضو

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ثِْ� يَا بَِالُل « :قَاَل بِلَِالٍل ِعنَْد َصَالِة الَفْجرِ  ج أ َحدِّ

ْرىَج َ�َمٍل َعِملْتَُه يِف اإلِْسَالِم، فَإِ�ِّ َسِمْعُت َدفَّ َ�ْعلَيَْك َ�ْ�َ يََديَّ يِف اجلَنَّةِ 
َ
قَاَل: » بِأ

 
َّ

ْو َ�َهاٍر، إِال
َ
ْر َطُهوًرا، يِف َساَعِة يَلٍْل أ َ�َطهَّ

َ
�ِّ لَْم أ

َ
ْرىَج ِعنِْدي: �

َ
َما َعِملُْت َ�َمًال أ

 ِ َ َصلَّيُْت بَِذل َص�ِّ
ُ
ْن أ

َ
ُهوِر َما ُكِتَب يِل أ  ١.َك الطُّ

: فرمودنماید که به بالل ھنگام نماز صبح  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره
که پس از مسلمان شدن انجام  ین عملیتر دوارکنندهیبالل! به من بگو: ام یا«

ش خود در یشاپیت را پیھا کفش یرا من صدای، چه بوده است؟ زیا داده
تر از  دوارکنندهیام که نزد من ام انجام نداده یپاسخ داد: کار». دمیبھشت شن

                                           
 با لفظ بخاری ٢٤٥٨و مسلم حدیث شماره  ١١٤٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٦٩٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

رم، چندان یگ یا روز میشب  ی که در ھر لحظه یین باشد که ھمواره با وضویا
 ».خوانم یم مقّدر شده باشد، نماز میکه برا

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َعبُْد «قَاَل:  ج أ

ْ
 ال

َ
أ ِو الُْمْؤِمُن  -الُْمْسِلُم إَِذا تَوَضَّ

َ
 -أ
ْو َمَع آِخِر  -َ�َغَسَل وَْجَهُه َخَرَج ِمْن وَْجِهِه لُكُّ َخِطيئٍَة َ�َظَر إيَِلَْها بَِعيْنَيِْه َمَع الَْماِء 

َ
أ

َمَع ، فَإَِذا َغَسَل يََديِْه َخَرَج ِمْن يََديِْه لُكُّ َخِطيئٍَة اَكَن َ�َطَشتَْها يََداُه -َ�ْطِر الَْماِء 
ْو َمَع آِخِر َ�ْطِر الَْماِء 

َ
، فَإَِذا َغَسَل رِْجلَيِْه َخرََجْت لُكُّ َخِطيئٍَة َمَشتَْها رِْجَالهُ -الَْماِء أ

ْو َمَع آِخِر َ�ْطِر الَْماِء  -َمَع الَْماِء 
َ
نُوِب  -أ  ١.»َحىتَّ َ�ُْرَج نَِقيًّا ِمَن اذلُّ

ی  بندهھرگاه : «فرمودنماید که  روایت می ج الله رسولاز  س ابوھریره
که با نگاِه شوید، ھر گناھی  گیرد و صورتش را می مسلمان یا مؤمن وضو می

آب از صورت قطره مرتکب شده است با آب یا با آخرین چشمانش به حرام 
که با دستانش  شوید، ھر گناھی را ھایش را می دست که گاه  و آنریزد.  می

ریزد. و وقتی که  ھایش می آب از دستقطره ، با آب یا با آخرین انجام داده
شوید، ھر گناھی را که پاھایش به سوی آن رفته است، با آب یا  پاھایش را می

 ی گناھان ریزد. به طوری که شخص از ھمه آب از پاھایش میقطره آخرین 
 ».گردد پاک می

 ھای وضو فرض
 باشند: ھای وضو شش عدد و بر اساس ترتیب می فرض

 باشند. شستن صورت که آب در بینی و در دھان کردن نیز از آن می .١
 ھا. شستن دو دست با آرنج .٢
 ھا. مسح سر و گوش .٣
 شستن پاھا تا قوزک. .٤
 .ی که نام برده شداعضای درترتیب ت یرعا .٥
 پی در پی شستن اعضا. .٦

شود و تیمم  عضوی از اعضای وضوی او از بین برود، فرض از او ساقط می که کسی
نیز نیاز نیست، برای اینکه محل فرض از بین رفته است و اگر به جایش عضو مصنوعی 

                                           
  ٢٤٤مسلم حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٦٩٦

 

باشد، غسل، مسح و تیمم برایش واجب نیست. ھر چیزی که مانع رسیدن آب به 
ھای مصنوعی، وضو و غسل با آن صحیح  شود، مانند چرک و رنگ و ناخن پوست می

 .نیست، بلکه از بین بردن آن واجب است

 ھای وضو سنت
اند از: مسواک زدن، مضمضه کردن، سپس استنشاق، قبل از  ھای وضو عبارت سنت

شستن صورت، خالل کردن بین انگشتان و از سمت راست شروع کردن و دو مرتبه و 
 سه مرتبه شستن و دعای بعد از وضو و دو رکعت نماز خواندن بعد از آن.

 شود: مقدار آبی که برای وضو استفاده می
د و با یک یشواز سه مرتبه ن  بیش، را اعضایشسنت در وضو این است که مسلمان 

نماید، عمل بدی  یرو هزیاد که کسیُمّد، وضو بگیرد و در مصرف آب اسراف نکند و 
 انجام داده و تجاوز و ظلم مرتکب شده است.

ھای مصنوعی متحرک  به بینی و انگشتی از طال نیاز دارد یا از دندان که کسی
وضو بگیرد یا غسل نماید، خواھد  می که ھنگامینیست  زیایننماید، پس  ستفاده میا

 ر و ساعت نیز چنین است.تا تکانش دھد، انگشیآن را بیرون کند 
 دھد: آنچه را که مسلمان ھنگام بیدار شدن از خواب انجام می

ھایش را  خواست وضو بگیرد، سه مرتبه دست از خواب بیدار شد و می که کسی
 بشوید.

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن نَْوِمِه، فََال َ�ْغِمْس يََدهُ «قَاَل:  ج أ

َ
إَِذا اْستَيَْقَظ أ

ْ�َن بَاتَْت يَُدهُ 
َ
 يَْدرِي أ

َ
نَاِء َحىتَّ َ�ْغِسلََها ثََالثًا، فَإِنَُّه ال ِ

ْ
 ١.»يِف اإل

یکی از شما از  که ھنگامی: «فرمودنماید که  روایت می ج از پیامبر س ابوھریره
را یز ؛خواب بیدار شد، پس دستش را در ظرف فرو نبرد تا اینکه سه مرتبه آن را بشوید

 ».استدا کرده یپداند ھنگام خواب دستش کجا و با چه چیزی تماس  او نمی

 وضوی جایز روش
 اینکه مسلمان با قلب خویش نیت نماید، سپس مضمضه و استنشاق نماید، بعد

ھا بشوید، بعد سر و  ا آرنجتانگشتان  ز سرش را ایھا صورتش را بشوید، سپس دست

                                           
 با لفظ مسلم ٢٧٨و مسلم حدیث شماره  ١٦٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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را بشوید، ھر عضوی را یک مرتبه ھا  آن گوشش را مسح نماید، سپس پاھا و قوزک
 بشوید، کافی است.

 وضوی کامل روش
ھایش را سه مرتبه بشوید،  اینکه مسلمان با قلبش نیت وضو نماید، بعد کف دست

سپس با یک کف آب، مضمضه و استنشاق نماید، نصف کف آب برای دھان و نصف 
دیگر برای بینی استفاده کند، سه مرتبه با سه کف آب انجام دھد، سپس صورتش را 

دست چپش را با آرنج نیز سه مرتبه بشوید، بعد دست راستش را با آرنج سه مرتبه و 
شروع به دستش با  س سرش را از قسمت پیشانی تا پشت آن،سه مرتبه بشوید. سپ

، بعد دمسح را برگردانَ  تا جایی که شروع کرده است ،از پشت پسسو  مسح نماید
را مسح کند، ھا  آن پشتد و با انگشت ابھام َر ھایش فرو بَ  انگشت سبابه را داخل گوش

زک سه مرتبه بشوید، و بعد پای راستش را با قوزک سه مرتبه و بعد پای چپش را با قو
 - شاءالله ان - بین انگشتان را خالل نماید، سپس دعاھایی که مسنون است و در آینده

 شود، را بخواند. بیان می

 ج وضوی پیامبر روش
انَ  َ�نْ  ى ُ�ثَْماَن �َْن َ�فَّ

َ
نَُّه، َرأ

َ
 ُ�ثَْماَن �

َ
يِْه  س مُحَْراَن َمْو�  ىلَعَ َكفَّ

َ
فَْرغ

َ
َداَع بِإِنَاٍء، فَأ

ْدَخَل يَِمينَُه يِف اِإلنَاِء، َ�َمْضَمَض، َواْستَنَْشَق، ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه 
َ
ثََالَث ِمَراٍر، َ�َغَسلَُهَما، ُ�مَّ أ

ِسِه، ُ�مَّ 
ْ
 الِمْرَ�َقْ�ِ ثََالَث ِمَراٍر، ُ�مَّ َمَسَح بَِرأ

َ
 ثََالثًا، َوَ�َديِْه إىِل

َ
َغَسَل رِْجلَيِْه ثََالَث ِمَراٍر إىِل

 ِ ، ُ�مَّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُث « :ج الَكْعبَْ�ِ َعتَْ�ِ َال ُ�َدِّ
ْ
َْو وُُضوِ� َهَذا، ُ�مَّ َص�َّ َر�

َ
� 

َ
أ َمْن تَوَضَّ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

  ١».ِ�يِهَما َ�ْفَسُه، ُغِفَر هل
گوید که او عثمان را مشاھده کرد  می س عثمان بن عفان ی مران غالم آزاد شدهُح 

 )چ(تا م راھا  آن ھایش آب ریخت و که ظرف آبی خواست، سه مرتبه بر کف دست
و  ، بعد مضمضه(آب برداشت) درک داخلشست، سپس دست راستش را در ظرف 

ھا سه  استنشاق نمود و بعد سه مرتبه صورت خویش را شست و دستانش را با آرنج
ھا سه مرتبه  ا قوزکتسپس سرش را مسح کرد، بعد پاھایش را  مرتبه نیز شست.

                                           
 با لفظ بخاری ٢٢٦و مسلم حدیث شماره  ١٥٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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مانند وضوی من وضو بگیرد، سپس  سکھر«: فرمود ج رسول اللهشست. سپس گفت: 
اش را مورد مغفرت قرار  تمام گناھان گذشته اللهدو رکعت نماز با اخالص بخواند، 

 ».د دادخواھ

 ج انواع وضوی پیامبر
دو مرتبه ھم گاھی و  یک مرتبهگاھی  اعضای وضویش را ج پیامبرثابت است که 

 سنت ھستند.ھا  این ی و سه مرتبه شستن نیز ثابت است و ھمه ه استشست
نوع ھر سه به خاطر زنده نگه داشتن سنت تر این است که  برای مسلمان با فضیلت

 نماید.شان مداومت  ترین طور که بیان شد بر کامل ھمان و دھدرا انجام 

 انلَّيِبُّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  .١
َ
أ ةً  ج قَاَل: تَوَضَّ ًة َمرَّ  ١.َمرَّ

بار  یکو ھر عضو وضو را  وضو گرفت ج گوید: پیامبر می ب ابن عباس
 . شست

ِ بِْن َز�ْدٍ  .٢ نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
َ�ْ�ِ  ج أ َ�ْ�ِ َمرَّ  َمرَّ

َ
أ  ٢.تَوَضَّ

ویش را دو اعضای وضو وضو گرفت  ج پیامبرگوید:  می س عبدالله بن زید
 مرتبه شست.

 حکم وضو گرفتن برای ھر نمازی
خواست نماز بخواند، وضو بگیرد، تجدید وضو  که ھنگامیوضو واجب است  بی برای

 تواند با یک وضو چند نماز بخواند. برای ھر نماِز فرض، سنت است و می

لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ ﴿فرماید:  بلند مرتبه می الله .١ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ� ٱلصَّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� 
َ
ْ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ يِۡديَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

 � برخاستید، اید، چون به [قصِد] نماز  که ایمان آورده  ای کسانی«. ]٦[المائدة:  ﴾ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ
ھایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاھایتان را تا دو قوزک  صورت و دست

 ».[بشویید]

                                           
 ١٥٧بخاری حدیث شماره  -١
 ١٥٨بخاری حدیث شماره  -٢
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�َِس بِْن َمالٍِك  .٢
َ
 ِعنَْد لُكِّ �َ  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س َ�ْن َ�ْمُرو �ُْن اَعِمٍر، َ�ْن أ

ُ
أ تَوَضَّ

َحَدنَا الوُُضوُء َما لَْم ُ�ِْدْث قُلُْت: َكيَْف ُكنْتُْم تَْصنَُعوَن؟ قَا .َصَالةٍ 
َ
 ١.َل: ُ�ِْزُئ أ

برای ھر نمازی  ج که گفت: پیامبرکند  می روایت س عمرو بن عامر از انس 
کردید؟ انس  گوید که من گفتم: شما چه کار می گرفت. عمرو می وضو می

 کافی بود. نما تیم، ھمان وضو برایجواب داد: ما تا وقتی که وضو داش

نَّ انلَّيِبَّ  س بَُر�َْدةَ َ�ْن  .٣
َ
َفتِْح بِوُُضوٍء وَ  ج أ

ْ
لََواِت يَْوَم ال اِحٍد، َوَمَسَح ىلَعَ َص�َّ الصَّ

يْهِ  َْوَم َشيْئًا لَْم تَُ�ْن تَْصنَُعُه، قَاَل:  .ُخفَّ ُ ُ�َمُر: لََقْد َصنَْعَت ايلْ َ�ْمًدا «َ�َقاَل هلَ
 ٢.»َصنَْعتُُه يَا ُ�َمرُ 

ی نمازھا را با یک وضو  در روز فتح مکه، ھمه ج پیامبرگوید:  می س ُبَریده
به او گفت:  س ھا) مسح کرد. عمر ھا (موزه و ھنگام وضو گرفتن بر ُخف خواند

: فرمود ج الله امروز عملی انجام دادی که قبل از آن انجام ندادی؟ رسول
 ».ای عمر، قصدا انجام دادم«

 دعای بعد از اتمام وضو روش

َ بْ  ُ�َمرَ َ�ْن  .١
ْ
اِب ِن اخل نَّ انلَّيِبَّ  س طَّ

َ
 «قَاَل:  ج أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 َ�َقاَل أ

َ
أ َمْن تَوَضَّ
 ُ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
َنَِّة  اُهللا وَْحَدُه ال

ْ
بَْواُب اجل

َ
ُ أ

َ
 فُِتَحْت هل

َّ
إِال

 ِّ�
َ
 ٣.»َها َشاءَ اثلََّماِ�يَُة يَْدُخُل ِمْن �

وضو بگیرد  که کسی: «فرمودکه کند  می روایت ج از پیامبر س عمر بن خطاب

ًدا «و بعد از آن بگوید:  نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ُ
ُ

که ھرکدام  شوند، از ی بھشت برایش باز می ، ھشت دروازه»َ�بُْدُه َورَُسوهل
 .»شود بخواھد، وارد می

                                           
 ٢١٤بخاری حدیث شماره  -١
 ٢٧٧مسلم حدیث شماره  -٢
 ٢٣٤مسلم حدیث شماره  -٣
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يِب َسِعيدٍ  .٢
َ
 َ�َقاَل: ُسبَْحانََك اللَّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
أ ، َوحِبَْمِدَك َمْن تَوَضَّ ُهمَّ

تُوُب إيَِلَْك، ُكِتَب يِف َرقٍّ ُ�مَّ ُطِبَع بَِطابٍَع 
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
فَلَْم أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 يَْوِم ال

َ
 ١».يُْ�رَسْ إىِل

وضو بگیرد،  که کسی: «فرمودکه کند  می روایت ج از پیامبر س ابوسعید

ْستَْغِفُرَك ُسبَْحانََك اللَّ «سپس بگوید: 
َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، َوحِبَْمِدَك أ ُهمَّ

تُوُب إيَِلَْك 
َ
شود و تا  شود و سپس ُمھر زده می میی پوستی نوشته  در پاره »َوأ

 ».شود روز قیامت ُمھرش شکسته و باز نمی

 ھای وضو شکننده
 باشند: ھای وضو شش عدد می شکننده

که از دو راه خارج شود، مانند ادرار و مدفوع، باد، منی، مذی، خون و ھرچه  - اول
 ھا. مانند آن

د و روزه را نیز باطل نشک یم، وضو را نافیشداروھایی مانند اما داخل کردن 
 د.نمای نمی

 ھوشی یا مستی و دیوانگی. بی از بین رفتن عقل با خواب عمیق، یا - دوم
 لمس کردن شرمگاه با دست بدون حایل و مانع. - سوم

 کند. ھر چیزی که غسل را مانند جنابت و حیض و نفاس واجب می - چھارم
 مرتد شدن. - پنجم
 آنچه که در ُسم شتر وجود دارد.خوردن گوشت شتر و ھر  - ششم

ةَ  .١ ِ  س َ�ْن �رُْسَ  : «ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
أ  ٢.»َمْن َمسَّ فَرَْجُه فَلْيَتَوَضَّ

را شرمگاھش  کسھر: «فرمودکه کند  می روایت ج الله از رسول س ُبسره
 ».لمس کرد، پس باید وضو بگیرد

َل رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  .٢
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
َغنَِم؟ قَاَل:  ج أ

ْ
ُوِم ال

ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
أ
َ
أ

» 
ْ
أ ، َو�ِْن ِشئَْت فََال تَوَضَّ

ْ
أ بِِل؟ قَاَل: » إِْن ِشئَْت َ�تَوَضَّ ِ

ْ
ُوِم اإل

ُ
 ِمْن حل

ُ
أ تَوَضَّ

َ
َ�َعْم «قَاَل أ

بِلِ  ِ
ْ

ُوِم اإل
ُ
 ِمْن حل

ْ
أ  ١.»َ�تَوَضَّ

                                           
  ١٤٧٨حدیث شماره ؛ طبرانی در االوسط ٨١حدیث شماره  اللیله عمل الیوم و در صحیح؛ نسایی -١
  ٤٤٤حدیث شماره  نساییو  ٢٧٢٩٤حدیث شماره د احمصحیح؛  -٢
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 زس اپسؤال کرد: آیا  ج الله د: شخصی از رسولگوی می س جابر بن سمره
اگر خواستی : «فرمود ج الله گوشت گوسفند وضو بگیرم؟ رسول دن]خور[

 زس اپ. آن فرد دوباره سؤال کرد: آیا »وضو بگیر، و اگر نخواستی وضو نگیر
بله، از گوشت شتر وضو «: فرمود ج گوشت شتر وضو بگیرم؟ پیامبر دن]خور[

 .»بگیر

 در طھارت شک کرد، چه وقت وضو بگیرد؟ که کسی
وضویی شک کرد، بر یقین که طھارت  بی در طھارت داشتن یقین دارد و در که کسی

وضو است و در طھارت  بی است، اعتماد و عمل نماید و شخصی که یقین داشت که
 وضو بودن است، عمل نماید و باید طھارت کند. بی شک کرد، بر یقین که

يِب 
َ
ْشلَكَ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم يِف َ�ْطِنِه َشيْئًا، فَأ

َ
إَِذا وََجَد أ

َد ِر�ًا ْو َ�ِ
َ
، فََال َ�ْرَُجنَّ ِمَن الَْمْسِجِد َحىتَّ �َْسَمَع َصْوتًا، أ

َ
ْم ال

َ
ٌء أ َخَرَج ِمنُْه يَشْ

َ
 ٢.»َعلَيِْه أ

اگر شخصی در خروج چیزی (بادی) «فرمود:  ج الله رسول گوید: یم س ابوھریره
از شکمش به شک افتاد که آیا از شکمش خارج شده است یا خیر، تا وقتی که صدایی 

 ».نکرده است، از مسجد بیرون نرودنشنیده و بویی احساس 
و برای ھر نماز نیز وضو گرفتن  توضو شد، وضو گرفتن مستحب اس بی ھر وقت

گیرد، پس وضو گرفتن برایش  وضو صورت نمی مستحب است، ھر عملی که بدون
 واجب است.

 حکم باقی بودن روغن بر اعضای وضو
مانع رسیدن آب به  و دارای رنگ و رطوبت و چربی ھستند ھا اگر فقط ُپمادھا و  ِکِرم

 شان جایز است. شوند، پس باقی ماندن پوست نمی
بود که مانع ھا  آن و مانند پارافینیا یک الیه از جنس  بود میضخ ُپماد،ه یالولی اگر 

شود، از بین بردن آن ھنگام وضو و غسل واجب است، برای  رسیدن آب به پوست می
 رسد. اینکه آب به پوست نمی

                                                                                                       
 ٣٦٠مسلم حدیث شماره  -١
 ٣٦٢مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٠٢

 

 وضویی دارد بی ھمیشه حالت که کسیحکم وضو گرفتن برای 
ھای پالستیکی و  وضو است، مانند مریضی که نیاز به لوله بی برای ھمیشه که کسی

ھای مصنوعی برای خروج مدفوع  ادرار دارد تا ادرارش خارج شود یا از لوله ھای کیسه
ھر  ؛تواند آن را کنترل نماید شود که نمی نماید یا باد شدیدی از او خارج می استفاده می

شود. واجب نیست که برای ھر نمازی وضو بگیرد و اگر  وقت که وضو گرفت، پاک می
 دو نشوض بیدیدی به علت ج هک یمانز است. تابعد از دخول وقت وضو بگیرد، افضل 

شود ھر وقت که از او  ادرارش قطع نمی که کسی .برایش واجب نیست که وضو بگیرد
 ادرار و مدفوع و بادی خارج شد، وضو بگیرد.

 شود حکم آنچه که از انسان خارج می
 شود، دو نوع است: آنچه که از انسان خارج می

شود،  مثل اشک، آب بینی، آب دھان، آنچه از گوش خارج می ؛پاک است - اول
 ھا. منی، عرق و مانند آن

 نماید. غسل را واجب میه کمنی ز به ج کند،  وضو را باطل نمیھا  این ی پس ھمه
مثل مدفوع، ادرار، ودی، مذی، و خونی که از دو راه خارج  ؛نجس است - دوم

 د.شکن یموضو را ھا  این ی شود. ھمه می
 شود: حکم رطوبتی که از شرمگاه زن خارج می

 شود، دو حالت دارد: رطوبتی که از شرمگاه زن خارج می
و این کند  نمی شود، پاک است و وضو را باطل رطوبتی که از رحم خارج می - اول

 غالب است.
شود، نجس است و وضو گرفتن از آن  رطوبتی که از محل ادرار خارج می - دوم

ی که سک( بول هسلسل«طور مستمر و ھمیشگی ادامه دارد، حکم  واجب است، اگر به
 را دارد. »)ریزد پیوسته قطراتی از ادرارش می

 حکم خارج شدن خون:
 :استشود، دو نوع  خونی که از انسان خارج می

 نماید. شود، وضو را باطل می خونی که از دو راه خارج می .١
ھا  آن دندان، یا زخم و مانندھای بدن، مثل بینی،  ی قسمت خونی که از بقیه .٢

ولی بھتر است که از  ؛کند، کم باشد یا زیاد شود، وضو را باطل نمی خارج می
 باب نظافت و پاکیزگی محل آن و آن خون شسته شود.



 ٧٠٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 رت زدنحکم خواب و ُچ 
کند، اما خواب سبک در حالت ایستادن و نشستن و  خواب عمیق وضو را باطل می

رت زدن اگر کم باشد که عقل و احساس از و اما ُچ کند  نمی تکیه دادن وضو را باطل
کند، اما اگر احساس و شعور از بین برود و احساس  رود، وضو را باطل نمی بین نمی

ده و ار صرع شدچ که کسی و شود، مانند مریض نداشته باشد که چیزی از او خارج می
 شود. حالت مستی دارد، وضویش باطل مینیز شخصی که 

 
َ
َالُة َوانلَّيِبُّ  س �ََس ْ�َن َمالٍِك َ�ْن أ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
ُ�نَايِج رَُجًال فَلَْم يََزْل ُ�نَاِجيِه  ج قَاَل: أ

 بِِهمْ 
ْصَحابُُه ُ�مَّ َجاَء فََص�َّ

َ
 ١.َحىتَّ نَاَم أ

در  ج گوید: برای نماز، اقامه گفته شد، در حالی که پیامبر می س انس بن مالک
مشغول صحبت کردن بود. بعد از شنیدن اقامه، برای خواندن ی مسجد با کسی  گوشه

 ای به خواب رفته بودند. نماز بلند نشد، مگر زمانی که عده

 ها (جوراب چرمی و ضخیم) مسح بر موزه -٥
ھا به روشی  بر موزه دست کشیدنی  است به وسیله اللهمسح: عبادتی برای 

 مخصوص.
قوزک پا را نیز و دشود و  پوشانده میموزه: اسمی است برای ھر چیزی که بر پا 

 پوشاند از پوست و مانند آن است. می
گیرد  پوشاند و دو قوزک پا را فرا می جوراب: اسمی است برای ھر چیزی که پا را می

 از پنبه و مانند آن است.

 ھا حکم مسح بر موزه

نَا َمَع رَُسوِل اهللاِ «قَاَل:  س َعِن الُْمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ 
َ
َذاَت يَلْلٍَة إِْذ نََزَل َ�َقىَض  ج بَيْنَا أ

يْهِ   َوَمَسَح ىلَعَ ُخفَّ
َ
أ  ٢.»َحاَجتَُه، ُ�مَّ َجاَء فََصبَبُْت َعلَيِْه ِمْن إَِداَوٍة اَكنَْت َميِع، َ�تَوَضَّ

 ز(ابودم،  ج الله در راھی، ھمراه رسول ھا شبگوید: یکی از  می س مغیره بن شعبه
ای که  من از آفتابه و سپس آمد .و برای قضای حاجت رفت پایین آمد )ی خویشسوار

 ھایش مسح کرد. ھمراھم بود، آب ریختم، پس وضو گرفت و بر موزه

                                           
 با لفظ مسلم ٣٧٦و مسلم حدیث شماره  ٦٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٢٧٤و مسلم حدیث شماره  ٢٠٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٠٤

 

 ھا مدت مسح بر موزه
برای  و ،روز یک شبانه برای مقیم ،بعد از ھر وضوی کامل ھا مسح بر موزه .١

پوشیدن  د ازن مسح بعیو زمان مسح از اول ؛روز جایز است سه شبانه مسافر
 شود.  شروع می

يِب َطاِلٍب 
َ
ِّ بِْن أ يَّاٍم َويَلَايِلَُهنَّ لِلُْمَسافِِر،  ج َجَعَل رَُسوُل اهللاِ  قَاَل: س َ�ْن يلَعِ

َ
ثََالثََة �

 ١.َو�َْوًما َويَلْلًَة لِلُْمِقيمِ 
روز و برای  شبانهفر سه برای مسا ج گوید: رسول الله می س طالب علی بن ابی

 روز وقت تعیین نمود. یم یک شبانهمق
مدت  ،است دشوار شبرایھا  زهمو مسافری که پوشیدن و بیرون کردن یبرا .٢

 دثحواھا و  در مصیبت انیناجو  ھا نشان آتشمانند  .شود مسح محاسبه نمی
 امور حساسد موردر ھایی  تهبسکه  ھا و چاپارھایی رسان نامهعمومی و مانند 

 مانند آن. و به ھمراه دارندمسلمانان 

 ھا ھای مسح بر موزه شرط
ھای پا را بپوشاند، در حالت  قوزک د،باش شود مباح و پاک اینکه آنچه پوشیده می

 ِی زمان ی  زهباو در  (نه در غسل) صورت گیرد وضویی بی مسح در ،پاکی پوشیده شود
 برای مقیم یا مسافر باشد.  جایز

 ھا مسح بر موزه روش
قسمت برد، سپس با دست راست خویش،  مسلمان دو دستش را در آب فرو می دفر

موزه یا جوراب پای راستش را از انگشتان به طرف قسمت پایین ساق،  (روی)باالیی 
کند، و پای چپ با دست چپ  نماید، البته زیر و پشت پا را مسح نمی یک مرتبه مسح می

 شود. بر چپ مقدم می شود، و پای راست به ھمین صورت مسح می
دو جوراب بر روی ھم به پایش نماید، در حالی که طھارت و وضو داشته  که کسیو 

کند، اما اگر جوراب دومی را در حالی که طھارت  باشد، فقط بر جوراب باالیی مسح می
 کند. نداشته به پا کرده است، بر جوراب اولی مسح می

                                           
  ٢٧٦مسلم حدیث شماره  -١



 ٧٠٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 تواند یم، استه ه شھرش برگشتسپس ب و در سفر یک روز مسح نموده که کسی
نماید. اگر مقیم سفر کرد و یک روز بر  املکرا  روز است شبانهمدت مسح مقیم که یک 

 املکرا  روز است مدت مسح مسافر که سه شبانه تواند یم، ده بوھایش مسح نمود موزه
 نماید.

 شود: ی موارد ذیل باطل می ھا به وسیله مسح بر موزه
 آنچه را پوشیده است، بیرون شود. که ھنگامی .١
 غسلی مانند جنابت بر او الزم باشد. که ھنگامی .٢
 زمانی که مدت مسح تمام شود. .٣

 رود. اما طھارت فقط با یکی از نواقض وضو از بین می

 مسح بر عمامه و روسری زنانه روش
ی مرد، و بر روسری زن، ھنگام ضرورت، بدون تعیین  مسح کردن بر عمامه .١

عمامه و روسری زنان صورت  تر بیشوقت جایز است. و مسح بر قسمت 
 را بپوشد و بر سر نماید.ھا  آن گیرد، بھتر این است که در حالت طھارت می

و موی مصنوعی حکم عمامه و روسری زنان را دارد، ھنگام وضو، مسح کردن بر آن 
غسل نماید، بیرون کردنش واجب است، اگر ھنگام خواھد  می وقتی کهجایز است و 

وضو گرفتن، مشقتی نیست بیرون کردن آن واجب است و مسح بر موھای اصلی 
 گیرد.  صورت می

َميَّةَ 
ُ
يُْت انلَّيِبَّ  س َ�ْن َ�ْمِرو بِْن أ

َ
يْهِ  ج قَاَل: َرأ  ١.َ�ْمَسُح ىلَعَ ِعَماَمِتِه وَُخفَّ

ھایش  را مشاھده کردم که بر عمامه و موزه ج گوید: پیامبر می س عمرو بن امیه
 کرد. مسح می

وضویی مانند  بی ھا و عمامه و روسری زنانه، در ھا و جوراب مسح کردن بر موزه .٢
، دش باگر در مدت مسح جن ؛جایز است ادرار و مدفوع و خواب و مانند آن،

 کند، بلکه غسل تمام بدنش واجب است.پس مسح ن

                                           
  ٢٠٥بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٠٦

 

 بندی ھای شکسته مسح بر چوب روش
ھا تا زمان باز  ھای شکسته بندی و باندھا، از تمام جھت مسح کردن بر چوب .١

اگر چه مدت زمان طوالنی سپری شود، اگر جنب شود یا  ؛واجب است کردنش
اگر مسح فقط بر قسمتی از آن  زین در حالت غیر طھارت آن را پوشیده باشد، و

 .ممکن باشد از او پذیرفته است
باشد، واجب است که با آب شسته شود، اگر ضرر داشته باشد،  آشکار ،زخماگر  .٢

زخم را با آب مسح نماید. اگر مسح کردن با آب برایش مقدور نباشد، تیمم 
اگر مسح کردن با ی آب مسح نماید.  کند و اگر زخم پوشیده باشد، به وسیله

بعد از اتمام وضو  حالت تیممھردو  ، تیمم کند و درآب برایش مقدور نباشد
 باشد.

 غسل -٦
 مخصوص یشستن تمام بدن با آب پاک به روش لهیه وسب ،غسل: عبادتی برای الله

 .است

 ھای غسل واجب کننده
 :دھستنھای غسل شش عدد  واجب کننده

ی استمنا یا  که با لذت از مرد یا زن به وسیله فشار جھش وخروج منی با  - اول
 شود. جماع یا احتالم خارج می

 ی ذکر در فرج زن اگر چه انزال صورت نگیرد. غایب شدن حشفه - دوم
شھیدی که در میدان جنگ در راه الله  هالبت ؛ھر وقت مسلمانی فوت نماید - سوم

 شود. نمیداده شود، غسل  کشته می
 کافر مسلمان شود. که ھنگامی - چھارم
 حیض. - پنجم
 نفاس. - ششم

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْرَ�ِع، ُ�مَّ َجَهَدَها َ�َقْد «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
إَِذا َجلََس َ�ْ�َ ُشَعِبَها األ

 ١.»وََجَب الَغْسُل 

                                           
 با لفظ بخاری ٣٤٨و مسلم حدیث شماره  ٢٩١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٧٠٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

چھار ھر وقت شوھر میان : «فرمودکه کند  می روایت ج از پیامبر س ابوھریره
 ».شود ھمسرش قرار گیرد، و ھمبستری کند، غسل واجب می یدست و پا

 زیجا غسل روش
 اینکه مسلمان نیت غسل نماید، سپس تمام اعضای بدنش را یک مرتبه بشوید.

 غسل کامل روش
ج و ْر ھایش را سه مرتبه بشوید، بعد فَ  اینکه مسلمان نیت غسل نماید، سپس دست

آنچه آغشته شده را بشوید، سپس وضوی کامل بگیرد، بعد سرش را سه مرتبه بشوید و 
ی جسم خویش را یک مرتبه بشوید و  نماید، بعد بقیهموھای سرش را با دستش خالل 

 غسل را از سمت راست آغاز نماید و دست را بر بدنش بمالد و در آب اسراف نکند.

 ج غسل پیامبر روش
ثَتِْ� َخاليَِت َميُْمونَةُ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ْدَ�يُْت لِرَُسوِل «قَالَْت:  ل قَاَل: َحدَّ

َ
أ

 ُغْسلَُه ِمَن  ج اهللاِ 
َ
فَْرغ

َ
نَاِء، ُ�مَّ أ ِ

ْ
ْدَخَل يََدُه يِف اإل

َ
ْو ثََالثًا، ُ�مَّ أ

َ
َ�ْ�ِ أ يِْه َمرَّ َنَابَِة، َ�َغَسَل َكفَّ

ْ
اجل

 
َ
أ اًك َشِديًدا، ُ�مَّ تَوَضَّ

ْ
رَْض، فََدلََكَها َدل

َ ْ
 بِِه ىلَعَ فَرِْجِه، وََغَسلَُه �ِِشَماهِلِ، ُ�مَّ رَضََب �ِِشَماهِلِ األ

ِه، ُ�مَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ، ُ�مَّ وُُضوَءُه لِلصَّ  ِسِه ثََالَث َحَفنَاٍت ِمْلَء َكفِّ
ْ
 ىلَعَ َرأ

َ
فَْرغ

َ
َالِة، ُ�مَّ أ

تَيْتُُه بِالِْمنِْديِل فََردَّهُ 
َ
 ١.»َ�نَىحَّ َ�ْن َمَقاِمِه َذلَِك، َ�َغَسَل رِْجلَيِْه، ُ�مَّ أ

برایم چنین  ج رھمسر پیامب ،ل ام میمونه گوید که خاله می ب ابن عباس
ھایش را تا مچ دو یا  دست اوگذاشتم.  ج بیان کرد: آب غسل جنابت کنار رسول الله

سه بار شست. سپس دستش را وارد ظرف آب کرد و بر شرمگاھش آب ریخت و با 
گاه دست چپش را به زمین زد و آن را به شدت مالید، بعد  دست چپ آن را شست. آن

گرفت. دو کف دستش را سه بار پر از آب کرد و بر  از آن، مانند وضوی نماز، وضو
، پاھایش را جایی سرش ریخت، سپس تمام بدنش را شست و در پایان، با اندکی جابه

 حوله آوردم، که آن را نپذیرفت. ششست. من برای

                                           
 با لفظ مسلم ٣١٧و مسلم حدیث شماره  ٢٧٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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سنت این است که فرد مسلمان، قبل از غسل، وضویی مانند وضوی نماز بگیرد، 
برایش مشروع پس اگر غسل نمود و قبلش وضو نگرفت یا قبل از غسل وضو گرفت، 

 .بعد از غسل نیت وضو نمایده کنیست 

 شود، حرام است برای جنب آنچه که در زیر بیان می
 لحرام.نماز خواندن، طواف کعبه، ماندن در مسجد ا

نتُۡم ُسَ�َٰرٰى ﴿فرماید:  بلند مرتبه می الله
َ
لَٰوةَ َوأ ْ ٱلصَّ ْ َ� َ�ۡقَر�ُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡو 
َ
ۡرَ�ٰٓ أ ْۚ �ن ُكنُتم مَّ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا ْ َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيٍل َح�َّ ٰ َ�ۡعلَُموا َح�َّ

ٰ َسَفٍر  ُمواْ َ�َ ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ۡو َ�َٰمۡسُتُم ٱلنَِّسآَء فَلَۡم َ�ُِدوا
َ
َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن ٱۡلَغآ�ِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
أ

ا َ�ُفوًرا َ َ�َن َ�ُفوًّ يِۡديُ�ۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ
َ
. ]٤٣[النساء:  ﴾٤٣َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

گویید و  اید، در حال مستی به نماز نایستید تا زمانی که بدانید چه می آوردهکه ایمان   ای کسانی«
اید، به نماز [و مسجد] نزدیک نشوید مگر آنکه  [ھمچنین] ھنگامی که ُجُنب ھستید، تا غسل نکرده

رھگذر باشید؛ و اگر بیمار یا مسافر بودید یا یکی از شما از مکان قضای حاجت آمد یا با زنان 
اید، پس [باید] با خاکی پاک تیمم کنید؛ [به این  ید و [برای وضو یا غسل] آب نیافتهآمیزش کرد

 ».است گمان، الله بخشایندۀ آمرزگار  ھایتان را [با آن] مسح نمایید. بی روش که] چھره و دست
نب تالوت قرآن و لمس کردنش جایز است، البته افضل این است که این برای ُج 

 د.عمل با طھارت صورت گیر

 خواب جنب روش
 سنت این است که انسان بعد از جماع غسل نماید. .1

و افضل این است که فرجش  بخوابد در حالی که جنب است، و جایز است که انسان
 را بشوید و وضو بگیرد و بعد بخوابد.

ْن َ�نَاَم، وَُهَو ُجنٌُب،  ج قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
َراَد أ

َ
 إَِذا أ

َ
أ َغَسَل فَرَْجُه، َوتَوَضَّ

َالةِ   ١.لِلصَّ
خواست بخوابد، در حالی که  ھر وقت می ج پیامبرکند:  روایت می ل عایشه

 گرفت. شست و وضویی مانند وضوی نماز می جنب بود، شرمگاه خویش را می

                                           
 با لفظ بخاری ٣٠٥و مسلم حدیث شماره  ٢٨٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 جایز است که زن و مرد در حالت جنابت، از یک ظرف غسل نمایند، اگر چه .2
 را مشاھده نماید.عورت دیگری ھرکدام 

نَا َوانلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
ْغتَِسُل أ

َ
 ١.ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد ِمْن َجنَابَةٍ  ج قَالَْت: ُكنُْت أ

آب  در حالی که جنب بودیم از یک ظرِف  ج پیامبرگوید: من و  می ل عایشه
 کردیم. غسل می

 نماید جماع را تکرار می که کسیغسل  روش
با او خواھد  می نماید و سپس دوباره با زنش جماع می که کسیمستحب است برای 

؛ اگر مقدور نبود، وضو بگیرد ویا با سایر زنانش جماع کند، بین دو جماع غسل کند، 
 تر خواھد بود. برای جماع دوم با نشاط زیرا

یک مرتبه  ،با زنش یا با زنانش جماع کرده است تر بیشدو مرتبه یا  که کسیبرای 
 .غسل کردن جایز است

�ٍَس َ�ْن 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س أ

َ
 ٢.اَكَن َ�ُطوُف ىلَعَ �َِسائِِه بُِغْسٍل َواِحدٍ  ج أ

شد و یک غسل انجام  با تمام ھمسرانش ھمبستر می ج گوید: پیامبر می س انس
 داد. می

 ھای مستحب غسل
 اند از: ھای مستحب عبارت از جمله غسل

  ؛یا عمرهغسل احرام برای حج 
  ؛دھد شخص فوت شده را غسل می که کسیغسل کردن برای 

  ؛آید بعد از دیوانگی یا بیھوشی، به ھوش می که کسی
  ؛غسل داخل شدن به مکه

  ؛غسل برای تکرار ھر جماع
 مشرکی را دفن نمود. که کسیغسل برای 

                                           
 با لفظ بخاری ٣٢١و مسلم حدیث شماره  ٢٦٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٣٠٩و مسلم حدیث شماره  ٢٦٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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 احکام غسل
تنھایی در حمام و واجب است که ھنگام غسل از دید مردم دور باشد، اگر در  .١

مانند آن غسل کرد، جایز است که لخت باشد، ولی با پوشش غسل کردن 
تر است از اینکه مردم از او حیا  افضل است، اگر چه تنھا باشد، الله مستحق

 داشته باشند.
 یک غسل برای حیض و جنابت، یا جنابت و روز جمعه و مانند آن جایز است. .٢
جنابت، برای زن واجب نیست که موھای غسل زن مانند مرد است، در غسل  .٣

 سرش را باز نماید.
مانند غسل جنابت است، ولی برای  دهش سافن ای حایض وشخِص کیفیت غسل  .٤

مستحب است که موھای سرشان را باز کنند و با آب و  دهش سانفحایض و 
شان را با خوشبویی  سدر غسل نمایند و موھای سرشان را محکم بمالند و فرج

 مسح کنند.
جایز  نددارخوراکی  ھای زودنیافھایی که  کننده  استفاده کردن از تمام پاک .٥

را به ھا  آن  ،که کارخانه نیا امپو، روغن مو و... البته به شرط. مانند شاست
مانند صابون مایع و جامد تغییر دھد، اگر چه اصل آن از روغن ھشکل دیگری 

 است.
 شود، به شرط متولد می مکافتن شکو ش ی سزارین به وسیله اش بچه که کسی .٦

که خون از فرجش خارج نگردد، غسل کردن برایش واجب نیست، ولی اگر  نیا
 نمود، بعد از اینکه پاک شد، غسل نماید. مانیازطبیعی  صورتبه 

 ھای غسل از سنت
وضو قبل از غسل کردن، از بین بردن مایعاتی که اطراف شرمگاه است، سه مرتبه 

 از سمت راست شروع کردن. آب بر سر ریختن و

 مقدار آب غسل
 نماید. دهاستفایک صاع تا پنج ُمّد آب  بین ،ر غسلدسنت این است که 

آب استفاده نماید، جایز است که سه  تر بیشاگر آب کافی نبود یا ضرورت بود که 
 .جایز نیست صاع و مانند آن استفاده کند و اسراف کردن در آب وضو، غسل و نظافت
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�ٍَس َ�ْن 
َ
ْمَداٍد،  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س أ

َ
 مَخَْسِة أ

َ
اِع إىِل ْو اَكَن َ�ْغتَِسُل، بِالصَّ

َ
َ�ْغِسُل، أ

 بِالُْمدِّ 
ُ
أ  ١.َو�َتَوَضَّ
کردند و با یک مد  با یک صاع تا پنج مد آب غسل می ج گوید: پیامبر می س انس

 گرفتند. آب وضو می

 حکم غسل کردن در توالت
که مسلمان در مکانی پاک مانند حمام و... غسل نماید. و غسل سنت این است 

محل نجاست  ؛ زیراباشد ھایی که مکان قضای حاجت است، مکروه می کردن در توالت
در جایی که غسل  طور . ھمینشود باعث وسواس می است و غسل کردن در آن

 نماید، نباید ادرار کند تا اینکه نجس نشود. می

 د سپس آب از او خارج شودغسل نمای که کسیحکم 
شود،  و بدون شھوت خارج می جھشنماید سپس منی از او بدون  غسل می که کسی

 غسل نکند، ولی شستن آن و وضو گرفتن برای نماز واجب است.وباره د
 حکم غسل کردن محتلم: 

ر و شلوارش مشاھده کَ وقتی که شخص از خواب بیدار شد و رطوبتی را اطراف ذَ 
 دارد:کرد، سه حالت 

 اینکه یقین دارد که منی است، پس غسل برایش واجب است. .١
آنچه که به او اصابت کرده را  و که منی نیست، پس حکم ادرار دارد یقین دارد .٢

 شوید.ب
اگر یادش آمد که احتالم شده است، غسل برایش  ؛برایش مجھول استت یوضع .٣

 شود. می واجب است و اگر چیزی یادش نیامد، مذی است و حکم ادرار اجرا

 از غسل کردن معذور است که کسیحکم 
یا با استفاده کردن  استجنب اگر به خاطر عدم وجود آب، از غسل کردن معذور 

اگر آب یافت غسل کند و نمازھایی که با تیمم خوانده را  وشود، تیمم نماید،  متضرر می
 نکند. رارکت

                                           
 با لفظ بخاری ٣٢٥شماره و مسلم حدیث  ٢٠١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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جنب بود و آبی نیافت، یا از استفاده کردن آن به خاطر بیماری  که ھنگامیزن 
ھر  وبه تأخیر افتاد، تیمم نماید.  نشدخوب شدر صورت استفاده از آب،  معذور بود، یا

 وقت موجب تیمم از بین رفت، غسل نماید.

 حکم غسل روز جمعه
مؤکده غسل روز جمعه بر ھر مسلمانی که نماز جمعه برایش واجب است، سنت 

 باشد. می
رسد و باعث آزار و اذیت نمازگزاران و  بوی بدی از او به مشام می که کسیو برای 

 .غسل واجب است ،شود فرشتگان می
رسد و غسل را ترک کند، نمازش صحیح است  بوی بدی از او به مشام می که کسی

 ولی در غسل واجب کوتاھی نموده است.

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
الُغْسُل يَْوَم اجلُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ لُكِّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

 ١.»ُ�ْتَِلمٍ 
غسل روز جمعه بر ھر «که فرمود: کند  می روایت ج پیامبراز  س ابوسعید خدری

 ». فرد بالغی واجب است

 تیمم -٧ 
برای نماز یک ضربه به خاک پاک با دو دست با نیت زدن با  اللهتیمم: عبادتی برای 

 .است و غیر از آن
 گیرد. ھای امت اسالمی است که به جای طھارت با آب صورت می تیمم از ویژگی

ِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  نَّ انلَّيِبِّ  س َ�بِْد ا�َّ
َ
َحٌد َ�بِْ�: «قَاَل:  ج أ

َ
ْعِطيُت مَخًْسا لَْم ُ�ْعَطُهنَّ أ

ُ
أ

يِت نرُِصُْت بِالرُّْعِب َمِسَ�َة َشْهٍر،  مَّ
ُ
َما رَُجٍل ِمْن أ ُّ�

َ
رُْض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، فَ�

َ
وَُجِعلَْت يِل األ

َفاَعَة، وَ  ْعِطيُت الشَّ
ُ
َحٍد َ�بِْ�، َوأ

َ
لَّ ِأل ِ

َ
ِحلَّْت يِل الَمَغانُِم َولَْم حت

ُ
، َوأ َالُة فَلْيَُصلِّ ْدَرَ�تُْه الصَّ

َ
َ�َن أ

ًة وَ   قَْوِمِه َخاصَّ
َ

ةً انلَّيِبُّ ُ�بَْعُث إىِل  انلَّاِس اَعمَّ
َ

 ٢.»ُ�ِعثُْت إىِل
پنج چیز به من عطا شده «فرمود:  ج پیامبرکند که  روایت می س جابر بن عبدالله

 که قبل از من، به ھیچ پیامبری عطا نشده است:
                                           

 با لفظ بخاری ٨٤٦و مسلم حدیث شماره  ٨٥٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٥٢١حدیث شماره  مسلم و ٣٣٥حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
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 شوند. از مسافت یک ماه، دشمنانم دچار ھراس و ترس می .١
رجا وقت نماز زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است، بنابراین، ھ .٢

 جا نماز بخوانند. ناتوانند ھم فرا رسید، امتیان می
مال غنیمت برای من حالل گردانده شده است، در حالی که قبل از من برای  .٣

 ھیچ پیامبری، حالل نبوده است.
 حق شفاعت به من عنایت شده است. .٤
ھر پیامبری فقط برای قوم خودش فرستاده شده است، در حالی که من برای  .٥

 ».ام مردم دنیا مبعوث شده تمام

 حکم تیمم
خاطر عدم وجود به و  دهشاصغر و اکبر  حدِث  ه دچارکاست  زیجا کسیتیمم برای 

از آن  شدیخر دری ناتواناستفاده کردن یا  دری ناتوانیا آب، یا ضرر استفاده کردن 
 .محروم است

ْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ َ�ٰٓ إِذَا ُ�ۡمتُۡم إَِ� ٱلصَّ

� �ن  رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ
َ
ْ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ يِۡديَُ�ۡم إَِ� ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

َحٞد مِّ 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ْۚ �ن ُكنتُم مَّ ُروا هَّ ۡو ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ

َ
نُ�م ّمَِن ٱۡلَغآ�ِِط أ

يِۡديُ�م 
َ
ْ بِوُُجوهُِ�ۡم َو� ْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحوا ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ َ�َٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َ�ُِدوا
ُ ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ِٰ�ن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ  نِۡعَمتَُهۥ  ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ

اید، چون به [قصِد]  که ایمان آورده  ای کسانی«. ]٦[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 
ھایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاھایتان را تا دو  نماز برخاستید، صورت و دست

پاک سازید؛ و اگر بیمار یا مسافرید یا قوزک [بشویید] و اگر ُجُنب بودید، خود را [با غسل کردن] 
یابید، با خاکی  اید و آب نمی ھر یک از شما از محل قضای حاجت آمده است یا با زنان آمیزش کرده

خواھد شما را به سختی بیندازد؛  ھایتان بکشید. الله نمی پاک تیمم کنید و از آن بر صورت و دست
را بر شما تمام کند؛ باشد که شکر به جای  خواھد شما را پاک سازد و نعمت خویش بلکه می

 ».آورید
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 ی چه چیزی جایز است تیمم به وسیله
که بر  ی ھر چیزی از خاک یا شن یا سنگ و ِگل خشک و یا مرطوب تیمم به وسیله

 .باشد یمجایز  روی زمین است

 تیمم روش
به اینکه مسلمان نیت تیمم نماید، سپس با کف دست یک مرتبه بر زمین بزند و 

خاطر بر طرف کردن غبار از دستان، فوت نماید، بعد صورت خویش و سپس دو دستش 
پشت دست راست را با کف دست چپ، و پشت دست چپ را با کف  مسح کند. آنبا  را

 گاھیبه خاطر پیروی کردن از سنت و زنده نگه داشتن آن، دست راست، مسح نماید. 
 .دھدانجام  یار را به صورت نوبتکن یاو  .دھدانجام صورت  زقبل اھا را  مسح دست

بَْزى .١
َ
اِب  َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ  ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ

َ
ْجنَبُْت  ،قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل

َ
َ�َقاَل: إِ�ِّ أ

نَّا ُكنَّ 
َ
َما تَْذُكُر �

َ
اِب: أ اُر �ُْن يَارِسٍ ِلُعَمَر بِْن اخلَطَّ ِصِب الَماَء، َ�َقاَل َ�مَّ

ُ
ا يِف َسَفٍر فَلَْم أ

نَا َ�تََمعَّْكُت فََصلَّيُْت، فََذَكْرُت لِلنَّيِبِّ 
َ
ا أ مَّ

َ
، َوأ نَْت فَلَْم تَُصلِّ

َ
ا أ مَّ

َ
نَْت، فَأ

َ
نَا َوأ

َ
، ج أ

رَْض،  ج فرََضََب انلَّيِبُّ » إِ�ََّما اَكَن يَْ�ِفيَك َهَكَذا: «ج َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
يِْه األ بَِ�فَّ

يْهِ َوَ�َفَخ ِ�يِهَما، ُ�مَّ مَ   ١.َسَح بِِهَما وَْجَهُه َوَ�فَّ
که گفت: شخصی نزد عمر بن کند  می ی از پدرش روایتبزَ عبدالرحمن بن اَ 

به  س آمد و گفت: من جنب شدم و آب نیافتم، پس عمار بن یاسر س خطاب
آوری که من و تو با ھم در سفری  گفت: آیا به یاد نمی س عمر بن خطاب

ھا غلتیدم و بعد نماز خواندم و  ولی من در خاکبودیم، پس تو نماز نخواندی 
گونه عمل  نیاگر ا«فرمود:  ج پیامبربازگو نمودم،  ج این عمل را برای پیامبر

 با دو دستش یک ضربه بر زمین زد و ج و پیامبر». بود یافکت ی، برایردک یم
  .صورت و دو کف دستش را مسح کردھا  آن فوت کرد. سپس با راھا  آن

ارٍ َ�ْن  .٢ ِم، َوِ�يهِ  - س َ�مَّ ْن : «ج نلَّيِبُّ ا َ�َقاَل  -ىِف ِصَفِة اتلَّيَمُّ
َ
إِ�ََّما اَكَن يَْ�ِفيَك أ

رِْض، ُ�مَّ َ�َفَضَها، ُ�مَّ َمَسَح بِِهَما َظْهَر »تَْصنََع َهَكَذا
َ
َ�ًة ىلَعَ األ ِه رَضْ ، فرََضََب بَِ�فِّ

ْو َظْهَر ِشَماهِلِ 
َ
ِه �ِِشَماهِلِ أ ِه، ُ�مَّ َمَسَح بِِهَما وَْجَههُ َكفِّ  ٢.بَِ�فِّ

                                           
 با لفظ بخاری ٣٦٨حدیث شماره  مسلم و ٣٣٨حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ١
 با لفظ بخاری ٣٦٨حدیث شماره  مسلم و ٣٤٧حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری - ٢
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برایت «: فرمود ج گوید که پیامبر تیمم می د روشموردر  س عمار بن یاسر
پس با دو کف دستش یک ضربه بر ». کافی بود که این چنین عمل نمایی

فوت کرد، بعد پشت کف دست راست را با دست چپ را ھا  آن زمین زد، سپس
صورتش را مسح  سپس و سح کرددست راست مو پشت دست چپ را با کف 

 کرد.

 رود؟ ی چه چیزی تیمم از بین می به وسیله
ھای مختلفی را نیت نماید، مانند ادرار، مدفوع،  وضویی بی ی تیمم اگر به وسیله

 تیمم جایز است.ھا  این ی احتالم، جنابت، حیض و نفاس، برای ھمه
گرفته است و نماز، طواف و جماع مانند کسی است که وضو کند  می تیمم که کسی

 و مانند آن برایش مشروع است.

 ھای تیمم باطل کننده
یا یکی از نواقض وضو ھا  آن وجود آب، از بین رفتن عذر مانند مریضی و نیاز و مانند

 نماید. که قبال ذکر شد، تیمم را باطل می

 مشروع است شآنچه که تیمم برای
 بت، حیض و نفاس و... مشروع است.وضویی، جنا بی تیمم برای طھارت از .١

تیممی وجود ندارد، پس باید آن را  - بر بدن یا لباس - اما برای پاک کردن نجاست
 از بین ببرد، اگر نتوانست از بین ببرد، به ھمان صورت نماز بخواند.

آب نیافت و آنچه که تیمم بر آن جایز است، نیز یافت نشد، یا توانایی  که کسی .٢
استفاده از آن نداشت، به ھمان حالت بدون وضو و تیمم نماز بخواند و اعاده 

 الزم نیست.
زخمی شد و ترسید که آب استفاده کند، بر آن عضو مسح نماید و  که کسی .٣

و باقی کند  ، برای آن تیممشود شوید و اگر با مسح متضرر میبباقی مانده را 
 گیرد. ، و تیمم بعد از اتمام وضو صورت میشویدبمانده را 

شود،  کرد، تیمم او باطل می هتیمم کننده در ھنگام نماز آب مشاھد اگر فردِ  .٤
، خواند و اگر بعد از اتمام نمازبگیرد و بعد نماز بنمازش را قطع نماید و وضو 

 و اعاده الزم نیست. آب را مشاھده کرد، نمازش صحیح است
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ُْدرِيِّ 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َالُة َولَيَْس َمَعُهَما  س َ�ْن أ قَاَل: َخَرَج رَُجَالِن يِف َسَفٍر، فََحرَضَِت الصَّ

 ْ َالَة َوال َحُدُهَما الصَّ
َ
اَعَد أ

َ
َما َصِعيًدا َطيِّبًا فََصلَّيَا، ُ�مَّ وََجَدا الَْماَء يِف الَْوقِْت، فَأ وُُضوَء َماٌء، َ�تَيَمَّ

َ�يَا رَُسوَل 
َ
َخُر، ُ�مَّ أ

ْ
ِ  َولَْم يُِعِد اآل ي لَْم يُِعْد:  ج ا�َّ ِ

ُ َ�َقاَل لِ�َّ
َ

نََّة، «فََذَكَرا َذلَِك هل َصبَْت السُّ
َ
أ

تَْك َصَالتَُك 
َ
ْجَزأ

َ
اَعَد: ». َوأ

َ
 َوأ

َ
أ ي تَوَضَّ ِ

َ�ْ�ِ «َوقَاَل لِ�َّ ْجُر َمرَّ
َ ْ
 ١.»لََك األ

گوید: دو مرد برای سفری خارج شدند، پس وقت نماز آمد و  می س ابوسعید خدری
. آنان با خاک پاک تیمم کردند و نماز خواندند. ھنوز وقت نماز دنبو ھمراھشانآبی 

باقی بود که آب یافتند. یکی از آنان وضو و نماز را اعاده کرد و دیگری اعاده نکرد. 
اعاده  که کسیآمدند و ماجرا را برایش تعریف کردند. پس به  ج رسول اللهسپس نزد 

و ». تو به سنت عمل کردی، و نمازت از تو پذیرفته و صحیح است«نکرده بود، فرمود: 
 ».رسد به تو دو اجر و پاداش می«به فردی که وضو گرفته و اعاده کرده بود، فرمود: 

 حیض و نفاس -٨
است که از داخل رحم از شرمگاه و فرج زن در  و ِخلقی طبیعی یحیض: خون

 شود. زمانی خاص خارج می

 اصل خون حیض
غذای بچه در شکم مادرش قرار داده است.  خون حیض را برای حکمِت  الله

 که فرد حامله حیض شود. آید پیش میبنابراین خیلی کم 
مادرش  یھا نماید که از پستان آن را به شیری تبدیل می اللهبچه متولد شود،  یوقت

 ده حیض شود.شیرکه زن  آید پیش میشود. بنابراین، خیلی کم  خارج می
ماند  ای را شیر ندھد، خون در رحم باقی می د و بچهاشزن حامله نب که ھنگامیپس 

شود و  و مصرفی برایش نیست، سپس در ھر ماه شش یا ھفت روز از رحم خارج می
 خون نجسی است.

 مدت حیض
بیست و  -،اغلب- شش یا ھفت روز است و مدت پاک بودن -،اغلب - مدت حیض

 باشد. سه و یا بیست و چھار روز می

                                           
 با لفظ ابوداود ٤٣٣حدیث شماره  یینسا و ٣٣٨حدیث شماره  داودابو؛ حیصح - ١
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کم و یا زیاد و ابتدا و انتھایی وجود ندارد و برای پاکی نیز حد کم  تبرای حیض، مد
از این مدت تر  کم یا تر بیششان  و زیاد نیز وجود ندارد. و بعضی از زنان حیض و یا پاکی

سالی یک مرتبه حیض شوند و برخی  است. و بعضی دو یا سه ماه یک مرتبه حیض می
 شوند.  می

نفاس: خونی است که ھنگام والدت یا ھمراه با تولد یا قبل و یا بعد از آن از رحم زن 
 شود. خارج می

 ین مدت نفاستر بیش
چھل روز است. اگر قبل از آن پاک شد، غسل نماید و نماز و  _اغلب_ ،زمان نفاس

ماع کند و اگر تا شصت روز طول تواند با او ج د. و ھمسرش میروزه را به جای آوَر 
کشید، خون نفاس است، ولی اگر استمرار داشت، خون مستحاضه است. یک مرتبه 

نماید و مستحب است که برای ھر نمازی وضو بگیرد و به غیر از نماز ھر  غسل می
 تواند انجام دھد. شود را نیز می عبادت دیگری را که با طھارت به جای آورده می

 شود ز شخص حامله خارج میحکم خونی که ا
فرد حامله اگر خون زیاد و قرمز رنگی از او خارج شود، و سقط جنین نکند، پس آن 

کند. ولی برای ھر نمازی وضو بگیرد و  خون فاسد است و نماز را به خاطر آن ترک نمی
خون حیض که از عادت است و در وقت و ماه و حالت خاصی خارج  که ھنگامی

 شود. خون حیض است و نماز و روزه و... به خاطرش ترک میشود، پس آن  می

 حرام است دهش سانفحایض و شخص آنچه که برای 
کند، نماز و روزه و طواف کعبه و جماع  ای متولد می بچه که کسیبرای حایض و 

 حرام است، مگر زمانی که پاک شود و غسل نماید.

 نماید حکم خوردن آنچه که خون حیض را قطع می
نماید،  اگر نیاز داشت آنچه که خون حیض را قطع می هک جایز است زنبرای 

پاک  در این صورت، زن که برایش ضرری نداشته باشد و نیا استفاده کند، به شرط
دھد،  تواند روزه بگیرد و نماز بخواند و آنچه که یک شخص پاک انجام می باشد و می می

 دھد.او نیز انجام 
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 ی پاک شدن حایض هنشان
شود، مشاھده  خون حیض متوقف می که ھنگامیمایع سفید رنگی را  ،ه زناینک

ی  اش این است که پنبه این مایع را مشاھده نکند، پس عالمت پاکی که کسینماید. و 
اگر خارج کرد و رنگش تغییر نکرد، پس  ؛فید رنگی را در محل حیض داخل کندس

 باشد. اش می نشان پاکی

 تیرگی)حکم ُصفره و ُکدره (زردی و 
ل از عادت یا بعد از آن مشاھده اگر قب و شود دیده میحیض  فره و کدره در زماِن ص

تواند با او  نماز بخواند و روزه بگیرد و ھمسرش می تواند یو م ون حیض نیستد، خش
 جماع کند.

و اگر صفره و کدره از عادت غالب زنان تجاوز کرد، غسل نماید و مانند افراد پاک 
 نماز بخواند.

نماز حیض شد یا قبل از خروج وقت نماز پاک شد، بر او  زن اگر بعد از دخول وقِت 
حکمش چنین نیز ای به دنیا بیاورد  بچه که کسیواجب است که آن نماز را بخواند و 

 است.

 حکم مباشرت با زن حایض
ازار  یروبرد، از  برای مرد جایز است که با زنش در حالی که در حیض به سر می

 (لباس و شلوار) مباشرت نماید. 

َزاِر وَُهنَّ ُحيٌَّض  ج قَالَْت: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  ل َ�ْن َميُْمونَةَ  ِ
ْ

 ١.ُ�بَارِشُ �َِساَءُه فَْوَق اإل
با زنانش در حالی که حیض بودند، از باالی  ج رسول اللهگوید:  می ل هیمونَ مَ 

  کرد. ازار مباشرت می

 حکم جماع کردن با حایض
طور که دخول از عقب نیز  حایض جماع کردن از جلو حرام است، ھمان با زِن  .١

لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض� قُۡل ُهَو  َٔ َو�َۡ� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهباشد.  حرام می
ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ  ْ ٱلنَِّسآَء ِ� ٱلَۡمِحيِض َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ ٗذى فَٱۡ�َ�ِلُوا

َ
ۡرَن أ

                                           
 با لفظ مسلم ٢٩٤و مسلم حدیث شماره  ٣٠٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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ٰ�َِ� َو�ُِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ  َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ َمَرُ�ُم ٱ�َّ
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
 ﴾٢٢٢فَ�

پرسند؛  و [ای پیامبر،] از تو دربارۀ ِحیض [= عادت ماھانۀ زنان] می«. ]٢٢٢[البقرة: 
گیری  آن [حالت،] نوعی ناراحتی است؛ پس در حالت قاعدگی از زنان کناره :بگو

کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند. پس ھنگامی که پاک شدند [و غسل 
کردند،] از ھمان جا که الله به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید. به راستی 

 ».دارد گان را [نیز] دوست کنندگان را دوست دارد و پاکیز که الله توبه
جماع کردن با زن حایض جایز نیست تا اینکه خون حیضش قطع شود و پاک  .٢

 قبل از غسل جماع کند، گنھکار است.  که کسییعنی غسل نماید. و  ؛گردد
جماع  روی عمد اگر مرد با ھمسرش در حالی که حیض بود با اختیار و از .٣

شود. او باید استغفار و توبه نماید.  نماید، گنھکار و متجاوز و ظالم محسوب می
 حکم زن نیز به ھمین صورت است.

 شود غیر اوقات حیض از او خارج میخون در  که کسیمستحاضه: 
نامیده  )اثر زخم(ذر عا حیض: جاری شدن خون رگ در داخل و عمق رحم که .١

شود و رنگ این خون سیاه و سفت و غلیظ و زشت و بدبو است و  می
 د.نک نمی د پیداانعقا، بیرون آید که ھنگامی

رحم که عاذل نام دارد  زدیک به دھانهن ،رنگ استحاضه: جاری شدن خون کم .٢
خارج شود،  که ھنگامیقرمز و رقیق و غیر بدبو است. و  ،و رنگ این خون

 گردد، برای اینکه خون رگ عادی است. جامد می
 :دهش سانفحایض و مستحاضه و شخِص  کیفیت غسِل 

 دهش سانففقط برای حایض و  .مانند غسل جنابت است دهش سانفغسل حایض و 
ت دسر را به شو  دننغسل کمستحب است که موی سرشان را باز کنند و با آب و سدر 

 .دننمسح ک دهننک خوشبود موابا  شان را ، و فرجد و دست بکشندبمالن
به خاطر نماید، و الزم نیست  مستحاضه بعد از اتمام حیض یک مرتبه غسل می

وضو بگیرد، ولی مستحب است که وضو بگیرد و در  برای ھر نماز ،استحاضه خوِن 
 قرار دھد. )داشتی(مثل نوار بھ ی فرج خویش یک تکه پارچه و مانند آن دھانه
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 ھای مستحاضه حالت
 اند از: برای مستحاضه چھار حالت وجود دارد که عبارت 

نماید و بعد  شناخته شده باشد، در آن مدت صبر میاینکه مدت حیض برایش  .١
 خواند. از آن غسل نموده و نماز می

نماید برای  اینکه مدت حیض معلوم نباشد، پس شش یا ھفت روز صبر می .٢
و نماز کند  می است و بعد از آن غسل دارن مقیم، ھاینکه غالب مدت حیض

 خواند. می
ی توانایی دارد که خون سیاه را از اینکه عادت ماھیانه برایش معلوم نباشد، ول .٣

خون حیض از غیر آن جدا شد و  که ھنگامیغیرش تشخیص دھد. پس 
 تشخیص داد که حیض نیست، غسل نموده و نماز بخواند.

و قدرت تشخیص حیض از غیر آن را ندارد،  ده استنش عادتنون کتااینکه  .٤
بخواند. چنین نماید و سپس غسل نموده و نماز  پس شش یا ھفت روز صبر می

 شود. نامیده می )دت شدهن بار عاینخست ی(برا »مبتدأه«زنی 

 ثباتی ندارد دوره حیضش که کسیحکم 
از یک مرتبه حیض  تر بیشدر یک ماه  و ھای حیض او مضطرب است دوره که کسی

باشد و اگر به یقین نرسید  شود، اگر یقین نمود که حیض است، پس خون حیض می می
که حیض است، پس آن خون فساد و خراب شدن است. یک مرتبه غسل نماید و نماز 

 تواند با او جماع نماید. خواند و ھمسرش میب

 شود حکم آنچه از زن خارج می
برد.  اگر از زن نطفه خارج شد، پس او نه حیض است و نه در نفاس به سر می .١

نمود، پس او نفاس است و اگر تکه خون یا تکه  اگر جنین چھار ماھه را سقط
گوشتی که ھنوز شکل انسان به خود نگرفته از او خارج شد، پس نفاس 

 نیست، اگر چه خون مشاھده نماید.
و اگر تکه گوشتی که حالت خلقت به خود گرفته و سه ماھش تمام شده از او خارج 

اگر زنی سقط نمود و مشخص  گیرد و بچه است و در حالت نفاس قرار می نیقیبه  شد،
برخوردار بود، ھا  آن شد که خلقت انسان صورت گرفته و از سر و دست و پا و مانند

 حالت نفاس دارد و احکام نفاس را باید مراعات نماید.
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نماید تا  بارداری استفاده می دضدستگاه زنی که از اسباب جلوگیری مانند  .٢
خون از او خارج  ،بعد از قطع حیض و رؤیت پاکی که ھنگامیحامله نشود، 

 شود. اثر آن دستگاه است و به عنوان حیض محسوب نمی بر شود، این خون

 دھد آنچه که مستحاضه انجام می
ی  ی رمضان بگیرد و به اندازه واجب است که مستحاضه فرایض را بخواند و روزه

 اش صبر نماید و نماز نخواند. عادت ماھیانه
ھای سنت یا طواف  او مانند دیگران سنت است که نمازھای سنت یا روزهو برای 

 تواند با او جماع نماید. انجام دھد و ھمسرش می را سنت و مانند آن

لَِت انلَّيِبَّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
يِب ُحبَيٍْش، َسأ

َ
نَّ فَاِطَمَة بِنَْت أ

َ
ْستََحاُض فَالَ  ج أ

ُ
قَالَْت: إِ�ِّ أ

ْطُهُر، 
َ
َالَة، َ�َقاَل: أ َدُع الصَّ

َ
فَأ

َ
يَّاِم الَّيِت ُكنِْت «أ

َ
َالَة قَْدَر األ َال إِنَّ َذلِِك ِعْرٌق، َولَِ�ْن َديِع الصَّ

يِضَ� ِ�يَها، ُ�مَّ اْغتَِسِ� وََص�ِّ  ِ
َ

 ١.»حت
سؤال کرد و  ج از پیامبر ل ُحَبیش گوید که فاطمه دختر ابی می ل عایشه

 ج الله گردم، آیا نماز را ترک کنم؟ رسول پاک نمیشوم و  ستحاضه میافت: من گ
ی روزھایی که در حالت حیض ھستی،  نه، آن خون رگ است ولی به اندازه«: فرمود

 .»نخوان، سپس غسل کن و نماز بخواننماز را رھا کن و 

                                           
 با لفظ بخاری ٣٣٣و مسلم حدیث شماره  ٣٢٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١





 

 

 

 

 

 کتاب الصالة -٢

 فقه احکام نماز -١
گیرد و دارای اقوال و افعال  صورت می أل اللهنماز عبادتی است که برای 

 یابد. مخصوصی است که با تکبیر شروع، و با سالم خاتمه می
، نسبت به سایر ارکان اسالم از تأکید شھادتینھای پنجگانه، بعد از کلمه  نماز

 بیشتری برخوردار ھستند.
چه حالت امنیت و ترس، سالمتی و  نماز بر ھر مرد و زن مسلمانی در ھر حالتی،

ھا شکل ظاھری و تعداد رکعات نیز  بیماری، سفر و حضر، واجب است و در برخی حالت
 تفاوت دارد.

نَّ انلَّيِبَّ ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس 
َ
 ايلََمِن، َ�َقاَل:  س َ�َعَث ُمَعاًذا ج : أ

َ
 «إىِل

َ
اْدُ�ُهْم إىِل

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال ْن َال إهِلَ
َ
َ قَِد َشَهاَدِة أ نَّ ا�َّ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
، فَإِْن ُهْم أ ِ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
، َو�

 ١.»... اْ�رَتََض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُكِّ يَْوٍم َويَلْلَةٍ 
را به سوی  س ، معاذج پیامبرکند: ھنگامی که  روایت می ب عبدالله بن عباس

غیر از الله بر حقی  ھا را دعوت بده به اینکه ھیچ معبود آن: «فرمود، به او یمن فرستاد
در  اللهتعلیم بده که ھا  آن را قبول کردند به نیست و من فرستاده او ھستم، پس اگر آن

 »....فرض نموده استھا  آن ھر شبانه روز، پنج وقت نماز برای

 حکمت مشروعیت نماز
شود، نماز نیز انسان را  روشنایی تولید می ،نور طور که از نماز نور است، ھمان -١

کند، و او را از نافرمانی، فحشا و منکرات منع  به سوی درست راھنمایی می
 کند.  می

                                           
 با لفظ بخاری ١٩حدیث شماره و مسلم  ١٣٩٥حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری -١
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باشد، فرد مسلمان  نماز رابطه بین بنده و پروردگارش است، و ستون دین می -٢
شود و  کند، خوشحال می در نماز لذت مناجات با پروردگارش را حس می

یابد و قلبش آرام  اش گشایش می شوند و سینه انش سرد و آرام میچشم
شوند و به وسیله نماز از مشکالت و  ھایش بر طرف می گردد و نیاز می

 گیرد. ھای دنیا آرام می سختی
شود و این توحید با ظاھرشدنش بر  بیان می أل اللهدر نماز توحید و وحدانیت  -٣

ی ظاھری است که به ا. نماز دارگردد قلب و زبان و اعضای بدن تقویت می
قوال و اعمال، و بدن تعلق دارد مانند قیام و نشستن و رکوع و سجده و سایر ا

بلند مرتبه  اللهخوردار است که به قلب تعلق دارد و آن تعظیم نیز از باطنی بر
 ستایش کردن ،پیروی نمودن ،محبت کردن ،خشوع داشتن ،و بزرگ دانستن

ذلیل شدن و خضوع داشتن بنده در  .باشد او میو شکر نمودن در مقابل 
در بحث نماز ثابت  ج وسیله عملی که از پیامبره مقابل پروردگارش در ظاھر ب

 یابد. اخالص و خشوع تحقق می ،ایمان توحید، گیرد اما باطن با است، صورت می
سجده و قرائت است  ،رکوع ،باشد، جسم آن قیام نماز دارای جسم و روح می  -٤

 ،خشوع، حمد و ستایش، درخواست کردن ، توحید،اللهح آن تعظیم اما رو
تمام  و آل او و بر ج الله استغفار، تعریف او، درود و سالم فرستادن بر رسول

 باشد. بندگان صالحش می
بر ھر مسلمانی امر نموده که بعد از اقرار به کلمه شھادتین، زندگی خویش  الله -٥

باشند و  ارکان اسالم می »حجزکات، روزه و  نماز،«را به چھار چیز مقید سازد: 
تمرینی است برای اجرا نمودن اوامر الھی بر نفس انسان و ھا  آن در ھریک از

و رسولش، و  اللهمال و شھوت و طبیعتش، تا اینکه زندگی او مطابق دستور 
 .نه طبق ھوا و ھوس او ؛دارند سپری شود دوست میھا  آن آنچه که

کند  بدنش اجرا می یاوامر الھی را بر ھر عضوی از اعضا ،فرد مسلمان در نماز  -٦
، و اجرای دستورات او در تمام اللهتا تمرینی باشد برای اطاعت کردن از 

، و شو لباس پوشیدن خوردن معامالت، غذا اخالق، اش؛ در ھای زندگی زمینه
 باشد. نماز می ین مطیع پروردگارش در داخل و خارجاین چن

ھان دارد و سبب کفاره گنا ھای منکر و زشت باز می ز کارنماز انسان را ا  -٧
  گردد. می
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يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َحِدُ�ْم «قَاَل:  ج أ

َ
نَّ َ�ْهًرا بِبَاِب أ

َ
ْ�تُْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
أ

ٌء؟ اٍت، َهْل َ�بىَْق ِمْن َدَرنِِه يَشْ  َ�بىَْق ِمْن » َ�ْغتَِسُل ِمنُْه لُكَّ يَْوٍم مَخَْس َمرَّ
َ

قَالُوا: ال
ٌء، قَاَل:  ََطايَا«َدَرنِِه يَشْ

ْ
َْمِس، َ�ْمُحو اُهللا بِِهنَّ اخل

ْ
لََواِت اخل  ١.»فََذلَِك َمثَُل الصَّ

نظرتان چیست؟ اگر : «فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
در آن آب باشد و آن فرد روزانه پنج مرتبه  ، نھر آبیجلوی خانه یکی از شما

چیزی از  صحابه عرض کردند:» ماند؟ غسل کند آیا بر بدنش چیزی باقی می
گانه این  ھای پنچ نماز«: فرمود ج الله رسول .ماند آلودگی بر بدنش باقی نمی

 .»برد گناھان و خطاھا را از بین میھا  آن وسیلهه ب اللهچنین است 

 فقه استقامت قلب
یابند و قلب به  و جوارح نیز استقامت می اعضانگامی که قلب استقامت نماید ھ

 یابد:  وسیله دو چیز استقامت، می
دارد بر ھر چیزی که نفس به آن عالقه  دوست می اللهآنچه که  مقدم نمودن  -١

 .دارد
 .شریعت استتعظیم امر و نھی که ھمان  -٢

 أل اللهشود که  از تعظیم و شناخت امر و نھی کننده ناشی میھا  آن ی و ھمه 
جایگاه و ھا  آن د و نزددھد تا مردم به او نگاه کنن میانجام  انسان کاری راگاھی  .تاس

 را اعتبارش ترسد؛ زیرا شخص نھی شونده از کار بد، میگاھی منزلتی کسب نماید، و 
ترس و ھراس دارد که  ،ھای دنیوی مانند حدود نزد مردم از دست دھد، یا از مجازات

خاطر تعظیم امر ه منعیات قرار داده است، پس این فعل و ترک برا در مقابل ھا  آن ،الله
 و نھی و یا تعظیم امر کننده و نھی کننده نیست.

 : فرماید میبلند مرتبه  الله

﴿ ٓ ْ لَِقا ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما َء قُۡل إِ�َّ

َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَرّ�ِهِ 
َ
 .]١١٠[الکهف:  ﴾١١٠أ

                                           
 با لفظ مسلم ٦٦٧حدیث شماره و مسلم  ٥٢٨حدیث شماره متفق علیه؛ بخاری  -١
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شود که تنھا  [ای پیامبر،] بگو: من فقط بشری [عادی] ھمچون شما ھستم. به من وحی می«
کس به دیداِر پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار شایسته   معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر

 .»پروردگارش شریک نسازد عبادِت انجام دھد و ھیچ کس را در 

 عالمت تعظیم اوامر الھی
ھا را  را رعایت کند و ارکان و واجبات و سنتھا  آن ه اوقات عبادت و حدوداینکه بند

واجب شدنشنان با سرعت  باشد که کامل صورت گیرند و ھنگامانجام دھد، و حریص 
 بشتابد و خوشحال شود، و ھنگام فوت شدن، مانند از دست دادن نمازِ ھا  آن به سوی

 اللهخاطر ه د برعایت نشھا  امحرحرمِت جماعت و... اندوھگین شود و ھر وقت 
خشمگین شود، و ھنگام نافرمانی نیز غمگین گردد و با اطاعت کردن از او خوشحال 

صورت آشکارا بیشتر باشد، و ه شود و عبادت کردنش در پنھانی از عبادت کردن ب
اگر  و نیز شود، و پیوسته علت احکام را جویا نشودھنگام رخصت، خوشحال و سست ن

 د.قرار دھ بیشتر و عمل یفرمانبردار آن را سببظاھر شد  عملی حکمت
 : فرماید میبلند مرتبه  الله

َما يُۡؤِمُن �﴿ ِينَ َ�ٰتَِنا إِ�َّ ْ ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُهۡم َ�  ٱ�َّ ْ بَِها � � وََسبَُّحوا إَِذا ُذّكُِروا
وَن۩ ا  ٱلَۡمَضاِجعِ َ�تََجاَ�ٰ ُجنُوُ�ُهۡم َعِن  ١٥�َۡسَتۡكِ�ُ يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ

ۡخِ�َ  ١٦َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ 
ُ
ٓ أ ا ۢ بَِما َ�نُواْ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء

َ
ةِ أ  لَُهم ّمِن قُرَّ

 .]١٧-١٥[السجدة:  ﴾١٧َ�ۡعَملُونَ 
افتند و  پند داده شوند، به سجده میھا  آن آورند که چون به فقط کسانی به آیات ما ایمان می«

خیزند و  برمیورزند. [در دل شب،] از بسترھا  ستایند و تکبر نمی پروردگارشان را به پاکی می
کنند.  ایم انفاق می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده شان را با بیم و امید [به نیایش] می پروردگار

دھند، چه [بسیار مایۀ] روشنی  داند به [پاس] آنچه [این مؤمنان در دنیا] انجام می ھیچ کس نمی
 .»ھا برایشان نھفته است چشم

 فقه امر و نھی
پادشاھی مخصوص اوست که بر  و حقیقی است، و حکومتپادشاه  أل الله

حکیم و علیم است و بندگانش  أل الله نماید. ھا و بندگانش امر می مخلوقات و سرزمین
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نماید، و به خاطر فسادی که در انجام کاری وجود دارد از  را بر اساس مصلحتی امر می
 کند. آن نھی می

کند از  نماید و از ھر چیزی که نھی می کند بر آن کمک می چیزی را که امر می الله
 .نیاز است آن نیز بی

از جمله  دھد  زمایش قرار میمورد امتحان و آمختلف  ھای بندگانش را به روش الله
ھا، و امور دوست داشتنی و ناخوشایند تا  ماھا، واجبات و حر ی: اوامر و شھوت به وسیله
از نافرمان تشخیص داده شود، و اینکه روغگو و فرمانبردار دی آن راستگو از  به وسیله

 کند. ھایش پیروی می چه کسی از ھدایت او و چه کسی از ھوا و ھوس
 دربرھا و مکروھات را  حرام نیز و نواھی است اوامر شامل واجبات و مستحبات

شود مانند غذایی است که برای بدن مفید است و  رد. چیزی که به آن امر مییگ می
ن دن ضرر دارد و باعث از بین رفتن آنند سمی است که برای بچیزی که نھی شده ما

 شود. می
و رسولش آماده  اللهاش برای اطاعت از  و کسی که به آن یقین داشته باشد، سینه

گردد و با انجام اوامر و دوری کردن از نواھی، و خوب عبادت انجام دادن، و محبت  می
تن به آنچه که او دوست دارد، نفس و تعظیم برای او، و تقرب جس اللهداشتن برای 

 گردد. شخص خوشحال می
 : فرماید میبلند مرتبه  الله

َما ﴿ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�َّ ُ إِذَا ُذكَِر  ٱ�َّ  ۥوَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  ٱ�َّ
ُونَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ  ٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ٱلصَّ  ٣َوِممَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َر�ِّهِۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ٱلُۡمۡؤمِنُونَ أ اۚ ل  .]٤-٢[األنفال:  ﴾٤َحّقٗ

گردد  ھایشان ھراسان می شود، دل تردید، مؤمنان فقط کسانی ھستند که وقتی الله یاد می بی«
کنند.  افزاید و بر پروردگارشان توکل می شود، بر ایمانشان می و ھرگاه آیاتش بر آنان خوانده می

ه ککنند. آنان ھستند  ایم انفاق می  شان کرده دارند و از آنچه روزی که نماز برپا می  ھمان کسانی
 .»و خواھد بودکواال] و آمرزش و روزِی نیبه راستی مؤمنند. برای آنان نزد پروردگارشان، درجاتی [

و ھنگامی که ایمان ضعیف گردد، انسان به حیله و بدعت و نافرمانی و کسالت در 
آورد و به این وسیله  عبادت و تساھل در اوامر و نواھی و پیروی از شھوات روی می

 لرزد. قدمش در آتش می
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 : فرماید میبلند مرتبه  الله

ْ ۞فََخلََف ِمۢن َ�ۡعدِ ﴿ َضاُعوا
َ
لَٰوةَ هِۡم َخلٌۡف أ ْ وَ  ٱلصَّ َبُعوا َهَ�ِٰت�  ٱ�َّ فََسوَۡف يَۡلَقۡوَن  ٱلشَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن  ٥٩َ�يًّا
ُ
َوَ� ُ�ۡظلَُموَن  ٱۡ�َنَّةَ إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَأ

 .]٦٠-٥٩[مریم:  ﴾٦٠ا ٔٗ َشۡ� 
ه نماز را تباه ساختند [و در آن کیست آمدند پس از آنان، جانشینانی گمراه و ناشا«
ردند؛ و به زودی [کیفِر] گمراھی [خویش] کھا [و شھوات] پیروی  انگاری نمودند] و از ھوس سھل

را خواھند دید. مگر کسی که توبه نمود و ایمان آورد و کاری شایسته کرد. اینان به بھشت داخل 
 .»رود شوند و ھیچ ستمی بر آنان نمی می

 اوامر شرعیفقه 
 دونوع ھستند:  أل اللهاوامر 

ھا  دارد مانند امر به خوردن از پاکی دوست می راھا  آن اوامری که نفس انسان -١
  .و ازدواج با چھار زن و شکار کردن از خشکی و دریا و مانند آن

 پسند و دو نوع است:  را نمیھا  آن اوامری که نفس -٢
اذکار، و آداب و نوافل و تالوت قرآن و مانند الف: اوامر خفیف و سبک مانند دعاھا، 

 .ھا آن
و امر به معروف و نھی از منکر و  اللهب: اوامر سنگین مانند دعوت دادن به سوی 

 .جھاد در راه الله
با اجرای اوامر سبک و سنگین و نگاه کردن و تفکر نمودن در آیات آفرینش و 

 شود. زیاد می، ایمان أل اللهھای تشریعی و زیاد ذکر کردن  آیه
 چیزھای سنگین،و  شده ، محبوبچیزھای منفورپس ھنگامی که ایمان زیاد شد 

تحقق که ھمان دعوت دادن و عبادت کردِن بنده است  اللهگردد و ھدف  سبک می
 رسد. می اللهو به رضایت  آمده در یابد، و اعضای بدن برای انجام آن به حرکت می

 : فرماید میبلند مرتبه  الله 

َها َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ � ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  ٤١ذِۡكٗر� َكثِٗ�� ٱ�َّ

َ
ُهَو  ٤٢وََسّبُِحوهُ بُۡ�َرٗة َوأ

ِي لَُ�ِٰت ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  ٱ�َّ � إَِ�  ٱلظُّ ِ  ٱ�ُّورِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن ب
ۡجٗر� َكرِ�ٗما ۥَ�ِيَُّتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَهُ  ٤٣رَِحيٗما

َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
 .]٤٤-٤١[األحزاب:  ﴾٤٤َسَ�ٰٞمۚ َوأ
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اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شامگاه او را به پاکی بستایید.  ای کسانی که ایمان آورده«
کنند] تا شما را از  یز دعایتان میفرستد و فرشتگانش [ن اوست که بر شما درود [و رحمت] می

که با او  د و [الله] ھمواره نسبت به مؤمنان مھربان است. روزی ھا به سوی نور بیرون آوَر  تاریکی
 .»است و [الله] پاداشی ارجمند برایشان فراھم ساخته است» سالم«کنند، درودشان  دیدار می
 : فرماید میبلند مرتبه  الله

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ مَّ
ُ
ِ  ٱۡ�َۡ�ِ َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
� َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َو�َأ  ٱلُۡمنَكرِ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ

ھا که عقل و دین  و [ای مؤمنان،] باید گروھی از شما باشند که [مردم را] به خوبی[«
دعوت کنند و به [کارھای] شایسته دستور دھند و از [امور] ناپسند بازدارند؛ و پسندد]  می

 .»آنانند که رستگارند

 ھای نفس ویژگی
 ؛کند در وجود ھر انسانی دو نفس قرار داده است: نفسی که بر بدی امر می أل الله

سبک گرفتن ھر کدام باعث  تند.دو با یکدیگر دشمن ھس اینو  ؛نفس با اطمیناننیز و 
. با یکی فرشته شود لذت بردن یکی باعث درد دیگری می و سنگینی دیگری خواھد شد

ھمراه است تمام حق با فرشته و نفس مطمئنه است و تمام  یی شیطانای و با دیگر
باشد و این درگیری و کشمکش بین آن دو وجود دارد  باطل با شیطان و نفس اماره می

شوند پس با سرعت حرکت  نوبتی است، ھرکدام گاھی پیروز میھا  آن و پیروزی بین
دارد بر آنچه که نفس تو عالقه  دوست می اللهکند، و آنچه را که  بر تو رحم می اللهکن، 

 .شود راضی می داری نچه که تو دوست میآدارد تقدیم کن در این صورت از 
 : فرماید میبلند مرتبه  الله 

ٰ �ِنَّ َسۡعَيُ�ۡم إ﴿ ۡ�َطٰي وَ  ٤لََش�َّ
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ٥ٱ�ََّ�ٰ فَأ َق ب هُ  ٦ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َوَصدَّ ُ  ۥفََسنُيَّ�ِ

ىٰ  ا َمۢن َ�َِل وَ  ٧لِۡليُۡ�َ مَّ
َ
ِ  ٨ٱۡسَتۡغَ�ٰ َوأ َب ب هُ  ٩ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َوَ�ذَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ  ﴾١٠لِۡلُعۡ�َ

 .]١٠-٤[اللیل: 
که [در راه الله]   بد] است. و اما کسیکه یقینًا سعی [و تالش] شما مختلف [و نیک و «

ببخشید و پرھیزگاری کند و [وعدۀ الله و سخنان] نیک را تصدیق کند، به زودی انجام [کار خیر 
که بخل ورزد و  کنیم. و اما کسی و] آسانی [= اعمال نیکو و انفاق در راه الله] را برایش آسان می
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را تکذیب کند، به زودی انجام دشواری [= اعمال شر  نیازی بجوید، و [وعدۀ الله و سخناِن] نیک بی
 ».گردانیم] سازیم [و انجام کار خیر را بر او سخت می و پلید] را برایش آسان می

 گانه ھای پنج حکم نماز
گانه در شبانه روز بر ھر فرد مسلمان و مکلف مرد یا زن باشد واجب  ھای پنج نماز

بعد از کلمه  نیز . وتا وقتی پاک شود دهش سانفبه غیر از شخِص حایض و  است
 .باشد شھادتین از ارکان اصلی اسالم می

 : فرماید میبلند مرتبه  الله -١

لَٰوةَ فَإَِذا قََضۡيُتُم ﴿ ْ فَ  ٱلصَّ َ  ٱۡذُكُروا ٰ ُجُنو�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا  ٱ�َّ نَنُتمۡ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ
ۡ
 ٱۡطَم�

�ِيُمواْ 
َ
ۚ فَأ لَٰوةَ لَ إِنَّ  ٱلصَّ ۡوقُوٗتا ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�نَۡت َ�َ  ٰوةَ ٱلصَّ  .]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣كَِ�ٰٗبا مَّ

چون نماز را به پایان رساندید، الله را [در ھمه حال،] ایستاده و نشسته و بر پھلو خفته [= «
خوابیده] یاد کنید؛ و ھرگاه آرامش یافتید [و ترس از بین رفت]، نماز را [کامل] بر پا دارید [چرا 

 ».است ای است که] در اوقات معّینی بر مؤمنان واجب شده  تردید، نماز [فریضه که] بی
 : فرماید میبلند مرتبه  الله -٢

لََ�ٰتِ َ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿ لَٰوةِ وَ  ٱلصَّ ِ َ�ٰنِتِ�َ  ٱلۡوُۡسَطيٰ  ٱلصَّ  .]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ
خصوص] نماز عصر کوشا باشید و با فروتنی [ای مسمانان،] بر [انجام] ھمه نمازھا و [به «

 ».و فرمانبرداری برای الله به پا خیزید

ِْسَالُم ىلَعَ مَخٍْس، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ب َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمرَ  -٣
ْ

بُِ�َ اإل
 ،ُ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
 اُهللا، َوأ

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
ْن ال

َ
اَكةِ، َشَهاَدِة أ َالِة، َو�ِيتَاِء الزَّ َو�ِقَاِم الصَّ

َيِْت، وََصْوِم َرَمَضانَ 
ْ

 ١.»وََحجِّ ابل
اسالم بر پنج چیز « :فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول ب ابن عمر 

غیر از الله نیست و  راستینی شھادت دادن به اینکه ھیچ معبود :بنا شده است
و روزه گرفتن ماه مبارک  ی کعبه حج خانهپا داشتن نماز و پرداخت زکات و ه ب

 ».رمضان

                                           
 با لفظ مسلم ١٦ه حدیث شمارو مسلم  ٨حدیث شماره متفق علیه؛ بخاری  -١
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نَّ انلَّيِبَّ ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٤
َ
 ايلََمِن، َ�َقاَل:  س َ�َعَث ُمَعاًذا ج : أ

َ
 «إىِل

َ
اْدُ�ُهْم إىِل

لَِك،  َطاُعوا ذِلَ
َ
، فَإِْن ُهْم أ ِ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
، َو� ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إهِل

َ
َ َشَهاَدِة أ نَّ ا�َّ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
فَأ

 ١.»... قَِد اْ�رَتََض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُكِّ يَْوٍم َويَلْلَةٍ 
را به  س ، معاذج کند: ھنگامی که پیامبر روایت می ب عبدالله بن عباس

معبود ھا را دعوت بده به اینکه ھیچ  آن«سوی یمن فرستاد، به او فرمود: 
له نیست و من فرستاده او ھستم، پس اگر آن را قبول کردند غیر از الراستینی 

فرض ھا  آن تعلیم بده که الله در ھر شبانه روز، پنج وقت نماز برایھا  آن به
 »....نموده است

 ھای بلوغ عالمت
 : اند از عبارت ھای بلوغ هو نشان باشدبالغ و عاقل شخصی است که  ،مسلمان مکلف

یدن یباشند: تمام شدن سن پانزده سال، رو میبرخی بین مرد و زن مشترک  -١
 .موی زیر بغل و خروج منی

  .رویش موھای ریش و سبیل :باشد مخصوص مرد می -٢
 شدن. فقط مخصوص زنان است: حامله و حیض -٣

 اھمیت نماز
 ،باشد و نخستین چیزی است که انسان ای بین بنده و پروردگارش می نماز رابطه

 شود. یروز قیامت در مورد آن محاسبه م

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ِقيَاَمِة َصَالتُُه، «قَاَل:  ج أ

ْ
َعبُْد يَْوَم ال

ْ
َل َما ُ�َاَسُب بِِه ال وَّ

َ
إِنَّ أ

ُ ِمنْ 
َ

ُدوَن هل ِ
َ

ٌء. قَاَل: اْ�ُظُروا َهْل جت ًة، َو�ِْن اَكَن اْ�تُِقَص ِمنَْها يَشْ ًة ُكِتبَْت تَامَّ  فَإِْن وُِجَدْت تَامَّ
ِْري ىلَعَ َحَسِب 

َ
ْ�َماِل جت

َ ْ
ُ َما َضيََّع ِمْن فَِر�َضٍة ِمْن َ�َطوُِّعِه، ُ�مَّ َسائُِر األ ُل هلَ َ�َطوٍُّع يَُ�مِّ

 ٢.»َذلَِك 
نخستین چیزی که بنده روز : «فرمودکند که  روایت می ج پیامبراز  س ابوھریره

به صورت کامل  برایشکامل بود  است، اگر ششود نماز قیامت در مورد آن محاسبه می

                                           
 با لفظ بخاری ١٩حدیث شماره و مسلم  ١٣٩٥حدیث شماره  متفق علیه؛ بخاری -١
 ١٤٢٥حدیث شماره و ابن ماجه  ٤٦٦حدیث شماره صحیح؛ نسایی  -٢
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دارد  نافلهھای  : بنگرید آیا نمازفرماید می اللهشود اما اگر چیزی از آن کم بود  نوشته می
کمبود فرایض جبران شوند، سپس سایر اعمالش بر ھمین اساس ھا  آن که به وسیله

 .»شوند بررسی می

 تعداد نمازھای فرض
و  فرض کردبدون واسطه و  نماز را در شب اسراء أل اللهیک سال قبل از ھجرت، 

و محبوبیِت ت یروز پنجاه نماز بر ھر مسلمانی فرض قرار داد و این بر اھم در یک شبانه
از و  الله در عمل پنج وعده قرار دادو  تخفیف داده شدداللت دارد. سپس نماز نزد الله 

 برایش محسوب نمود. پنجاه وعده را اجر و پاداشروی فضل و رحمت، 
روز پنج وعده بر ھر مرد و زن مسلمان واجب است که  فرض در ھر شبانهھای  نماز
و نماز جمعه در ھفته یک مرتبه فرض  ، عشا و صبح.مغرب ، عصر،ند از: ظھرا عبارت
 است.

 حکم ترک کننده نماز
کسی که وجوب نماز را انکار کند کفر ورزیده است، و ھمچنین ترک کننده آن به  

صورت مطلق از روی تنبلی و کسالت نیز مرتکب کفر شده است، پس اگر جاھل بود به 
شود اما اگر عالم به واجب بودن نماز بود ولی آن را ترک کرد از او  او تعلیم داده می

و است شود و اگر امتناع کرد کافر  رد پذیرفته میاگر توبه ک ؛شود درخواست توبه می
 شود. کشته می

شود  و کسی که به صورت مطلق نماز را ترک کند و اصال نماز نخواند کافر و مرتد می
 گردد. و از دین اسالم خارج می

خواند کافر نیست بلکه فاسق  خواند و بعضی اوقات نمی اما کسی که گاھی نماز می
بزرگی شده است و بر نفس خویش جنایت بزرگی کرده انجام  گردیده و مرتکب گناه
ی دین، مرتکب گردیده  و پیامبرش را در بزرگترین فریضه اللهداده است و نافرمانی 

 است.
 : فرماید میبلند مرتبه  الله -١

قَاُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ فَإِن تَابُواْ َوأ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ ُل  ٱّ�ِيِن� فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  ٱلزَّ لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ِٰت َوُ�َفّصِ

 .]١١[التوبة:  ﴾١١َ�ۡعلَُمونَ 
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پس [با این حال،] اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداختند، برادران دینِی شما «
 .»کنیم دانند، به تفصیل بیان می [مسلمانان] ھستند؛ و ما آیات خود را برای گروھی که می

ُ�ْفِر «َ�ُقوُل:  ج ِمْعُت انلَّيِبَّ قَاَل: سَ  س َ�ْن َجابِرٍ  -٢
ْ
ِْك َوال إِنَّ َ�ْ�َ الرَُّجِل َوَ�ْ�َ الرشِّ

َالةِ    ١.»تَْرَك الصَّ
فاصله بین شخص و بین «: فرمودکند که  روایت می ج پیامبراز  س جابر

  ».شرک و کفر، ترک کردن نماز است

نَّ انلَّيِبَّ  ب َ�ْن ا�َْن َ�بَّاٍس  -٣
َ
َل ِدينَُه فَاْ�تُلُوهُ َمْن «قَاَل:  ج أ  ٢.»بَدَّ

نش را یھرکس د: «فرمودکند که  روایت می ج پیامبراز  ب ابن عباس
 .»دیر داد (و از اسالم برگشت)، او را بکشییتغ

 شود:  کسی که نماز را برای ھمیشه ترک نماید آثار ذیل بر او مترتب می
کند جایز نیست که با  فردی که برای ھمیشه نماز را ترک می :در زندگی -١

 ش درگردد و حق اش ساقط می شخص مسلمان ازدواج کند، و سرپرستی
برد و ھر حیوانی را که ذبح کند گوشت آن  گردد و ارث نمی سلب می تحضان

 .؛ چون کافر استجایز نیست به مکه و حرم آن وارد شود و حرام است
شود و بر او نماز جنازه  غسل و کفن داده نمی :ردھنگامی که فوت ک  -٢

مسلمان نیست و  ؛ زیرادر قبرستان مسلمانان دفن شودنباید خوانند و  نمی
او یک شخص ؛ زیرا شود شود و از او ارث برده نمی دعای رحمت نمیبرایش 

 کافر است.

 فضیلت در انتظار نماز بودن

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
هُ «قَاَل:  ج أ َعبُْد يِف َصَالٍة َما اَكَن يِف ُمَصالَّ

ْ
 يََزاُل ال

َ
ال

َالَة، َوَ�ُقوُل الَْمَالئَِ�ُة: اللَّ  ُ، اللَّ يَنْتَِظُر الصَّ
َ

ْو ُ�ِْدَث ُهمَّ اْغِفْر هل
َ
  ٣».ُهمَّ ارمَْحُْه، َحىتَّ َ�نرَْصَِف، أ

تا زمانی که انسان در محل : «فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
نگردد، در حال  برجا  نمازش نشسته و منتظر نماز بماند و وضویش باطل نشود یا از آن

                                           
 ٨٢حدیث شماره مسلم  -١
 ٣٠١٧حدیث شماره بخاری  -٢
 با لفظ مسلم ٦٤٩حدیث شماره و مسلم کتاب مساجد  ١٧٦حدیث شماره متفق علیه؛ بخاری  -٣
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کنند: پروردگارا او را بیامرز،  آید و فرشتگان چنین برایش دعا می نماز به شمار می
 .»پروردگارا او را بیامرز

 نماز خواندن در مسجد قصدطھارت به  فضیلت گام برداشتن با حالت

يِب ُهَر�َْرةَ  -١
َ
 َ�يٍْت : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َر يِف بَيِْتِه، ُ�مَّ َمىَش إىِل َمْن َ�َطهَّ

ُطُّ 
َ

َمْن ُ�يُوِت اِهللا يِلَْقيِضَ فَِر�َضًة ِمْن فََرائِِض اِهللا، اَكنَْت َخْطَوتَاُه إِْحَداُهَما حت
ْخَرى تَْرَ�ُع َدرََجةً  َخِطيئًَة،

ُ ْ
 ١.»َواأل

اش  کسی که در خانه« :فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
دارد تا  لله گام برمیھای ا ای از خانه گیرد سپس به سوی خانه طھارت می

دارد یک گناه و خطا از او  گامی که بر می ھرض الھی را ادا کند فرضی از فرای
 .»رود با گام دیگر یک درجه مقام و جایگاھش باال میگردد و  عفو می

َماَمةَ  -٢
ُ
يِب أ

َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َصَالةٍ «قَاَل:  ج أ

َ
ًرا إىِل َمْن َخَرَج ِمْن بَيِْتِه ُمتََطهِّ

 َ� 
َ

ىَح ال  �َْسِبيِح الضُّ
َ

َاجِّ الُْمْحِرِم، َوَمْن َخَرَج إىِل
ْ
ْجِر احل

َ
ْجُرُه َكأ

َ
 َمْكتُو�ٍَة فَأ

َّ
نِْصبُُه إِال

 لَْغَو بَيْنَُهَما ِكتَاٌب يِف ِعلِّيِّ�َ 
َ

ثَِر َصَالٍة ال
َ
ْجِر الُْمْعتَِمِر، وََصَالٌة ىلَعَ أ

َ
ْجُرُه َكأ

َ
 ٢.»إِيَّاُه فَأ

اش با  کسی که از خانه: «فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س ابو امامه
اجر و پاداش او به اندازه پاداش  ،حالت طھارت به سوی نماز فرض خارج شود

ی َح باشد، و کسی که فقط برای نماز ُض  که در حالت احرام است می ای حاجی
رسد و  به او پاداش می دھد  خارج شود به اندازه فردی که عمره انجام می

نمازی که بعد از نماز دیگر در حالی خوانده شود که بین آن دو نماز لغوی 
 .»شود رایش نوشته میصورت نگرفته در علیین ب

 شود خشوع در نماز چگونه حاصل می
 آید:  خشوع در نماز با امور ذیل بدست می 

 .قرار دارد اللهاینکه در نماز، مقابل  ؛حضور قلب داشته باشد -١
 .شنود خواند یا می فھم و درک داشتن نسبت به آنچه که در نماز می -٢

                                           
 ٦٦٦حدیث شماره مسلم  -١
 ٥٥٨ ابوداود حدیث شمارهحسن؛  -٢
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، و شناخت أل اللهشود معرفت شکوه و بزرگی  تعظیم به دو صورت حاصل می -٣
حقیر و کوچک است که این سبب شکستگی و خشوع  ،داشتن به اینکه نفس

 شود. می اللهدر مقابل 
و  الله تعظیم است و از معرفت قدرت و عظمت از باالتر و شکوه، ھیبت -٤

 شود. باری تعالی حاصل می مشاھده تقصیر و کوتاھی بنده در حِقّ 
را  أل اللهثواب و رضای  رجاء و امید داشتن؛ اینکه با خواندن نماز، امید -٥

 داشته باشد.
  .شود حاصل می أل اللهھای الله و تقصیر خویش در حق  حیاء از شناخت نعمت -٦

محافظت نمودن بر فضیلتی مانند خشوع در نماز که به ذات عبادت تعلق دارد از 
ھایی که تردد و ازدحام  ، پس در مکانتر است مھم مکان آن تعلق دارد فضیلتی که به

 شود نماز نخواند. وجود دارد و باعث از بین رفتن خشوع می
 : فرماید میبلند مرتبه  الله

ۡفلََح ﴿
َ
ِينَ  ١ٱلُۡمۡؤِمُنونَ قَۡد أ ِينَ وَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  ٱ�َّ  ٱللَّۡغوِ ُهۡم َعِن  ٱ�َّ
 .]٣-١[المؤمنون:  ﴾٣ُمۡعرُِضونَ 

که  که در نمازشان فروتن ھستند؛ و آنان  به راستی که مؤمنان رستگار شدند؛ ھمان کسانی «
  .»از [گفتار و رفتار] بیھوده رویگردانند

 مشروع  ھای گریه ویژگی
کرد، بلکه اشک از چشمانش  با صدای بلند و جیغ و فریاد گریه نمی ج الله رسول
اش صدایی مانند صدای دیگی که در  کرد که از سینه شد و چنان گریه می جاری می

بود و بعضی  اللهاز ه خاطر ترس اش گاھی ب گریه .شد حال جوش است شنیده می
اش رحمتی  اھی گریهگریست، و گ خاطر خوف و شفقتی که بر امت داشت میه اوقات ب

و ذکر  ھای وعده و وعید کرد و آیه ن را استماع میآبرای میت بود، و گاھی اوقات که قر
 کرد. شنید نیز گریه می ھایش و اخبار پیامبران و... را می الله و نعمت

 : فرماید میبلند مرتبه  الله

هُ ﴿
َ
ۡلَ�ُٰه تَ�ِ�ٗ�  ٱ�َّاِس َ�َ  ۥَوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ ْ بِهِ  ١٠٦َ�َ ۡو  ۦٓ قُۡل َءاِمُنوا

َ
أ

ْۚ إِنَّ  ِينَ َ� تُۡؤِمُنٓوا ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 ١٠٧إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم � � � ۦٓ ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱلۡعِۡلمَ أ
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وَن لِۡ�َۡذقَاِن َ�ۡبُكوَن َوَ�زِ�ُدُهۡم  ١٠٨ّ�َِنا لََمۡفُعوٗ� َوَ�ُقولُوَن ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنآ إِن َ�َن وَۡعُد رَ  َوَ�ِخرُّ
 .]١٠٩-١٠٦[اإلسراء:  ﴾١٠٩ُخُشوٗ�۩

ردیم تا آن را با درنگ [و آھستگی] کبخش [و به مرور بر تو] نازل  و قرآنی [گرانقدر را] بخش«
ردیم. [ای پیامبر، به ک] نازل برای مردم بخوانی؛ و آن را به تدریج [و بر حسب رویدادھای مختلف

ه کسانی کتردید،  ] به آن ایمان بیاورید یا نیاورید [فرقی به حالتان ندارد]. بی چه«[کافران] بگو: 
] بر آنان خوانده  اند، چون [آیات قرآن ھای آسمانِی پیشین را] یافته ] آن، دانش [کتاب قبل از [نزول
پروردگارمان پاک و منّزه است. یقینًا وعدۀ «گویند:  میو ». افتند نان بر [زمین] میک شود، سجده

افتند و [تالوِت قرآن و تدبر در  کنان بر [زمین] می و [آنگاه] گریه». شدنی است پروردگارمان انجام
 ».افزاید شان می آیاتش] بر فروتنی

 تمام زندگی فرد مسلمان عبادت است
ت نیز اوقاتمام زمین را به عنوان مسجدی برای عبادت آفریده است و ھمه  الله

برای عبادت است و انسان با قلب و اعضایش در ھر زمان و مکانی پروردگار بزرگوارش 
کند پس شایسته نیست که وقت خویش را به عبث و بیھودگی سپری  را عبادت می
 ست. ا أل اللهکه اصل وجودش برای عبادت  کند، در حالی

 : فرماید میبلند مرتبه  الله

ِ رَّبِ ﴿ َو�َِ�ٰلَِك  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�ۡيَاَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ أ

 -پروردگار جھانیان - زندگی و مرگم ھمه برای اللهھای من و  تردید، نمازم و قربانی بگو: بی«
ام و  ی ندارد؛ و به این [عبادت الله به یگانگی و خالصانه] دستور یافتهک] شری هکاست. [ھمان ذاتی 

 ».من نخستین مسلمان [از این قوم] ھستم

 شوندعرضه می أل اللهاوقاتی که اعمال بر 

يِب ُهَر�َْرةَ  -١
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
، َو�َْوَم «قَاَل:  ج أ ثْنَْ�ِ ِ

ْ
َنَِّة يَْوَم اإل

ْ
بَْواُب اجل

َ
ُ�ْفتَُح أ

ِخيِه 
َ
 رَُجًال اَكنَْت بَيْنَُه َوَ�ْ�َ أ

َّ
 �رُْشُِك بِاِهللا َشيْئًا، إِال

َ
َِميِس، َ�يُْغَفُر ِللُكِّ َ�بٍْد ال

ْ
اخل

نِْظُروا َهَذيِْن َحىتَّ 
َ
نِْظُروا َهَذيِْن َحىتَّ يَْصَطِلَحا، َشْحنَاُء، َ�يَُقاُل: أ

َ
 يَْصَطِلَحا، أ

نِْظُروا َهَذيِْن َحىتَّ يَْصَطِلَحا
َ
  ١».أ

                                           
 ٢٥٦٥ حدیث شماره مسلم  -١



 ٧٣٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ھای بھشت  دروازه: «فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
ک رش اللهشوند، پس ھر شخص مسلمانی که به  شنبه باز می روز دوشنبه و پنج

گیرد مگر شخصی که بین او و  رزش قرار میآم نورزیده است مورد مغفرت و
در مورد این دو دست  :شود برادرش دشمنی و کینه وجود دارد پس گفته می

در مورد این دو دست نگه دارید تا صلح  .نگه دارید تا اینکه صلح و آشتی کنند
 ».و آشتی کنند

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
وَن ِ�يُ�ْم َمَالئَِ�ٌة بِاللَّيِْل، َ�تََعاَ�بُ «قَاَل:  ج أ

يَن  ِ
َّ

، ُ�مَّ َ�ْعُرُج اذل َعرْصِ
ْ
َفْجِر، وََصَالِة ال

ْ
َوَمَالئَِ�ٌة بِانلََّهاِر، َوَ�ْتَِمُعوَن يِف َصَالِة ال

تُْم ِعبَاِدي؟ َ�يَُقولُونَ 
ْ
ْعلَُم بِِهْم: َكيَْف تََر�

َ
لُُهْم َر�ُُّهْم وَُهَو أ

َ
: بَاتُوا ِ�يُ�ْم، فَيَْسأ

تَيْنَاُهْم وَُهْم يَُصلُّونَ 
َ
نَاُهْم وَُهْم يَُصلُّوَن، َوأ

ْ
 ١.»تََر�

فرشتگانی شب و : «فرمودکند که  روایت می ج الله از رسول س ابوھریره
برند و ھنگام نماز عصر و  سر میه فرشتگانی دیگر روز را به نوبت، با شما ب

شما سپری گانی که شب را نزد شوند، سپس فرشت صبح با ھم جمع می
که حال  این متعال با وجود اللهروند.  اند، به سوی عرش الھی می کرده

آمدید بندگان مرا در چه  وقتی می«پرسد:  داند از آنان می بندگانش را بھتر می
نزد آنان  که گویند پروردگارا ھنگامی حالی دیدید؟ فرشتگان در جواب می

 ».از خواندن و عبادت بودندجدا شدیم مشغول نمھا  آن رفتیم و زمانی که از

 اذان و اقامه -٢
نماز با الفاظی  وقِت  داخل شدِن  ی اعالِم  به وسیله هک است اللهاذان: عبادتی برای 

 . اذان در سال اول ھجرت در مدینه النبی مشروع شد.پذیرد یانجام م خاص

 حکمت مشروعیت اذان
 روز.ی آن در شب و  اعالم توحید و یادآوری مردم به وسیله .١
اعالم داخل شدن وقت نماز و مکان آن است و دعوت کردن به سوی نماز  .٢

 جماعت که خیر و ثواب زیادی دارد.

                                           
 با لفظ مسلم ٦٣٢ حدیث شمارهو مسلم  ٥٥٥ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٣٨

 

کاران برای ادای نمازی است که به خاطر  الن و فراموشیادآوری برای غاف .٣
شود و این رستگاری است و اذان دعوتی برای مسلمان  ھا خوانده می نعمت

 و رستگاری از او فوت نشود. است تا اینکه این نعمت فالح
مخصوص  یاست که با اعالم قیام به سوی نماز با اذکار اللهاقامه: عبادتی برای 

 گیرد.  صورت می

 وقت اذان و نماز در عالم
 شود. اذان در جھان به صورت مستمر ادامه دارد و یک دقیقه متوقف نمی

دھند.  وقت اذان می گانه در یک در ھر وقتی مؤذنان در جھان برای نمازھای پنج
ی  ترین منطقه شود و در نزدیک ی شرق برای صبح اذان داده می در دورترین منطقه

و در غرب دھد  می شود و در وسط زمین برای عصر اذان شرق برای ظھر اذان داده می
 گوید. ی غرب برای عشا اذان می گوید و در دورترین منطقه برای نماز مغرب اذان می

کنند و اھل  به ھمین صورت است، در یک وقتی اھل مشرق سحر میو در روزه نیز 
نمایند و در زمان نیز به ھمین صورت ھستند، اھل مشرق در یک وقت  مغرب افطار می

 برند و اھل مغرب در روز ھستند. در شب به سر می
 قدرت و پادشاھی و آفرینش و تدبیرش چنین است. که کسیپس پاک و منزه است 

ءٖ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ِ ٱلُۡمۡلُك وَُهَو َ�َ ِي �ِيَِده تََ�َٰرَك ٱ�َّ

که فرمانروایِی جھاِن ھستی به   پربرکت و بزرگوار است کسی«. ]١: ك[المل ﴾١قَِديرٌ 
 ».دست اوست، و او بر ھر چیز تواناست

َۡل ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢ ُ ٱ�َّ ْوِ� ُ�َقّلُِب ٱ�َّ
ُ
ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة ّ�ِ َوٱ�ََّهاَر

بَۡ�ٰرِ 
َ
آورد]. یقینًا در این  گرداَند [و پیاپی می الله شب و روز را می«. ]٤٤[النور:  ﴾٤٤ٱۡ�

 ».[گردش،] عبرتی برای اھل بصیرت است

 حکم اذان و اقامه
کفایه است. اذان و اذان و اقامه برای مردان به غیر از زنان در حضر و سفر فرض 

 اقامه فقط برای نمازھای فرض و جمعه مشروع است.

ِ ِمن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله لَٰوة ْ إِذَا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ َوذَُرواْ ٱۡ�َۡيَعۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِ  . ]٩[الجمعة:  ﴾٩ن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ فَٱۡسَعۡواْ إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ



 ٧٣٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

که برای نماز روز جمعه، اذان گفته شد، به سوی [نماز و]  اید، ھنگامی  ای کسانی که ایمان آورده«
ذکِر الله بشتابید، و خرید و فروش را رھا کنید. اگر بدانید، این [کاری که به شما دستور داده 

  ».شود] برایتان بھتر است می

 چھار نفر بودند ج مسجد پیامبرمؤذنان 
در  س ظرَ در مسجد النبی، سعد الَق  س و عمرو بن ام مکتوم س بالل بن رباح

 در مسجد الحرام در شھر مکه. س مسجد قبا و ابومحذوره
گفت. ولی  نمود و اقامه را به صورت دو تا دو تا می ابومحذوره در اذان ترجیع می

 نمود. رت فرد اقامه میگفت و به صو بالل در اذان ترجیع نمی

 فضیلت اذان
و  ی اذان صدایش را باال ببرد. ھر موجودی از جن برای مؤذن سنت است که به وسیله

 دھند. انس و ھر چیزی که صدای مؤذن را بشنوند در روز قیامت برایش شھادت می
و خشکی که صدایش را تر   گیرد و ھر موذن ھنگام اذان گفتن مورد مغفرت قرار می

نماز  ھمراھش که یانکس تماِم  ثواِب  ی کند. برای او به اندازه می بشنود، او را تصدیق
 رسد. خواند، ثواب می می

بَا َسِعيٍد  .١
َ
نَّ أ

َ
، أ نَْصارِيِّ ُ�مَّ الَماِزِ�ِّ

َ
يِب َصْعَصَعَة األ

َ
ِ بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْو  س اخلُْدرِيَّ 
َ
ِبُّ الَغنََم َوابَلاِديََة، فَإَِذا ُكنَْت يِف َ�نَِمَك، أ

ُ
َراَك حت

َ
ُ: إِ�ِّ أ

َ
قَاَل هل

َالِة فَاْرَ�ْع َصْوتََك بِانلَِّداِء، فَإِنَُّه:  ذَّنَْت بِالصَّ
َ
َال �َْسَمُع َمَدى َصوِْت «بَاِديَِتَك، فَأ

 
َّ

ٌء، إِال ُ يَْوَم الِقيَاَمةِ الُمؤَذِِّن، ِجنٌّ َوَال إِ�ٌْس َوَال يَشْ
َ

بُو َسِعيٍد: َسِمْعتُُه ، »َشِهَد هل
َ
قَاَل أ

 ِ   ١.ج ِمْن رَُسوِل ا�َّ
 س نی از ابوسعید خدریصعصعه انصاری مازِ  عبدالله بن عبدالرحمان بن ابی

بینم که گوسفند و صحرا را دوست داری،  کند که گفت: من تو را می روایت می
برای نماز اذان گفتی،  وکه در بین گوسفندان یا در صحرا بودی،  ھنگامی

صدای مؤذن را اگر جن و انسان و ھرچیز دیگری ؛ زیرا ایت را باال ببرصد
 ج الله ز رسولدھد. ابوسعید گفت: ا برایش در روز قیامت گواھی می ،بشنود

 شنیدم که چنین فرمود.
                                           

  ٦٠٩ حدیث شمارهبخاری  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٤٠

 

يِب ُسْفيَانَ  .٢
َ
الُْمؤَذِّنُوَن «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  ب َ�ْن ُمَعاِو�ََة بِْن أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ْ�نَاقًا يَْوَم ال

َ
ْطَوُل انلَّاِس أ

َ
 ١.»أ

فرمود:  یمکه  شنیدم ج الله از رسولگوید:  یم ب معاویه بن ابوسفیان
 ».ی مردم بلندتر است قیامت گردن مؤذنان از بقیه در روز«

 قدرت اذان

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اٌط، «قَاَل:  ج أ ُ رُضَ

َ
يَْطاُن، َوهل ْدبََر الشَّ

َ
َالِة أ إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

ْ�بََل، َحىتَّ 
َ
ِذيَن، فَإَِذا قىََض انلَِّداَء أ

ْ
ْدبََر، َحىتَّ إَِذا قىََض َحىتَّ َال �َْسَمَع اتلَّأ

َ
َالِة أ إَِذا ثُوَِّب بِالصَّ

ْ�بََل، َحىتَّ َ�ِْطَر َ�ْ�َ الَمرِْء َوَ�ْفِسِه، َ�ُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا، لَِما لَْم يَُ�ْن 
َ
اتلَّثِْو�َب أ

 ٢.»يَْذُكُر َحىتَّ َ�َظلَّ الرَُّجُل َال يَْدرِي َ�ْم َص�َّ 
برای نماز اذان  که ھنگامی«نماید که فرمود:  روایت می ج الله سولاز ر س ابوھریره

نماید تا صدای اذان را  و از عقب خود ھوا خارج میکند  می شود، شیطان فرار داده می
و دوباره پس از کند  می گردد و باز ھنگام اقامه گفتن، فرار نشنود. او بعد از اذان بر می

گوید: فالن مسأله و فالن  نمازگزاران را دچار وسوسه کند و میگردد تا  اتمام آن بر می
آورد و  ی آنچه را که فراموش کرده به یادش می مسأله و... را به خاطر بیاور. یعنی ھمه

 ».که نداند چند رکعت خوانده استکند  می او را چنان سرگرم

 نماید گوید و اقامه می چه کسی اذان می
اذان برپایی اقامه بگوید. مؤذن نسبت به سنت است که یک شخص اذان و 

با ز جمؤذن پس باشد.  می دارتراریاختاقامه برپایی نسبت به و امام  است دارتراریاخت
 گوید.نو امثال آن، اقامه  شی امام یا رؤیتش یا قیام اشاره

 »الله اکبر«ھای اذان با یک نفس گفته شود، ولی  سنت است که ھر جمله از جمله
با یک نفس گفته شود. و بعضی اوقات ھر جمله به تنھایی گفته شود و جمله ھردو 

 شنونده ھم جواب اذان را بدھد، اما برای جواب دادن اقامه، ذکر مشروعی از رسول
 ثبوت ندارد. ج الله

                                           
  ٣٨٧ حدیث شمارهمسلم  -١
 با لفظ بخاری ٣٨٩ حدیث شمارهو مسلم  ٦٠٨ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢
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 اذان شروط صحت
 برای صحت اذان شروط ذیل الزم است:

اذان گفته شود و مؤذن اینکه اذان به ترتیب و پی در پی باشد و بعد از دخول وقت 
مرد و مسلمان و امانتدار و عاقل و بالغ و عادل و تشخیص دھنده باشد. اذان و اقامه به 

 که در سنت آمده است، گفته شود. زبان عربی، آن چنان

 ھای اذان سنت

َالةِ «ترتیل و باال بردن صدا در اذان سنت است و ھنگام گفتن  به » يَحَّ ىلَعَ الصَّ

َفَالِح «گام گفتن سمت راست و ھن
ْ
ز ین، و سنت چرخدببه سمت چپ » يَحَّ ىلَعَ ال

ھر  و تقسیم نمایدز ینبعضی اوقات  .شده است گونه گفته می نیه اغلب اک استھمین 
 دند اماھا موجوبلندگو گرچه امروزه. گویدب جھتھردو  جمله از دو جمله را بر

دن صورت رخانچاگر  اما است.در شرع ثابت ؛ زیرا سنت استدر اذان دن صورت رخانچ
باال بردن  ؛ زیرادرخانصورتش را نچشود، مؤذن  به چپ و راست باعث ضعف صدا می

 صدا از ارکان اذان است.
باشد و از وقت اذان اطالع داشته  داشتهو رسا  بلندی یصداسنت است که مؤذن 

ھایش رھا  باشد، و رو به قبله باشد، طھارت داشته باشد، ایستاده اذان بگوید، دست
 باشند و اینکه مؤذن در مکان مرتفع و بلند باشد، برای اینکه صدایش بلیغ و رسا باشد.

 کیفیت اذانی که از سنت ثابت است
 شود، باشد: با یکی از صفاتی که بیان میواجب است که اذان با ترتیب و پی در پی 

 گفت، پانزده جمله بود: اذان می ج که در زمان پیامبر س اذان بالل - ویژگی اول

ْ�رَبُ . ١«
َ
ُ أ ْ�رَبُ . ٢ ا�َّ

َ
ُ أ ْ�رَبُ . ٣ ا�َّ

َ
ُ أ ْ�رَبُ . ٤ ا�َّ

َ
ُ أ ُ . ٥ ا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
. ٦ أ

 
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ  أ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ِ . ٧ إِهل ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ِ . ٨ أ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
. ٩ أ

َالةِ  َالةِ . ١٠ يَحَّ ىلَعَ الصَّ َفَالِح . ١١ يَحَّ ىلَعَ الصَّ
ْ
َفَالِح . ١٢ يَحَّ ىلَعَ ال

ْ
ُ . ١٣ يَحَّ ىلَعَ ال ا�َّ

ْ�رَبُ 
َ
�ْ . ١٤ أ

َ
ُ أ ُ . ١٥ رَبُ ا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 ١».ال

                                           
 ٧٠٦ حدیث شمارهو ابن ماجه  ٤٩٩ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -١
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که نوزده جمله است؛ چھار تکبیر در اول اذان با  س اذان ابومحذوره - کیفیت دوم
 ترجیع ھمراه است. 

يِب َ�ُْذوَرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ َّ رَُسوُل ا�َّ ىَق يلَعَ

ْ
ل
َ
ِذيَن ُهَو بِنَْفِسِه، َ�َقاَل:  ج قَاَل: أ

ْ
ُ «اتلَّأ قُل: ا�َّ

 َ
َ

 إهِل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
 إِال

 ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
َ�ْ�ِ  -أ َ�ْ�ِ َمرَّ قَاَل: ُ�مَّ ارِْجْع، َ�ُمدَّ ِمْن  -َمرَّ

ًدا رَُسوُل  نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ْشَهُد َصْوتَِك أ

َ
، أ ِ ا�َّ

َال  َالِة، يَحَّ ىلَعَ الصَّ ، يَحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
َفَالِح، أ

ْ
َفَالِح، يَحَّ ىلَعَ ال

ْ
ِة، يَحَّ ىلَعَ ال

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

، ال ْ�رَبُ
َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ  ١.»ا�َّ

خودش اذان را برای من چنین تعلیم  ج الله گوید که رسول می س ابومحذوره

ُ  بگو:«دادند:  ْ�رَبُ ا�َّ
َ
ُ أ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ   ا�َّ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْ�رَبُ

َ
أ

 ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 . دو مرتبه، دو مرتبه.إِهل

 إِ  فرمود: سپس برگرد و با صدای بلند بگو:
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
هل

َالِة، يَحَّ  ، يَحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ ىلَعَ ا�َّ

 ْ�
َ
ُ أ َفَالِح، ا�َّ

ْ
َفَالِح، يَحَّ ىلَعَ ال

ْ
َالِة، يَحَّ ىلَعَ ال ُ الصَّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
، ال ْ�رَبُ

َ
ُ أ  ».رَبُ ا�َّ

 که قبال بیان شد، فقط تکبیر در اولاست  س مانند اذان ابومحذوره - کیفیت سوم
 ٢دو مرتبه است و ھفده جمله دارد.

ی توحید یک  اش دوتا دوتا باشد و در آخر کلمه اینکه اذان ھمه - کیفیت چھارم
 شود. سیزده جمله می که مرتبه باشد

 ِ َذاُن ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َ ْ
  ج َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل: اَكَن األ

َّ
ًة إِال ًة َمرَّ ِقَاَمُة َمرَّ

ْ
َمثَْ� َمثَْ�، َواإل

َالةُ  َالُة قَْد قَاَمِت الصَّ نََّك َ�ُقوُل: قَْد قَاَمِت الصَّ
َ
�.٣ 

تبه یک اقامه یک مردوتا دوتا و  ج الله گوید: اذان در عھد رسول می ب ابن عمر

َالةُ «گویی:  یممرتبه بود، فقط در اقامه  َالُة قَْد قَاَمِت الصَّ  .»قَْد قَاَمِت الصَّ

                                           
 با لفظ ابوداود ١٩٢ حدیث شمارهو ترمذی  ٥٠٣ حدیث شمارهحسن صحیح؛ ابوداود  -١
  ٣٧٩ حدیث شمارهمسلم  -٢
 با لفظ نسایی ٦٢٨ حدیث شمارهو نسایی  ٥١٠ حدیث شمارهحسن؛ ابوداود  -٣
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یک مرتبه که ھرکدام  ی این صفات اذان گفته شود. به سنت این است که به ھمه
شده در ھر مکانی گفته شود به خاطر زنده نگه داشتن سنت. و اینکه در شریعت به 

ر خوف فتنه وجود داشت، به یک روش اذان گمختلف ذکر شده است، اما اھای  روش
 گفته شود.

َفَالِح «در اذان فجر، مؤذن بعد از 
ْ
َالُة َخْ�ٌ ِمَن انلَّْومِ «ی  جمله» يَحَّ ىلَعَ ال ، الصَّ

َالُة َخْ�ٌ ِمَن انلَّْومِ  ھای سابق که ذکر شد، گفته  گوید. این در تمام صفات اذان می» الصَّ
 شود. می

 شود؟ چه کسی در اذان گفتن مقدم می
اذان دھد،  دشخو د کهبخواھ کیھروجود داشته باشد و  تر بیشاگر دو مؤذن یا 

در دین و عقل افضل است،  که کسی، بعد افضل استصوت زیبایی دارد،  که کسی
شود و وجود  کشی می اھل مسجد او را انتخاب نمایند. بعد از آن قرعه که کسیسپس 

 مؤذن در یک مسجد جایز است.دو 

 حکم تعدد اذان
اذان گفته ک یکه وقت داخل شود،  گامیھنگانه  برای ھر یکی از نمازھای پنج

 شود. دو اذان گفته میھرکدام  شود، اما برای فجر و جمعه برای می
سنت این است که اذان اول فجر در وقت سحر باشد و آن یک ششم آخر شب 

از وقت فجر است. وقت اذان اول برای جمعه تقریبا یک  است، تقریبا یک ساعت قبل
 ساعت قبل از اذان دوم، و در زمانی است که وقت برای غسل و رفتن به مسجد باشد.

 گوید، سپس برای ھر نمازِ  بین دو نماز جمع نماید، برای اولی اذان می که کسی
ایراد خطبه بر روی نماید. اذان روز جمعه زمانی است که امام برای  اقامه می ،فرض

 رود. منبر می
که تعداد مردم زیاد شد، اذان دیگری اضافه نمود، و  گامیھن س و در زمان عثمان

 صحابه نیز با این عمل موافقت کردند، و اقامه ندای سوم بود.

 حکم اذان ضبط شده
در  ھمانند خود نمازشود و  روز، پنج مرتبه تکرار می شبانهدر اذان عبادتی است که 

 الزم است. زابه صورت مجآن  دادنانجام نیت و ، ت نمازاوقک از ایھر 
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پخش اذان از طریق وسایل اعالم کننده مانند رادیو و تلویزیون و غیره دو حالت 
 دارد

شود، چه اذان  آن جواب دادهبه  شد،اگر اذان به صورت مستقیم پخش  .١
، اگر مستحب استآن جواب دادن ا از شھر دیگری باشد و سرزمین خودش ی

 اذان، ذکر است و به ذکر امر شده است. زیرا ؛تکرار شودوباره دچه 
مختلف پخش شود،  یھا رسانهی  اینکه اذان ضبط شده باشد و به وسیله .٢

جواب دادن به چنین اذانی مشروع نیست، برای اینکه عبادت توقیفی است و 
 موجب ترکاذان ضبط شده،  پذیرشاذان عبادتی است که به نیت نیاز دارد و 

و حکم اذان شرعی را ندارد،  شود نمی پذیرفتهگردد، پس  می دینیعمل این 
 باشد. دیگر مجامع عمومیا یدگاه فرویا بیمارستان یا  شھرچه در 

 حکم اذان قبل از وقت
 گانه جایز نیست. اذان قبل از دخول وقت در ھر یکی از نمازھای پنج

دار سحری نماید، اذان گفته شود تا  ای که روزه ه اندازهسنت است که قبل از فجر ب
تھجد  که کسیبرای قیام رفته است، برگردد و شخص خوابیده بیدار شود و  که کسی

خواند، نمازش را با وتر پایان دھد، پس وقتی که فجر طلوع کرد، برای صبح اذان  می
 بگوید.
به خاطر شدت گرمی نماز ظھر با تأخیر اقامه شود، یا نماز عشا به  که ھنگامیو 

ی نماز اذان گفته  خاطر وقت افضل با تأخیر خوانده شود، اگر در سفر بود، ھنگام اقامه
 شود، ولی در غیر سفر، ھنگام دخول وقت اذان گفته شود.

 فضیلت تبعیت و جواب دادن به اذان

َعاِص َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َ�ْمِرو 
ْ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  ب بِْن ال

َ
إَِذا َسِمْعتُُم الُْمؤَذَِّن، «َ�ُقوُل:  ج �

ا، َّ َصَالًة َص�َّ اهللا َعلَيِْه بَِها َعرْشً إِنَُّه َمْن َص�َّ يلَعَ
، فَ َّ ُ�مَّ  َ�ُقولُوا ِمثَْل َما َ�ُقوُل ُ�مَّ َصلُّوا يلَعَ

ُ�وَن َسلُوا اَهللا يِلَ الْوَِسيلََة، فَإِ�َّ 
َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
 ِلَعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اِهللا، َوأ

َّ
 تَنْبيَِغ إِال

َ
َنَِّة، ال

ْ
لٌَة يِف اجل َها َمْ�ِ

َفاَعةُ  ُ الشَّ
َ

َل يِل الْوَِسيلََة َحلَّْت هل
َ
نَا ُهَو، َ�َمْن َسأ

َ
  ١.»أ

                                           
  ٣٨٤ حدیث شمارهلم مس -١
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که  یھنگام: «فرمود یمکه  شنیده ج پیامبراز  ب عبدالله بن عمرو بن عاص
گاه بر من درود  د و آنید، تکرار کنیگو یرا که مؤذن م ید، کلماتیدیاذان را شن یصدا

ک درود بر من بفرستد، الله متعال در برابرش ده یرا ھرکس ید؛ زیبفرست )صلوات(
واال  یگاھید که جایله" را درخواست کنی"وس یمبرااز الله فرستد و سپس  یدرود بر او م

دوارم که من، آن یاز بندگان الله، اختصاص دارد و ام یکیدر بھشت است و تنھا به 
ش واجب یبرا -من -من درخواست کند، شفاعِت  یله را برایبنده باشم. ھرکس وس

 ».شود یم

 صدای اذان را بشنود، چه بگوید؟ که کسی
 صدای اذان را بشنود سنت است که به موارد ذیل عمل نماید: که کسی

َالةِ «تکرار کند، فقط بعد از گفتن گوید او نیز  ھرچه که مؤذن می .١ و  يَحَّ ىلَعَ الصَّ

َفَالِح 
ْ
 بِاهللاِ «، »يَحَّ ىلَعَ ال

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
 بگوید.» ال

 صلوات بفرستد. ج سنت است که بعد از اتمام اذان بر پیامبر .٢
  این دعا را بخواند. ج بعد از صلوات فرستادن بر پیامبر .٣

ِ َ�ْن َجابِِر بِْن  ِ  ب َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْن قَاَل ِحَ� �َْسَمُع انلَِّداَء: «قَاَل:  ج أ

ًدا الوَِسيلََة َوالَفِضيلََة، ا�  َالِة الَقائَِمِة آِت ُ�َمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ
ي وََعْدتَُه، َحلَّْت  ِ

َّ
ُ َشَفاَعيِت يَْوَم الِقيَاَمةِ  َوا�َْعثُْه َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل

َ
  ١.»هل

 ھرکس: «فرمود ج رسول اللهروایت است که  ب از جابر بن عبدالله

َالةِ ا� «صدای اذان را شنید، بگوید:  که ھنگامی ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ
ًدا الوَِسيلََة َوالَفِضيلََة،  ي وََعْدتَهُ الَقائَِمِة آِت ُ�َمَّ ِ

َّ
ای «: »َوا�َْعثُْه َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل

 ج شود، به محمد اکنون برگزار می صاحب این دعوت کامل و نمازی که ھم
، روز »ات به مقام محمود برسان وسیله و فضیلت عنایت فرما و او را طبق وعده

 ».شود مند می قیامت از شفاعت من بھره
 ی شھادتین بگوید: بعد از فارغ شدن مؤذن از کلمه .٤

                                           
  ٦١٤ حدیث شمارهبخاری  -١
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يِب َوقَّاٍص 
َ
نَُّه قَاَل:  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن َسْعِد بِْن أ

َ
َمْن قَاَل ِحَ� �َْسَمُع الُْمؤَذَِّن «�

ُ، رَِضيُت بِاِهللا َر�ًّ 
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ، َوأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 اأ

ُ َذ�ْبُهُ 
َ

ِْسَالِم ِدينًا، ُغِفَر هل
ْ

، َو�ِاإل
ً

ٍد رَُسوال  ١.»َو�ُِمَحمَّ
بعد از ھرکس «نماید که فرمود:  روایت می ج الله از رسول س وقاص سعد بن ابی

ًدا « :بگوید شنیدن اذان مؤذن نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ، َوأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
َ�بُْدهُ أ

ِْسَالِم ِدينًا
ْ

، َو�ِاإل
ً

ٍد رَُسوال ُ، رَِضيُت بِاِهللا َر�ًّا َو�ُِمَحمَّ
ُ

دھم که معبود  یم یگواھ«: »َورَُسوهل
 ج دھم که محمد یک است، وجود دارد و شھادت میشر یکتا و بیجز الله که  ینیراست

الله،  ی ان فرستادهاوست؛ به الله به عنوان پروردگار، به محمد به عنو ی بنده و فرستاده
 ».شوند ، گناھانش بخشیده می»و خرسندم ین، راضیو به اسالم به عنوان د

 نماید. سپس ھرچه بخواھد برای خویش دعا می .٥

 حکم جواب دادن به بیش از یک مؤذن
در یک شھر صدای مؤذنان را از  که کسیاذان گفتن و جواب آن عبادت است. 

اگر صدای دیگری را نیز شنید و  و جواب دھدشنود، به اذان اول  جھات مختلف می
 رسد. جواب داد، به او ثواب می

 حکم اجرت گرفتن برای امامت و اذان
ھستند و اجر و پاداش آن با  أل اللهامامت و اذان دو عبادت بزرگ و خالص برای 

اجر و پاداش دریافت نکند، و ھا  آن است، پس امام به خاطر امامت نمازگزاران، از الله
مؤذن به خاطر اذان گفتن اجرت و مزد نگیرد. و برای آنان جایز است که مزدی که از 
طرف بیت المال برای امامان مساجد و مؤذنان در نظر گرفته شده است، را دریافت 

 دھند. انجام می أل اللهشان را برای  ی وظیفه که ھنگامینمایند، 

 گوید شود، در حالی که مؤذن اذان می می وارد مسجد که کسیحکم 
گوید، برایش مستحب است که جواب  شود و مؤذن اذان می وارد مسجد می که کسی

اذان را بدھد، سپس بعد از اتمام اذان دعا نماید و ننشیند تا اینکه دو رکعت تحیت 
 المسجد را بخواند.

                                           
  ٣٨٦ حدیث شمارهمسلم  -١
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 شود بعد از اذان از مسجد خارج می که کسیحکم 
جایز نیست که از مسجد خارج شود، مگر کس  ھیچ مؤذن اذان گفت برایوقتی که 

 .داردتجدید وضو و مانند آن  ی،مریضذری ھمچون ع که کسی

 اقامه مقدار بین اذان و
مقدار مدت زمان بین اذان و اقامه در سنت ذکر نشده، ولی شایسته است که مدت 

ی قبلیه را  گیرد و سنت راتبه ای باشد که یک فرد مسلمان وضو می زمان به اندازه
خارج از مسجد است، به مسجد  که کسیبخواند، که تقریبا مدت ربع ساعت نیاز است تا 

در مسجد حضور دارد،  که کسیرا ذکر کند و  اللهبیاید و دعا نماید و نماز بخواند و 
ه باعث ک نیا قرآن را تالوت نماید. و جایز است که متصل بعد از اذان اقامه شود به شرط

تواند  از دست رفتن سنت و محروم شدن مردم از نماز جماعت نگردد، اما مسافر می
 اذان بگوید و متصل بعد از اذان اقامه نماید، ولی در نماز فجر متصل اقامه نکند.

و اگر امام مسلمانان زمانی را بعد از اذان برای اقامه نمودن مشخص کرد و تبعیت 
شود، و به خاطر مصلحتی صورت  تن حرج و مشقت میکردن از آن باعث از بین رف

 گیرد، مردم باید از آن اطاعت نمایند. می

 کیفیت اقامه که در سنت ثابت است
 واجب است که اقامه یک مرتبه و پی در پی با یکی از صفات ذیل صورت گیرد:

اقامه  ج که نزد پیامبر است س باللی  اقامه ه ھمانک ؛یازده جمله - صفت اول

، يَحَّ « نمود: می ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ ىلَعَ ا�َّ

ْ�رَبُ 
َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ َالُة، ا�َّ َالُة، قَْد قَاَمِت الصَّ َفَالِح، قَْد قَاَمِت الصَّ

ْ
َالِة، يَحَّ ىلَعَ ال َ الصَّ

َ
 إهِل

َ
، ال

 ُ  ا�َّ
َّ

 ١».إِال

ُ «است:  س ی ابومحذوره اقامه ه ھمانک ؛ھفده جمله - صفت دوم ْ�رَبُ ا�َّ
َ
ُ أ ا�َّ

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ
نَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا ، أ ُ�َمَّ

َفَال 
ْ
َالِة، يَحَّ ىلَعَ ال َالِة يَحَّ ىلَعَ الصَّ ، يَحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ِ ِح رَُسوُل ا�َّ

 إِ 
َ

، ال ْ�رَبُ
َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ َالُة، ا�َّ َالُة، قَْد قَاَمِت الصَّ َفَالِح، قَْد قَاَمِت الصَّ

ْ
ُ يَحَّ ىلَعَ ال  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 ٢».هل

                                           
 ٤٩٩ حدیث شمارهحسن صحیح؛ ابوداود  -١
 ١٩٢ حدیث شمارهو ترمذی  ٥٠٢ حدیث شمارهحسن صحیح؛ ابوداود  -٢
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نَّ «ده جمله و آن  - صفت سوم
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ ا�َّ

َالُة، قَْد قَاَمِت الصَّ  َفَالِح، قَْد قَاَمِت الصَّ
ْ
َالِة، يَحَّ ىلَعَ ال ، يَحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ َالُة، ُ�َمَّ

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

، ال ْ�رَبُ
َ
ُ أ  ١».ا�َّ

ھای مختلف یک مرتبه به خاطر زنده نگه داشتن  ی حالت سنت این است که با ھمه
که منجر به ایجاد فتنه نشود. اگر بیم فتنه بود، به  نیا سنت اقامه نماید، البته به شرط

 یک روش اقامه نماید.
دعا نماید و نماز بخواند و قرآن تالوت کند. به کار  سنت است که بین اذان و اقامه

، ولی جایز است گرفتن مکّبر برای صدا در اذان و اقامه و نماز و خطبه، اگر نیاز باشد
شود، بدون آن  اگر باعث ضرر و تشویش میز یو ناگر نیاز نباشد، بھتر است ترک شود، 

 نماز خوانده شود.

 اذان در باران و سردی شدید روش
بعد از دو ھا  آن ای مؤذن سنت است که در سردی شدید یا شب بارانی و مانندبر

 یا بعد از اذان آنچه که در سنت ثابت است را بگوید: ...» يَحَّ ىلَعَ «

» 
َ

ال
َ
 ٢.» َصلُّوا يِف الرَِّحالِ أ
 ».در محل سکونت نماز بخوانید«

 ٣.»َصلُّوا يِف ُ�يُوتُِ�مْ «یا بگوید: 
 ».نماز بخوانیدتان  ھای در خانه«
 که کسینماید و  یک مرتبه به خاطر زنده نگه داشتن سنت عمل میھرکدام  به

 در مسجد حضور یابد، برایش مشروع است، اگرچه سخت باشد.خواھد  می

 حکم اذان و اقامه در سفر

ىَت رَُجَالِن انلَّيِبَّ  س َ�ْن َمالِِك بِْن احلَُو�ْرِِث 
َ
َفَر، َ�َقاَل انلَّيِبُّ يُِر�َداِن  ج قَاَل: أ : ج السَّ

ُكَما« ْ�رَبُ
َ
ُكَما أ ِ�يَما، ُ�مَّ يِلَُؤمَّ

َ
ذِّنَا، ُ�مَّ أ

َ
ْ�تَُما َخرَْجتَُما، فَأ

َ
 ٤.»إَِذا أ

                                           
  ٦٢٨ حدیث شمارهو نسایی  ٥١٠ حدیث شمارهحسن؛ ابوداود  -١
  ٦٩٧ حدیث شمارهو مسلم  ٦٦٦ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢
  ٦٩٩ حدیث شمارهو مسلم  ٩٠١ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٣
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خواستند سفر  آمدند و می ج گوید: دو نفر نزد پیامبر می س مالک بن حویرث
د و اقامه نمایید و خارج شدید، پس اذان بگویی که ھنگامی«فرمود:  ج پیامبرنمایند. 
 ».شما امامت نماید ترین بزرگسپس 

 اذان و اقامه برای نمازھاگفتن حکم 
 برای نمازھا به نسبت مشروعیت اذان و اقامه چھار حالت وجود دارد:

گانه و جمعه  نمازی که برایش اذان و اقامه وجود دارد و آن نمازھای پنج - اول
 است.

شود، و آن نمازھایی  دارد، ولی اذان گفته نمی نمازی که برایش اقامه وجود - دوم
شود و نمازھایی که  شود. برای نماز دومی اذان گفته نمی که به صورت جمع خوانده می

 اند. قضا شده
شود و آن نماز کسوف و  نمازی که برایش با الفاظ مخصوص ندا داده می - سوم

 خسوف است.
انند نمازھای نفل، نماز جنازه، نمازی که نه اذان دارد و نه اقامه، م - چھارم

 ھا. مانند آن نمازھای عید، نماز استسقاء و

 گانه اوقات نمازهای پنج -٣
روز بر ھر مرد و زن مسلمان پنج وعده نماز فرض کرده است  پاک در ھر شبانه الله

 باشد. که رحمتی از جانب او به نسبت بندگانش می

 گانه اوقات نمازھای فرض پنج
ی ھر چیزی به  شود و تا اینکه سایه ظھر: از زوال خورشید شروع میوقت  - اول

 شود، ادامه دارد. ی خودش می اندازه
فضیلت زیادی دارد، در گرما تأخیر  ی شدید،گرمادر  زجخواندن آن به  وقت و اول

 باشد. سنت است و چھار رکعت می ،شخواندن وقت اول ،آن و در سردی
وقت ظھر شروع و تا زرد شدن خورشید ادامه دارد، وقت عصر: بعد از خروج  - دوم

و ھنگام ضرورت تا غروب نیز وقت دارد و زود خواندن سنت است و چھار رکعت 
 باشد. می
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شود و تا از بین رفتن سرخی که  وقت مغرب: از غروب خورشید شروع می - سوم
 باشد. در آسمان است، ادامه دارد و زود خواندن آن سنت است و سه رکعت می

وقت عشا: از ھنگام از بین رفتن شفق سرخ شروع و تا نصف شب ادامه  - چھارم
دارد و ھنگام ضرورت تا طلوع فجر دوم ادامه دارد. اگر میسر است تأخیر آن تا یک 

 سوم شب فضیلت دارد و چھار رکعت است.
وقت فجر: از طلوع فجر دوم تا طلوع خورشید زمان دارد و زود خواندش  - پنجم

فضل است و سنت است که در تاریکی خوانده شود و در تاریکی تمام نماید و بعضی ا
 اوقات در روشنایی و اسفار به پایان رساند و آن دو رکعت است.

ِۡل َوقُۡرَءاَن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ ۡمِس إَِ�ٰ َغَسِق ٱ�َّ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ ِ�ُ قِِم ٱلصَّ
َ
أ

نماز را از زوال خورشید «. ]٧٨[اإلسراء:  ﴾٧٨قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َ�َن َمۡشُهوٗداٱۡلَفۡجرِ� إِنَّ 
را. به   ] برپا دار و [به ویژه] نماز صبح [= ھنگام ظھر] تا نھایت تاریکی شب [= نیمه شب

راستی که نماز صبح [و تالوت قرآن در این وقت،] مورد مشاھده [و در حضوِر فرشتگاِن 
 .»] است روز و شب

ِ ِحَ� ُ�ۡمُسوَن وَِحَ� تُۡصبُِحونَ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می اللهو  .٢  ١٧فَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ
ا وَِحَ� ُ�ۡظِهُرونَ  �ِض وََعِشّيٗ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� . ]١٨-١٧[الروم:  ﴾١٨َوَ�ُ ٱۡ�َۡمُد ِ� ٱلسَّ

رسید و  بح میآیید و آن َدم که به ص پس الله را به پاکی بستایید، آنگاه که به شب درمی«
و زمین از  ھا آسمانرسید؛ و حمد و ستایش در  که به نیمروز می عصرگاھان و ھنگامی 

 ».آِن اوست

ُ: ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن بَُر�َْدةَ  .٣
َ

َالِة، َ�َقاَل هل ُ َ�ْن َوقِْت الصَّ هلَ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
َصلِّ «، أ

َْوَمْ�ِ  -َمَعنَا َهَذيِْن 
ْ

قَاَم  -َ�ْعِ� ايل
َ
َمَرُه، فَأ

َ
ذََّن، ُ�مَّ أ

َ
 فَأ

ً
َمَر بَِالال

َ
ْمُس أ ا َزالَِت الشَّ فَلَمَّ

ْمُس ُمرْ  َعرْصَ َوالشَّ
ْ
قَاَم ال

َ
َمَرُه، فَأ

َ
ْهَر، ُ�مَّ أ قَاَم الظُّ

َ
َمَرُه فَأ

َ
تَِفَعٌة َ�يَْضاُء نَِقيٌَّة، ُ�مَّ أ

َمَرُه 
َ
َفُق، ُ�مَّ أ ِعَشاَء ِحَ� اَغَب الشَّ

ْ
قَاَم ال

َ
َمَرُه فَأ

َ
ْمُس، ُ�مَّ أ الَْمْغرَِب ِحَ� اَغبَِت الشَّ

َمرَ 
َ
َْوُم اثلَّاِ� أ ْن اَكَن ايلْ

َ
ا أ َفْجَر، فَلَمَّ

ْ
َفْجَر ِحَ� َطلََع ال

ْ
قَاَم ال

َ
بَْرَد فَأ

َ
ْهِر، فَأ بَْرَد بِالظُّ

َ
ُه فَأ

ي اَكَن،  ِ
َّ

َرَها فَْوَق اذل خَّ
َ
ْمُس ُمْرتَِفَعٌة أ َعرْصَ َوالشَّ

ْ
ْن ُ�رْبَِد بَِها، وََص�َّ ال

َ
�َْعَم أ

َ
بَِها، فَأ

ِعَشاَء َ�ْعَدَما َذَهَب ثُلُُث اللَّيْ 
ْ
َفُق، وََص�َّ ال ْن يَِغيَب الشَّ

َ
ِل، وََص�َّ الَْمْغرَِب َ�بَْل أ
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ْسَفَر بَِها
َ
َفْجَر فَأ

ْ
َالِة؟«، ُ�مَّ قَاَل: »وََص�َّ ال ائُِل َ�ْن َوقِْت الصَّ ْ�َن السَّ

َ
َ�َقاَل الرَُّجُل: » أ

نَا، يَا رَُسوَل اِهللا، قَاَل: 
َ
ْ�تُمْ «أ

َ
 ١.»َوقُْت َصَالتُِ�ْم َ�ْ�َ َما َرأ

کرد.  در مورد وقت نماز سؤال ج پیامبرگوید که شخصی از  می س ُبَریده
 که ھنگامینماز بخوان، پس  -روز-با ما در این دو : «فرمودبه او  ج پیامبر

تا اذان دھد، سپس امر کرد، پس ظھر  فرمودخورشید زوال نمود، به بالل امر 
سفید  اقامه شد. بعد امر فرمود و عصر خوانده شد، در حالی که خورشید بلند و

که مغرب زمانی که خورشید غروب نمود، خوانده  و روشن بود. بعد دستور داد
خوانده شود و  شفق از بین رفت، امر نمود تا عشا که ھنگامیشود. و 

 تا نماز فجر خوانده شود. فرمودفجر طلوع نمود، امر  که ھنگامی
اما در روز دوم امر فرمود تا نماز ظھر در سردی خوانده شود، و نماز عصر در 

شید باال بود و آن را به تأخیر انداخت از آنچه که حالی خوانده شد که خور
بین رفتن شفق خواند و عشا را بعد از یک  ، ازباالتر بود. و مغرب را قبل از
 که کسی«سفار و روشنایی خواند. سپس فرمود: سوم شب خواند و فجر را در اِ 

، من اللهرسول : ای شخصی گفت» در مورد وقت نماز سؤال کرد، کجاست؟
 ».دیدید دو حالتی بود کهوقت نماز شما بین : «فرمود ج یامبرھستم. پ

 حکم تأخیر نماز
 واجب است که ھر مسلمانی ھر نمازی را در وقتش بخواند.

و تأخیر کردن نماز فرض از وقتش حرام است، البته به نیت جمع یا شدت خوف یا 
 بیماری شدید و مانند آن اگر باشد، تأخیرش اشکالی ندارد.

ٰ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ْ ٱ�َّ لَٰوةَ فَٱۡذُكُروا فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصَّ
لَٰوةَ َ�نَۡت َ�َ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� كَِ�ٰٗبا  ۚ إِنَّ ٱلصَّ لَٰوةَ ْ ٱلصَّ �ِيُموا

َ
نَنُتۡم فَأ

ۡ
ُجُنو�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا ٱۡطَم�

ۡوقُوٗتا چون نماز را به پایان رساندید، الله را [در ھمه حال،] ایستاده و «. ]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣مَّ
نشسته و بر پھلو خفته [= خوابیده] یاد کنید؛ و ھر گاه آرامش یافتید [و ترس از بین رفت]، نماز را 

ای است که] در اوقات معّینی بر مؤمنان واجب  تردید، نماز [فریضه [کامل] بر پا دارید [چرا که] بی
 .»است شده 

                                           
  ٦١٣ حدیث شمارهمسلم  -١
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 ھنگام شدت گرما چه وقتی نماز خوانده شود؟
زمانی که ھوا به شدت گرم شد، سنت است که نماز ظھر را تا نزدیکی وقت نماز 

 عصر به تأخیر اندازد. 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َة احلَرِّ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ َالِة، فَإِنَّ ِشدَّ بْرُِدوا بِالصَّ

َ
 إَِذا اْشتَدَّ احلَرُّ فَأ

 ١.»ِمْن َ�يِْح َجَهنَّمَ 
ھوا به شدت گرم شد،  که ھنگامی«فرمود:  ده کهرکت یروا ج ز پیامبرا س رهیابوھر

 ».دت گرمی از نفس کشیدن جھنم استش ؛ زیرانماز را در سردی بخوانید

 شان کم باشد وقت که ھنگامیاوقات نماز 
نسبت به بندگانش این است که برای ھر نماز فرض یک وقت و  أل اللهاز رحمت 

 عالمت مشخص که داللت بر آن دارد، قرار داده است که در آن نماز خوانده شود.
در سرزمینی اقامت دارد که شب و روز با طلوع و غروب خورشید از  که کسیو 

در  - اشداگر چه یکی از آن دو بسیار طوالنی ب - شوند ھمدیگر تشخیص داده می
 .گیردبخواند و روزه بمانند دیگران نماز  وقتی که شریعت برایش تعیین فرموده است

و در کند  نمی در سرزمینی اقامت دارد که خورشید در تابستان غروب که کسیاما 
نماید یا در سرزمینی که روز آن شش ماه و شبش نیز شش ماه  زمستان طلوع نمی

گانه را در ھر بیست و  نمازھای پنجھا  آن ی پس ھمه است، مانند شمال آسیا و اروپا،
شان که اوقات  ترین سرزمین شان را بر اساس نزدیک چھار ساعت بخوانند و اوقات

ُۥ مِۡن ﴿گانه از یکدیگر جدا ھستند، تنظیم نمایند.  ی پنجانمازھ َ َ�َۡعل �َّ َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ
� ۡمرِهِۦ �ُۡ�ٗ

َ
ِ  ٤أ ۡمُر ٱ�َّ

َ
َ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  َ�ٰلَِك أ ۥٓ إَِ�ُۡ�ۡمۚ َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ نَزَ�ُ

َ
اتِهِۦ َوُ�ۡعِظۡم  َٔ أ

ۡجًرا
َ
ۥٓ أ سازد. این،  و ھر کس از الله بترسد، کارش را برایش آسان می«. ]٥-٤[الطالق:  ﴾٥َ�ُ

گناھانش را از او فرمان الله است که بر شما نازل کرده است؛ و ھر کس از الله پروا کند، الله 
 ».گرداَند بخشد] و پاداش او را بزرگ می زداید [و می می

                                           
 با لفظ بخاری ٦١٦ حدیث شمارهو مسلم  ٥٣٦ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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 شروط نماز -٤
 اند از: برای صحت نماز شروطی الزم است که عبارت

 اینکه مسلمان از حدث اصغر و اکبر پاک باشد. .١
 طھارت بدن و لباس و مکان نماز از نجاسات. .٢
 داخل شدن وقت نماز، اگر فرض باشد. .٣
 ھا را بپوشاند. ا لباسی که عورت و شانهگرفتن زینت ب .٤
 روی قبله قرار گرفتن. روبه .٥
اینکه قبل از شروع تکبیر احرام در قلب خویش، نیت آن نماز را بکند و  ؛نیت .٦

 بر زبان جاری نسازد.

 وقت نماز فرض
ادای نماز در وقت آن تأکیدی برای شروط نماز است و تأخیر آن از وقتش به خاطر 

 لباس یا حدث یا عدم قدرت بر ادای آن در وقتش در حالت ایستادهجنابت، یا نجاست 
؛ خواندباش نماز  ی توانایی ، بلکه در وقت به اندازهجایز نیست دی از این قبیلو موار

مجنون و دیوانه به ھوش آید یا کافر  که ھنگامیادای نماز در وقتش واجب است و  زیرا
مسلمان شود یا حایض بعد از دخول وقت پاک شد، الزم است که نماز آن وقت را 

 بخواند.

ٰ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ْ ٱ�َّ لَٰوةَ فَٱۡذُكُروا فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصَّ
نَنُتمۡ 

ۡ
لَٰوةَ َ�نَۡت َ�َ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� كَِ�ٰٗبا  ُجُنو�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا ٱۡطَم� ۚ إِنَّ ٱلصَّ لَٰوةَ ْ ٱلصَّ �ِيُموا

َ
فَأ

ۡوقُوٗتا چون نماز را به پایان رساندید، الله را [در ھمه حال،] ایستاده و «. ]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣مَّ
رفت]، نماز را نشسته و بر پھلو خفته [= خوابیده] یاد کنید؛ و ھر گاه آرامش یافتید [و ترس از بین 

ای است که] در اوقات معّینی بر مؤمنان واجب  تردید، نماز [فریضه [کامل] بر پا دارید [چرا که] بی
 ».است شده 

 شود ی آن برای قبله استناد می آنچه که به وسیله
ھایی مانند خورشید و ماه و ستارگان  مسلمان برای مشخص نمودن قبله به عالمت

 نماید. استناد میو قطب و مانند آن 
نماھای عادی و الکترونیکی که در ھر مکانی  و ھمچنین استفاده کردن از قبله

 نمایند. جھت قبله را مشخص می
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 شناسد، چگونه نماز بخواند؟ جھت قبله را نمی که کسی
شود و با قلبش  ی با عظمت می متوجه کعبه اللهفرد نمازگزار با بدنش به دستور 

بر مسلمان واجب است که به سوی کعبه نماز بخواند، اگر قبله از  گردد. می اللهمتوجه 
 او مخفی ماند و کسی را نیافت که از او سؤال کند، مثال در صحرا قرار داشت، اجتھاد

خواند. اگر بعدا مشخص شد  و به ھر سویی که ظن غالبش قبله بود، نماز میکند  می
 اعاده نکند.که به سوی قبله نماز نخوانده است، نمازش را 

اما در آبادی نماز نخواند تا اینکه سؤال نماید یا جھت قبله را از طرق دستگاه یا 
 مساجد و مانند آن مشخص کند.

َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
ِيَن  وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ وُُجوَهُ�مۡ  ٌة إِ�َّ ٱ�َّ َشۡطَرهُۥ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ

تِمَّ نِۡعَمِ� َعلَۡيُ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ 
ُ
ْ ِمۡنُهۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِ� َوِ�  ﴾١٥٠َظلَُموا

ا به سوی و از ھر مکانی که بیرون رفتی، [ھنگام نماز] روی خود ر«. ]١٥٠[البقرة: 
مسجدالحرام کن و [شما ای مؤمنان،] ھر جا که بودید، روی خود را به سوی آن [مسجد] 

تراشی کنند]؛ مگر  بھانهھا  آن کنید تا مردم علیه شما حجتی نداشته باشند [تا با استناد به
کسانی از آنان که ستم کردند [و ھمواره دشمنتان خواھند بود]؛ پس از آنان نترسید و از من 
بترسید [این تغییر قبله به این ھدف بود] که نعمتم را بر شما تمام کنم [و شما را متمایز 

 ».سازم]؛ باشد که ھدایت شوید

 صفت لباس در نماز
است  یسکن یاوارترزس اللهسنت است که مسلمان در لباس پاک نماز بخواند.  .١

و جایگاه ازار و شلوار تا نصف ساق و عضله  دشو میزینت استفاده  شکه برای
تا باالی ساق باشد، نباید قوزک پاھا را  ازار و شلوار باشد، و اگر امکان نداشت

 فرا بگیرد.

 و آویزان کردن لباس در نماز و غیر آن حرام است.
پوشد و استفاده کردن از ھر لباسی برایش  مسلمان ھر لباسی که بخواھد، می .٢

باسی که به خاطر حرام بودن برای مردان، مانند حریر و جایز است، اما ل
ھایی که تصاویر موجوداتی که  توان از آن استفاده کرد، یا لباس ابریشم نمی

حرام یژگی باشد، یا لباسی که به خاطر یک وھا  آن دارای روح ھستند بر روی
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آویزان است، مانند نماز خواندن مرد در لباس زن، یا لباسی که ھنگام پوشیدن 
است، یا به خاطر کسب و به دست آوردنش حرام است، مانند لباس غصب 

برای زن و مرد  که دارای فتنه و شھرت ھستندھا  آن شده و سرقتی و مانند
 .حرام است

افضل این است که مسلمان در لباس یا ازار و عبا نماز بخواند و نماز خواندن با  .٣
گشاد باشد و که  نیا به شرطز است عادت دارد، جای که کسیکت و شلوار برای 

 عورت مشخص نشود و آن را برجسته ننماید.

ِ َمۡسِجٖد َوُ�ُواْ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
ْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذوا

ْۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ْ َوَ� �ُۡ�ِفُٓوا ُ�وا فرزندان آدم، ھنگام  ای«. ]٣١[األعراف:  ﴾٣١َوٱۡ�َ
رفتن به مسجد [و در ھر نمازی] زینت خود را برگیرید [و لباس شایسته بپوشید] و [در زندگی، از 

تردید، الله اسرافکاران را  ھای پاکیزه] بخورید و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید [که] بی خوراکی
 ».دوست ندارد

 حد عورت مرد و زن
اش عورت  باشد و زن در جلوی بیگانگان ھمه عورت مرد از ناف تا زانوھایش می

ھا و پاھایش که  اش عورت است، به غیر از صورت و کف دست است. اما در نماز ھمه
 ی بدنش را باید بپوشاند. عورت نیستند. اما اگر در مقابل مردان بیگانه حاضر شد، ھمه

 حکم تغییر نیت در ھنگام نماز:
م نماز تغییر نیت از یک نماز معین به برای ھر عملی نیت الزم است، در ھنگا .١

نماز دیگری درست نیست، مانند تغییر نیت عصر به ظھر، ھمچنین تغییر نیت 
خواند، سپس نیت  نفل می که کسیاز نماز مطلق به معین جایز نیست. مانند 

 فجر نماید و تغییر نیت از معین به مطلق جایز است.
 خواند، سپس آن را به نافله تغییر در حالت انفرادی نماز فرض می که کسیمانند 

 به خاطر حضور در نماز جماعت.دھد  می
و منفرد به امام  مکه نیتش را در نماز از حالت مأموبرای نمازگزار جایز است  .٢

تغییر دھد و از داخل جماعت نیت انفرادی نماید یا از نیت فرض به نفل تغییر 
 ت از نفل به فرض صحیح نیست.دھد، ولی تغییر نی
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شود و واجب  اگر نمازگزار در ھنگام نماز نیتش را قطع نماید، نمازش باطل می .٣
 است که از اول نماز شروع کند.

 مکان نماز
تمام زمین مسجد است و نماز خواندن در آن صحیح است، به غیر از حمام،  .١

ه از آن استثنا توالت و مکان نجس و مکان شترھا و قبرستان، اما نماز جناز
که به نماز جنازه  برای کسیدر قبرستان و بر قبر نماز جنازه شود. پس  می

 .نرسیده است جایز است
سنت این است که نمازگزار بر روی زمین نماز بخواند و جایز است که بر  .٢

سجاده و فرش، یا حصیر و ُخمره که حصیری خاص است یا حصیر بافته شده 
 صورت است، نماز بخواند. از برگ نخل، که به مقدار

 ی نمازگزاران دیگر جایی وجود نداشته باشد، در مسجد برای ھمه که ھنگامی .٣
که صفوف داخل مسجد با  نیا به شرط در راه نماز خوانده شود،ه کجایز است 

 بیرون متصل باشند.
به  زجبھتر این است که شخص در مسجدی که نزدیکش است، نماز بخواند و  .٤

 .به مساجد مختلف نرود خاطر سبب شرعی
 ھا: حکم نماز خواندن با کفش

ھا  آن تواند با ھای شخص مسلمان پاک ھستند، می کفش و موزه که ھنگامی .١
نماز بخواند، اما اگر بیم آلوده شدن مسجد وجود داشت، یا باعث آزار و اذیت 

طور که  فش و پا برھنه نماز بخواند، ھمانشود، پس بدون ک نمازگزاران می
 جد امروزی چنین است.ات و حالت مسکیفی

ھایش را در جای مخصوص که  شود، کفش شخص وارد مسجد می که ھنگامی .٢
 ھا است، قرار دھد. برای محافظت از کفش

نگران ھا  آن د، و از امنیتآوَر  در میھایش را  ھا و کفش نمازگزار موزه که ھنگامیو 
 سمت چپ یا اگر کسی نبوداست، در سمت راست خویش نگذارد، بلکه بین پاھایش و 

 بگذارد.
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 کیفیت نماز خواندن در حالت لختی
را مشاھده ھا  آن افراد لخت اگر لباسی نیافتند و در تاریکی قرار داشتند و کسی

قرار گیرد، اما اگر ھا  آن شان در جلوی کرد، در حالت ایستاده نماز بخوانند و امام نمی
نایی قرار داشتند، در حالت نشسته نماز افرادی وجود داشت یا در روشھا  آن اطراف

 بخوانند و امام در وسط قرار گیرد.
و اگر زنان و مردان با ھم بودند، ھر گروھی جداگانه نماز بخواند و زنان پشت سر 

 قرار گیرند.  نمردا
 حکم ترک آنچه که به آن امر شده و مرتکب شدن چیزی که از آن نھی شده است:

شود.  عذر محسوب نمیاست رک آنچه که به آن امر شده ت یبرا نادانی و فراموشی
بدون وضو بر اثر نادانی یا فراموشی نماز خواند، گناھی برایش نیست، ولی  که کسی

 واجب است که وضو بگیرد و نمازش را اعاده نماید.
نماز  که کسیشود.  اما عمل حرام، نادانی و فراموشی برایش عذر محسوب می

داند ولی  بخواند در حالی که در لباسش نجاستی وجود دارد و آن را نداند یا می
 ، نمازش صحیح است و گناھی برایش نیست.ه استفراموش کرد

ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ِيَن مِن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َعلَۡيَنآ  � َكَما َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ٱ�َّ إِۡ�ٗ
نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

َ
ٓۚ أ . ]٢٨٦[البقرة:  ﴾٢٨٦َ�نَّا َوٱۡغفِۡر َ�َا َوٱرَۡ�َۡنا

راموش یا خطا کردیم، ما را بازخواست نکن. پروردگارا، باِر گران [و تکلیف پروردگارا، اگر ف«
سنگین] بر [دوش] ما مگذار؛ چنان که آن را [به مجازات گناه و سرکشی،] بر [دوش] کسانی 
که پیش از ما بودند [= یھود] نھادی. پروردگارا، آنچه که تاب تحملش را نداریم بر [دوش] ما 

ز و به ما رحم کن. تو یار [و کارساِز] مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز مگذار و ما را بیامر
 ».گردان

 احکام مساجد

 بھترین مکان
اش انتخاب گردید و مساجد زمین با اختیار  کعبه با اختیار الله به عنوان خانه

ی زمین به عنوان مسجد برای  اند. ھمه ی او انتخاب شده مخلوقات الله به عنوان خانه
مساجدی است که   ی ی ھمه ی الله ھستند. بنابراین کعبه با اختیار الله قبله سجده



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٥٨

 

اش  ی کعبه قبله خواند، خانه در جلوی کعبه نماز می که کسیھا انتخاب کردند.  انسان
 که کسیاش مسجد الحرام است و  خواند، قبله خارج از مسجد نماز می که کسیاست و 

 اش جھت مسجد الحرام است. اند، قبلهخو در سایر نقاط دنیا نماز می

ۥۗ ﴿ ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ﴾فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا
پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن و [شما نیز ای مؤمنان، برای ادای «. ]١٤٤[البقرة: 

 ».سوی آن بگردانیدنماز] ھر جا بودید، روی خود را به 
بداند تمام زمین مسجد و محل سجده برای الله است، از پروردگارش  که کسیو 

 شود. اش را مرتکب نمی نماید و نافرمانی و از او اطاعت میکند  می حیا و شرم

 ساختن مساجد
 ھستند، بنابراین انبیا و پیامبران و مؤمنان به ساختن اللهھای  مساجد خانه .١

 اند. مشرف شدهھا  آن
جایز نیست که کفار برای مساجد تصمیم بگیرند و یا بسازند و محافظت نمایند و 

و رسولش و دین ھستند و به تعمیر  اللهدشمنان ھا  آن نظافت کنند. برای اینکه
 ی مسلمانان است. شود. بلکه فقط وظیفه اعتماد نمیھا  آن مساجد به

از  ؛ زیرامسلمانان مساجد بنا نمایندھای مسلمان واجب است که برای  بر حکومت
است که رعیت نسبت به راعی دارند، اما اگر حکومت کافر بود، مساجد و  یحقوق واجب

را بر عھده ھا  آن تا خودشان سرپرستیدھد  مدارس اسالمی را در اختیار مسلمانان قرار
 صورت نگیرد.ھا  آن بگیرند تا اینکه عملی مخالف شریعت در

ھای الله است و باال و پایین آن تابع مسجد است، پس  از خانهای  مسجد خانه .٢
سکونت نماید، چه  ساختمان بسازد و جایز نیست که در آن کس چیھبرای 

 باشد.ھا  آن برای امام یا مؤذن و یا غیر از
طور که بعضی از  و اگر از مسجد به صورت موقتی برای سکونت استفاده شود، ھمان

کنند. و تبدیل کردن منازل و محل سکونت به  انتخاب میمردم قسمتی از آن را 
ماند، برای اینکه قبل از تبدیل  مسجد، جایز است و محل سکونت برای اھل آن باقی می

 مالکیت دارند.ھا  آن شدن به مسجد،
پایین و یا باالی مسجد قرار داده  ،شایسته نیست که وسایل بازی و یا ورزشی .٣

اند، نه برای بازی و کارھای بیھوده و  بنا شده مساجد برای عبادت ؛ زیراشود
 باال بردن صدا.
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واجب است که مساجد از نجاسات پاک باشند، و واجب است که آب انبارھا و  .٤
و ھنگام ضرورت قرار  .مسجد پایینو  نه باال ؛ھا خارج از مساجد باشند توالت

 .باالیش در نه و ؛جایز است پایین مسجد در دادن آن

 سجدآداب دخول م
 سنت است که مسلمان با آرامش به سوی مسجد برود. .١

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ْ�تُْم �َْسَعْوَن، «قَاَل:  ج أ

َ
تُوَها َوأ

ْ
َالِة فََال تَأ إَِذا ثُوَِّب لِلصَّ

تُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُ�ْم 
ْ
ْدَر�

َ
ِكينَُة، َ�َما أ تُوَها وََعلَيُْ�ُم السَّ

ْ
َحَدُ�ْم إَِذا اَكَن َوأ

َ
وا، فَإِنَّ أ تِمُّ

َ
فَأ

َالِة َ�ُهَو يِف َصَالةٍ   الصَّ
َ

 ١.»َ�ْعِمُد إىِل
 اقامهبرای نماز  که ھنگامی: «فرمودکه کند  می روایت ج الله از رسول س ابوھریره

از  شود، با سرعت به سمت نماز نروید، بلکه با آرامش و وقار بیایید، ھرچه ه میفتگ
 یوقت. دیید، کامل نمایچه را از دست داد د و آنید، بخوانیافتیدر -با جماعت -نماز را 

 ».ا در نماز استیکند، گو یاز شما قصِد نماز م یکی
آید با پای راست وارد شود  سنت است که فرد مسلمان وقتی که به مسجد می .٢

 و این دعا را بخواند: 

بَْواَب رمَْحَِتَك «
َ
  ٢».اللَُّهمَّ اْ�تَْح يِل أ

 ». ھای رحمت خویش را برایم باز کن دروازه ا الله!ی«

يَْطاِن الرَِّجيمِ « َقِديِم، ِمَن الشَّ
ْ
َكِر�ِم، وَُسلَْطانِِه ال

ْ
َعِظيِم، َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
ِ ال ُعوُذ بِا�َّ

َ
 ٣».أ
طان رانده شده پناه یاز ش اش ازلیمش و پادشاھی یرکبه وجه  بزرگ و اللهبه «

 ».برم می
 و ھنگام خروج با پای چپ خارج شود و بگوید:  .٣

لَُك ِمْن فَْضِلَك ا� «
َ
ْسأ

َ
 ٤».إِ�ِّ أ

  ».خواھم از فضل و بخشش تو می ا الله!ی«
 وقتی که فرد مسلمان وارد مسجد شود، چه کار کند؟

                                           
 با لفظ مسلم ٦٠٢ حدیث شمارهو مسلم  ٩٠٨ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٧١٣ حدیث شمارهمسلم  -٢
 ٤٦٦ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٣
  ٧١٣ حدیث شمارهمسلم  -٤
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گوید، سپس دو رکعت  وقتی که مسلمان وارد مسجد شود، بر اھل آن سالم می .١
بلندمرتبه و تالوت  و مستحب است که به ذکر اللهِ خواند  تحیت المسجد می

شود و  قرآن و خواندن نوافل مشغول شود تا زمانی که برای نماز اقامه می
 سعی نماید که در صف اول و سمت راست امام قرار گیرد.

یا باعث آزار و اذیت کند  می مسلمان از ھر چیزی که او را از پروردگارش دور .٢
 و سخن گفتند ببوی  لیقب از شود یمطرافش فرشتگان و نمازگزاران ا

 مورد و از شنیدن و دیدن کارھای بیھوده اجتناب و دوری نماید. بی
 تات نماید کاوارد مسجد یا نماز شود، تلفن ھمراه خویش را خاموش یا س که کسیو 

 او را از مناجات پروردگار خویش دور نکند و به چیزی دیگر مشغول ننماید.
اطفال را اولیا با خودشان به مسجد ببرند تا عادت نمایند و با مشروع است که  .٣

مکان عبادت الفت حاصل نمایند و کیفیت نماز را بشناسند. پس اگر موجب 
 شان گرفته شود. شوند باید جلوی آزار و اذیت می

 حکم خوابیدن در مسجد
م و تعلم ھای الله و محل عباداتی مانند نماز، ذکر، تالوت قرآن، تعلی مساجد خانه

نیازمند است، مانند  که کسیعلم ھستند. و خوابیدن بعضی اوقات در مسجد برای 
 غریب و فقیری که محل سکونت ندارد، جایز است.

وگو نھی شده است، مگر  مساجد به عنوان خوابگاه و محل گفت ده ازاستفاز ااما 
 ھا. نماید و مانند آن در آن معتکف است و استراحت می که کسیبرای 

 طھارت ندارد که کسی برای به مسجد شدن واردحکم 
 طھارت ندارد از سه حالت خالی نیست: که کسی

حدث اصغر دارد، وقتی که وارد شد، ننشیند، مگر اینکه وضو بگیرد و  که کسی .١
 دو رکعت بخواند.

جایز است وارد مسجد شود و بنشیند، گام ضرورت به ھن دهش سانفحایض یا  .٢
 ولی صحبت نکند.

 جنب جایز است که از داخل مسجد عبور نماید ولی آنجا مکث نکند.ی برا .٣
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مؤمن نجس ؛ زیرا ذکر الله گفتن و لمس قرآن و تالوت آن جایز استھا  آن و برای
شود و دلیل شرعی برای منع آن وجود نداد، پس حکم بر برائت اصلی باقی  نمی
 ارت صورت گیرد.ی افعالی که ذکر شد با طھ ماند. افضل این است که ھمه می

نتُۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
لَٰوةَ َوأ ْ ٱلصَّ ْ َ� َ�ۡقَرُ�وا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 ْۚ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا ْ َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيٍل َح�َّ ٰ َ�ۡعلَُموا  ﴾ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
اید، در حال مستی به نماز نایستید تا زمانی که  آوردهکه ایمان   ای کسانی«. ]٤٣[النساء: 

اید، به نماز [و  گویید و [ھمچنین] ھنگامی که ُجُنب ھستید، تا غسل نکرده بدانید چه می
 ».مسجد] نزدیک نشوید مگر آنکه رھگذر باشید

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
وَُهَو ُجنٌُب،  لَِقيَُه يِف َ�ْعِض َطِر�ِق الَمِدينَةِ  ج أ

َنَْسُت ِمنُْه، فََذَهَب فَاْغتََسَل ُ�مَّ َجاَء، َ�َقاَل:  بَا ُهَر�َْرةَ «فَا�ْ
َ
ْ�َن ُكنَْت يَا أ

َ
قَاَل: » أ

نَا ىلَعَ َ�ْ�ِ َطَهاَرٍة، َ�َقاَل: 
َ
َجالَِسَك َوأ

ُ
ْن أ

َ
، إِنَّ «ُكنُْت ُجنُبًا، فََكرِْهُت أ ِ ُسبَْحاَن ا�َّ

 ١.»ُس الُمْسِلَم َال َ�نْجُ 
ھای مدینه مرا دید. چون  در یکی از کوچه ج پیامبرگوید  می س ابوھریره

پنھان کردم.  ج جنب بودم، خود را عقب کشیدم و از چشم رسول الله
آمدم. فرمود:  ج پس از غسل، خدمت پیامبرد. رکمن جستجو  زا ج پیامبر

 ،عرض کردم: به علت جنابت و نداشتن طھارت »ای ابوھریره، کجا بودی؟«
 سبحان الله، مؤمن«فرمود:  ج مجالست با شما را مناسب ندانستم. رسول الله

 ».شود نجس نمی هک

ُْمَرةَ : «ج قَالَْت: قَاَل يِل رَُسوُل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  .٣
ْ
ِمَن الَْمْسِجِد،  »نَاِويِلِ� اخل

 ٢.»إِنَّ َحيَْضتَِك لَيَْسْت يِف يَِدكِ «قَالَْت َ�ُقلُْت: إِ�ِّ َحائٌِض، َ�َقاَل: 
را برایم  سجاده: «فرمودبه من ز مسجد ا ج الله گوید: رسول می ل عایشه

حیض بودنت در «گوید: من گفتم: من حیض ھستم. فرمود:  می ل عایشه». بیاور
 .»دست تو نیست

                                           
 با لفظ بخاری ٣٧١ حدیث شمارهو مسلم  ٢٨٣ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٢٩٨ حدیث شمارهمسلم  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٦٢

 

که در  ین معنا است که جسم و دست زنیبه است" ینتو تو در دست حیض  "شرح: 
 . ستیبرد، نجس ن یسر مه ب یدوران قاعدگ

 حکم قفل کردن و بستن مساجد
ھای  خانهزیرا  ؛ھای مساجد بسته شود جایز نیست که ھنگام نماز و غیر آن دروازه

شود، ولی به خاطر  نمیمنع ھا  آن الله و محل عبادت ھستند، پس کسی از ورود به
 رگایا  و از طرف سارقان استھا  آن فرش و تجھیزات یا اشیایی دیگر که بیم سرقت

شود، برای متولی جایز است که بعضی  ھمیشه باز باشند، باعث فساد و خرابی می
 اوقات آن را به خاطر حفاظت کردن قفل نماید.

 ی نوشتن آیات و غیره حکم تزیین مساجد به وسیله
نسبت به قرآن  ؛ زیرای آیات قرآن و غیره مکروه است ین مساجد به وسیلهتزی

نماید و  شود و ذھن نمازگزار را ھنگام نماز خواندن مشغول می توھین محسوب می
 نه برای تزیین دیوارھا. ؛قرآن برای عمل کردن به آن نازل شده است

 در حال نماز خواندن است که کسیحکم سالم گفتن به 
که بر نمازگزار نیز سالم گفته شود، و نمازگزار با انگشتان یا دستش  مستحب است

 یا با سرش به صورت اشاره جواب دھد، البته با سخن گفتن جواب ندھد.

ِ  س َ�ْن ُصَهيٍْب  َّ إَِشاَرةً  ج قَاَل: َمَررُْت بِرَُسوِل ا�َّ ، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ إيِلَ  ١.وَُهَو يَُص�ِّ
خواند، عبور  در حالی که نماز می ج گوید: از کنار رسول الله می س صھیب رومی

 کردم و بر او سالم عرض نمودم، پس با اشاره جوابم را داد. 

 حکم فاصله و مانع گذاشتن در مسجد
 ،رفتن زقبل ابه مسجد برود. پس اگر  زود سنت این است که شخص خودش .١

، آمددیر و خودش  جا بگیرند د تا برای اوفرستامانند آن چیزی ھا یسجاده و 
 است:کرده عمل از دو جھت مخالف شریعت 

 از جھت تأخیر کردن، در حالی که امر شده که زود به مسجد برود.

                                           
 با لفظ ترمذی ٣٦٧ حدیث شماره و ترمذی ٩٢٥ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -١
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از  اند کسانی که زودتر آمده از گروھی در مسجد و منع کانم آن و به خاطر غصب
از او  که کسی، آمددیر چیزی فرش کرد و  ،در مسجد کسیگر ا. اینکه آنجا نماز بخوانند

 آن را بردارد و در مکانش نماز بخواند و بر او گناھی نیست.تواند  میزودتر آمد، 
اگر  و تواند مانعی در صف بگذارد و آنجا بنشیند، در مسجد است، می که کسی .٢

، سپس قبل از شروع بلند شد به خاطر عذری مانند تجدید وضو و امثال آن
 تر است. شایسته نماز بازگشت، او نسبت به آنجا

 اقسام مردم در نماز
، در قلب ضورح با ونمازگزاری که روشنی و سردی چشمش در نماز است،  - اول

بیند  او را می گویاه ک کند جلوی پروردگارش قرار دارد، پروردگارش را چنان عبادت می
 است.و ظاھر و باطن نمازش کامل و نیکوست، پس او از مقربان و در باالترین درجات 

دارد و قلب  ضورح شدر جلوی پروردگار گفت تکبیری وقتنمازگزاری که  - دوم
 رسد. واجب را در نمازش انجام داده است، پس به او اجر می

نماید تا قلبش حاضر باشد، یک مرتبه قلبش  نمازگزاری که با نفس جھاد می - سوم
ای  برایش به اندازه و تهمورد عفو قرار گرفشود،  ای دیگر غایب می حضور دارد و مرتبه

 که حضور داشته است، اجر و ثواب دارد.
ی او داخل نماز نمازگزاری که مواظب است، ولی از نمازش غافل است، برا - چھارم

سان است، پس او مقصر است و خودش را برای عقوبت و مجازات و بیرون از آن یک
 عرضه نموده است.

نماید، در  خواند و یک مرتبه ترک می می نمازگزار سستی که یک مرتبه نماز - پنجم
 نیای سستی و کوتاھی که مرتکب شده است، عذاب خواھد دید و  روز قیامت به اندازه

ه به طور کلی نماز را ترک کند، کافر ک است. و اما کسی ذکوراقسام م زا سمبدترین قِ 
  .شده است

ۡفلََح ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١
َ
ِيَن ُهۡم ِ� َصَ�تِهِۡم  ١ٱلُۡمۡؤِمُنونَ قَۡد أ ٱ�َّ

ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضونَ  ٢َ�ِٰشُعونَ  به راستی که «. ]٣-١[المؤمنون:  ﴾٣َوٱ�َّ
که از [گفتار  که در نمازشان فروتن ھستند؛ و آنان  مؤمنان رستگار شدند؛ ھمان کسانی 

 ».و رفتار] بیھوده رویگردانند
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ِيَن ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم  ٤فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصّلِ�َ ﴿فرماید:  رتبه میبلندم اللهو  .٢ ٱ�َّ
ِيَن ُهۡم يَُرآُءونَ  ٥َساُهونَ  پس وای «. ]٧-٤[الماعون:  ﴾٧َوَ�ۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعونَ  ٦ٱ�َّ

کنند و  که خودنمایی می کسانی  .که از نمازشان غافلند بر نمازگزاران! ھمان کسانی 
   ».ورزند وسایل ضروری زندگی را دریغ می[امانت دادِن] 

 حکمت مناجات کردن با پروردگار در نماز
و خوب مناجات کردن با پروردگار، و داشتن  دنرکعبادت خوب به پا داشتن نماز با 

 شود. خشوع قلب در جلوی پروردگار که پادشاه است، کامل می
پس حضور قلب داشتن در جلوی پروردگار نخستین مکان از منازل نماز است که 

 رسد. غنی و قادر می اللهفرد فقیر و ناتوان به 
برداری کردند و مناجات  پس اگر قلب حاضر بود و اعضای بدن برای اطاعت فرمان

او را فرا شود، و نیکی از باالی سر تا پایین پا  حاصل شد، بنده به پروردگارش نزدیک می
گردد و  آمرزد و به او نزدیک می پذیرد و گناھانش را می نمازش را می اللهگیرد و  می

 نماید. دعایش را اجابت نموده و بر او بخشش زیاد عطا می
بیند.  که گویا او را میکند  می را چنان عبادت اللهوقتی که بنده به این مقام برسد، 

و  یابد زایش میاف شیشوند و حیا میھا جاری  شود و اشک پس قلبش خاشع می
 ؛ زیرانماید احساس شکستگی بزرگی دارد، و قلب از مناجات پروردگار احساس لذت می

پس زیاد تکبیر و  .کند بیند و احسان بزرگش را مشاھده می عظمت و بزرگی الله را می
اھر ظ اللهتحمید و تسبیح و استغفار بگویید و ذلیل بودن و شکستگی خویش را برای 

 نمایید.
بنده را به  ی کهاین نماز اش با این دیدار روزانه و بر بنده که یذاتپاک و منزه است 

مناجاتی که بین فقیر و غنی در بھترین و نماید.  اکرام می کند ط میمرتبپروردگارش 
 ترین بزرگزیباترین شکل و شمایل و در بھترین مکان و زمان و بھترین اقوال و اعمال و 

ترین تسبیح و تقدیس برای پروردگاری که از ھر عیب و  تحمید و بزرگی و با فضیلت
 گیرد. نقصی دور است، صورت می

باشد ُمھر ورود به بھشت بر آن زده شود، بلکه  پس این عبادتی است که شایسته می
 است ای برای قرب و نزدیکی به پروردگاری قیمت و بھایی برای محبت است و وسیله

 شاه صاحب کرامت و مھربانی است.که پاد
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ٰٖت َوَ�َهرٖ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد  ٥٤إِنَّ ٱلُۡمتَّقَِ� ِ� َج�َّ
 ِۢ ۡقَتِدر ھا و [کنار] جویبارھای [بھشتی] جای  پرھیزگاران در باغ«. ]٥٥-٥٤[القمر:  ﴾٥٥َملِيٖك مُّ

 ».شایستگی] و نزد فرمانروایی مقتدردارند؛ در مجلسی سرشار از راستی [و 

 نماز روش -٥
 از تکبیر تا سالم گفتن: ج نماز پیامبر روش

 اند از: روز پنج مرتبه نماز فرض نموده که عبارت بلندمرتبه بر ھر مسلمانی در شبانه الله

 و فجر. ظھر، عصر، مغرب، عشا
و نزدیک گیرد، سپس رو به روی قبله  نماز بخواند، وضو میخواھد  می که کسی

ی سه ذراع فاصله باشد، و بین جایگاه  بین او و بین ُستره به اندازه .گیرد قرار میُستره 
بین او و ز ای عبور یک گوسفند باشد، و چیزی را رھا نکند که  ستره و سجده به اندازه

از بین ستره و نمازگزار عبور نماید، پس او گناھکار است و  که کسیستره عبور کند، و 
 .کند یم تیفاک ی پاالن شتر به اندازه ،سترهزرگی ب

يِب ُجَهيْمٍ 
َ
ِ  س َ�ْن أ لَْو َ�ْعلَُم الَمارُّ َ�ْ�َ يََدِي الُمَص�ِّ َماَذا َعلَيِْه، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْرَ�ِعَ� 
َ
ْن يَِقَف أ

َ
ْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ يََديْهِ لاََكَن أ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ا هل  ١.»َخْ�ً

نمازگزار  یکه از جلو یگر کسا«فرمود:  ج الله رسول گوید: یم س ابوجھیم
ا ماه یروز  -چه چھل شود، چنان یھکار ماکار چه قدر گن نیدانست که با ا یگذرد، م یم
 ».نمازگزار عبور کند یکه از جلو ش بھتر از آن بودیکرد، برا یتوقف م -ا سالی

نماید سپس تکبیرة االحرام را  نماز بخواند با قلبش نیت میخواھد  می که کسی
گاھی بعد از تکبیر  .برد ، و یک مرتبه دو دستش را با تکبیر باال می»الله اکبر«گوید:  می

برد که انگشتانش  ھایش را باال می در حالی دست .برد و بعضی اوقات قبل از آن باال می
برد و بعضی اوقات تا برابری  ھایش باال می باز، و به سمت قبله ھستند و تا برابری شانه

 برد. ھا باال می ی گوش نرمه
ی این موارد بعضی اوقات به خاطر زنده نگه داشتن سنت عمل کند و به  به ھمه

 ھای مختلفی که مشروع است، عمل نماید. حالت

                                           
  ٥٠٧ حدیث شمارهو مسلم  ٥١٠ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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و بعضی دھد  می چ و ساعد قرارسپس دست راست را بر پشت کف دست چپ و م
دست راست دست شتان گ(با ان نماید اوقات با دست راست، دست چپ را قبضه می

چپ بدون قبض کردن  دساعو گاھی دست راست را بر  )گیرد چپ را در بر می
گذارد و با خشوع به جایگاه  اش می ھایش را بر سینه گذارد. و اگر خواست دست می

 کند. سجده نگاه می
 کند، از جمله: نمازش را با اذکار و دعاھایی که از سنت ثابت است، شروع می سپس

ِق ا� «گوید:  میاینکه  .١ بَاِعْد بَيِْ� َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي، َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ الَمرْشِ
�ْيَُض ِمَن 

َ
ِ� ِمَن اخلََطايَا َكَما ُ�نىَقَّ اثلَّوُْب األ �َِس، ا� َوالَمْغرِِب، ا� َ�قِّ ادلَّ

  ١».اْغِسْل َخَطايَاَي بِالَْماِء َواثلَّلِْج َوالرَبَدِ 
طور که میان مشرق و مغرب  میان من و گناھانم فاصله قرار بده، ھمان !ا اللهی«

ی سفید از پلیدی و چرک، پاک و  ھمچنان که پارچه !ا اللهیفاصله انداختی، 
  ی گناھانم را به وسیله !ا اللهی. گردد، گناھانم را پاک و صاف بگردان صاف می

 ». یخ و تگرگ بشوی و پاک بگردان ،آب

َ ا� ُسبَْحانََك : «گوید مییا  .٢
َ

 إهِل
َ

َك، َوال  َجدُّ
َ

َوحِبَْمِدَك َوَ�بَارََك اْسُمَك، َوَ�َعاىل
 ٢».َ�ْ�َكَ 

پاک و منزه ھستی و حمد و ستایش مخصوص توست و نام تو مبارک است  !ا اللهی«
 ».و منزلت تو نیز باالست، و ھیچ معبود بر حقی غیر از تو وجود نداردو مقام 

رِْض، ا� : «گوید مییا  .٣
َ ْ
َماَواِت َواأل اِ�يَل، فَاِطَر السَّ رَبَّ َجرْبَاِ�يَل، َوِمياَكِ�يَل، َو�رِْسَ

ُْ�ُم َ�ْ�َ ِعبَاِدَك ِ�يَما اَكنُوا 
َ

نَْت حت
َ
َهاَدِة، أ َغيِْب َوالشَّ

ْ
ِ�يِه َ�ْتَِلُفوَن، اْهِدِ� لَِما اَعلَِم ال

اٍط ُمْستَِقيمٍ   رِصَ
َ

َقِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َ�ْهِدي َمْن �ََشاُء إىِل
ْ
 ٣».اْختُِلَف ِ�يِه ِمَن احل

 ھا آسمانی  به وجود آورنده، ای جبرائیل، میکائیل و اسرافیل ای پروردگار !ا اللهی«
و زمین، تو نسبت به پنھان و آشکار، علم داری، تو در بین بندگانت در آنچه که اختالف 

نمایی، مرا از اختالفی که در حق به وجود آمده است، ھدایت کن، به  دارند، قضاوت می
 ».نمایی را که بخواھی به راه مستقیم ھدایت میھرکسی  درستی که تو

                                           
  ٥٩٨ حدیث شمارهو مسلم  ٧٤٤ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
 ٢٤٣ حدیث شماره و ترمذی ٧٧٥ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٢
  ٧٧٠ حدیث شمارهمسلم  -٣



 ٧٦٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ْ�رَبُ َكِب�ً : «گوید مییا  .٤
َ
ِصيًال اُهللا أ

َ
ِ َكِثً�ا، وَُسبَْحاَن اِهللا بُْ�َرًة َوأ َْمُد ِ�َّ

ْ
 ١».ا، َواحل

ثرت مخصوص اوست، کھا به  شیی ستا ن است، ھمهیتر ن و بزرگیالله برتر«
 ».میگو ح مییمن صبح و شام او را تسب

ِ مَحًْدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يهِ «یا بگوید:  .٥ َْمُد ِ�َّ
ْ
 ٢».احل

 ».است از آِن الله کار، خالص و پایِش بسیستاحمد و «
ھای مختلفی که در شریعت  را حداقل یک مرتبه بگوید و به صورتھا  این ھر کدام از

 عمل نماید. آمده است، به خاطر زنده نگه داشتن سنت

يَْطاِن الرَِّجيمِ «سپس آھسته و سری بگوید:  ِ ِمَن الشَّ ُعوُذ بِا�َّ
َ
طان رانده یاز شر ش«: »أ

 . »مبر میشده به الله پناه 

ۡيَ�ِٰن ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله ِ ِمَن ٱلشَّ َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡستَعِۡذ بِٱ�َّ
ۡ
فَإَِذا قََرأ

شده، به الله  خوانی، از [شّر] شیطاِن رانده که قرآن می پس ھنگامی «. ]٩٨[النحل:  ﴾٩٨ٱلرَِّجيمِ 
 ».پناه ببر

به نام الله «: ٣»� اِهللا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ «آھسته بگوید: سپس به صورت سری و 
 ».بخشاینده مھربان

ی  خواندن بدون سوره ی فاتحه را بخواند و در ھر آیه وقف نماید و نماز سپس سوره
 فاتحه صحیح نیست.

ھای  ھای سری واجب است، اما در رکعت ی فاتحه در تمام رکعت خواندن سوره
 دھد. شود و به قرائت امام گوش می خواند، مأموم ساکت می بلند می جھری که امام،

گوید: امام و مأموم و منفرد آمین  می» آمین«وقتی که قرائت فاتحه تمام شد، 
 ھای جھری امام و مأموم با صدای بلند با ھم آمین بگویند. بگویند. و در رکعت

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ِمينُُه «قَاَل:  ج أ

ْ
نُوا، فَإِنَُّه َمْن َواَ�َق تَأ مِّ

َ
َن اِإلَماُم، فَأ مَّ

َ
إَِذا أ
َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ

َ
ِمَ� الَمَالئَِ�ِة ُغِفَر هل

ْ
 ٤».تَأ

                                           
  ٦٠١ حدیث شمارهمسلم  -١
  ٦٠٠ حدیث شمارهمسلم  -٢
  ٣٩٩ حدیث شمارهو مسلم  ٧٤٣ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٣
  ٤١٠ حدیث شمارهو مسلم  ٧٨٠ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٦٨

 

م آمین اما که ھنگامی: «فرمودکه کند  می روایت ج پیامبراز  س ابوھریره
با آمین فرشتگان  نشآمین گفت که کسی ؛ زیراگفت، شما نیز آمین بگویید

 ».شوند اش بخشیده می ھماھنگ باشد، گناھان گذشته

ِ  س َ�ْن َوائِِل بِْن ُحْجرٍ  .٢   ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
آلِّ�َ ﴿إَِذا قََرأ  ﴾٧َوَ� ٱلضَّ

 ١.، َوَرَ�َع بَِها َصْوتَهُ »آِم�َ «، قَاَل: ]٧[الفاتحة: 
نمود:  این آیه را تالوت می ج الله گوید: وقتی رسول می س وائل بن حجر

آلِّ�َ ﴿  برد. : آمین، و صدایش را باال میفرمود می ]٧[الفاتحة:  ﴾٧َوَ� ٱلضَّ
ای یا ھرچه از قرآن برایش میسر باشد،  در دو رکعت اول، سوره ،سپس بعد از فاتحه

تالوت نماید و بعضی اوقات طوالنی نماید، و گاھی به خاطر سفر یا سرفه یا بیماری یا 
ھا آن را  خواند و گاھی وقتبی کامل  . در اغلب اوقات سورهیدوتاه نماک گریه کردن بچه

خواند، و بدر دو رکعت تقسیم نماید و بعضی اوقات کل آن را در رکعت دوم، دوباره 
گاھی اوقات، چند سوره را در یک رکعت تالوت نماید و قرآن را با ترتیل و صدای زیبا 

 تالوت کند.
به صورت جھری و آشکارا تالوت  و دو رکعت نخست مغرب و عشاز صبح در نما

به صورت سری و  دو رکعت آخر عشا نماید و در نماز ظھر و عصر و رکعت سوم مغرب و
 نماید.و بر سر ھر آیه وقف  دآھسته تالوت کن

 ھای ذیل را تالوت نماید: گانه آیات و سوره از سنت این است که در نمازھای پنج
 ، تالوت نماید.»طوالنی مفصل (جدا جدا)« ھای د از فاتحه، از سورهنماز فجر: بع .١

تا » ق«از  طوالنی مفصلھای  تا آخر قرآن، و سوره» ق«سوره ھای مفصل از  سوره
ھای کوتاه مفصل از  و سوره» ضحی«تا » عم«ھای متوسط مفصل از  ، و سوره»عم«
 چھار جزء ھستند. دکی بیش ازان مفصل یھا سوره د.ھستن »ناس«تا » ضحی«

خواند و در بنماز ظھر: در دو رکعت اول، بعد از فاتحه در ھر رکعت یک سوره  .٢
ی  تر بخواند. در ھر رکعت به اندازه رکعت اولی نسبت به رکعت دومی طوالنی

ھا از  سی آیه بخواند، و گاھی اوقات قرائت را طوالنی کند و بعضی وقت
فقط فاتحه را بخواند و بعضی  ،آخری کوتاه بخواند و در دو رکعت ھا سوره

 اوقات امام آیه را طوری بخواند که مأمومین بشنوند.

                                           
 با لفظ ابوداود  ٩٣٢ حدیث شمارهو ابوداود  ١٨٨٤١ حدیث شمارهصحیح؛ احمد  -١



 ٧٦٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ای بخواند و رکعت اولی را از  نماز عصر: بعد از فاتحه در دو رکعت اول، سوره .٣
ی پانزده آیه بخواند و در دو  تر نماید. در ھر رکعت به اندازه دومی طوالنی

ای را طوری بخواند که  ی اوقات امام آیهرکعت آخر، فقط فاتحه بخواند و بعض
 مأمومین بشنوند.

تالوت  »کوتاه مفصل«ھای  نماز مغرب: در دو رکعت اول، بعد از فاتحه از سوره .٤
قرائت  »مفصلمتوسط «و  »طوالنی مفصل«ھای  نماید و بعضی اوقات از سوره

را در  ی اعراف و بعضی اوقات انفال نماید و گاھی اوقات در دو رکعت اول سوره
 دو رکعت بخواند و در رکعت سوم فقط فاتحه را بخواند.

ھای متوسط مفصل بخواند و  : در دو رکعت اول بعد از فاتحه از سورهنماز عشا .٥
 در دو رکعت آخر، فقط فاتحه را بخواند.

ی یک نفس کشیدن سکوت  به اندازه زمانی دتماز قرائت فارغ شد،  که ھنگامی
الله «ھایش باال ببرد و بگوید:  ھا یا گوش ا برابری شانهھایش را ت نماید، سپس دست

را گرفته ھا  آن طوری که گویاو به رکوع برود. و دو کف را بر زانوھایش قرار دھد، » اکبر
ھایش را از پھلوھایش دور نگه دارد و پشت  گذارد و آرنجبرا باز  شاست و بین انگشتان

و  آرام گیردش قرار دھد و در رکوع خویش را پھن نماید و سرش را در برابری کمر
پروردگارش را تعظیم کند. سپس در رکوع از انواع اذکار و دعاھایی که در سنت است، 

 بخواند، از جمله:

َعِظيمِ « .١
ْ
َ ال  ١».ُسبَْحاَن َر�ِّ

 ».پروردگار بزرگ من، پاک و منزه است«

  ٢.»اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدَك «گوید:  یا می .٢
م؛ یکن یش میو تو را حمد و ستا یپروردگارمان! تو پاک و منزھ یایا الله! «

 ».امرزیپس مرا ب
 اش بگوید. این دعا را زیاد در رکوع و سجدهو 

وِح «گوید:  یا می .٣ وٌس، رَبُّ الَْمَالئَِ�ِة َوالرُّ  ٣».ُسبُّوٌح قُدُّ

                                           
  ٧٧٢ شمارهحدیث مسلم  -١
  ٤٨٤ حدیث شمارهو مسلم  ٧٩٤ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢
  ٤٨٧ حدیث شمارهمسلم  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٧٠

 

 ».باشد یپاک و منزه م یب و نقصیع ل، از ھریپروردگار فرشتگان و جبرئ«

ْسلَْمُت، َخَشَع لََك َسْميِع، «یا بگوید:  .٤
َ
اللَُّهمَّ لََك َرَ�ْعُت، َو�َِك آَمنُْت، َولََك أ

، َوَ�ْظِ�، وََعَصيِب   ١».َوَ�رَصِي، َوُميخِّ
برای تو رکوع کردم و به تو ایمان آوردم و برای تو تسلیم شدم، شنوایی و  ا الله!ی«

 ».نمایند ھایم برای تو خشوع می و مغز و استخوان و عصب بینایی،

َعَظَمةِ «یا بگوید:  .٥
ْ
�َاِء َوال ِكرْبِ

ْ
رََبُوِت َوالَْملَُكوِت َوال

ْ
  ٢».ُسبَْحاَن ِذي اجل

 ».باشد پاک و منزه است الله که صاحب جبروت و ملکوت و کبریایی و عظمت می«
 در رکوع و سجده آن را بگوید. 

را با ھم ھا  آن ی گوید و یک مرتبه ھمهبرا حداقل یک مرتبه ھا  این ھر کدام از
 که مشروع ھستند، عمل نماید.ھا  آن ی بگوید، به خاطر زنده نگه داشتن سنت به ھمه

سپس سرش را از رکوع بلند نماید و معتدل و راست قرار گیرد و چنان بایستد که 
ھا  ھایش را تا برابری شانه گیرند و دستشان قرار  ھا و مفاصل سر جای ی استخوان ھمه

را رھا کند یا بر ھا  آن طور که قبال بیان شد، باال ببرد. سپس ھایش، ھمان یا گوش

َسِمَع «طور که قبال بیان شد. اگر امام یا منفرد بود، بگوید:  اش قرار دھد، ھمان سینه
َدهُ  ُ لَِمْن مَحِ  ».نودش الله ستایش ستاینده خویش را می: «٣»ا�َّ

 گوید: بعد از رکوع ایستاد، امام یا مأموم و یا منفرد باشد، می که ھنگامیپس 

 ٤.»َر�َّنَا َولََك احلَْمدُ « .١
 ».پروردگارا! ستایش از آِن تو است«

 ٥.»َر�َّنَا لََك احلَْمدُ «یا بگوید:  .٢

 ٦.»اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احلَْمدُ « یا بگوید: .٣

 ١.»َر�َّنَا َولََك احلَْمدُ اللَُّهمَّ «یا بگوید:  .٤

                                           
  ٧٧١ حدیث شمارهمسلم  -١
 با لفظ نسایی  ١٠٤٩ حدیث شمارهو نسایی  ٨٧٣ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٢
  ٤١١ حدیث شمارهو مسلم  ٧٣٢ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٣
  ٤١١ حدیث شمارهو مسلم  ٧٣٢ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٤
  ٧٨٩ حدیث شمارهبخاری  -٥
  ٤٠٩ حدیث شمارهو مسلم  ٧٩٦ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٦



 ٧٧١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ی وجوه مختلفی که مشروع است به  بگوید و به ھمه به نوبترا ھا  این ھر یک از
 خاطر زنده نگه داشتن سنت عمل نماید.

 ٢».مَحًْدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يهِ «و بعضی اوقات این جمله را بر آن اضافه نماید: 
 ».کار، خالص و پایِش بسیحمد و ستا«

رِْض، َوَما بَيْنَُهَما، «را اضافه نماید:  دعا و بعضی اوقات این
َ ْ
َماَواِت َوِمْلُء األ ِمْلُء السَّ

 ُمْعِطَي لَِما 
َ

ْ�َطيَْت، َوال
َ
 َمانَِع لَِما أ

َ
ْهَل اثلَّنَاِء َوالَْمْجِد، ال

َ
ٍء َ�ْعُد، أ َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن يَشْ

 َ
ْ
 َ�نَْفُع َذا اجل

َ
َدُّ َمنَْعَت، َوال

ْ
 ٣».دِّ ِمنَْك اجل

و ھرچه را که تو بخواھی، پر ھا  آن و زمین و میان ھا آسمانکه  )گونه ستایشی آن(«
چه را که تو عنایت کنی، ھیچ کسی  ستایش و عظمت ھستی، آن ستهیشاتو  !کند. الھی

تواند آن را عطا  تواند جلوی آن را بگیرد و چیزی را که تو منع نمایی، کسی نمی نمی
 ». سعی و تالش فرد در برابر مشیت تو سودی نداردکند. 

ٍء َ�ْعُد، «را بیفزاید:  دعا گاھی اینو  رِْض، َوِمْلُء َما ِشئَْت ِمْن يَشْ
َ ْ
َماَواِت َواأل ِمْلُء السَّ

نَا لََك َ�بٌْد: 
ُّ
َعبُْد، َوُ�

ْ
َحقُّ َما قَاَل ال

َ
ْهَل اثلَّنَاِء َوالَْمْجِد، أ

َ
 ُهمَّ اللَّ أ

َ
ْ�َطيَْت، َوال

َ
 َمانَِع لَِما أ

َ
ال

َدُّ 
ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
 َ�نَْفُع َذا اجل

َ
 ٤».ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوال

و ھرچه را که تو بخواھی، پر ھا  آن انین و میھا و زم که آسمان )گونه ستایشی آن(«
بندگان  شیی ستا ستهیش و عظمت ھستی. الھی! تو شایستا شایستهکند. الھی! تو 

 یکس چی، ھیت کنیچه را که تو عنا آنیا الله! م؛ یھستی؛ ھمگی ما بندگان تو ھست
تواند آن را عطا  ی، کسی نمییرا که تو منع نما یزیرد و چیتواند جلوی آن را بگ ینم

 ».سعی و تالش فرد در برابر مشیت تو سودی نداردکند. 
 در آن است. آرام گرفتنبرای ذکر و دعا و » قومه«و سنت طوالنی کردن این قیام 

کند: دو کف بگوید و به سجده برود و بر ھفت عضو سجده » الله اکبر«سپس 
 را قبل ازھایش  دست. پیشانی و بینیبر  سر یاعضااز  و دست، دو زانو، دو قدم

و بر دو  دھدقرار  بر زمین اه بینیھمر را به بر زمین بگذارد، سپس پیشانی زانوھایش

                                                                                                       
  ٧٩٥ حدیث شمارهبخاری  -١
  ٧٩٩ حدیث شمارهبخاری  -٢
  ٤٧٨ حدیث شمارهمسلم  -٣
  ٤٧٧ حدیث شمارهمسلم  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٧٢

 

را جمع نماید و به سوی قبله قرار دھد  شدست خویش تکیه زند و پھن کند و انگشتان
اش را  ھایش قرار دھد و بینی و پیشانی ھا و گاھی اوقات برابر گوش شانه را برابرھا  آن و

ھایش دور  راند و بازوھایش را از پھلوھای خویش و شکمش را از کن مکمستحبر زمین 
 ھا و دو ساعدش را از زمین بلند نگه دارد. نگه دارد و آرنج

به  د و سر انگشتان پاھایش رانک مستقرھایش را بر زمین  و زانوھا و اطراف قدم
فاصله گذارد و ھمچنین بین ھا  آن طرف قبله نماید و پاھایش را نصب نماید و بین

یرد و در رکوع و سجده از قرآن نخواند. و گ آرامھایش فاصله قرار دھد و در سجود  ران
در حالت  گذاشتهناش را بر زمین  امام پیشانی وقتیسنت این است که مأموم تا 

 سجده نماید. پس از آنو  دی بمانباقایستاده 
 سپس در سجده از اذکار و دعاھایی که در سنت وارد شده است، بخواند، از جمله:

ىلْعَ « .١
َ ْ
َ األ  ١.»ُسبَْحاَن َر�ِّ

 ».پروردگار بلندمرتبه من، پاک و منزه است«

 ٢.»ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل «یا بگوید:  .٢
م؛ یکن یش میو تو را حمد و ستا یپروردگارمان! تو پاک و منزھ یایا الله! «

 ».امرزیپس مرا ب

وٌس، رَبُّ «یا بگوید:  .۳ وِح ُسبُّوٌح قُدُّ  ٣».الَْمَالئَِ�ِة َوالرُّ

 ».باشد ب و نقصی پاک و منزه مییل، از ھر عیپروردگار فرشتگان و جبرئ«

ي اللَُّهمَّ «یا بگوید:  .٤ ِ
ْسلَْمُت، َسَجَد وَْجِ� لِ�َّ

َ
لََك َسَجْدُت، َو�َِك آَمنُْت، َولََك أ

ُه، َ�بَارََك  َاِلِق�َ َخلََقُه، وََصوَّرَُه، وََشقَّ َسْمَعُه َوَ�رَصَ
ْ
ْحَسُن اخل

َ
 ٤».اُهللا أ

م یمان آوردم و در برابر فرمان تو تسلیه! برای تو سجده کردم، به تو الالیا «
ی و ید و عضو شنواید و صورت بخشیکه آن را آفر یام برای ذات شدم؛ چھره

 ».دگار استین آفریه که بھترلی در آن قرار داد، سجده نمود؛ با برکت است الینایب

ُ َوآِخَرُه وََعَالنِيَتَُه َورِسَّهُ ا� « یا بگوید: .٥
َ

هل وَّ
َ
 ١».اْغِفْر يِل َذنيِْب لُكَُّه ِدقَُّه، وَِجلَُّه، َوأ
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و  آشکارو  ،امرز؛ کوچک و بزرگ، اول و آخری! گناھان مرا تمامًا بیا الله«
 ».را پنھانش

ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َو�ُِمَعافَاتَِك ا� «یا بگوید:  .٦
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِمْن ُ�ُقوَ�ِتَك، َوأ

ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحيِص َ�نَاًء َعلَيَْك أ

ُ
 أ

َ
 ٢».ِمنَْك ال

ات و از مجازات و کیفرت به عافیت تو پناھنده  از خشم تو به خشنودی !اللهیا «
آیم. تو  ی ستایش تو بر نمی من از عھدهبرم،  ز تو به خودت پناه میاشوم.  می

 ».ای ای که خود را ستوده گونه ھمان

نَْت «یا بگوید:  .٧
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 ٣».ُسبَْحانََك َوحِبَْمِدَك ال

جز معبود راستینی کنم و  یش میو من تو را سپاس و ستا یپاک و منزه ھست«
 ».ستیتو ن

ھا  آن بین گاھیبگوید و  به نوبترا ھا  این ی ھمه ،به خاطر زنده نگه داشتن سنت
اش را طوالنی نماید  نماید و آنچه که از دعا در سنت ذکر شده زیاد بگوید و سجدهجمع 

 .گیرد آرامو در آن 
و به صورت مفترش بر پای » الله اکبر«سپس سرش را از سجده بر دارد و بگوید: 

قرار دھد و انگشتان آن به سوی قبله باشد و  دعموچپش بنشیند و پای راستش را 
و دست چپ را بر ران چپ یا بر زانویش قرار  شیراست یا زانودست راست را بر ران 

 ھا یا زانوھایش پھن نماید. ھایش را بر ران دھد و انگشتان دست
 نگه داشتن سنت عمل نماید.  به خاطر زندهھرکدام  به

پایش را نصب کند و ھردو  هکنشیند بو سنت است گاھی اوقات به این صورت 
گیرد و چنان  آرامد و در این نوع نشستن دھقرار  ھایش پشت پاشنهبر باسنش را 

 نشیند که ھر استخوانی سرجایش قرار گیرد. 
 این جلسه و نشستن از این دعاھا بخواند: سپس در

 ٤».رَبِّ اْغِفْر يِل، رَبِّ اْغِفْر يِل «
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 ».پروردگارا! مرا بیامرز، پروردگارا! مرا بیامرز«
تکرار  د از سجده)بع نشستن( َجْلسه بودنطوالنی و یا کوتاه  ر حسباین دعا را ب

 نماید.
و در این » الله اکبر«بگوید و سجده دوم را انجام دھد و بگوید: » الله اکبر«سپس 

 ی اول انجام دھد. سجده مانند سجده
بگوید و سپس بر پای چپ و با اعتدال » الله اکبر«سپس سرش را بلند نماید و 

 ایش قرار گیرد.بنشیند تا اینکه ھر استخوانی سر ج
 ی استراحت نام دارد و ھیچ ذکر و دعایی در آن وجود ندارد. سهلْ سه، َج لْ و این َج 

ی دوم) نخست اندکی  بعد از رکعت اول و سوم (پس از سجده ج الله رسول
 ١خاست. نشست و سپس بر می می

زمین تکیه زند و در این  شود با دو دستش بر سپس وقتی برای رکعت دوم بلند می
تر  طور عمل کند که در رکعت اول انجام داد، ولی رکعت دوم را از اول کوتاه رکعت ھمان

 نماید و دعای استفتاح را نخواند.
نشیند و در نمازھای سه  سپس بعد از فارغ شدن از رکعت دوم برای تشھد اول می

نشیند و پای راست را نصب  رکعتی و چھار رکعتی به صورت افتراش بر پای چپش می
. ولی تمام انگشتان دھد می قراربین دو سجده د را ھمانننماید و دست و انگشتانش  یم

مان با زو ھم کف دست راست را مشت نماید و با انگشت ابھام به سوی قبله اشاره کند
بلند نگه دارد، ولی حرکت ندھد و با چشم به ه ک نیایا و  دن تشھد، آن را تکان دھدخوان

با انگشتش  که ھنگامیکه برای رکعت بعدی بلند شود یا سالم دھد.  نگاه کند تا این آن
اشاره نماید، انگشت ابھام را بر روی انگشت وسطی قرار دھد و گاھی به صورت حلقه 

 گونه که قبال بیان شد. اما دست چپ پھن قرار گیرد. ھمان د،در آوَر 
بخواند، از  ھایی که وارد شده ی و آھسته با صیغهّر سپس تشھد را به صورت ِس 

 جمله:

لََواُت «به او آموخت:  ج الله که رسول س تشھد ابن مسعود .١ ِ َوالصَّ اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ
َالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَا ِ َوَ�َرَ�تُُه، السَّ َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�

َ
َالُم َعلَيَْك � يِّبَاُت، السَّ ِد َوالطَّ

احِلَِ�، ِ الصَّ ُ  ا�َّ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
 ١».أ
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باشد و درود و  ھا سزاوار ذات الله می یکھا و پا تکر و بریھمه درود، و خ«
 ،الله، و درود بر ما و بندگان صالح پیامبرای  توبر  الله ھای تکرحمت و بر
ه کنم ک و اعتراف مینیست الله جز  معبود راستینی  چیه ھکنم ک اعتراف می

 ».استالله  محّمد بنده و فرستاده

اتلَِّحيَّاُت «کند:  روایت می ج الله که از رسول ب تشھد ابن عباس .٢
َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة اِهللا  ُّ�

َ
َالُم َعلَيَْك � ، السَّ ِ يِّبَاُت ِ�َّ لََواُت الطَّ َوَ�َرَ�تُُه، الُْمبَاَرَ�ُت، الصَّ

ًدا  نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 اُهللا، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
احِلَِ�، أ َالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد اِهللا الصَّ السَّ

 ٢».رَُسوُل اهللاِ 
باشد و درود و  ھا سزاوار ذات الله می یکھا و پا تکر و بریھمه درود، و خ«

 ،الله، و درود بر ما و بندگان صالح پیامبرای  توبر  الله ھای تکرحمت و بر
ه کنم ک و اعتراف مینیست جز الله  معبود راستینی  چیه ھکنم ک اعتراف می

 ».استالله  محّمد فرستاده
ھای مختلف و مشروعی که ذکر  به خاطر حفظ سنت و عمل نمودن به آن، به روش

 شده تشھد خوانده شود.
ھای مختلفی  و به صورت سری و آھسته با صیغه ج براگر نماز دو رکعتی بود بر پیام

 ، از جمله:صلوات بفرستد که در سنت وارد شده است

ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، ا� « .١ ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ  يٌد َ�ِ َت ىلَعَ إِبَْراِهيَم، وىلََعَ آِل إِنََّك مَحِ

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ ُ�َمَّ

يدٌ  يٌد َ�ِ  ٣».إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ
م و یگونه که بر ابراھ انش درود بفرست؛ ھمانخاندان و پیروا الله! بر محمد و ی«

ا الله! بر ی ی.ھمانا تو، ستوده و بزرگ و قدرتمند .یم درود فرستادیابراھ خاندان
م و خاندان یگونه که بر ابراھ ت کن؛ ھمانیانش برکت عناخاندان و پیرومحمد و 

 ».ی. ھمانا تو، ستوده و بزرگ و قدرتمندیم برکت دادیابراھ
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�َِّتِه، َكَما َصلَّيْ ا� «یا بگوید:  .٢ ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

يدٌ  يٌد َ�ِ َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ْ
�َِّتِه، َكَما بَاَر� ْزَواِجِه وَُذرِّ

َ
ٍد َوأ  ١».َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

گونه که بر  فرزندانش درود بفرست؛ ھمان ا الله! بر محمد و ھمسران وی«
و ھمسران و فرزندانش برکت ؛ و به محمد یم درود فرستادیخاندان ابراھ

. ھمانا تو، ستوده و یم برکت دادیگونه که به خاندان ابراھ ت کن؛ ھمانیعنا
 ».یبزرگ و قدرتمند

ی حاالت مختلفی که وارد شده  به ھمه ،به خاطر حفظ و زنده نگه داشتن سنت
 است، صلوات بفرستد. 

د، مانند ظھر و عصر و کعتی بوسپس اگر نماز سه رکعتی بود، مانند مغرب، یا چھار ر
را ھایش  دست ، تشھد اول را بعد از دو رکعت اول بخواند، سپس برای رکعت سومعشا

ھایش را تا  و با این تکبیر دست ».الله اکبر«بلند شود و بگوید:  و بر زمین بگذارد
طوری که  اش قرار دھد، ھمان ھایش باال ببرد، و بر سینه ھایش یا گوش برابری شانه

 قبال بیان شد. 
طور که قبال بیان  ی فاتحه را بخواند و بعد رکوع و سجده کند، ھمان سپس سوره

 شد، سپس بعد از تمام شدن رکعت سوم از مغرب برای تشھد آخر بنشیند.
رکعت چھارم بلند شود، بگوید:  خواست برای و اگر نماز چھار رکعتی بود، اگر می

ی  ی استراحت بر پای چپ بنشیند، تا اینکه ھمه جلسه، سپس برای »الله اکبر«
بر زمین ھایش را  شان قرار گیرند، سپس برای بلند شدن دست ھایش سر جای استخوان

 و بلند شود. بگذارد
 ی فاتحه را تالوت نماید. و در نمازھای چھار رکعتی در دو رکعت آخر، فقط سوره

و بعد از تشھد آخر بنشیند و در  زھای چھار رکعتی ظھر و عصر و عشاسپس در نما
 نماز مغرب بعد از رکعت سوم به صورت متورک با یکی از صفات ذیل بنشیند:

ماید و بر مقعدش بر زمین اینکه پای راست را نصب و پای چپ را فرش ن .١
 ٢بنشیند.

 و پای چپش را از زیر ساق پای راست بیرون نماید.
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حیه از سمت قدم را از یک نا اینکه زانوی راست را بر زمین قرار دھد و دو .٢
 ١راست خارج نماید.

اینکه پای راست را فرش نماید و پای چپ را بین ران و ساق پای راست داخل  .٣
 ٢کند.

به سپس  ؛...»اتلَِّحيَّاُت «تشھد بخواند و بگوید: طور که قبال بیان شد  ھمانسپس 
 .صلوات بفرستد ج الله بر رسول ھایی که قبال ذکر شد ھمان روش

، َوِمْن فِتْنَِة ا� «سپس بگوید:  َقرْبِ
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب ال

َ
إِ�ِّ أ

الِ  جَّ  ٣».الَْمْحيَا َوالَْمَماِت، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ
ی دجال  فتنه ی زندگی و مرگ و از شر از عذاب جھنم و عذاب قبر و از فتنه ا الله!ی«

 ».برم به تو پناه می
را که خواست اختیار نماید ھرکدام  سپس از دعاھایی که در نماز از سنت ثابت است

 را یک مرتبه بخواند از جمله:ھرکدام  و

نَْت، فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرةً ا� « .١
َ
 أ

َّ
نُوَب إِال إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�ا، َوَال َ�ْغِفُر اذلُّ

نَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ ِمْن ِعنْدِ 
َ
 ٤».َك، َوارمَْحِْ� إِنََّك أ

آمرزد؛  یجز تو گناھان را نم یام و کس کرده یشتن ستم فراوانیمن بر خوا الله! ی«
 ار آمرزنده ویامرز و بر من رحم فرما که تو بسیش بیخو یاز سو یپس مرا با آمرزش

 ».مھربانی

ِع�ِّ ىلَعَ ِذْكرَِك، ا� « .٢
َ
 ٥».وَُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك أ

به من کمک کن تا ذکر و شکر تو را به جای آورم و عبادت تو را خوب انجام ا الله! ی«
 ».دھم

ُعوُذ بَِك ِمْن ا� « .٣
َ
رَْذِل الُعُمِر، َوأ

َ
 أ

َ
رَدَّ إىِل

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ

َ
إِ�ِّ أ
ْ�يَا،  ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ فِتْنَِة ادلُّ

َ
 ١».َوأ

                                           
  ٧٣١ حدیث شمارهابوداود صحیح؛  -١
  ٥٧٩ حدیث شمارهمسلم  -٢
  ٥٨٨ حدیث شمارهمسلم  -٣
 ٢٧٠٥ حدیث شمارهو مسلم  ٨٣٤ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٤
 ١٥٢٢ حدیث شماره ابوداود و ٧٧١ حدیث شمارهصحیح؛ بخاری در االدب المفرد  -٥



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٧٨

 

ی دنیا و عذاب  من از بزدلی، و فرتوت شدن که باعث ذلت شود و از فتنها الله! ی«
 ». برم قبر به تو پناه می

َالُم َعلَيُْ�ْم «سپس به صورت آشکارا و جھری بر سمت راست سالم بگوید:  السَّ
 راست ی گونه . تا اینکه سفیدِی »بر شما باد سالم بر شما و رحمت الله«: »َورمَْحَُة اهللاِ 

َالُم َعلَيُْ�ْم َورمَْحَُة «م دھد و بگوید: ش مشخص شود و به سمت چپ نیز سالصورت السَّ
 ٢ش نیز مشاھده شود.صورت چپ ی گونه تا اینکه سفیدِی » اهللاِ 

برای تشھد ی دوم رکعت آخر  و اگر نماز دو رکعتی فرض یا نفل بود بعد از سجده
 ٣».نماید نشیند و پای راست را نصب می بر پای چپ می«نشیند:  می

 ج الله سپس آنچه را که قبال بیان شد، انجام دھد. (تشھد بخواند و بر رسول
 پناه ببرد و دعا کند و سالم دھد). اللهصلوات بفرستد و به 

ا نزدیکی و اعتدال ر ،ارکان طوالنی و کوتاه بودندر و سنت این است که نمازگزار 
کشد با ھم برابر  ده طول میوع و سجکردن خوان ی کهمانمدت ز(مثال  مراعات نماید

 .)باشد

َسُه ِمَن  ج ُرُكوُع انلَّيِبِّ  قَاَل: اَكنَ  س َعِن الرَبَاءِ 
ْ
، َو�َِذا َرَ�َع َرأ ْجَدَ�ْ�ِ وَُسُجوُدُه َوَ�ْ�َ السَّ

ُكوِع، َما َخَال  َواءِ الِقيَاَم َوالُقُعوَد قَِر�بًا الرُّ  ٤.ِمَن السَّ
ان دو سجده یوع، سجده، نشستن مکمدت زمان رگوید:  می س براء بن عازب

به ھم بود. البته مدت  کی، نزدج (قومه) رسول الله وِع کستادن بعد از ریسه) و الْ (َج 
 .تر بود یتشھد، طوالن یعنیام و قعود یزمان ق

، به خاطر عموم دھد یمانجام که مرد د ھد یمزن در نماز ھمان اعمالی را انجام 

َص�ِّ : «فرمودکه  ج الله قول رسول
ُ
ْ�تُُموِ� أ

َ
 ٥».َصلُّوا َكَما َرأ

 ».خوانم که من نماز می نماز بخوانید یبه ھمان روش«

                                                                                                       
  ٢٧٢٢ حدیث شمارهبخاری  -١
 ٩١٤حدیث شماره  و ابن ماجه ٩٩٦ حدیث شماره ابوداود و ٥٨٢ حدیث شمارهمسلم  -٢
  ٨٢٨ حدیث شمارهبخاری  -٣
 با لفظ بخاری ٤٧١ حدیث شمارهو مسلم  ٧٩٢ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٤
  ٦٣١ حدیث شمارهبخاری  -٥



 ٧٧٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 امام به سوی مأمومین: روش برگشتن
د. اگر زنان با او گردبر سوی مأمومینبه  سنت این است که امام بعد از سالم .١

خواندن سنت بعد از اتمام  .دنگردبرھا  آن اندکی صبر نماید تاخوانند  نماز می
 .مکروه است فرض، به صورت فوری و قبل از اتمام اذکار

 و مستحب است که مأموم قبل از بلند شدن امام به سوی مأمومین بلند نشود.
 ی رود و ھمه امام به سوی مأمومین از سمت راست و گاھی از سمت چپ می .٢

 سنت است.ھا  آن
نشست، مگر به  داد، نمی سالم می که ھنگامی ج پیامبرگوید:  می ل عایشه -١

ْكَرامِ ا� «ای که بگوید:  اندازه ِ
ْ

ََالِل َواإل
ْ
َت َذا اجل

ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم َوِمنَْك السَّ نَْت السَّ

َ
 ١».أ

ر و برکت ی؛ و سالمت از نزد توست؛ خیپاک و سالم یب و نقصیا الله! تو از ھر عی«
 ».استشمار  ی، فراوان و بیا داشته یکه به بندگانت ارزان ییھا نعمتو 

ِ  س َ�ْن ُهلٍْب  يًعا: ىلَعَ يَِميِنِه  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ نَا، َ�يَنرَْصُِف ىلَعَ َجانِبَيِْه مَجِ يَُؤمُّ
 ٢.وىلََعَ ِشَماهِلِ 

د از فراغت از (بعکرد،  برای ما امامت می ج الله رسولوقتی گوید:  می س ُھلب
 چپ.گاھی از از راست و گاھی  گشت: یبرم )ی نمازگزاران(به سو طرف دوھر از ) نماز

ھای مختلفی که مشروع و ثابت است به خاطر زنده نگه  ی وجوه و روش به ھمه
 د.شو یمداشتن سنت عمل 

 اذکار بعد از نمازهای فرض -٦
از ی که نمازگزار از نماز فرض فارغ شد و سالم داد، سنت است اذکار که ھنگامی
بعد از نمازھا ثابت است، ھر نمازگزاری به تنھایی و به صورت جھری و  ج رسول الله

 اند از: آشکار بگوید. که عبارت

ْستَْغِفُر اهللاَ «
َ
ْستَْغِفُر اَهللا، أ

َ
ْستَْغِفُر اهللاَ  ،أ

َ
 ٣».أ

نَْت ا� «سپس بگوید: 
َ
ْكَرامِ  أ ِ

ْ
ََالِل َواإل

ْ
َت َذا اجل

ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم َوِمنَْك السَّ  ١».السَّ

                                           
  ٥٩٢ حدیث شمارهمسلم  -١
 ٣٠١ حدیث شمارهو ترمذی  ١٠٤١ حدیث شمارهحسن؛ ابوداود  -٢
  ٥٩١ حدیث شمارهمسلم  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٧٨٠

 

ر و برکت ی؛ و سالمت از نزد توست؛ خیپاک و سالم یب و نقصیا الله! تو از ھر عی«
 .»استشمار  ی، فراوان و بیا داشته یکه به بندگانت ارزان ییھا و نعمت

» 
َ

 ال
َ

ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ  إهِل ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُ الُملُْك، َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل  رَشِ
 
َ

 ال
َ

ْ�َطيَْت، َوال
َ
  َمانَِع لَِما أ

َ
 ٢». َ�نَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجلَدُّ  ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوال

کی ندارد و پادشاھی ھیچ معبود بر حقی جز الله وجود ندارد، یکتایی است که شری«
تواند مانع بخشش تو  نمیکس  ھیچ ی اوست. ھا شایسته ی ستایش از آن اوست و ھمه

تواند به او چیزی عطا کند، سعی و  شود و کسی را که تو محروم سازی، ھیچ کسی نمی
 .»تالش فرد در برابر مشیت تو سودی ندارد

�َك «  رَشِ
َ

 اُهللا وَْحَدُه ال
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

 َحْوَل ال
َ

ٍء قَِديٌر، ال َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
هل

 ُ
َ

َفْضُل، َوهل
ْ
ُ ال

َ
ُ انلِّْعَمُة َوهل

َ
 إِيَّاُه، هل

َّ
 َ�ْعبُُد إِال

َ
 اُهللا، َوال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 بِاِهللا، ال

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
ََسُن، َوال

ْ
 اثلَّنَاُء احل

 اهللاُ 
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

اَكفُِرونَ ال
ْ
يَن َولَْو َكِرَه ال ُ ادلِّ

َ
 ٣». ُ�ِْلِصَ� هل

و  ییندارد؛ فرمانروا یکیکتاست و شریست؛ او یجز الله ن ینیچ معبود راستیھ«
چ ی(از گناه) و ھی ا چ بازدارندهیتواناست؛ ھ یش، از آِن اوست و او بر ھر کاریستا

جز الله  یوجود ندارد. معبود برحقِق الله یاطاعت) جز به خواست و توف ی(برا ییروین
م؛ نعمت و کمال و لطف و یکن یچ کس جز او را عبادت نمیز و ھیچ چیوجود ندارد؛ ھ

جز او وجود ندارد  ینیکو، او راست. معبود راستیش نیاحسان، ھمه از آِن اوست و ستا
ند یکافران ناخوشا یم؛ ھرچند برایخوان ین و عبادت، تنھا او را میو با اخالص در د

 .»باشد

َمْن َسبََّح «فرموده است:  ج ثابت است، بگوید. رسول الله ج پیامبرسپس آنچه از 
َ اَهللا ثََالثًا َوثََال�ِ  َد اَهللا ثََالثًا َوثََالِ�َ�، َوَ�ربَّ َ�، اَهللا يِف ُدبُِر لُكِّ َصَالٍة ثََالثًا َوثََالِ�َ�، ومََحِ

ُ َ�تِْلَك �ِْسَعٌة َو�ِْسُعوَن، 
َ

ُ الُْملُْك َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل  رَشِ
َ

 اُهللا وَْحَدُه ال
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

َوقَاَل: َ�َماَم الِْمائَِة: ال
َْحرِ  ٍء قَِديٌر ُغِفَرْت َخَطايَاُه َو�ِْن اَكنَْت ِمثَْل َزَ�ِد ابلْ َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
بعد  کسھر«: ٤»احل

، سی و سه »الحمد لله«ه مرتبه ، سی و س»سبحان الله«از ھر نمازی سی و سه مرتبه 

                                                                                                       
  ٥٩٢ حدیث شمارهمسلم  -١
 ٥٩٣ حدیث شمارهو مسلم  ٨٤٤ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢
  ٥٩٤ حدیث شمارهمسلم  -٣
  ٥٩٧ حدیث شمارهمسلم  -٤



 ٧٨١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 اُهللا وَْحَدهُ «شوند. و با گفتن  نود و نه تا میھا  آن ، پسبگوید» الله اکبر«مرتبه 
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ال
ٍء قَِديرٌ  َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
گناھان او  ؛شود صد کامل می» ال

 ».ی کف دریا باشند شود، اگرچه به اندازه بخشیده می

يُب قَائِلُُهنَّ «ثابت است که فرمود:  ج الله از رسول ِ�َ 
َ

بَاٌت ال ْو فَاِعلُُهنَّ  -ُمَعقِّ
َ
ُدبَُر  -أ

ْرَ�ٌع 
َ
ِْميَدًة، َوأ

َ
َوثََالثُوَن لُكِّ َصَالٍة َمْكتُو�ٍَة، ثََالٌث َوثََالثُوَن �َْسِبيَحًة، َوثََالٌث َوثََالثُوَن حت

ی آن)  ی آن (یا انجام دھنده تسبیحات پشت سر ھمی ھستند که گوینده«: ١»تَْ�ِبَ�ةً 
و سی و سه » سبحان الله«، بعد از ھر نماز فرضی، سی و سه مرتبه شود کام نمینا

 ».بگوید» الله اکبر«و سی و چھار مرتبه » الحمد لله«مرتبه 

ُوا َسبُِّحوا «: که فرمود ثابت است زیو ن �َن، َوَ�ربِّ �َن، َوامْحَُدوا مَخًْسا وَِعرْشِ مَخًْسا وَِعرْشِ
�نَ  �َن، وََهلِّلُوا مَخًْسا وَِعرْشِ سبحان الله (بیست و پنج مرتبه)، الحمد لله «: ٢»مَخًْسا وَِعرْشِ

(بیست و پنج مرتبه)، الله اکبر (بیست و پنج مرتبه) و ال اله اال الله (بیست و پنج 
  ».گوییدب مرتبه)

َنََّة، وَُهَما �َِسٌ�، َوَمْن َ�ْعَمُل بِِهَما «فرمود:  و
ْ
 َدَخَل اجل

َّ
 ُ�ِْصيِهَما رَُجٌل ُمْسِلٌم إِال

َ
َخلَّتَاِن ال

ُ » «قَِليٌل  ا، َوُ�َ�ربِّ ا، َوَ�َْمُد َعرْشً َحُدُ�ْم يِف ُدبُِر لُكِّ َصَالٍة َعرْشً
َ
َْمُس، �َُسبُِّح أ

ْ
لََواُت اخل الصَّ

ا، فَ  ٌف ومََخُْس ِمائٍَة يِف الِْمَ�انِ َعرْشً
ْ
ل
َ
دو خصلت و «: ٣»ِ�َ مَخُْسوَن َوِمائٌَة يِف اللَِّساِن، َوأ

 شود و را بشمارد و عمل کند، وارد بھشت میھا  آن صفت ھستند که اگر فرد مسلمان
از شما بعد از  کیھر « ».کم استھا  آن ی آسان ھستند، ولی عمل کنندهھا  آن

الله «و ده مرتبه » الحمد لله«، ده مرتبه »سبحان الله«ده مرتبه  ،گانه نمازھای پنج
بگوید، پس آن صد و پنجاه مرتبه با زبان است و ھزار و پانصد مرتبه در ترازو » اکبر
 ».باشد می

                                           
  ٥٩٦ حدیث شمارهمسلم  -١
 ١٣٥١ حدیث شمارهو نسایی  ٣٤١٣ حدیث شمارهحسن صحیح؛ ترمذی  -٢
 ١٣٤٨ حدیث شمارهو نسایی  ٣٤١٠ شمارهحدیث صحیح؛ ترمذی  -٣
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 شان گفته شود سنت این است که تسبیح با انگشتان دست یا با بندھای
نماز و ھنگام خواب، گفت: در حدیث تسبیح بعد از  ب عبدالله بن عمرو .١

» ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
با ) ذکارش را(ارا دیدم که  ج الله رسول»: َ�ْعِقُدَها �ِيَِدهِ  ج َرأ

 ١رد.شم یمدستش 

ةَ  .٢ ِ  س َ�ْن �َُسْ�َ َعلَيُْ�نَّ بِالتَّْسِبيِح َواتلَّْهِليِل : «ج قَالَْت: قَاَل نَلَا رَُسوُل ا�َّ
 َ�ْغُفلَْن َ�تَنَْسْ�َ  َواتلَّْقِد�ِس، َواْعِقْدنَ 

َ
ٌت ُمْستَنَْطَقاٌت، َوال

َ
نَاِمِل فَإِ�َُّهنَّ َمْسئُوال

َ
بِاأل

  ٢.»الرَّمْحَةَ 
بر شماست که تسبیح و : «فرمودکه کند  می روایت ج از رسول الله س ُیَسیره

ھا  آن تھلیل و تقدیس را بگویید و با بند انگشتان بشمارید. به درستی که
سخن خواھند گفت و غافل نشوید و رحمت را فراموش ول ھستند و ئمس

 ».نکنید

ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَقِ ﴿قرائت معوذتین بعد از ھر نمازی: 
َ
ُعوذُ ﴿و  ].١[الفلق:  ﴾١قُۡل أ

َ
قُۡل أ

 ٣.]١[الناس:  ﴾١بَِرّبِ ٱ�َّاِس 

 آيََة «: فرمود ج الله تالوت آیت الکرسی بعد از ھر نمازی. رسول
َ
ُكريِْسِّ يِف َمْن قََرأ

ْ
ال

ْن َ�ُموَت 
َ
 أ

َّ
َنَِّة إِال

ْ
را  یت الکرسیھرکس آ«: ٤»ُدبُِر لُكِّ َصَالٍة َمْكتُوَ�ٍة لَْم َ�ْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجل

 ».مانع ورود او به بھشت نخواھد بود یزیبعد از ھر نماز فرض بخواند؛ جز مرگ، چ

ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱلَۡ�ُّ ﴿ َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱ�َّ ُۥ َما ِ� ٱلسَّ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞۚ �َّ
ۡ
ٱۡلَقيُّوُمۚ َ� تَأ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� 
َ
ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِهۦِۚ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ � ِي �َۡشَفُع ِعنَدهُ �ِض� َمن َذا ٱ�َّ

َ
ٱۡ�

 ِ  ب
ءٖ ّمِۡن ِعلِۡمهِۦٓ إِ�َّ �َضۖ َوَ� َ� ُ�ِيُطوَن �َِ�ۡ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ وُدهُۥ  ُٔ َما َشآَء

ۚ وَُهَو ٱۡلَعِ�ُّ ٱۡلَعِظيمُ  الله [معبوِد راستین است؛] ھیچ معبودی «. ]٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥ِحۡفُظُهَما
یرد و گ حق] جز او نیست؛ زندۀ پاینده [و قائم به ذات] است؛ نه خوابی سبک او را فرا می [به

ھا و زمین است، از آِن اوست. کیست که نزد او جز به  نه خوابی سنگین؛ آنچه در آسمان

                                           
 ١٣٤٨ حدیث شمارهو نسایی  ٣٤١٠ حدیث شمارهصحیح؛ ترمذی  -١
  ٣٥٨٣ حدیث شمارهو ترمذی  ١٥٠١ حدیث شمارهحسن؛ ابوداود  -٢
  ٢٩٠٣ حدیث شمارهو ترمذی  ١٥٢٣ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٣
 ٨/١١٤رانی در المعجم الکبیر طبو  ٩٩٢٨ حدیث شمارهصحیح؛ نسایی در السنن الکبری  -٤
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داند و [آنان] به چیزی از علم او  فرمانش شفاعت کند؟ گذشته و آیندۀ آنان [= بندگان] را می
گاھی] نمی ھا و زمین را در بر  یابند، مگر آنچه خود بخواھد. کرسِی او آسمان احاطه [و آ

 ».بر او [سنگین و] دشوار نیست و او بلندمرتبه [و] بزرگ استھا  آن ته است و نگھداشتِن گرف

 احکام نماز -٧
 حکم قرائت فاتحه از امام و مأموم و منفرد

اشد، نماز جھری قرائت فاتحه بر نمازگزار واجب است، امام یا مأموم یا منفرد ب .١
واجب است و با ترک آن، ل باشد، در ھر رکعت قرائت آن فیا سری، فرض یا ن

 که است  ھنگامیآن و  ؛شود و فقط مسبوق از آن استثنا است رکعت باطل می
 .امام را در حالت رکوع درک کرد و امکان قرائت فاتحه برایش وجود نداشت

خواند، نیز فاتحه را  مأموم در نمازھا و رکعاتی که امام به صورت جھری می
 قرائت نماید.

داند، تالوت نماید و اگر از قرآن  داند ھرچه از قرآن می یفاتحه را نم که کسی .٢

ُ «داند، بگوید:  نیز چیزی نمی ، َوا�َّ ِ  ا�َّ
َّ

َ إِال  إِهلَ
َ

، َوال ِ َْمُد ِ�َّ
ْ
، َواحل ُ ُسبَْحاَن ا�َّ

 ِ  بِا�َّ
َّ

َة إِال  قُوَّ
َ

 َحْوَل َوال
َ

، َوال ْ�رَبُ
َ
 ١».أ

 اول نماز مسبوق
نمازگزار اول نماز را درک نکند، پس ھرچه را که با امام درک کرد،  که ھنگامی

شود و بعد از سالم آنچه را که از نمازش فوت شده است،  برایش اول نماز محسوب می
 کامل نماید.

 وضو شد، چگونه از نماز خارج شود؟ بی در نماز که کسی
در ت بوده است، وضو شد، یا یادش آمد که بدون طھار بی در ھنگام نماز که کسی
 شود و نیازی نیست که سالم دھد. بدنش خارج می یبا اعضا دل و نیز

 خواند آنچه که مسلمان در نماز می
ھا  ی کامل بخواند و سوره سنت این است که نمازگزار در ھر رکعت، یک سوره .١

را بر دو رکعت تقسیم   را بر اساس ترتیب مصحف بخواند و جایز است که سوره

                                           
 با لفظ نسایی ٩٢٤ حدیث شمارهو نسایی  ٨٣٢ حدیث شمارهحسن؛ ابوداود  -١
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اینکه چند سوره را در یک رکعت بخواند و یا یک سوره را در دو رکعت نماید و 
ی دیگر تقدیم نماید، ولی ھمیشه این عمل  تکرار نماید و یک سوره را بر سوره

 را انجام ندھد، بلکه گاھی اوقات انجام دھد.
ھا  جایز است که نمازگزار در فرض و نفل، از اوایل و اواخر و اواسط سوره .٢

 بخواند.

 سکوت در نماز مکان
 نمازگزار، امام، مأموم یا منفرد باشد، دو سکوت برایش وجود دارد:

 بعد از تکبیر احرام به خاطر دعای استفتاح. - اول
 ای که مقداری تنفس نماید. بعد از اتمام قرائت قبل از رکوع به اندازه - دوم

بعد از فاتحه در دلیلی بر سکوت وجود ندارد، مانند سکوت امام ھا  این و به غیر از
 نمازھای جھری تا مأموم قرائت نماید.

 انواع دعاھای استفتاح
 دعاھای استفتاح سه نوع ھستند:

و بعد از ...» ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ وَ «شود، مانند  شروع می اللهباالترین آن، با حمد و ثنای 

ْهُت وَْجِ�َ «آن، خبری است از عبادت بنده برای الله، مانند  ، سپس بعد از آن، ..».وَجَّ

 ...». اللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْ� وَ «گوید:  دعایی است که بنده می

 نماید آنچه که نمازگزار از آن دوری می
ھا مگر برای حاجتی، و پوشیدن چھره، و نشستن مانند  در نماز بستن چشم .١

 ن، و کارھای بیھوده انجام دادن و گذاشت)ھا د کردن ساق(عمو نشستن سگ
ھا در سجده، نگه داشتن  دست بر شرمگاه خویش، و پھن کردن ساعدھا و آرنج

، یا نماز خواندن در با تحمل فشار در شکمھا  آن ادرار و مدفوع و حبس کردن
حالی که غذا آماده است و او اشتھای خوردن دارد، و آویزان کردن لباس در 

ن موھا یا لباس، و نماز، و دست را بر دھان و بینی قرار دادن و نگه داشت
 خمیازه کشیدن مکروه ھستند.
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ی آن، بیرون کردنش است، و  انداختن آب دھان در مسجد گناه است و کفاره .٢
جایز نیست که در نماز یا خارج از آن، آب دھان به طرف قبله انداخته شود و 

 ھایش را به طرف آسمان باال ببرد. جایز نیست که نمازگزار در نماز چشم
اضطرار قرار دارد واجب است ھنگام نماز انجام  حالت ای شخصی که درآنچه که بر

 دھد:
ه کواجب است آورد،  یا باد شکم بر او فشار میو ادرار یا مدفوع  که کسیبرای 

 اگر آب موجود نبود، قضای حاجت .قضای حاجت نماید و وضو بگیرد و نماز بخواند
باعث خشوع و حضور قلب برایش خواند و این  نماید و نماز می و تیمم میکند  می
 باشد. می

 حکم توجه کردن در نماز
 با قلب و بدنش متوجه قبله باشد.در نماز بر مسلمان واجب است که 

نماید و دو  می از نماز بندهتوجه کردن به اطراف در نماز، سرقتی است که شیطان 
 نوع است:

نماید، مانند منحرف  ی بدن: که بعضی از آن، نماز را باطل می حسی به وسیله .١
شدن از قبله با بدنش و بعضی حرام ھستند، مانند توجه کردن با سرش به 

 اطراف.
حضور قلب در آن که  پاداش داردمعنوی با قلب: و برای بنده از نماز چیزی  .٢

ی حضور قلب داشتن این است که به سمت چپ، آب دھان  دارد و معالجه
 ه پناه ببرد.از شر شیطان رانده شد اللهبریزد و به 

 حکم ُستره در نماز
 ،ستون ،ی ستره نماز بخواند، مانند دیواربرای امام و منفرد سنت است که به سو

ھا. برای مرد و زن، در سفر و حضر، در نمازھای فرض و  نیزه و مانند آن ،عصا ،سنگ
 سنت، گذاشتن ستره الزم است.

 ی مأمومین است. سترهی مأموم نیز ھست یا خود امام  ی امام ستره اما ستره
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 حکم عبور از جلوی نمازگزار
تواند شخص  اش حرام است و نمازگزار می عبور کردن از بین نمازگزار و ستره .١

عبور کننده از جلوی نماز را در مسجد الحرام و غیر از آن منع کند. اگر عبور 
بر او است و در نماز شخص کمبود و نقصی به گناه شد،  زور ردبه کننده 

 آید. ان شاءالله. نمی وجود
اش  اگر امام یا منفرد بدون ستره نماز خواندند، اگر زنی از بین او و سجده .٢

باعث منصرف شدن قلب از مناجات الله ؛ زیرا بگذرد، نمازش باطل است
گردد. ھمچنین عبور االغ و  شود و باعث نگاه کردن شخص به زن نیز می می

اینکه سگ سیاه، شیطان است. اگر شود، برای  سگ سیاه باعث قطع نماز می
شود، و  از جلوی مأموم عبور نماید، نماز مأموم و امام باطل نمیھا  آن یکی از

خواند، به آن نزدیک شود تا اینکه شخصی از  به سوی ستره نماز می که کسی
 آنجا عبور نکند.

يِب َذرٍّ 
َ
َحُد�ُ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
، فَإِنَُّه �َْسرُتُُه إَِذا اَكَن َ�ْ�َ إَِذا قَاَم أ ْم يَُص�ِّ
ِمثُْل آِخَرِة الرَّْحِل، فَإِنَُّه َ�ْقَطُع َصَالتَُه يََديِْه ِمثُْل آِخَرِة الرَّْحِل، فَإَِذا لَْم يَُ�ْن َ�ْ�َ يََديِْه 

ْسوَدُ 
َ ْ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
ُة، َوال

َ
َِماُر، َوالَْمْرأ

ْ
  ١.»احل

از شما به نماز  یکیھرگاه «که فرمود: کند  می روایت ج الله از رسول س ابوذر
ش یز برایرحل قرار داشت، آن چ انتھای چوِب  ی به اندازه یزیش چیستاد و جلویا

رحل قرار نداشت،  انتھایمانند چوب  یزیش، چیرود. اما اگر جلو یشمار مه ستره ب
 ».شوند یاه، باعث قطع شدن نمازش می(عبور) االغ، زن و سگ س

از جلوی نمازگزار در مسجد الحرام در اماکنی که خاص نماز است، حرام  عبور .٣
 باشد، و واجب است که جلوی عبور کننده گرفته شود. می

حتی  و اگر در مطاف و محل عبور و مرور و ازدحام شدید، از زنان و مردان، است،
کردن به  ولی اجتنابد، نجایز است از جلوی نمازگزار عبور کزن، به خاطر حرج شدید، 

 ی توانایی واجب است. اندازه

                                           
  ٥١٠ حدیث شمارهمسلم  -١
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 ھای باال بردن دستان در نماز جایگاه

ِ ْ�َن ُ�َمرَ  َ�نْ  .١ يُْت انلَّيِبَّ  ب َ�بَْد ا�َّ
َ
َالِة، فََرَ�َع  ج قَاَل: َرأ اْ�تَتََح اتلَّْكِبَ� يِف الصَّ

ُ َحىتَّ َ�َْعلَُهَما َحْذَو َمنِْكبَيِْه، َو�َِذا ُكوِع َ�َعَل ِمثْلَُه، َو�َِذا  يََديِْه ِحَ� يَُ�ربِّ َ لِلرُّ َكربَّ
َدُه، َ�َعَل ِمثْلَُه، َوقَاَل: َر�َّنَا َولََك احلَْمدُ  ُ لَِمْن مَحِ  ١.قَاَل: َسِمَع ا�َّ

 را دیدم با تکبیر نماز را شروع ج پیامبرگوید:  می ب عبدالله بن عمرو
ھایش بلند  شانهھایش را تا برابر  و سپس ھنگام تکبیر گفتن دستکرد  می
کرد. و  گفت، نیز چنین می برای رکوع تکبیر می که ھنگامیکرد، و  می

َدهُ «فرمود:  می که ھنگامی ُ لَِمْن مَحِ : دفرمو کرد. و می چنین عمل می» َسِمَع ا�َّ

 ».َر�َّنَا َولََك احلَْمدُ «

نَّ ا�َْن ُ�َمرَ  .٢
َ
َ َوَرَ�َع يََديِْه، َو�َِذا َرَ�َع  ب َ�ْن نَافٍِع، أ َالِة َكربَّ اَكَن " إَِذا َدَخَل يِف الصَّ

ْكَعتَْ�ِ َرَ�َع  َدُه، َرَ�َع يََديِْه، َو�َِذا قَاَم ِمَن الرَّ ُ لَِمْن مَحِ َرَ�َع يََديِْه، َو�َِذا قَاَل: َسِمَع ا�َّ
 نيَِبِّ 

َ
ِ  يََديِْه "، َوَرَ�َع َذلَِك اْ�ُن ُ�َمَر إىِل   ٢.ج ا�َّ

گفت  خواست نماز بخواند، تکبیر می وقتی که می ب گوید: ابن عمر نافع می
و کرد  می ھایش را بلند و ھنگام رکوع نیز دستکرد  می و دستانش را بلند

َدهُ «ھنگام گفتن  ُ لَِمْن مَحِ از  که ھنگامیبرد. و  نیز دستانش را باال می» َسِمَع ا�َّ
ن عمر و ابکرد  می شد، نیز دستانش را بلند بلند می (تشھد اول) دومرکعت 

 داد. نسبت می ج این عمل را به پیامبر

 حکم قرائت خواندن نمازگزاران به صورت جھری
 نمازگزاران به نسبت خواندن قرائت به صورت جھری سه گروه ھستند:

گوید و از  تکبیر و تسمیع و سالم را در تمام نمازھا به صورت جھری می :امام .١
و قرائت و آمین گفتن در رکعات جھری به کند  خودداریھا  آن کشیدن در

شود و گاھی اوقات در نمازھای سری یک آیه و مانند  صورت جھری گفته می
 شود. آن به صورت جھری خوانده می

                                           
 با لفظ بخاری ٣٩٠ حدیث شمارهو مسلم  ٧٣٨ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٧٣٩ حدیث شمارهبخاری  -٢
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گوید و اشکالی ندارد که  مأموم: ھیچ چیز را در نماز به صورت جھری نمی .٢
مانند دعای استفتاح و ھنگام بلند شدن از بعضی اوقات، مأموم چیزی از ذکر 

 رکوع و مانند آن را نیز به صورت جھری بخواند.
خواند ولی در نمازھای  منفرد: در نمازھای سری به صورت سری و آھسته می .٣

جھری، بین جھر و آھسته خواندن اختیار دارد. افضل این است آنچه که برای 
کس  ھیچ ،نخواندجھری با  که نیا است را انجام دھد، به شرط تر مناسبقلب 

 را آزار و اذیت نرساند.

 حکم رسانیدن صدا پشت سر امام
و نمازگزاران تکبیر امام را  ، زمانی که به آن نیاز باشدپشت امامرسانیدن صدا 

 بدعت است. ،و رساندن صدا پشت امام بدون حاجت نشنوند مشروع است

 آنچه برای نمازگزار ھنگام نماز مباح است
اش را بپیچد و  برای نمازگزار در ھنگام نماز مباح است اگر نیاز باشد عمامه .١

و عقب و جلو  ،و نگه داشتن عبای گشاد و بدون آستین و کاله ،پوشیدن لباس
و باال رفتن بر منبر و پایین آمدن از آن، و آب دھان بر سمت چپ  ،رفتن

ویش آب دھان بر سمت راست و در غیر مسجد نیز رو به روی خ -انداختن 
، بلکه در مسجد در لباس یا دستمال آب دھان بیندازد و کشتن مار و -نریزد

ی کوچک و مانند آن ھنگام  جایز است. و حمل کردن بچهھا  آن عقرب و مانند
 ضرورت نیز مباح است. 

سجده کردن بر لباس نمازگزار یا عمامه و کالھش به خاطر شدت گرمی و  .٢
 .ستدر نماز مباح ا ،مانند آن

اش  خواند، اجازه گرفته شود در حالی که او نماز مید ورومردی اجازه  زااگر  .٣
 است. »سبحان الله گفتن«

اش کف زدن  خواند، اجازه ، در حالی که نماز میگرفته شودد ورواجازه و اگر از زنی 
 است.

بگوید و اگر در حالی که » الحمد لله«و مستحب است در نماز ھنگام عطسه زدن 
 آورد. را به جای می اللهبرد و حمد  ھایش را باال می نماز بود، به او نعمتی رسید دستدر 
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 حکم حایل و مانع بین مکان و اعضای سجده
 مانع بین مکان سجده و اعضای آن چند حالت دارد:

اگر مانع از اعضای سجده باشد، مانند گذاشتن پیشانی بر دست یا قرار دادن  - اول
 اش نیز پذیرفته نیست. ، پس این جایز نیست و سجدهیک پا بر پای دیگر

اگر مانع، از غیر اعضای سجده باشد، ولی به نمازگزار متصل است، مانند  - دوم
 عمامه، و کاله، اگر برای عذر باشد، جایز است، اما اگر برای غیر عذر باشد، مکروه است.

 سجاده، جایز است.اینکه مانع از نمازگزار جدا باشد، مانند فرش یا  - سوم
 کیفیت قضای نمازھای فوت شده:

به جا  راھا  آن یقضا توان که به خاطر عذر فوت شوند، می گامیھن نمازھای از بعض
شوند، مانند  اگر فوت شوند، قضا نمینمازھا ی از بعضو  .گانه ، مانند نمازھای پنجآورد

شان فقط در  قضایی نمازھای از بعضخواند و  به جای آن نماز ظھر را می و جمعه،
 نماز عید.مانند شود،  شان خوانده می وقت

واجب است فوری قضای نمازھای فوت شده به ترتیب صورت گیرد، و با  .١
فراموشی یا نادانی و یا ترس خروج از وقت حاضر، یا ترس از فوت نماز جمعه، 

 شود. ترتیب ساقط می
در حال خواندن نماز فرض است، سپس یادش آمد که نماز قبلی را  که کسی .٢

نخوانده است، نمازی را که شروع کرده است به اتمام برساند، سپس نماز فوت 
نماز عصر را فراموش کرده است، بخواند.  که کسیشده را قضا نماید. پس مثال 

 گردد، پس نیت مغرب شود، نماز مغرب اقامه می وقتی وارد مسجد می
آید که نماز عصر را نخوانده است، مغرب  خواند، سپس یادش می نماید و می می

 خواند. خواند و بعد از آن عصر را می را با امام می
 در سفر ھنگام نماز خواب برود: که کسید چگونه قضای نماز را به جای آوَر 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
، َساَر يَلْلَُه َحىتَّ إَِذا ِحَ� َ�َفَل ِمْن  ج أ َغْزَوِة َخيرَْبَ

َكَرى َعرََّس، َوقَاَل بِلَِالٍل: 
ْ
ْدَرَ�ُه ال

َ
 نَلَا اللَّيَْل «أ

ْ
ُ، َونَاَم رَُسوُل »الْكَأ

َ
َر هل  بَِالٌل َما قُدِّ

، فََص�َّ
 َراِحلَ  ج اهللاِ 

َ
َفْجُر اْستَنََد بَِالٌل إىِل

ْ
ا َ�َقارََب ال ْصَحابُُه، فَلَمَّ

َ
 َوأ

ً
َفْجِر، َ�َغلَبَْت بَِالال

ْ
ِتِه ُمَواِجَه ال

 َراِحلَِتِه، فَلَْم �َْستَيِْقْظ رَُسوُل اهللاِ 
َ

َحٌد ِمْن ج َ�يْنَاُه وَُهَو ُمْستَِنٌد إىِل
َ
 أ

َ
 بَِالٌل، َوال

َ
، َوال

ْمُس، فَاَكَن رَُسوُل اهللاِ  َ�تُْهُم الشَّ ْصَحابِِه َحىتَّ رَضَ
َ
لَُهُم اْستِيَقاًظا،  ج أ وَّ

َ
، ج َ�َفِزَع رَُسوُل اهللاِ أ
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ْي بَِالُل «َ�َقاَل: 
َ
َخَذ » أ

َ
ي أ ِ

َّ
َخَذ بِنَْفيِس اذل

َ
�ِّ يَا رَُسوَل اِهللا  -َ�َقاَل بَِالُل: أ

ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
 -بِأ

 رَُسوُل اهللاِ »اْ�تَاُدوا«بِنَْفِسَك، قَاَل: 
َ
أ َمَر ج ، فَاْ�تَاُدوا َرَواِحلَُهْم َشيْئًا، ُ�مَّ تَوَضَّ

َ
قَاَم ، َوأ

َ
 فَأ

ً
بَِالال

َالَة قَاَل:  ا قىََض الصَّ بَْح، فَلَمَّ  بِِهُم الصُّ
َالَة، فََص�َّ َالَة فَلْيَُصلَِّها إَِذا َذَكَرَها«الصَّ ، »َمْن �يَِسَ الصَّ
لَٰوةَ ِ�ِۡ�رِٓي ﴿فَإِنَّ اَهللا قَاَل:  قِِم ٱلصَّ

َ
 ١.]١٤[طه:  ﴾١٤َوأ

گشت،  ی خیبر بر می از غزوه ج الله رسول که ھنگامیکند:  روایت می س ابوھریره
آمد و به  (از سواری) پایینبرای استراحت گاه سحراو را خواب فرا گرفت. د و ششب 

برایش مقدر بود، نماز  که ییتا جابالل ». مان باش ظب نماز صبحموا«بالل فرمود: 
اش تکیه  بالل به سواری ،فجر یھا و اصحابش خوابیدند. نزدیکی ج الله خواند و رسول

و  ج الله . رسولگرفتخوابش داد و فجر فرا رسید. در حالی که بالل تکیه داده بود، و 
اصابت کرد. ھا  آن از صحابه بیدار نشدند، مگر زمانی که نور خورشید به کی ھیچ بالل و

، بالل جواب داد: پدر و مادرم »باللای «: و گفت از ھمه زودتر بیدار شد ج رسول الله
تو را به خواب برد، مرا نیز به خواب برد.  که کسی، ھمان الله رسولای   فدایت باد

د و مسافت کوتاھی را طی نشستنشان  ھای سواری رب». دیسوار شو«فرمود:  ج پیامبر
 ج الله د و رسولیگوباقامه  فرمودوضو گرفت و به بالل امر  ج الله . سپس رسولکردند

نمازش را  که کسی: «فرمود. وقتی که نماز تمام شد، دادشان امامت یرانماز صبح را ب
برای یاد من نماز فرماید:  می الله ؛ زیرایادش آمد، آن را بخواند ھر وقتفراموش کرد، 

 ».برپا دار

 عقلش از بین برود، چگونه قضای نمازھا را به جای آورد؟ که کسی
عقلش با خواب یا با مستی از بین برود، الزم است قضای نمازھای فوت شده  که کسی

د و ھمچنین اگر عقلش با عمل مباحی مانند استفاده از بنگ و را به ترتیب به جای آوَر 
 د.شاھدانه و دارو زایل شود، بعد از بر طرف شدن عذر، قضای نمازھا را به جای آوَر 

 ؟را به جای آورد قضای نمازھاشخص حایض و جنب چگونه 
و بعد از خروج وقت غسل کرد،  ی بودباق وقت نماز و حایض اگر خونش قطع شد

و ھمچنین جنب وقتی که بیدار شد، و وقتی که غسل کرد،  ی آوَردبه جا نماز را یقضا

                                           
  ٦٨٠ حدیث شمارهمسلم  -١
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 ،خورشید طلوع نماید، پس سنت این است که غسل نماید و بعد از طلوع خورشید
برای اینکه وقت در حق شخص خوابیده زمانی است که  ی آوَردبه جانماز را  یقضا

 بیدار شود.

 ھنگام نماز خواب برود یا آن را فراموش نماید که کسیحکم 
ھنگام نماز به خواب رفت یا آن را فراموش کرد، ھر وقت یادش آمد، آن را  که کسی

ْو «: فرمودکه  ج الله بخواند، به خاطر قول رسول
َ
اَرُ�َها َمْن �يَِسَ َصَالًة، أ نَاَم َ�نَْها، فََكفَّ

ْن يَُصلِّيََها إَِذا َذَكَرَها
َ
نمازی را فراموش کرد، یا وقت آن به خواب رفت،  که کسی« :١»أ

 ».وقت به یادش آمد آن را بخواند ھره کاش این است  پس کفاره

 قیام نمود و تشھد را فراموش کرد که کسیحکم 
امام از دو رکعت بلند شد و برای تشھد ننشست، پس اگر قبل از بلند  که ھنگامی

ی  شدن کامل یادش آمد، بنشیند و اگر راست ایستاد، ننشیند و قبل از سالم دو سجده
 سھو انجام دھد. 

 ندا هد که نماز خواندند و مردم را مشاھده کوخارج ش که کسیحکم 
ند، اجر و پاداشی ا هدریابد که نماز خواندد و مردم را وبرای نماز خارج ش که کسی

 رسد. مانند پاداش نمازگزاران به او می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ ْحَسَن وُُضوَءُه، ُ�مَّ َراَح فَوََجَد : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 فَأ

َ
أ َمْن تَوَضَّ

 
َ
ُ َجلَّ وََعزَّ ِمثَْل أ ْ�َطاُه ا�َّ

َ
َها انلَّاَس قَْد َصلَّْوا أ  َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن ْجِر َمْن َصالَّ

َ
وََحرَضََها ال

ْجرِِهْم َشيْئًا
َ
 ٢.»أ

خوب وضو بگیرد و سپس به  که کسی«فرمود:  ج الله رسول گوید: یم س ابوھریره
اجر و پاداشی مانند  اللهاند،  سوی نماز برود و مردم را دریابد در حالی که نماز خوانده

و از اجر و پاداش آنان دھد  می پاداش نمازگزارانی که در جماعت حضور داشتند، به او
 ».کند نیز چیزی کم نمی

                                           
 با لفظ مسلم ٦٨٤ حدیث شمارهو مسلم  ٥٩٧ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
 با لفظ ابوداود ٨٥٥ حدیث شمارهو نسایی  ٥٦٤ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٢
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 حکم آمین گفتن در نماز و خارج از آن
 آمین گفتن در دو جا سنت است:

امام و مأموم به  ؛امام یا مأموم یا منفرد یسو داخل نماز: بعد از قرائت فاتحه از .1
گویند و نه قبل و بعد  گویند و مأموم با امام ھمزمان آمین می صورت جھری می

 از آن.
 مشروع است.ھا  آن و آمین گفتن در دعای قنوت در وتر یا قنوت نازله و مانند

قاری و شنونده و ھنگام دعا به طور  یسو خارج از نماز: بعد از قرائت فاتحه از .2
 د دعای خطیب در روز جمعه، یا استسقا یا کسوف و مانند آن.مطلق یا مقید مانن

 ھای نماز باطل کننده
 شود: ی موارد ذیل باطل می نماز به وسیله

ترک کردن رکن یا شرطی به صورت عمدی یا غیر عمدی و فراموشی یا ترک  .1
 کردن واجبی به صورت عمدی.

 حرکت زیاد بدون ضرورت. .2
 کشف عورت به صورت عمدی. .3
 و خندیدن و خوردن و نوشیدن عمدی.سخن گفتن  .4

 ارکان نماز -٨
 اند از: باشد، عبارت صحیح نمیھا  آن ارکان نمازی که نماز فرض بدون

 توانایی دارد. که کسیقیام برای  .١
 تکبیر احرام. .٢
 قرائت فاتحه در ھر رکعت. .٣
 رکوع. .٤
 اعتدال در رکوع. .٥
 سجده بر ھفت عضو. .٦
 نشستن بین دو سجده. .٧
 سجده دوم. .٨
 تشھد آخر. نشستن برای .٩

 تشھد آخر. .١٠
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 ی ارکان. آرامش در ھمه .١١
 ترتیب بین ارکان. .١٢
 سالم گفتن. .١٣

 یکی از ارکان نماز را ترک کند که کسیحکم 
نمازگزار یکی از ارکان نماز را به صورت عمدی ترک نماید، نمازش  که ھنگامی .1

باطل است و اگر تکبیر احرام را بر اساس نادانی یا فراموشی ترک نماید، اصال 
 نمازش منعقد نشده است.

آنچه که نمازگزار از این ارکان بر اساس فراموشی یا نادانی ترک نماید، در حالی  .2
کن بر گردد و آن رکن و بعد از آن را انجام دھد تا که در نماز است، پس به آن ر

زمانی که به رکعت دوم، به آن رکن نرسیده باشد. پس در این ھنگام رکعت 
شود،  گیرد. و رکعت سابق باطل می دوم، جای آنچه که از او ترک شده را می

که  ھنگامیرکوع را فراموش نماید، سپس سجده کند، پس  که کسیمانند 
برگردد. مگر زمانی که به رکوع رکعت دوم او واجب است که یادش آمد بر 

گیرد. و بر او  رسیده باشد. پس رکعت دوم، جای آنچه را که ترک نموده می
 ی سھو انجام دھد. الزم است که بعد از سالم سجده

اگر بر اساس جھالت و نادانی رکن یا شرطی را ترک نماید، اگر در وقت بود،  .3
ای برایش نیست، زیرا  اگر وقت خارج شده بود، پس اعاده نماز را اعاده نماید و

ھا  آن شوند، و عمل کردن به احکام بعد از علم و دانایی، الزم و واجب می
 گیرد. صورت می

 حکم قرائت فاتحه در نماز
شود و با ترک آن،  قرائت فاتحه برای امام و منفرد در ھر رکعت رکن محسوب می

 نماز باطل است.
خواند، مگر در نمازھا و  مأموم در ھر رکعتی به صورت سری و آھسته می اما
خواند. پس وقتی که امام قرائت  ھایی که امام آن را به صورت جھری می رکعت

دھد. برای امام شایسته نیست که ساکت  نماید، مأموم به قرائت آن گوش فرا می می
بر این سکوت و قرائت وجود ندارد و  بماند تا مأموم فاتحه را بخواند، برای اینکه دلیلی
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 امام را در حالت رکوع درک نماید و نتواند فاتحه را قرائت نماید ،مسبوق که ھنگامی
 .شود ساقط میز او اقرائت فاتحه 

ْ لََعلَُّ�ۡم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .1 نِصُتوا
َ
ْ َ�ُۥ َوأ �َذا قُرَِئ ٱلُۡقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعوا

شود، به آن گوش  و ھنگامی که قرآن خوانده می«. ]٢٠٤[األعراف:  ﴾٢٠٤تُرَۡ�ُونَ 
 ».فرادھید و خاموش باشید؛ باشد که مشمول رحمت شوید

اِمِت  .2 ِ  س َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 بَِفاحِتَِة «قَاَل:  ج أ

ْ
َال َصَالَة لَِمْن لَْم َ�ْقَرأ

 ١.»الِكتَاِب 
چ ینماز ھ: «فرمودنماید که  روایت می ج الله از رسول س عباده بن صامت

  ».ستیفاتحه درست ن ی کس، بدون خواندن سوره
ی فاتحه و غیر از  قرائت امام را در رکعات جھری نشنود، سوره ،مأموم که ھنگامیو 

 آن را قرائت کند و ساکت نماند.

 حکم اختالف نیت در نماز
خواند، اقتدا نماید و  شخصی که نفل میتواند به  خواند، می فرض می که کسی .١

خواند  که عصر می پشت سر کسی تواند خواند، می شخصی که نماز ظھر می
تراویح  که کسیخواند به  عشا یا مغرب را می که کسیاقتدا کند. اقتدا کردن 

ھر وقت امام سالم گفت، آن شخص نماز را  .خواند، درست و صحیح است می
 کامل نماید.

بین امام و مأموم در نماز جایز است و اختالف در افعال جایز اختالف نیت  .٢
 نیست، مگر اینکه کم باشد.

وقتی که  .جایز است خواند مغرب را می که کسیپشت سر  پس خواندن نماز عشا
خواند و سالم  شود و یک رکعت و تشھد را می امام سالم گفت، آن شخص بلند می

خواند، اقتدا کند، وقتی که  عشا را می که یکسدھد. و اگر نماز مغرب را پشت سر  می
یا دھد  می خواند و سالم رود، اگر او خواست تشھد را می امام به رکعت چھارم می

ماند تا با او سالم دھد و این بھتر است. و اگر اختالف زیاد باشد،  نشیند و منتظر می می

                                           
 ٣٩٤ حدیث شمارهو مسلم  ٧٥٦ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١



 ٧٩٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

نماز  که کسینماز فجر را پشت سر خواھد  می که کسیاقتدا صحیح نیست، مانند 
 خواند، اقتدا نماید. کسوف می

 حکم خوب نماز خواندن و تمام کردن آن
، ایستد یمبنده در جلوی پروردگارش  ی است کهیھا جایگاه ترین بزرگاز کی ینماز 

پس خوب انجام دادن و کامل کردنش واجب است، و داشتن حضور قلب ضروری و 
 الزم است.

 ن نماز، قیام و رکوع و سجده ھستند. ارکا ترین بزرگو 
فضیلت زیادی  بخشنده و مھربان اللهقیام در نماز به خاطر قرائت قرآن و مناجات با 

نھایت  ؛ زیراترین افعال و شکل و شمایل نماز ھستند . رکوع و سجده از با فضیلتدارد
 خضوع برای پروردگار در آن وجود دارد.

 ن قیام برابر ھستند.زیادی رکوع و سجده و طوالنی بود
شود و در رکوع و سجده  ترین اذکار که قرآن است، قرائت می در قیام با فضیلت

 گیرد. است، صورت می اللهبھترین اعمال و شکل و شمایل که نھایت و کمال خضوع برای 
گاھی  و کرد ھا را اجرا می گاھی برخی سنت، خواند میبھترین نماز را  ج و پیامبر

 .کرد میجمع ھا  آن گاھی بین کرد و را اجرا می ھای دیگری سنت

ِ ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله .١ َّ�ِ ْ لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰي َوقُوُموا لََ�ِٰت َوٱلصَّ َ�ٰفُِظواْ َ�َ ٱلصَّ
[ای مسمانان،] بر [انجام] ھمه نمازھا و [به خصوص] «. ]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٨َ�ٰنِتِ�َ 

 ».فروتنی و فرمانبرداری برای الله به پا خیزیدنماز عصر کوشا باشید و با 
يِب ُهَر�َْرةَ  .٢

َ
 «يَْوًما ُ�مَّ انرَْصََف َ�َقاَل:  ج قَاَل: َص�َّ رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ال

َ
يَا فَُالُن، أ

؟ فَإِ�ََّما يَُص�ِّ   َ�نُْظُر الُْمَص�ِّ إَِذا َص�َّ َكيَْف يَُص�ِّ
َ

ال
َ
ِْسُن َصَالتََك؟ أ

ُ
نِلَْفِسِه، إِ�ِّ حت

برِْصُ ِمْن َ�ْ�ِ يََديَّ 
ُ
برِْصُ ِمْن َوَرايِئ َكَما أ

ُ َ
 ١.»َواِهللا أل

پس سبرای ما امامت نمود،  ج الله گوید: روزی رسول می س ابوھریره
ای فالنی، آیا نمازت را خوب ادا «اش را به سوی ما برگرداند و فرمود:  چھره
که چگونه نماز  خواندن نباید دقت کندکنی؟ آیا نمازگزار ھنگام نماز  نمی

                                           
  ٤٢٣ حدیث شمارهمسلم  -١
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، من اللهسوگند به  .خواند خواند؟ او باید بداند که برای خودش نماز می می
 ».بینم بینم، پشت سرم را نیز می می گونه که جلویم را ھمان

يِب ُهَر�َْرةَ  .٣
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
، ُ�مَّ َجاَء،  ج أ َدَخَل الَمْسِجَد، فََدَخَل رَُجٌل، فََص�َّ

َالَم، َ�َقاَل:  ج فََردَّ انلَّيِبُّ  ج فََسلََّم ىلَعَ انلَّيِبِّ   فَإِنََّك لَْم «َعلَيِْه السَّ
ارِْجْع فََصلِّ

، ُ�مَّ َجاَء، فََسلََّم ىلَعَ انلَّيِبِّ »تَُصلِّ  إِنََّك لَْم تَُصلِّ ارِْجْع فََص «َ�َقاَل:  ج ، فََص�َّ
، فَ » لِّ
ْحِسُن َ�ْ�َُه، َ�َعلِّْمِ�، قَاَل: 

ُ
، َ�َما أ ي َ�َعثََك بِاحلَقِّ ِ

َّ
 «ثََالثًا، َ�َقاَل: َواذل

َ
إَِذا ُ�ْمَت إىِل

َ َمَعَك ِمَن الُقْرآِن، ُ�مَّ اْرَكْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َراكِ   َما تَيرَسَّ
ْ
، ُ�مَّ اقَْرأ ْ َالِة، فََكربِّ ًعا، ُ�مَّ الصَّ

اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْعتَِدَل قَائًِما، ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا، ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ 
 ١.»َجالًِسا، ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا، ُ�مَّ اْ�َعْل َذلَِك يِف َصَالتَِك لُكَِّها

 یگری، شخص داوبعد از د مسجد شد، وار ج پیامبرگوید:  می س ابوھریره 
جواب  ج پیامبرسالم کرد.  ج پیامبرسپس آمد و بر وارد شد و نماز خواند. 

آن ». نخواندیرا تو نماز ینماز بخوان؛ ز برگرد و«و فرمود:  سالمش را داد
 ج سالم عرض کرد. باز پیامبر ج پیامبرشخص نماز خواند و سپس آمد و بر 

شخص سه مرتبه به ». یرا تو نماز نخواندینماز بخوان؛ ز برگرد و«فرمود: 
که تو را به حق  یگفت: سوگند به ذات گاه آن ھمین صورت نماز خواند.

فرمود:  ج پیامبر. دانم؛ مرا آموزش ده ین نمیفرستاده است، من بھتر از ا
بگو. سپس آنچه را که از » الله اکبر« ، نخستینماز بخوان یخواھ یھرگاه م«

کامل، رکوع کن. پس از  سر است، بخوان. بعد از آن با آرامِش یت میبرا قرآن
گاه با  مکث کن. آن یست و اندکی، راست باینکه سرت را از رکوع برداشتیا

نان ی، با اطمیسرت را از سجده برداشتنکه یآرامش کامل، سجده کن. پس از ا
 ».ت کنیت، رعایوه را در تمام نمازھاین شین و ھمیبنش

َراُ�ْم «َ�َقاَل:  ج قَاَل: َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل اهللاِ  س َجابِِر بِْن َسُمَرةَ َ�ْن  .٤
َ
َما يِل أ

َالةِ  ْذنَاُب َخيٍْل ُشْمٍس؟ اْسُكنُوا يِف الصَّ
َ
�ََّها أ

َ
يِْديُ�ْم َك�

َ
 ٢.»َرافيِِع أ

                                           
 با لفظ بخاری ٣٩٧ حدیث شمارهمسلم و  ٧٩٣ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٤٣٠ حدیث شمارهمسلم  -٢
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چرا «نزد ما تشریف آورد و فرمود:  ج الله گوید: رسول می س جابر بن سمره
نماز د؟ در نک می حرکتھای توسن و سرکش  مانند دم اسب تان ھای دست

 ».سکون و آرامش داشته باشید

 واجبات نماز  -٩
 واجبات نماز ھشت تاست:

 ی تکبیرات به جز تکبیر نخست. ھمه .١
 ذکر عظمت پروردگار در حالت رکوع. .٢

َدهُ «گفتن  .٣ ُ لَِمْن مَحِ  گزارد. به تنھایی نماز می که کسیبرای امام و » َسِمَع ا�َّ

 خواند. به تنھایی نماز می که کسیو  مأمومبرای امام و » َر�َّنَا َولََك احلَْمدُ «گفتن  .٤
 دعا در حالت سجده. .٥
 دعا بین دو سجده. .٦
 نشستن برای تشھد اول. .٧
 خواندن تشھد نخست. .٨

 یکی از واجبات نماز را ترک کند که کسیحکم 
ترک کند، نمازش باطل ھرگاه نمازگزار یکی از واجبات نماز را به صورت عمدی 

که به  است. اگر به فراموشی یا نادانی یک واجب را رھا کرد، و بلند شد، پیش از این
در  و رکن بعدی برسد، باید برگردد و رکن پیشین را بخواند و نمازش را تکمیل کند.

 ی سھو نموده و سالم دھد. پایان سجده

 فرق میان رکن و واجب
نمازگزار به فراموشی یا نادانی آن را ترک کند، ساقط رکن آن است که ھرگاه  .١

و در پایان نماز  آوَرد ی میبه جا ھای نماز شود؛ بلکه آن را با سایر بخش نمی
 کند. ی سھو می سجده

واجب آن است که ھرگاه نمازگزار به فراموشی یا نادانی آن را ترک کند،  .٢
ی سھو نموده و آن را  دھد؛ بلکه قبل و یا بعد از سالم، سجده ش نمیانجام

 کند. جبران می
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 های نماز سنت -١٠
وش نماز به زودی بیان خواھد که در بحث ر - باشد، ھرچه غیر از ارکان و واجبات

اش کیفر و  رسد و ترک کننده ی آن پاداش می دھنده انجامسنت است که به  - شد
 شوند. ھا به دو بخش قولی و فعلی تقسیم می بیند. سنت عقاب نمی

يَْطاِن الرَِّجيمِ «ھای قولی، مانند دعای آغازین، گفتن  سنت ِ ِمَن الشَّ ُعوُذ بِا�َّ
َ
گفتن ، »أ

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ «  ھا. ، آمین، خواندن سوره پس از فاتحه و امثال این»� ا�َّ
ھا ھنگام تکبیر در مواضع قبلی، گذاشتن   ھای فعلی، ھمانند بلند کردن دست سنت

راست بر چپ در حالت ایستادن، افتراش (نصب نمودن پای راست و رو به قبله  دست
ک (پای راستش را تا کرده و کف رُّ وَ نمودن انگشتان آن و نشستن بر پای چپ)، تَ 

دھد) و  گاھش را بر زمین قرار می گذارد و نشیمن انگشتان پای راست را بر زمین می
 ھا. امثال آن

 فرض حکم استغفار پس از نمازھای
ثابت است.  ج مشروع است، زیرا از پیامبر ،فرض استغفار گفتن پس از ھر نمازِ 

کنند، یا امور ظاھری نماز  روی می بسیاری از نمازگزاران در نماز کوتاھی و یا زیاده
ھا، و یا امور باطنی مانند خشوع، حضور قلب و  مانند قرائت، رکوع، سجده و دیگر بخش

آمرزش  اللهھا از  به خاطر آن کوتاھی ؛ بنابرایندھند نمی انجامامثال آن را به درستی 
 طلبند. می

 کیفیت ذکر
کرد. ذکر با قلب و زبان برای فردی  ی اوقات الله را یاد می در ھمه ج پیامبر .١

وضو است، یا برای جنب، زن در عادت ماھیانه، و زنی که  که وضو دارد یا بی
سبحان الله، الاله اال الله،  نمانند گفتباشد.  در ایام نفاس است، جایز می

ھا  این ی گرچه ھمه. ج ، دعا و درود بر پیامبر، تالوت قرآنالحمدلله، الله اکبر
 دھد، بھتر است. انجامرا اگر با وضو 

�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱۡ�َۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل بِٱلۡ ﴿فرماید:  می الله ُغُدّوِ َوٱۡذُكر رَّ
و پروردگارت را در دل خویش با «. ]٢٠٥[األعراف:  ﴾٢٠٥َوٱ�َصاِل َوَ� تَُ�ن ّمَِن ٱلَۡ�ٰفِلِ�َ 

 ».ن و [از یاد الله] غافل نباشکتضّرع و ترس، بدون آوای بلند [در] بامدادان و شامگاھان یاد 
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گانه،  ذکر و دعا کردن به طور آھسته، بھتر است، مگر پس از نمازھای پنج .٢
 داند، لبیک گفتن، یا برای رعایت یک مصلحت، مثًال بخواھد به فردی که نمی

 را بشنواند و امثال آن. در این صورت ذکر با صدای بلند، بھتر است.ھا  آن

 ی مشروع اقسام سجده -١١
ی  . سجده٣ ی سھو . سجده٢ ی نماز . سجده١ی جایز چھار نوع است:  سجده

 ی شکر. . سجده٤ تالوت

 ی نماز سجده .١
دارای رکوع، رکن است، و در ھر رکعت نماز دو سجده قرار دارد.  در ھر نمازِ   سجده

 تر توضیح داده شد. اعم از نماز فرض یا نفل، که پیش

 ی سھو سجده. ٢
دو  دتشھ اند که نمازگزار پس از ی سھو در نمازھای فرض یا نفل، دو سجده سجده

 خواند. تشھد نمی آن د ازبع ودھد  می سالمده و نموسجده 

 :ی سھو حکم مشروعیت سجده
انسان را با  تا نمازِ کند  می فراموشی را در نھاد انسان قرار داده و شیطان تالش الله

به خاطر به خاک مالیدن بینی شیطان و  الله، شک یا تردید فاسد کند. استنک، زودناف
 کرده است.ی سھو را مشروع  جبران کاستی نماز و خشنودی خودش، سجده

کند. از  نیز رخ داده است، زیرا نھاد انسان چنین اقتضا می ج سھو در نماز پیامبر

�ىَْس َكَما «این رو چون پیامبر در نمازش سھو کرد، فرمود: 
َ
نَا �رََشٌ ِمثْلُُ�ْم، أ

َ
إِ�ََّما أ

ُروِ�  طور که شما  من مانند شما انسان ھستم و ھمان« :١»تَنَْسْوَن، فَإَِذا �َِسيُت فََذكِّ
شوم. بنابراین، ھرگاه من دچار  شوید، من نیز دچار فراموشی می دچار فراموشی می

 .»فراموشی شدم، به من یادآوری کنید

 ی سھو سه تاست: اسباب سجده
 ، شک و تردید.کاستن، زودناف

                                           
 با لفظ بخاری ٥٧٢ حدیث شمارهو مسلم  ٤٠١ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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 ی سھو اقسام سجده
 ی سھو چھار حالت دارد: سجده

 ، مانند قیام، رکوع، سجدهز رار به اشتباه عملی از جنس نماھرگاه نمازگزا .١
، یا دو رکوع کند، یا به جای نشستن بایستد، یا نماز چھار رکعتی را اضافه کند

ی سھو  گاه به علت این افزودن، باید پس از سالم، سجده پنج رکعت بخواند، آن
 کند. خواه قبل از سالم به یادش بیاید یا بعد از آن.

که به محل آن  را کم کند. حال اگر قبل از اینھرگاه نمازگزار یکی از ارکان نماز  .٢
در رکعت بعدی برسد، به یادش آمد، برگشتن بر او واجب است تا رکن قبلی و 

 ی سھو نماید. اش را بخواند، و سپس پیش از سالم، سجده ادامه
ولی اگر پس از رسیدن به محل رکن، یادش آمد، برنگردد. البته این رکعت باطل 

اش را بخواند و پس از  از سالم به یادش آمد، فقط ھمان رکن و ادامهشود. و اگر پس  می
 ی سھو کند. سالم سجده

اگر به خاطر نقصی سالم داد، مثًال نماز چھار رکعتی را سه رکعت خواند و سالم داد 
و بعد متوجه شد، به نیت تکمیل نماز بدون گفتن تکبیر بلند شود و رکعت چھارم را 

 ی سھو کند. گاه سجده بخواند و سالم دھد و آنبخواند. سپس تشھد 
ھرگاه نمازگزار یکی از واجبات نماز را کم کرد، مثًال تشھد اول را فراموش کرد،  .٣

 ی سھو کند. شود و باید قبل از سالم، سجده تشھد از او ساقط می
ھرگاه نمازگزار در تعداد رکعات شک و تردید نمود، مثًال آیا سه رکعت خوانده  .٤

را برگزیند و نماز را بخواند و قبل از پایان، تر  کم چھار رکعت، ھماناست یا 
ن عمل آه ی سھو کند. اگر گمان غالبش بر یکی از دو احتمال بود، ب سجده

 ی سھو نماید. کند و بعد از سالم، سجده

  ی سھو احکام سجده
الزم شد،  )بعد از سالمیک سجده قبل و   سجدهک یدو سجده (ھرگاه بر نمازگزار 

قبل از سالم سجده کند. و اگر به فراموشی، قبل از پایان نماز سالم داد و دیری 
 ی سھو نماید. نگذشته بود و به یادش آمد، نماز را کامل کند و سالم دھد و سجده

 انجامی سھو را فراموش کرد، و سالم داد و عملی که منافی نماز بود،  اگر سجده
 ی سھو نماید و سالم دھد. ال آن، سجدهداد، مانند سخن گفتن و امث
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داد، مثًال در رکوع یا سجده قرآن خواند یا  انجاماگر سخن جایزی در غیر محل آن 
ی سھو واجب نیست؛ بلکه  شود و بر او سجده در قیام تشھد نمود، نمازش باطل نمی

آن  از امام عقب بماند، تر بیشباشد. اگر مقتدی بنا به عذری یک رکن یا  مستحب می
دھد و به امام ملحق گردد، زیرا در این صورت بر او گناھی نیست و  انجامرکن را 

 ی سھو الزم نیست. سجده

 ی سھو چه بگوید؟ در سجده
ھای نماز مانند ذکر و  ی سھو سنت است و آنچه که در سجده طوالنی کردن سجده

 ھا را بخواند. نای سھو نیز ھم خواند، در سجده دعا می
 ی سھو نماید؟ چه زمانی سجدهفرد مسبوق 
تابع امام است. اگر مقتدی مسبوق شد و امام پس  ،ی سھو سجده انجاممقتدی در 
ی سھو نمود؛ اگر سھو امام در رکن بود، که مسبوق حضور داشته، بر او  از سالم سجده

ی سھو نماید و اگر سھو امام قبل از آمدن مسبوق  نیز الزم است که پس از سالم سجده
 ی سھو الزم نیست. ماز بوده، پس بر مسبوق سجدهبه ن

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْ�رَثُ َظ�ِّ  -إِْحَدى َصَاليَتِ الَعيِشِّ  ج ، قَاَل: َص�َّ انلَّيِبُّ س َ�ْن أ

َ
ٌد: َوأ قَاَل ُ�َمَّ

ِم الَمْسِجِد، فَ  -الَعرْصَ   َخَشبٍَة يِف ُمَقدَّ
َ

، ُ�مَّ َسلََّم، ُ�مَّ قَاَم إىِل َعتَْ�ِ
ْ
وََضَع يََدُه َعلَيَْها، َوِ�يِهْم َر�

بُو بَْ�ٍر، َوُ�َمرُ 
َ
َالُة؟ ب أ قرَُصَِت الصَّ

َ
ْن يَُ�لَِّماُه، وََخَرَج رَسَاَعُن انلَّاِس َ�َقالُوا: أ

َ
، َ�َهابَا أ

ْم قرَُصَْت؟ َ�َقاَل:  ج َورَُجٌل يَْدُعوُه انلَّيِبُّ 
َ
�َِسيَت أ

َ
�َْس «ُذو ايلََديِْن، َ�َقاَل: أ

َ
، »َولَْم ُ�ْقرَصْ لَْم أ

ْطَوَل، ُ�مَّ 
َ
ْو أ

َ
، فََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ أ َ ، ُ�مَّ َسلََّم، ُ�مَّ َكربَّ َعتَْ�ِ

ْ
 َرَ�َع قَاَل: بََ� قَْد �َِسيَت، فََص�َّ َر�

ْطَوَل، ُ�مَّ رَ 
َ
ْو أ

َ
، فََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ أ َ َسُه، فََكربَّ

ْ
، ُ�مَّ وََضَع َرأ َ َسُه، فََكربَّ

ْ
َ َرأ َسُه َوَ�ربَّ

ْ
 ١.َ�َع َرأ

را دو ) نمازھای بعد از زوال (ظھر یا عصریکی از  ج پیامبرگوید:  می س ابوھریره
گمانم این است که نماز  تر بیشگوید:  محمد می ی از راویان به نامیک - رکعت خواند.

سپس سالم داد و به سوی چوبی که در جلوی مسجد بود، رفت. او دستش  - عصر بود
نیز حضور داشتد. از ترس چیزی نگفتند.  ب آن چوب گذاشت. ابوبکر و عمررا بر 

افرادی که عجله داشتند از مسجد خارج شدند و گفتند: آیا نماز کوتاه شده است؟ 
وتاه کزد، گفت: آیا فراموش کردی یا نماز  او را ذوالیدین صدا می ج مردی که پیامبر

                                           
 با لفظ بخاری ٥٧٣ حدیث شمارهو مسلم  ١٢٢٩ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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». شدم یافته و نه من دچار فراموشیف ینه نماز تخف«فرمود:  ج است؟ پیامبرشده 
دو رکعت خواند، سالم داد، تکبیر گفت  ج . پس پیامبر»یفراموش کرده کنه بل«گفت: 

تر از آن سجده نمود. سپس سرش را بلند کرد و دوباره  ی نماز یا طوالنی و ماند سجده
تر از آن  ی نماز یا طوالنی تکبیر گفت. پس با گفتن تکبیر به سجده رفت و مانند سجده

 سجده نمود. سپس سرش را بلند کرد و تکبیر گفت.

 ی تالوت سجده .٣
 ی بدون قیام، تکبیر، تشھد و سالم است. ی تالوت یک سجده سجده

 ی تالوت حکم سجده
ی تالوت در نماز و خارج از آن سنت است. این سجده در ھر وقتی برای  سجده

ماز سجده نکرد، شنونده نیز سجده خواننده و شنونده سنت است. ھرگاه خواننده در ن
ی تالوت را با وضو ادا کند، ولی مانند نماز که وضو و  نکند. سنت است که سجده

ی تالوت شرط نیست، ولی  روآوردن به قبله و امثال آن برایش شرط است، برای سجده
 .ستا افضل و بھتر
 ،کردند ی سجده گذر ھرگاه از آیه ،وضو، جنب، زن حایض، و زن نفاس برای بی

 .ی تالوت جایز است سجده

 ھای تالوت در قرآن تعداد سجده
ھای اعراف، رعد،  ی تالوت ھست که عبارت است از: در سوره سجده ١٥در قرآن 

نحل، اسراء، مریم، حج (دو سجده است)، فرقان، نمل، سجده، ص، فصلت، نجم، 
 انشقاق و علق.

که عموم و دھد  می ، یا خبر از اللهآیات سجده در قرآن دو نوع ھستند: اخبار و اوامر
کنند. پس برای خواننده و شنونده سنت است که  خواص مخلوقات او را سجده می

 فرموده:  اللهشبیه آنان قرار بگیرد، چنانچه 

�ِض ِمن َدآبَّةٖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوُهۡم َ� ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� َو� � َما ِ� ٱلسَّ

ونَ   -از جنبندگان و فرشتگان - و زمین است ھا آسمانو ھر چه در « ]٤٩[النحل:  ﴾٤٩�َۡسَتۡكِ�ُ
 ».کنند آورند و گردنکشی نمی [ھمگی] برای الله سجده می
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دھند، پس به سوی طاعت  ی الله متعال می و یا آیاتی ھستند که دستور به سجده
 اید:فرم شتابد، چنانچه می پروردگار عزیز و گرامی می

ْ ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم ﴿ ْ َر�َُّ�ۡم َوٱۡ�َعلُوا ْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�ُبُدوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

اید، رکوع کنید و سجده گزارید و  که ایمان آورده ای کسانی «. ]٧٧[الحج:  ﴾٧٧ُ�ۡفلُِحوَن۩
  ».باشد که رستگار شویدپروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دھید؛ 

 ی تالوت چگونگی سجده
ای است که خواننده ھنگام رفتن و بلند شدن از سجده،  ی تالوت سجده سجده
قیام، تکبیر، تشھد، و سالم دادن  گوید. ھرگاه بیرون نماز سجده کرد، بدون تکبیر می

د. برای سجده نماید. ھرگاه امام سجده کند، بر مقتدی الزم است که از او پیروی کن
در نمازھای  ی تالوت ھست ای را که دارای سجده امام مکروه نیست که آیه یا سوره

 .سری بخواند

 ی تالوت فضیلت سجده

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َل «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ ْجَدَة فََسَجَد اْ�زَتَ  اْ�ُن آَدَم السَّ

َ
إَِذا قََرأ

يَْطاُن َ�بيِْك، َ�ُقوُل:  يِب ُكَر�ٍْب: يَا َو�ِْ� َوِ� ِرَوايَ  -يَا َو�ْلَُه الشَّ
َ
ُجوِد  -ِة أ ِمَر ا�ُْن آَدَم بِالسُّ

ُ
أ

َ�يُْت فَِ�َ انلَّارُ 
َ
ُجوِد فَأ ِمْرُت بِالسُّ

ُ
َنَُّة، َوأ

ْ
 ١».فََسَجَد فَلَُه اجل

ی سجده را  فرزند آدم، آیه که ھنگامی«فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
گوید:  و میکند  میه یخزد و شروع به گر یم یا به گوشهبخواند و سجده کند، شیطان 

فرزند آدم دستور داده شد تا وای بر من، «گوید:  . در روایتی آمده که می»وای بر او
که به من دستور سجده  یرود. اما ھنگام یم، و او سجده کرد و به بھشت سجده کند

 .»روم به دوزخ میقبول نکردم و د، یرس

 ی تالوت بگوید  آنچه که در سجده
 ی تالوت نیز بخواند. خواند، در سجده ی نماز مانند ذکر و دعا می آنچه که در سجده

                                           
  ٨١ حدیث شمارهمسلم  -١
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 ی شکر سجده .٤
، و آنچه که جزو شرایط است بدون تکبیر و سالم دادن ،ی شکر یک سجده سجده

ی شکر شرط  آن، برای سجده نماز است، مانند طھارت، رو به قبله ایستادن و امثال
 نیست، ولی افضل و بھتر است.

 شود؟ ی شکر مشروع می چه زمانی سجده
به فردی اینکه  ھا سنت است، مانند ی شکر ھنگام به وجود آمدن نعمت سجده .١

ھدایت یافته یا ایمان آورده یا مسلمانان پیروز  یشخصداده شود که   مژده
 مژده داده شود.ھا  آن شدند و یا به تولد فرزند و امثال

ی شکر زمان دور شدن عقوبت سنت است، مانند فردی که از  چنین سجده ھم .٢
 غرق شدن یا آتش سوزی یا کشته شدن یا نابود شدن و یا از دست دزد و امثال

 یابد. نجات میھا  آن

 ی شکر روش سجده
در ی بدون تکبیر و سالم دادن است. مکانش بیرون نماز  ی شکر یک سجده سجده

وضو.  ھر زمانی است. طبق حالت و موقعیتش سجده کند؛ ایستاده، نشسته، باوضو، بی
که به علت عذری مانند ندانستن، فراموشی و  گامیھنولی طھارت داشتن افضل است. 

 .جایز است آن قضای در وقتش ادا نگردد ی شکر سجده ،امثال آن
 فرماید: می الله

﴿ 
َ
ِ َما َس�

�َ�َٰن لََظلُومٞ َوَءاتَٮُٰ�م ّمِن ُ�ّ ِ َ� ُ�ُۡصوَهاۗٓ إِنَّ ٱۡ�ِ واْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ۡ�ُُموهُۚ �ن َ�ُعدُّ
ارٞ  و از ھر آنچه از او خواستید به شما بخشید؛ و اگر نعمت الله را «. ]٣٤م: ی[إبراه ﴾٣٤َكفَّ

[در حق توانید آن را شمارش کنید. به راستی که انسان،  بشمارید، [چنان فراوان است که] نمی
 ».خویش،] ستمکار [و نسبت به الله،] ناسپاس است

اِسَ�ٍٰت� ﴿ َ�ٰرِ�َب َوتََ�ٰثِيَل وَِجَفاٖن َكٱۡ�ََواِب َوقُُدورٖ رَّ َ�ۡعَملُوَن َ�ُۥ َما �ََشآُء ِمن مَّ
ُكورُ  ْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗرۚ� َوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَبادَِي ٱلشَّ چه ھا ھر  آن«. ]١٣[سبأ:  ﴾١٣ٱۡ�َملُٓوا

ھایی [که از بزرگی] ھمچون  ساختند: از [کاخ و] عبادتگاه و مجسمه و کاسه می خواست برایش می
ھای  ای آل داود، سپاس [نعمت«ھایی بسیار بزرگ و ثابت. [به آنان گفتیم:]  حوض [بودند] و دیگ

 ».و[لی] اندکی از بندگانم سپاسگزارند» مرا] به جای آوردید



 ٨٠٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

يِب بَْ�َرةَ  .٣
َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
َ بِِه، َخرَّ َساِجًدا،  ج أ ْو �رُشِّ

َ
ُه أ ْمٌر �رَُسُّ

َ
تَاُه أ

َ
اَكَن إَِذا أ

 
َ

ِ َ�بَارََك َوَ�َعاىل  ١.ُشْكًرا ِ�َّ
خبر ا ی شد، می ج رسول اللهحالی  کاری باعث خوش گوید: ھرگاه می س ابوبکره

 .دافتا به سجده می ،شکر پروردگار یبرای ادا رسید میبه او ای  خوشحال کننده

 ی شکر بگوید آنچه در سجده
 خواند. ی نماز مانند ذکر و دعا می ی شکر آن چیزی را بگوید که در سجده در سجده

 نماز جماعت -١٢
 حکم مشروعیت نماز جماعت

نماز جماعت اعالم و اعالن و اقرار به گواھی دادن به یگانگی الله از سوی ھمه روزه 
نماز جماعت نمایشی بزرگ از مظاھر اسالم است که شبیه . استتمام مسلمانان 

شان است. و آن  شان و گروه سواران لشکر در فرماندھی ھای فرشتگان در عبادت صف
شان نسبت به یکدیگر  ی دوستی و محبت بین مردم و شناخت و رحم و عطوفت وسیله

 باشد. شان می و آشکار شدن عزت و قدرت و یگانگی

 اجتماع مسلمانان ترین بزرگ
اجتماع در اوقات معین را برای مسلمانان مشروع قرار داده است، برخی مانند  الله

بار، برخی مثل نماز  یک  روز، برخی مانند نماز جمعه در ھفته گانه در شبانه نمازھای پنج
بار، و  عید در ھر سرزمینی دو بار در سال، اجتماع مسلمانان در مراسم حج سالی یک

ھا مانند نماز  شان در ھر وقت و زمانی مانند عمره، و برخی ھنگام تغییر حالت اجتماع
ای  نیز زمانی که حادثهبرخی استسقا (طلب باران) و کسوف (خورشید گرفتگی) و 

 دھد، مانند نماز جنازه. روی می

 حکم نماز جماعت
گانه در سفر یا  نجنماز جماعت بر ھر فرد مسلمان، مکلف، توانا، مرد، برای نمازھای پ

 اقامت، در حالت امنیت یا خوف و ترس واجب است. 

                                           
 با لفظ ابن ماجه ١٣٩٤ حدیث شمارهبن ماجه و ا ٢٧٧٤ حدیث شمارهحسن؛ ابوداود  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٠٦

 

لَٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله َ�ۡمَت لَُهُم ٱلصَّ
َ
�َذا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ

 ٓ ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ ِمن َوَرا
َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َوۡ�َأ ۡخَرٰى لَۡم مَّ

ُ
ِت َطآ�َِفٌة أ

ۡ
�ُِ�ۡم َوۡ�َأ

ۡسلَِحَتُهۡمۗ 
َ
ُخُذواْ ِحۡذرَُهۡم َوأ

ۡ
و [ای پیامبر،] چون «. ]١٠٢[النساء:  ﴾يَُصلُّواْ فَۡلُيَصلُّواْ َمَعَك َوۡ�َأ

[وقت جنگ] در میان آنان بودی و برایشان نماز برپا داشتی، باید گروھی از آنان با تو [به نماز] 
افزارھایشان را با خود برگیرند [و یک رکعت را ھمراه تو بخوانند و  و [ھمچنین] باید جنگبایستند 

نماز را به صورت ُفرادی ادامه دھند] و چون سجده کردند [و نمازشان تمام شد]، باید پشت سرتان 
انند [و اند بیایند و [یک رکعت] با تو نماز بخو قرار گیرند و باید آن دسته دیگری که نماز نخوانده

پس از اینکه نمازت به پایان رسید، ادامۀ نمازشان را کامل کنند] و [آنان نیز] باید احتیاط کنند و 
 ».افزارھایشان را [در نماز با خود] برگیرند جنگ

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن آُمرَ «قَاَل:  ج أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لََقْد َهَمْمُت أ ِ

َّ
 َواذل

َخاِلَف إِ 
ُ
َالِة، َ�يُؤَذََّن لََها، ُ�مَّ آُمَر رَُجًال َ�يَُؤمَّ انلَّاَس، ُ�مَّ أ  حِبََطٍب، َ�يُْحَطَب، ُ�مَّ آُمَر بِالصَّ

َ
ىل

ُد َعْرقًا َسمِ  نَُّه َ�ِ
َ
َحُدُهْم، �

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو َ�ْعلَُم أ ِ

َّ
َق َعلَيِْهْم ُ�يُوَ�ُهْم، َواذل َحرِّ

ُ
ْو يرَِجاٍل، فَأ

َ
نًا، أ

، لََشِهَد الِعَشاءَ   ١».ِمْرَماَ�ْ�ِ َحَسنَتَْ�ِ
سوگند به ذاتی که جانم در دست «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

اوست، تصمیم گرفتم دستور دھم تا ھیزم آماده کنند و پس از اذان، فردی را برای 
نشسته و در نماز جماعت  ھا امامت نماز بگمارم و خودم نزد کسانی بروم که در خانه

سوگند، آنانی که به  اللهشان آتش بزنم. به  ھای کنند و آنان را با خانه شرکت نمی
دانستند که استخوان چرب یا دو تکه گوشت خوب به آنان  آیند، اگر می جماعت نمی

 .»کردند رسد، حتما در نماز عشا شرکت می می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ىَت انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ْ�َ�، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل اِهللا، إِنَُّه لَيَْس يِل قَائٌِد  ج قَاَل: أ

َ
رَُجٌل أ

َل رَُسوَل اهللاِ 
َ
 الَْمْسِجِد، فََسأ

َ
ا  ج َ�ُقوُدِ� إىِل ُ، فَلَمَّ

َ
َص هل َ يِف بَيِْتِه، فَرَخَّ ُ، َ�يَُص�ِّ

َ
َص هل ْن يُرَخِّ

َ
أ

، َداَعُه، َ�َقاَل: 
َّ

َالِة؟ َهْل «َو� ِجْب «قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: » �َْسَمُع انلَِّداَء بِالصَّ
َ
 ٢».فَأ

: آمد و گفت ج گوید: مردی نابینا (عبدالله بن ام مکتوم) نزد پیامبر می س ابوھریره
اجازه  ج الله، من عصاکشی ندارم تا مرا به مسجد بیاورد. او از رسول اللهرسول ای 

                                           
 با لفظ بخاری ٦٥١ حدیث شمارهو مسلم  ٦٤٤ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٦٥٣ حدیث شمارهمسلم  -٢



 ٨٠٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

برگشت،  که ھنگامیبه او اجازه داد. اما  ج پیامبر خواست تا در منزلش نماز بخواند.
پس «فرمود:  .گفت: بله »شنوی؟ ن را میآیا اذا«: فرمودرسول الله او را صدا زد و 

 .»اجابت کن و به نماز بیا

 فضیلت نماز جماعت در مسجد
دارد، یک صدقه  ھر قدمی که فرد مسلمان برای نماز به سوی مسجد برمیدر قبال 

ثواب و  شود محو و پاک می شگردد و یک گناھ شود و یک درجه بلند می نوشته می
 زیادی دارد. این فضیلت بزرگی از جانب پروردگار مھربان است.

ِ بِْن ُ�َمرَ  .١ ِ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َصَالُة اجلََماَعِة َ�ْفُضُل َصَالَة «قَاَل:  ج أ

�َن َدرَجَ   ١».ةً الَفذِّ �َِسبٍْع وَِعرْشِ
نماز جماعت بر نمازی که تنھا «فرمود:  ج گوید: رسول الله می ب ابن عمر

 .»خوانده شود، بیست و ھفت درجه برتری دارد

يِب ُهَر�َْرةَ  .٢
َ
 َ�يٍْت : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َر يِف بَيِْتِه، ُ�مَّ َمىَش إىِل َمْن َ�َطهَّ

ُطُّ َمْن ُ�يُوِت اِهللا يِلَْقيِضَ 
َ

فَِر�َضًة ِمْن فََرائِِض اِهللا، اَكنَْت َخْطَوتَاُه إِْحَداُهَما حت
ْخَرى تَْرَ�ُع َدرََجةً 

ُ ْ
 ٢».َخِطيئًَة، َواأل

اش طھارت کند، سپس   هنادر خھرکس « فرمود: ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
ادا نماید، یک  ھای الله برود، تا فرضی از فرایض پروردگار را ای از خانه هنابه سوی خ

 .»شود اش می گامش باعث ریختن گناھی و گام دیگرش باعث بلندشدن درجه

يِب ُهَر�َْرةَ  .٣
َ
ُ « :قَاَل  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َعدَّ اُهللا هل

َ
ْو َراَح، أ

َ
 الَْمْسِجِد، أ

َ
َمْن َغَدا إىِل

ْو َراحَ 
َ
، لُكََّما َغَدا، أ

ً
َنَِّة نُُزال

ْ
  ٣».يِف اجل

ان روز به مسجد یا پایکه در ابتدا  یکس« فرمود: ج گوید: پیامبر می س ابوھریره
در بھشت  یافتیرود، ض یروز به مسجد م یا انتھایھر نوبت که در ابتدا  یبرود، الله برا

 .»سازد یاو فراھم م یبرا

                                           
 با لفظ بخاری ٦٥٠ حدیث شمارهو مسلم  ٦٤٥ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٦٦٦ حدیث شمارهمسلم  -٢
 با لفظ مسلم ٦٦٩ حدیث شمارهو مسلم  ٦٦٢ شمارهحدیث متفق علیه؛ بخاری  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٠٨

 

يِب ُهَر�َْرةَ  .٤
َ
  س َ�ْن أ

َ
َصَدقٌَة، لُكَّ يَْوٍم  لُكُّ ُسَالَ� ِمَن انلَّاِس َعلَيْهِ « :قَاَل  ج انلَّيِبِّ  نَّ أ
ْمُس  َ�ْعِدُل َ�ْ�َ اِالثْنَْ�ِ َصَدقٌَة، َوتُِعُ� الرَُّجَل يِف َدابَِّتِه «قَاَل: » َ�ْطلُُع ِ�يِه الشَّ

ُ َعلَيَْها َمتَاَعُه َصَدقَةٌ  ْو تَْرَ�ُع هلَ
َ
يِّبَُة َصَدقٌَة، «قَاَل: » َ�تَْحِملُُه َعلَيَْها، أ لَكَِمُة الطَّ

ْ
َوال

ِر�ِق َصَدقَةٌ  َوُ�ُّ  َذى َعِن الطَّ
َ ْ
َالةِ َصَدقٌَة، َوتُِميُط األ  الصَّ

َ
 ١».ُخْطَوٍة َ�ْمِشيَها إىِل

ای  بر ھر مفصلی از اعضای انسان، صدقه«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره
کند. بین دو نفر عدالت برقرار کنی،  الزم است، در ھر روزی که خورشید طلوع می

ش را روی مرکبش به فردی کمک کنی تا بر مرکبش سوار شود و باَر ای است،  صدقه
ای است، سخن نیکو صدقه است، ھر قدمی که به سوی نماز  بگذاری، صدقه

از سر راه  ای را آزار دھندهھرچیز  خار و خاشاک واینکه  داری، یک صدقه است، برمی
 .»برداری، یک صدقه است

 فضیلت نماز جماعت
خواند، با او نماز  بیند که تنھا نماز فرض می د دیگری را میسنت است که ھرگاه فر

 بخواند. 
ُْدرِيِّ 

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
برَْصَ رَُجًال يَُص�ِّ وَْحَدُه، َ�َقاَل:  ج أ

َ
 رَُجٌل «أ

َ
ال

َ
أ

َ َمَعهُ  ُق ىلَعَ َهَذا َ�يَُص�ِّ  ٢».َ�تََصدَّ
خواند، به  مردی را دید که تنھا نماز می ج رسول اللهگوید:  می س ابوسعید خدری

 .»صدقه بدھد و با او نماز بخواند؟ اوآیا مردی نیست تا به «او فرمود: 

 کجا نماز جماعت بخواند؟
اش بخواند. سپس در  برای مسلمان بھتر است که نمازھای فرض را در مسجد محله

ست. جز مسجد ازیادی دارد. سپس مسجدی که دورتر مسجدی که تعداد نمازگزاران 
الحرام، مسجد النبی و مسجد االقصی. زیرا نماز در این مساجد به طور مطلق افضل 
است. در مسجدی که نماز جماعت خوانده شده، جایز است در ھمان وقت جماعتی 

 دیگر خوانده شود.

                                           
 با لفظ مسلم ١٠٠٩ حدیث شمارهو مسلم  ٢٩٨٩ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
 با لفظ ابوداود ٢٢٠ حدیث شمارهو ترمذی  ٥٧٤ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٢
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ر از دشمن بیم و مستحب است که مرزداران در یک مسجد نماز بخوانند، ولی اگ
 جا جمع شدن، میسر نبود، ھر فردی در محل خودش نماز بخواند. ھراس داشتند و یک

 حکم خارج شدن زنان به سوی مساجد
جایز است که زنان برای نماز جماعت در مساجد حاضر شوند و از مردان جدا باشند 

 و پوشش کامل داشته باشند.
زنان داشته باشد و باید در مصالی  ای برای ی ویژه بھتر است که مسجد دروازه

 ند.باشاز مردان ی جدا در قسمتخاص خودشان 
شان زن  ، خواه امامنیز در سنت آمده استزنان جدا از مردان دن به جماعت خوان

شان برای نماز به سوی مسجد در شب بھتر از روز است.  باشد یا مرد. و خارج شدن

 الَمْسِجِد، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ 
َ

َذنَُ�ْم �َِساُؤُ�ْم بِاللَّيِْل إىِل
ْ
إَِذا اْستَأ

َذنُوا لَُهنَّ 
ْ
 ١».فَأ

اگر ھمسران شما اجازه خواستند تا «فرمود:  ج گوید: پیامبر می ب ابن عمر 
 .»اجازه دھیدھا  آن به مسجد بروند، به ھا شب

 حداقل تعداد افراد برای نماز جماعت
باشد، برای نمازشان، بھتر  تر بیشحداقل دو نفر باشند و ھرچه تعداد نمازگزاران 

 باشد. تر می پسندیده اللهاست و نزد 

 چه وقتی به نماز جماعت ملحق شود؟
و تا قبل از سالم امام  رسیده استنماز گویا به ھرگاه رکعتی را ھمراه امام دریافت، 

قبل از سالم، امام را دریابد، فضیلت  هک کسیھر تواند به جماعت ملحق شود. می
جماعت را دریافته است، ولی حکم نماز جماعت را دریافت نکرده است، زیرا او فضیلت 

را دریافت،  تر بیشرا گرفته، ولی فریضه را دریافت نکرده است. ولی ھرگاه یک رکعت یا 
از کسی تر  کم از نظر حکم و فضیلت نماز جماعت را دریافته است، ولی اجر و پاداشش

 است که کامل به جماعت ملحق شده است.

                                           
 با لفظ بخاری ٤٤٢ حدیث شمارهو مسلم  ٨٦٥ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨١٠

 

 یابد تنھا نماز خوانده و سپس جماعت را در می که کسیحکم 
نماز فرض را خوانده و سپس به  ،تنھابه صورت در مسجد یا مکانی  که کسی

شود که مردم در حال نماز خواندن ھستند، سنت است که  مسجدی وارد می
 .شان نماز بخواند ھمراه

. اگر خواندھیچ نمازی جز نماز فرض د ینباھرگاه برای نماز فرض اقامه گفته شد، 
 و دهرکمشغول خواندن نماز نفل بود و برای فرض اقامه گفته شد، نماز نفلش را کوتاه 

 تمام کند و به جماعت ملحق شود تا تکبیر احرام را دریابد.

 حکم خواندن نماز نفل با جماعت
اوقات در شب یا روز در خانه و جز آن، نماز نفل با جماعت جایز است که گاھی 

 خوانده شود.

 حکم تخلف کردن از نماز جماعت
از خواندن نماز جماعت در مسجد تخلف ورزد، اگر معذور باشد، مثًال در  که کسی

رسد و اگر با  برای او پاداش نماز جماعت می ھا، آن صورت بیماری یا بیم و ھراس و غیر
 کند. جماعت بخواند، اجر جماعت را کسب می ھمسرش نماز

اگر بدون عذر تخلف نماید و تنھا یا در غیر مسجد با جماعت بخواند، نمازش صحیح 
 است، ولی پاداش بزرگی را از دست داده و مرتکب گناه بزرگی شده است.

 عذرھای ترک نماز جمعه و جماعت
به دفع ادرار یا مدفوع  هک کسیبیماری که نتواند در نماز جماعت شرکت کند، یا 

بترسد ھمراھانش به سفر بروند و او تنھا بماند، فردی  که کسینیاز شدید داشته باشد، 
که خوف ضرر و زیان به خودش یا مالش یا رفیقش داشته باشد، یا باران شدید باشد، یا 

د، اول زیاد گرسنه است و غذا حاضر باش که کسیزد، یا وَ ِگل و الی باشد، یا باد سختی بِ 
 غذا بخورد. البته این عمل را برای خودش عادت قرار ندھد.

نشانان و دیگر  چنین پزشکان، پرستاران، نگھبانان، مأموران امنیتی، آتش ھم
 به مصالح ضروری مسلمانان مشغول ھستند، ھرگاه وقت نماز فرا برسد و که کسانی

نماز را با جماعت بخوانند شان مشغول باشند، در ھمان محل کارشان  ی به وظیفهھا  آن
 و وقت ضرورت در روز جمعه، نماز ظھر را بگزارند.



 ٨١١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

مبتالست، ھا  آن به بیماری معده، یا آنفلوانزا و یا وبا و اسھال شدید و امثال که کسی
از مسجد و شرکت در نماز جمعه و جماعت و ھمانند آن  شود، و سبب آزار مردم می

 و به ایشان ندنمابمصون  شان ھا در میان دیگر بیماری از انتشار وبا ومردم تا د، شومنع 
 .دباش د بیمارخوبر  یتخفیفز ینو  نرسد یضرر

سوزی یا غرق شدنی در وقت نماز رخ دھد، جایز است که نماز را به  ھرگاه آتش
تأخیر اندازند و با نماز بعدی جمع کنند. اگر حادثه وقت نماز صبح یا عصر یا عشا روی 

نشانان یا  از اول وقتش به تأخیر اندازند و در آخر وقت بخوانند، گرچه آتشدھد، نماز را 
اگر ابالغ خبر از سوی فرد مورد  شان باشند. مأموران نجات به نوبت مشغول خدمات

اعتمادی باشد و خطرآفرین باشد، جایز است که نماز را قطع کند و فورًا به طرف حادثه 
 نماز، این فریضه را ادا کنند.برود و نوبتی تا قبل از پایان وقت 

 حکم حاضر شدن در نماز جماعت با بوی بد
 هکامثال آن استفاده کند چیزھایی و  راتدمخپیاز، سیر و تره بخورد یا  که کسی

شود  تا زمانی که بوی بد احساس میشود،  ھا می ناسبب اذیت و آزار فرشتگان و انس
. این به خاطر توبیخ آن فرد شرکت کندکه در مسجد ھمراه جماعت برایش جایز نیست 

زیرا اگر با چنین حالتی نماز بخواند، گنھکار شده و نمازش  ؛است، نه تخفیف بر او
 صحیح است.

 احکام امام و مقتدی -١٣
 فضیلت امامت

و پس از او  ج فضیلت امامت فراوان است و به دلیل مھم بودن آن، خود پیامبر
دار امامت بودند. امام دارای مسئولیت بزرگی است؛ او ضامن  خلفای راشدین عھده

مانند افرادی که با او ھاست و اگر به خوبی امامت کند، دارای پاداش بزرگی است و 
 رسد. می اجر و پاداشنیز به او  خوانند، نماز می

 حکم پیروی از امام
 ی نمازش از امام پیروی کند. بر مقتدی واجب است که در ھمه



 مختصر الفقه االسالمی  ٨١٢

 

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن 
َ
نَُّه قَاَل  ج َ�ْن رَُسوِل اهللاِ  س أ

َ
� :» َ َِماُم يِلُْؤَ�مَّ بِِه، فَإَِذا َكربَّ

ْ
إِ�ََّما ُجِعَل اإل
َدُه، َ�ُقولُوا: اللَّ  ُوا، َو�َِذا َرَ�َع فَاْرَكُعوا، َو�َِذا قَاَل َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ َْمُد، َو�َِذافََكربِّ

ْ
 ُهمَّ َر�َّنَا لََك احل

مْجَُعونَ 
َ
 ١.»َص�َّ قَائًِما، فََصلُّوا ِ�يَاًما َو�َِذا َص�َّ قَاِعًدا، فََصلُّوا ُ�ُعوًدا أ

امام به این خاطر تعیین شده «فرمود:  ج که رسول اللهکند  می روایت س ابوھریره
است تا به وی اقتدا شود. ھرگاه امام تکبیر گفت، شما تکبیر بگویید، ھرگاه رکوع کرد، 

َدهُ «وع کنید، ھرگاه گفت: شما رک ُهمَّ َر�َّنَا لََك اللَّ «، شما بگویید: »َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ
َْمدُ 

ْ
، ھرگاه ایستاده نماز خواند، شما نیز ایستاده بخوانید و چون نشسته نماز خواند، »احل

 .»شما ھمگی نشسته بخوانید

 چه کسی به امامت سزاوارتر است؟
، -داند از دیگران حافظ قرآن است و فقه نماز را می تر بیشکسی است که - قاری

گاه که کسیسپس  در ھجرت مقدم است، سپس آن که  که کسیتر است، بعد  از سنت آ
گاه  تر است. آن جلوتر اسالم آورده و بعد فردی که از نظر سن از دیگران بزرگ

خواھند  و میکشی شود. این موارد مربوط به زمانی است که وقت نماز فرا رسیده  قرعه
یکی را برای امامت جلو کنند. اگر مسجد امام دارد و حاضر است، او حق تقدم دارد. 

به امامت  ز بقیها سلطان و پادشاه زبه جچنین صاحب خانه و امام مسجد  ھم
 .ترند ستهیشا

نَْصارِيِّ 
َ ْ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
َقْومَ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

ْ
قَْرُؤُهْم ِلِكتَاِب اِهللا،  يَُؤمُّ ال

َ
أ

قَْدُمُهْم هِ 
َ
نَِّة َسَواًء، فَأ نَِّة، فَإِْن اَكنُوا يِف السُّ ْعلَُمُهْم بِالسُّ

َ
ِقَراَءِة َسَواًء، فَأ

ْ
ْجَرًة، فَإِْن فَإِْن اَكنُوا يِف ال

قَْدُمُهْم ِسلًْما
َ
 ٢».اَكنُوا يِف الِْهْجَرِة َسَواًء، فَأ

مردم را کسی امامت نماید «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابومسعود انصاری
کند، اگر در قرائت یکسان بودند، کسی امامت کند که  را بھتر قرائت می اللهکه کتاب 

جلوتر ھجرت کرده  که کسیداند، و اگر در فھم سنت ھم برابر بودند،  سنت را بھتر می
 .»ده استزودتر مسلمان ش که کسیاست. اگر در ھجرت برابر بودند، 

                                           
 با لفظ مسلم ٤١٧ حدیث شمارهو مسلم  ٧٢٢ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٦٧٣ حدیث شمارهمسلم  -٢
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رود، آنان را امامت ندھد، تا یکی از خودشان امام باشد،  به مالقات قومی می که کسی
 خودشان بخواھند تا مھمان امامت دھد.اینکه  مگر

 حکم خواندن نماز پشت سر فرد فاسق
ه برتر و اولی است، اگر کسی جز فرد واجب است که کسی در امامت مقدم باشد ک

تراشیده باشد یا دود و شراب و امثال آن  ش راریش شخصی کهد ھماننفاسقی نبود، 
 استفاده کرده باشد، نماز ھمراه با کراھت صحیح است.

دادن گناه کبیره از اطاعت الله متعال  انجامشود که با  فاسق به کسی گفته می
 خارج شود.

 وضو بوده و ھمانند آن، صحیح بی نماز پشت سر فردی که نمازش فاسد شده، مثالً 
گاه نماز مقتدی صحیح است و امام باید  خبر نداشته باشد، آن که کسینیست، مگر 

 نمازش را دوباره بخواند.

 تر از قوزک پاھاست حکم نماز فردی که شلوارش پایین
تر باشد و نماز بخواند، نمازش صحیح است و  شلوارش از قوزک پایین که کسی

 شود.  خودش گنھکار می
نیست که امامت دھد، و اگر امامت داد، نماز پشت سرش برای چنین فردی مناسب 

 با کراھت جایز است.

، َعِن انلَّيِبِّ  يِب َذرٍّ
َ
 «قَاَل:  ج َ�ْن أ

َ
 َ�نُْظُر إيَِلِْهْم َوال

َ
ِقيَاَمِة، َوال

ْ
 يَُ�لُِّمُهُم اُهللا يَْوَم ال

َ
ثََالثٌَة ال

يِلمٌ 
َ
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ َها» يَُز�ِّ

َ
: َخابُوا  ج رَُسوُل اهللاِ  قَاَل: َ�َقَرأ بُو َذرٍّ

َ
ثََالَث ِمَراًرا، قَاَل أ

وا، َمْن ُهْم يَا رَُسوَل اِهللا؟ قَاَل:  اَكِذِب «وََخرِسُ
ْ
َِلِف ال

ْ
ُق ِسلَْعتَُه بِاحل  ١».الُْمْسِبُل، َوالَْمنَّاُن، َوالُْمنَفِّ

روز قیامت با آنان سخن  اللهسه نفر ھستند که «فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوذر
. »دارندعذابی دردناک  گرداند و نگرد و آنان را پاکیزه نمی شان نمی گوید و به سوی نمی

 یان کارند! ایچقدر بدبخت و ز: این مطلب را سه بار تکرار کرد. ابوذر گفت ج پیامبر
شلوار ین پایکند، [ یکه اسباِل ازار م یکس«ھستند؟ فرمود:  یھا چه کسان نی! االلهرسول 

اش بر  یکیدر برابر ن -که یدھد] کس یش قرار میتر از دو قوزک پا نییا لباسش را پای
 .»رساند یش را با سوگند دروغ به فروش میکه کاال یگذارد، و کس یمنت م -گرانید

                                           
  ١٠٦ حدیث شمارهمسلم  -١
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 حکم پیشی گرفتن از امام
گاھی  که کسینماز حرام است.  -انکار- پیشی گرفتن از امام در از روی عمد و آ

 شود. چنین کند، نمازش باطل می
اما عقب ماندن از امام: اگر به خاطر عذری باشد، مثًال فراموش کند یا غافل باشد یا 

ھیچ  ،دھد و از امام پیروی کند انجامگاه فورًا آن رکن را  صدای امام را نشنود، آن
 گناھی بر او نیست.

 احوال مقتدی ھمراه امام
 امام چھار حالت دارد:مقتدی با 

مسابقه: آن است که مقتدی در تکبیر اول، رکوع، سجده، سالم دادن و غیر آن  .١
چنین کند باید برگردد و  که کسیبر امام پیشی بگیرد. این عمل جایز نیست. 

تابع امام قرار گیرد، اگر برنگشت، نمازش باطل است و اگر در تکبیر احرام بر 
 ھیچ عنوان با نماز امام منعقد نخواھد شد.امام پیشی گرفت، نمازش به 

موافقت: آن است که مقتدی مو به مو از حرکات امام و انتقال وی از رکنی به  .٢
رکن دیگر با او ھمگام است، مانند تکبیر گفتن، رکوع و امثال آن. این عمل 
ناپسند است. اگر در تکبیر نخست با امام ھمزمان باشد، نمازش منعقد 

 شود. نمی
دھد،  می انجامرا ھا  آن ت: آن است که مقتدی بالفاصله پس از افعال اماممتابع .٣

این متابعت از سوی مقتدی امری پسندیده است و اقتدای مشروع ھمین 
 است.

امام وارد رکن اینکه  تاکند  می مخالفت: آن است که مقتدی از امامش تأخیر .٤
 زیرا اقتدا را ترک نموده است. ؛جایز نیست عمل شود. این دیگر می

ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة ﴿فرماید:  بلندمرتبه می الله
َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
که از فرمان[و احادیث  پس کسانی «. ]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ

اینکه اندوه و بالیی بر سرشان بیاید یا به کنند، باید بترسند از  صحیح]ش  سرپیچی می
 ».عذابی دردناک گرفتار شوند
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 احوال مسبوق
 که کسییک رکعت را ھمراه امام دریابد، جماعت را دریافته است، و  ھرکس .١

ایستاده تکبیر احرام را  رکوع را با امام دریابد، رکعت را دریافته است. پس
یک ھردو  د و اگر ممکن نبود، برایبگوید. اگر ممکن بود، تکبیر رکوع را بگوی

 تکبیر نیت کند. 
آمد و امام را در حالت ایستاده یا رکوع یا سجده و یا نشسته دریافت،  که کسی .٢

داری که به نماز جماعت رسیده مقپاداش  ون کند یچن دا به امام،با اقت او نیز
 د.یاب نمیرسیدن به رکوع در دونب را، ولی رکعت ؛نمود درا دریافت خواھ
ی فاتحه را شروع  شود که امام ھنوز سوره زمانی دریافته می ،تکبیر احرام با امام

 نکرده است.
از او فوت شده بود،  ،دایم وارد مسجد شد، در حالی که نماز ھمراه با اماِم  که کسی

اند، الزم و ضروری است که با جماعت نماز  بر او و دیگر افرادی که از جماعت باز مانده
 ی جماعت اول نیست. ولی فضیلت این نماز به اندازه بخوانند،

 روش طوالنی و کوتاه خواندن نماز
ی ارکان را نیز طوالنی کند و  سنت است که ھرگاه امام قرائت را طوالنی نمود، بقیه

 ھرگاه قرائت را کوتاه خواند، سایر ارکان را نیز کوتاه بخواند.

دٍ : قَاَل  س َعِن الرَبَاِء بِْن اَعزٍِب  َالَة َمَع ُ�َمَّ َعتَُه، ج َرَمْقُت الصَّ
ْ
، فَوََجْدُت ِ�يَاَمُه فََر�

، فََسْجَدتَُه، فََجلَْستَُه َما َ�ْ�َ  ْجَدَ�ْ�ِ ُ َ�ْعَد ُرُكوِعِه، فََسْجَدتَُه، فََجلَْستَُه َ�ْ�َ السَّ فَاْعِتَداهلَ
َواءِ  اِف، قَِر�بًا ِمَن السَّ  ١.التَّْسِليِم َواِالنرِْصَ

که قیام، شدم متوجه ر نظر گرفتم؛ یزرا  ج گوید: نماز محمد می س عازب بنبراء 
ی دوم و نشستن بین  رکوع، اعتدال بعد از رکوع، سجده، نشستن بین دو سجده، سجده

 .مساوی است با ھم ھمه (از نظر مدت زمان) تقریبا ج سالم گفتن و رفتن رسول الله

                                           
 با لفظ مسلم ٤٧١ حدیث شمارهو مسلم  ٨٠١ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨١٦

 

 حکم کوتاه خواندن نماز
ھا افراد  زیرا در بین مقتدی ؛تا پایان، نماز را کوتاه بخواند امامسنت است که 

، و امثال آن ھست. ھرگاه انفرادی نماز خواند، تا جایی که گرفتارضعیف، بیمار، مسن، 
 بخواھد نماز را طوالنی بخواند.

ھا  ارکان، واجبات و سنت ،نماز سنت کوتاه خواندن در نماز ھمان است که تا پایان
ن امر کند و به آه کامل ادا کند و بر آن مواظبت نماید و ب ج روش پیامبربه را 

 ھای عمل نکند. ھای مقتدی خواسته
 که کسیچنین  در حالت رکوع و سجده کمرش راست و برابر نباشد، ھم که کسی 

 زند، نمازشان صحیح نیست. مانند گنجشک نوک می

 مقتدی کجا بایستد؟
مام بایستند. اگر یک نفر بود، سمت راست ھا پشت سر ا سنت است که مقتدی .١

وسط صف بایستد.  ،زن خوانند، اماِم  امام بایستد. اگر زنان با جماعت نماز می
 در نماز جماعت، زنان پشت سر مردان بایستند.

توانند سمت راست یا دو طرف، باال و  ھا می مقتدی ،ھنگام ضرورت و نیاز .٢
در جلو و جایز نیست که  ،ترھنگام ضرو زبه ج تر از امام بایستند، اما پایین

 سمت چپ امام بایستند. 

 چگونگی صف مردان و زنان پشت سر امام
 سپس کودکان ؛پشت سر امام صف ببندند زودتر به مسجد آمدند ی کهمردان .١

بعد زنان  ؛امده باشندیزودتر به مسجد ن اگر صف ببندند، پشت سر مردان
ھای مردان جایز است،  که در صفآنچه  . ھر صف ببندند پشت سر کودکان

ھا و جز آن،  جاھای خالی و برابری صف مانند کامل کردن صف اول، پر کردن
 باشد. ھای زنان نیز مشروع می برای صف

و شان، اولین صف است،  ھای ھرگاه زنان به تنھایی نماز خواندند، بھترین صف .٢
ی مردان یا شان است. جایز نیست که زنان جلو شان آخرین ھای بدترین صف

ضرورت، مانند ازدحام و امثال  سر زنان نماز بخوانند، مگر ھنگاممردان پشت 
الحرام در ایام حج و غیره. اگر زنی ھنگام ضرورت و نیاز  آن، مثًال در مسجد
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شود، و  مانند ازدحام و جز آن، در صف مردان نماز خواند، نمازش باطل نمی
 اند. ز خواندهچنین نماز افرادی که پشت سر او نما ھم

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
لَُها، َورَشَُّها آِخُرَها، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ وَّ

َ
َخْ�ُ ُصُفوِف الرَِّجاِل أ

لَُها وَّ
َ
َها أ  ١».وََخْ�ُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها، َورَشُّ

مردان، صف اول و  یھا صفبھترین «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
زنان، صف آخر، و بدترین  یھا صفباشد. و بھترین  آنان صف آخر می یھا صفبدترین 

 .»باشد ، صف اول میآنان یھا صف

 ھا در صفوف فضیلت جایگاه
عزیز و گرامی و فرشتگانش بر صف اول  اللهصف اول، از صف دوم برتر است. 

بار و برای صف دوم، دو بار دعای نیز برای صف اول، سه  ج فرستند. پیامبر درود می
 خیر نمود.

سمت راست صف، از سمت چپ آن برتر است، نزدیک شدن به امام، برتر از دور شدن 
از اوست. ھرگاه راست و چپ صف به ھم نزدیک یا مساوی شدند، سمت راست برتر 

تر  است، ھرگاه سمت راست دورتر باشد، سمت چپ برتر است، زیرا به امام نزدیک
 اشد.ب می

 اھل صف اول
سزاوار است که در صف اول و نزدیک امام خردمندان و عالمان و افراد متقی و 

اند و باید به سوی این امر  پرھیزگار و صاحب منزلت بایستند، زیرا آنان پیشوای مردم
 بشتابند.

صف اول حق ھر مسلمانی است، خواه بزرگ باشد یا کوچک. پس جایز نیست که 
دیرتر آمده  که کسی زاآید،  اول دور کرد، زیرا فردی که زودتر میکودکان را از صف 

تر است. دور کردن کودکان سبب دوری آنان و ناپسند دانستن مسجد  ستهیشااست، 
شود. اگر آنان را پشت و آخر صفوف جمع کنند، باعث بازی آنان شده و  نزدشان می

 شوند. میسبب تشویش خاطر نمازگزاران شده و مانع خشوع در نماز 

                                           
  ٤٤٠ حدیث شمارهمسلم  -١
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يِب َمْسُعوٍد، قَاَل: اَكَن رَُسوُل اهللاِ 
َ
َالِة، َوَ�ُقوُل:  ج َ�ْن أ  «َ�ْمَسُح َمنَاِكبَنَا يِف الصَّ

َ
اْستَُووا، َوال
يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ  ِ

َّ
ْحَالِم َوانلَُّ� ُ�مَّ اذل

َ ْ
ولُو األ

ُ
ْتَِلُفوا، َ�تَْختَِلَف قُلُوُ�ُ�ْم، يِلَِلِ� ِمنُْ�ْم أ

َ
خت
 ِ
َّ

 ١».يَن يَلُوَ�ُهمْ اذل
 ھای ما را با دستانش برابر در نماز شانه ج گوید: رسول الله می س ابن مسعود

تان دچار  ھای راست و برابر بایستید و اختالف نکنید، مبادا دل«: دفرمو  و میکرد  می
اختالف شود. صاحبان خرد و اندیشه پشت سر و نزدیک من قرار گیرند. سپس 

یشه در خرد و اند که کسانیدر خرد و اندیشه بعد از آنان قرار دارند و بعد ھم  که کسانی
 .»بعد از گروه دوم قرار دارند

 ھا حکم راست کردن صف
ھا،  ھا، پاشنه شانهدن برابر نموی  به وسیله ؛واجب استھا در نماز  برابر کردن صف

کامل کردن و بعد صف اول صف اول را -پر کردن صفوف ب یبه ترتھا و  پرکردن فاصله
 .-دوم را

 د و بگوید: َر ھا روی آَو  سنت است که امام به سوی مقتدی

َالةِ « .١ ُفوِف ِمْن إِقَاَمِة الصَّ  ٢.»َسوُّوا ُصُفوفَُ�ْم، فَإِنَّ �َْسِو�ََة الصُّ
نماز  ی از اقامه یھا، بخش راست کردن صفتان را برابر کنید، زیرا  ھای صف«
 .»باشد یم

ِ�يُموا « .٢
َ
واأ  ٣».ُصُفوفَُ�ْم، َوتََراصُّ
 .»تان را راست کنید و به ھم بچسبید ھای صف«

ْحَالِم َوانلَُّ� ُ�مَّ « .٣
َ ْ
ولُو األ

ُ
ْتَِلُفوا، َ�تَْختَِلَف قُلُوُ�ُ�ْم، يِلَِلِ� ِمنُْ�ْم أ

َ
 خت

َ
اْستَُووا، َوال

يَن يَلُوَ�ُهمْ  ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل ِ
َّ

  ٤».اذل
تان دچار اختالف  ھای بایستید و اختالف نکنید. مبادا دلراست و برابر «

شوند. صاحبان خرد و اندیشه پشت سر و نزدیک من قرار گیرند. سپس 

                                           
  ٤٣٢ حدیث شمارهمسلم  -١
 با لفظ بخاری ٤٣٣ حدیث شمارهو مسلم  ٧٢٣ ث شمارهحدیمتفق علیه؛ بخاری  -٢
  ٧١٩ حدیث شمارهبخاری  -٣
  ٤٣٢ حدیث شمارهمسلم  -٤
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در خرد  که کسانیدر خرد و اندیشه بعد از آنان قرار دارند و بعد ھم  که کسانی
 .»باشند و اندیشه پس از گروه دوم می

ُفوَف وََحاُذوا « .٤ ِ�يُموا الصُّ
َ
 أ

َ
يِْدي إِْخَوانُِ�ْم َوال

َ
َلََل َويِلنُوا بِأ

ْ
وا اخل َ�ْ�َ الَْمنَاِكِب وَُسدُّ

 ُ ا َ�َطَعُه ا�َّ ، َوَمْن َ�َطَع َصفًّ ُ ا وََصلَُه ا�َّ يَْطاِن َوَمْن وََصَل َصفًّ  ١».تََذُروا فُرَُجاٍت لِلشَّ
را پر کنید و در ھا  ھا را برابر سازید، فاصله ھا را برابر و منظم کنید و شانه صف«

و با آنان - نرم باشید - کنند ھا را مرتب می که صف - تان برابر دستان برادران
 ی خالی و شکافی برای شیطان باقی نگذارید.ھیچ جا و -دیکن یھمکار

 مند صفی را پیوسته و مرتب بدارد، الله او را از رحمت خویش بھرهھرکسی 
بیندازد، الله او را از رحمتش  در صفی جای خالی و فاصلهھرکسی  وکند  می

 .»گرداند جدا می

  ٢».اْستَُووا«سه بار بگوید:  .٥
 .»برابر بایستید«

 سعی کند به خاطر زنده نگه داشتن سنت و عمل به آن از طریق مشروع و جایز
 را بگوید.ھا  این

 چگونگی امامت کودکان و زنان
اند، امامت داد،  را که به سن ھفت سالگی رسیده تر بیشھرگاه امام دو کودک و یا 

آن دو را پشت سرش قرار دھد. اگر یک نفر بود، سمت راستش قرار دھد و زنان پشت 
 سر کودکان صف ببندند.

اند، صحیح است، خواه نماز  اذان و امامت کودکانی که به سن تشخیص رسیده
 د. وافت نشکه فردی برتر از آنان ی نیا به شرط ؛فرض باشد یا نفل

نمازش صحیح است، امامتش نیز درست است، گرچه نتواند بایستد یا  که کسیھر 
تواند برای مردان امام باشد، ولی برای  دھد. مگر زن که نمی انجامرکوع و امثال آن را 

 زنان چنین چیزی جایز است.

                                           
 با لفظ ابوداود ٨١٩ حدیث شمارهو نسایی  ٦٦٦ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -١
 ٨١٣ حدیث شمارهصحیح؛ نسایی  -٢
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 حکم فتحه دادن بر امام
 فتحه دادن بر امام دو گونه است:

شود، مانند  زمانی است که در آنچه که باعث بطالن نماز میی واجب:  فتحه .١
خواند  یا با چنان لحنی میکند  می ای از فاتحه را فراموش رکوع یا سجده یا آیه

 شود. که معنا غلط می
ی مستحب: زمانی است که چیزی را که سبب تکمیل نماز است، از  فتحه .٢

چیزی را بخواند، یا در  که پس از فاتحهکند  می دھد، مثًال فراموش دست نمی
ای را اشتباه  گذارد یا آیه غیر فاتحه، و ھنگام قرائت آیات، چیزی را جا می

 خواند و امثال آن. می

نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َعِن ابِْن َمْسُعودٍ 
َ
�ىَْس َكَما تَنَْسْوَن، « :قَاَل  ج أ

َ
نَا �رََشٌ ِمثْلُُ�ْم، أ

َ
إِ�ََّما أ

ُروِ� فَإَِذا �َِسيُت   ١.»فََذكِّ
من مانند شما انسان ھستم و «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابن مسعود

شوم. بنابراین،  شوید، من نیز دچار فراموشی می طور که شما دچار فراموشی می ھمان
 .»ھرگاه من دچار فراموشی شدم، به من یادآوری کنید

 وضو شد ھرگاه امام بی
ھا را به  وضو شد، نمازش را قطع کند و یکی از مقتدی ھرگاه امام در وسط نماز بی

ھا  د، و یکی از مقتدییشجای خود بگذارد تا نماز را تکمیل کند. اگر فردی را جلو نک
، و نماز را تکمیل کرد، یا آنان به طور انفرادی نماز خواندند، ان شاءالله رفتجلو 

 نمازشان صحیح است.

 وی مقتدیھای فوت شده از س چگونگی قضای رکعت
با امام یک رکعت از نماز ظھر، عصر یا عشا را دریافت، بر او واجب  که کسی .١

است که ھرگاه امام سالم داد، سه رکعت فوت شده را قضا بیاورد. یعنی یک 
ای را بخواند، سپس برای تشھد اول  رکعت بخواند و در آن فاتحه و سوره

گاه برای  را بخواند. آن ی فاتحه بنشیند، سپس در دو رکعت بعدی، تنھا سوره
 تشھد اخیر بنشیند و سپس سالم دھد.

                                           
 با لفظ بخاری ٥٧٢ حدیث شمارهو مسلم  ٤٠١ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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 آید. ی اول نمازش به شمار می ھرچه که فرد مسبوق ھمراه امام دریافته است، به منزله
امام بلند  ھمراه امام یک رکعت از نماز مغرب را دریابد، پس از سالِم  که کسی .٢

سوره بخواند. سپس ی فاتحه و یک  شود و یک رکعت بخواند که در آن سوره
ی فاتحه  گاه برخیزد و رکعتی را ھمراه با سوره برای تشھد اول بنشیند. آن

 بخواند. سپس برای تشھد اخیر بنشیند و سالم دھد.
با امام یک رکعت از نماز صبح یا جمعه را دریابد، پس از سالم دادن  که کسی .٣

ای دیگر بخواند و  هی فاتحه و سور امام بلند شود و یک رکعت را ھمراه با سوره
 سپس برای تشھد بنشیند و سالم دھد.

ھرگاه فردی به جماعت برسد، در حالی که امام در تشھد آخر است، سنت  .٤
 است که به نماز ملحق شود و پس از سالم دادن امام نمازش را به پایان برساند.

 حکم نماز پشت صف
صحیح نیست، مگر عذری باشد، مانند  آخر پشت صف ی،یبه تنھا نماز یک نفر

پشت صف نماز بخواند و  تواند که در این صورت می جایی نیابدآخر در صف  که کسی
فردی را که در صف مقابلش ایستاده است، به عقب نکشد. نماز یک زن پشت صف 
صحیح است، ھرگاه در جماعت مردان باشد. اما اگر با جماعت زنان بود، حکمش مانند 

 در جماعت مردان است که بیان شد. حکم مرد

 کیفیت اقتدا به امام
افراد گرچه او یا  ،زمانی که تکبیر را بشنود ؛اقتدا به امام در مسجد صحیح است

 ؛اقتدا به امام صحیح استز ینیرون مسجد باشد . اگر بپشت سر امام را ندیده باشد
ه امام از طریق رادیو یا . اقتدا کردن بھا متصل باشد زمانی که تکبیر را بشنود و صف

 تلویزیون صحیح نیست.

 ھا مقتدیسمت چگونگی روی آوردن امام به 
 ،ھا رو برگرداند. اگر در جماعت سنت است که امام پس از سالم به سوی مقتدی

زنان ھم حضور داشتند، امام اندکی درنگ کند تا آنان بروند. مکروه است که امام پس 
از نماز فرض بالفاصله و قبل از خواندن اذکار مسنون در جایش نماز سنت و نفل 

 بلند نشوند. ،شان امام به سوی برگشتِن ھا قبل از  بخواند. مستحب است که مقتدی
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 حکم مصافحه بعد از نماز
ھا ھمزمان پس از نماز فرض  از نماز فرض و دعا کردن امام و مقتدی مصافحه پس

 آنچه جایز است روش خواندن اذکار و تعدادشان است که قبال بیان شد. بدعت است.
 ھای جدا شدن مقتدی از امام: حالت

 دو حالت وجود دارد:
یا اگر امام نماز را به قدری طوالنی بخواند که با سنت مطابقت نداشته باشد،  .١

گاه مقتدی  چنان با شتاب بخواند که منافی با آرامش و خضوع و... باشد، آن
 ی نمازش را تنھا بخواند. تواند جدا شده و ادامه می

نمازش را قطع کند و دوباره از اول بخواند. آن زمانی است که اگر بر مقتدی  .٢
ادرار و  ی نماز بود، مانند فشار آوردن عذری پیش آمد که مانع استمرار و ادامه

از قبیل چیزھایی که ھا  آن یا مدفوع، باد شکم یا وجود ترس بر خود و امثال
 شود. ی نماز می مانع ادامه

 خواھد کمک می اللهاز غیر  که کسیحکم نماز پشت سر 
بخواند  یرسو یا غیر الله را به فریاد چیزی بخواھدالله ر یغز در دعاھایش ا که کسی

چیزی مردگان ز در دعاھایش ابرای غیر الله ذبح کند یا ھا  آن یا نزد قبرھا و امثال
 را صدا بزند، پشت سر چنین فردی نماز جایز نیست، زیرا او مشرکھا  آن و بخواھد

 باشد. است و نمازش باطل می

ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُۥ بِهِۦ فَإِ�َّ ﴿فرماید:  متعال می الله َما َوَمن يَۡدُع َمَع ٱ�َّ
و ھرکس معبود دیگری «. ]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّ�ِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ۡفلُِح ٱلَۡ�ٰفُِرونَ 

با الله بخواند، یقینًا ھیچ دلیلی بر [حقانیِت] آن نخواھد داشت؛ و حساِب او با پروردگارش خواھد 
  ».شوند تردید، کافران رستگار نمی بود. بی

 نجاستحکم امامت با 
دانست و بر او نجاستی بود، و نمازش به پایان رسیده بود، نماز  ھرگاه امام نمی

ھا صحیح است. اما اگر در وسط نماز متوجه نجاست شد، اگر توانست،  ی مقتدی ھمه
آن را دور کند، و نمازش را به پایان برساند. و اگر امکان دور کردن نجاست وجود 

 تا نماز را تکمیل کند. کشدبجلو  دخو ایج بهنداشت، برگردد و فردی را 
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 نماز فرد معذور -١٤
عزیز و گرامی در حالت صحت و سالمتی و بیماری، مقیم بودن و مسافرت، در  الله

خواھد  می حالت امنیت و خوف و ترس بر بندگانش دستوراتی را معین کرده است. و
 قرار بگیرد. عبادتدر این امور از او اطاعت شود و مورد 

اند از: بیماران، مسافران، افرادی که به علت خوف و ھراس  افراد معذور عبارت
 توانند نمازشان را مانند غیر معذوران ادا کنند.  نمی

بر آنان این است که بر ایشان آسان گردانده، حرج را از ایشان دور کرده  الله رحمِت 
به ایشان امر  نیبنابراست، و آنان را از به دست آوردن پاداش کامل محروم قرار نداده ا

گونه که در سنت آمده است، نماز بخوانند.  شان آن ی وسع و توان کرده تا به اندازه
 شود. چنانچه بیان می

 نماز بیمار -١

 روش وضو گرفتن بیمار
تیمم کند و  ،اگر نتوانست .ت که برای نماز با آب وضو بگیردبر فرد مریض واجب اس

 تواند نماز بخواند. شود و ھر طور که می طھارت از او ساقط می ،اگر باز ھم نتوانست

 روش نماز بیمار
بر فرد بیمار الزم است که نماز فرض را ایستاده بخواند و اگر نتوانست، نشسته  .١

و چھارزانو بخواند یا ھمانند حالت تشھد بنشیند. پشتش را در رکوع و سجده 
 کند و اگر نتوانست با سرش اشاره کند. خم 

، اگر برایش دشوار بود، بر بخوابداگر نتوانست بنشیند بر پھلوی راست رو به قبله 
. اگر نتوانست بر پشتش خوابیده و اگر ممکن است پاھایش را به بخوابدپھلوی چپ 

تواند قرار گرفته و در حالت رکوع و سجده تا  سوی قبله بگرداند و گرنه ھر طور که می
تر نماید و  ر سجده سرش را مقداری از رکوع پاییناش با سرش اشاره کند و د سینه

رسد و تا زمانی که ھوش و حواس دارد، نماز از او ساقط  برایش پاداش فرد سالم می
 شود. پس ھرگونه که ممکن است، نماز بخواند. نمی

تواند به ھر  فرد بیمار مانند دیگران باید در نماز رو به قبله باشد. اگر نمی .٢
 ،انگشتاشاره یا  چشم اشارها نماز بخواند. نماز بیمار ب ،جھتی که میسر بود

 گونه که بیان شد، نماز بخواند. صحیح نیست، بلکه ھمان
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ْ ﴿فرماید:  می الله ِطيُعوا
َ
َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعواْ َوأ تا آنجا که «. ]١٦[التغابن:  ﴾فَٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

  ».وید و فرمان بریدتوانید، از الله پروا کنید و [حق را] بشن می

ُت انلَّيِبَّ  س َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ 
ْ
ل
َ
َالِة، َ�َقاَل:  ج قَاَل: اَكنَْت يِب بََواِسُ�، فََسأ َعِن الصَّ

 ١».َصلِّ قَائًِما، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َقاِعًدا، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعَ� َجنٍْب «
 ج بیماری بواسیر مبتال بودم. از رسول اللهگوید: من به  می س عمران بن حصین

 هنماز را ایستاده بخوان، اگر نتوانستی، نشست«پرسیدم که چگونه نماز بخوانم؟ فرمود: 
 .»بخوان و اگر باز ھم نتوانستی، بر پھلو خوابیده نماز بخوان

خواند، به او  تواند نماز نفل را ایستاده بخواند، ولی نشسته می می که کسی .٣
 رسد. ایستاده می فردِ  پاداِش نصف 

 نماز مسافر -٢
 سفر: جدا شدن از محل اقامت است.

ز ظھر و عصر و (نما و جمع (شکسته خواندن) ھای اسالم، مشروعیت قصر از خوبی
نماز در مسافرت است، زیرا اغلب در  )یا مغرب و عشا را با ھم و در یک وقت خواندن

 آسانی است.آن سختی وجود دارد و اسالم دین رحمت و 
گیرد، مانند قصر  شود، احکام سفر به آن تعلق می ھرچه از نظر عرف سفر نامیده می
 ھا. و جمع، روزه خوردن و مسح بر موزه

اِب  َطَّ
ْ
َميََّة، قَاَل: قُلُْت ِلُعَمَر بِْن اخل

ُ
ن ﴿ :س َ�ْن َ�ْعَ� بِْن أ

َ
فَلَيَۡس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

لَٰوةِ  ْ ِمَن ٱلصَّ وا ْ َ�ۡقُ�ُ ِيَن َ�َفُرٓوا ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ
َ
ِمَن  ]١٠١[النساء:  ﴾إِۡن ِخۡفتُۡم أ

َ
َ�َقْد أ

ُت رَُسوَل اهللاِ 
ْ
ل
َ
ا َعِجبُْت ِمنُْه، فََسأ َصَدقٌَة «َ�ْن َذلَِك، َ�َقاَل  ج انلَّاُس، َ�َقاَل: َعِجبُْت ِممَّ

َق اُهللا بَِها َعلَيُْ�ْم، فَاْ�بَلُوا َصَدَ�تَهُ   ٢».تََصدَّ
و [ای مؤمنان،] «این آیه را خواندم:  س خطاب بنگوید: برای عمر  امیه می پسریعلی 

کنید، اگر ترسیدید کسانی که کفر ورزیدند زیانی به شما برسانند، گناھی بر  ھر گاه در زمین سفر 
. ولی حاال مردم امنیت »شما نیست که از [رکعات] نماز بکاھید [و آن را شکسته بخوانید]

دارند، حکم چیست؟ عمر گفت: از آنچه شما تعجب کردید، من نیز تعجب کردم. از 

                                           
 ١١١٧ حدیث شمارهبخاری  -١
 ٦٨٦ حدیث شمارهمسلم  -٢
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آن را به شما عنایت کرده  اللهای است که  این صدقه«پرسیدم. فرمود:  ج رسول الله
 .»اش را بپذیرید است. شما ھم صدقه

 حکم قصر و جمع 
است و جمع بین دو نماز  موکدهسنت  ،نماز در سفر )خواندن ستهکش(قصر  .١

خواند  اکثًرا در سفر نماز را در وقتش می ج رخصتی عارضی است. زیرا پیامبر
 و جمع در موارد اندکی بوده است.

نماز در سفر در حالت امنیت و ترس سنت مؤکده  )خواندن ستهک(شقصر  .٢
ن است و آن نمازھای چھار رکعتی مانند ظھر، عصر و عشا را دو رکعتی خواند

 ستهکشاست و تنھا در سفر جایز است، ولی نمازھای مغرب و صبح ھرگز 
 شوند. خوانده نمی

ست و در حالت مقیم بودن، نیز بنا به داشتن سببی جایز است. اجمع در سفر 
شان و یا در  در یکی از اوقات با ھم مغرب و عشا و ،با ھم نماز ظھر و عصر نیبنابرا

شوند. اما نماز صبح ھرگز با نمازی دیگر  خوانده میوقتی که بین دو نماز است، جمع 
 شود. جمع نمی

ظھر را  که کسیھرگاه وقت نماز اول فرا رسید، نیازی به نیت جمع نیست.  .٣
تواند عصر را با ظھر جمع  بخواند در حالی که نیت جمع را نداشته باشد، می

 نماید.
از آن برایش وقت  پسنماز ظھر را با عصر به طور جمع تقدیم بخواند،  که کسی .٤

مغرب را با عشا جمع تقدیم  که کسیشود و  خواندن وارد مینھی از نماز
 بخواند، در حق او وقت وتر داخل شده است.

ھرگاه فرد مسلمان پیاده، سواره، در خشکی، دریا، و یا فضا سفر نماید، سنت  .٥
در  فرشتا پایان ساینکه  است که نمازھای چھار رکعتی را دو رکعت بخواند و

 .دو نماز را در یک وقت بخواند صورت نیاز،

ْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  تِمَّ
ُ
َفِر، َوأ قِرَّْت َصَالُة السَّ

ُ
، فَأ َعتَْ�ِ

ْ
ُل َما فُرَِضْت َر� وَّ

َ
َالُة أ قَالَْت: الصَّ

 ١.َصَالُة احلرََضِ 

                                           
 با لفظ بخاری ٦٨٥ حدیث شمارهو مسلم  ١٠٩٠ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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گاه نماز  در ابتدا نمازھا به صورت دو رکعتی فرض گردید. آن«گوید:  می ل عایشه
 .») کامل (چھار رکعتی) گردیدونتکمحل سگونه باقی ماند و نماز َحَضر ( ھمانسفر 

 چه زمانی مسافر احکام سفر را شروع نماید؟
تواند نماز را قصر و جمع بخواند و برای  ھرگاه مسافر از آبادانی شھرش جدا شد، می

 ،مطلقبه صورت باشد. ھرگاه فردی سفر کرد و  عرف می ،سفر حّدی نیست، بلکه مالک
گردد،  نیت اقامت یا وطن گزیدن ننمود، او مسافر بوده و تا وقتی که به شھرش باز می

 از احکام سفر بھره ببرد.
شود،  ن سفر اطالق میآه کوتاه خواندن نماز در سفر سنت است و در ھر آنچه که ب

و نماز را کوتاه بخواند. اگر مسافر نمازش را کامل بخواند، نمازش صحیح است، ولی ا
 سنت را ترک نموده است.

ْ ِمَن ﴿فرماید:  می الله وا ن َ�ۡقُ�ُ
َ
�ِض فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

َ
ۡ�تُۡم ِ� ٱۡ� �َذا َ�َ

بِيٗنا � مُّ ْۚ إِنَّ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�نُواْ لَُ�ۡم َعُدّوٗ ِيَن َ�َفُرٓوا ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ
َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ  ﴾١٠١ٱلصَّ

کنید، اگر ترسیدید کسانی که کفر ورزیدند  و [ای مؤمنان،] ھر گاه در زمین سفر «. ]١٠١[النساء: 
زیانی به شما برسانند، گناھی بر شما نیست که از [رکعات] نماز بکاھید [و آن را شکسته بخوانید]؛ 

  ».زیرا کافران ھمواره برایتان دشمن آشکاری ھستند

 روش نماز مسافر پشت سر مقیم
خواند، کامل بخواند و اگر مقیم پشت  مسافر پشت سر مقیمی نماز میھرگاه  .١

خواند، سنت است که مسافر کوتاه بخواند و مقیم پس از  سر مسافر نماز می
 نمازش را تکمیل نماید. ،دادِن مسافر سالم

ی افراد مقیم، امام شد، دو رکعت  سنت است که ھرگاه مسافری در منطقه .٢
 را کامل بخوانید، زیرا ما مسافر بودیم.خوانده و بگوید: نمازتان 

 حکم نماز نفل در سفر
جد، وتر و سنت سنت است که در سفر نمازھای سنت رواتب ترک شوند، جز نماز تھ

 خواندن در سفر و غیر سفر جایز است. نمازھایی که سبب دارند صبح. اما مطلق نفل
المسجد، نماز ضحی و  ، مانند نماز سنت وضو، سنت طواف، تحیتگونه ھستند نیز این

 ھا. امثال آن
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گانه در حالت اقامت و مسافرت برای مردان و  خواندن اذکار پس از نمازھای پنج
 زنان سنت است.

 در طول سال مسافر است که کسیحکم 
در طول  که کسیو  ی کشتی، لوکوموتیوران قطارداخی ماشین، نا خلبان، راننده
ھای سفر مانند قصر، جمع، روزه  رخصتباشد، جایز است که از  سال در سفر می

 نگرفتن و مسح بر موزه استفاده نماید.

 از شھرش دور و در غربت است، سه حالت دارد که کسی
اقامت نماید، مانند سفیران، کارگران، و تاجرانی  مطلِق  در سرزمین غربت نیِت  .١

مقیم شان در حکم افراد  و امثالھا  این اند، که برای تجارت و کار مقیم شده
 ھستند.

برای ھدفی مشخص نیت اقامت کند، ولی مدت زمانش معلوم نباشد و نداند  .٢
رسد. ھرگاه تمام شد، به سوی وطنش باز  که چه وقتی کارش به پایان می

گردد، مانند فردی که به خاطر امر مھمی مانند تجارت، درمان و غیره سفر 
و انتظار  ندندر حکم مسافر ھستند، گرچه مدت ماھا  این نموده است.

 شان طوالنی باشد. کشیدن
و پس از پایان کند  می به خاطر ھدفی خاص و برای مدت زمانی معین سفر .٣

ھای غریب و دور  گردد، مانند افرادی که در سرزمین عملش به شھرش باز می
کنند. ایشان در حکم افراد مقیم ھستند، زیرا اجیر شده و نیت  تدریس می

 اقامت نموده است. 

 کوتاه خواندن نماز در سفر احکام
در تعبیر به قصر (کوتاه خواندن نماز) از نظر مکان است، نه زمان. اگر مسافر،  .١

را فراموش نماید، سپس در سفر به یادش بیاید، نمازش را  ینماز اقامت، زمان
قصر و کوتاه بخواند، و اگر نمازی که در سفر از او فوت شده را در ھنگام مقیم 

 بیاورد، آن را کامل بخواند.بودن به خاطر 
گردد،  دانست که چه زمانی به شھرش باز می ھرگاه مسافر محبوس شد و نمی .٢

 ھمیشه قصر بخواند.
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ھرگاه وقت نماز داخل شود، سپس سفر کند، قصر و جمع نماید و اگر در سفر  .٣
بود که وقت نماز فرا رسید، سپس به شھرش باز گشت، نماز را کامل بخواند و 

 ننماید. قصر و جمع

 روش نماز خواندن در ھواپیما
نماز خواندن در ھواپیما مانند نماز بر روی زمین است. ھرگاه فرد مسلمان مثًال در 
ھواپیما بود و جایی برای نماز خواندن نیافت، در جایش ایستاده و رو به قبله نماز 

ی توانش  ازهی توانش اشاره کند. سپس بر صندلی بنشیند و به اند بخواند و به اندازه
 سجده کند.

 حکم مسافر ھرگاه به مکه برسد
به مکه یا جز آن سفر کند، پشت سر امام مقیم، نماز را کامل بخواند. اگر  که کسی

سفر کند و از روستایی  که کسینماز را با امام در نیافت، سنت است که قصر بخواند. 
ماز نخوانده است، اگر خواست گذر نماید، و صدای اذان یا اقامه را بشنود، در حالی که ن

اگر خواست به سفرش ادامه دھد و ھر کجا که  ھمراه نماز جماعت شرکت کند و
 خواست، نماز بخواند.

 حکم اذان و اقامه در سفر
ھرگاه مسافر بخواھد نماز ظھر و عصر یا مغرب و عشا را جمع کند، اذان دھد، 

ه گفته و نماز دوم را بخواند. را بخواند و سپس اقام اقامه بگوید و نماز اولسپس 
ی نمازھا را با جماعت ادا کنند. اگر ھوا سرد بود یا باد و باران و یا عذر  مسافران ھمه

 شان نماز بخوانند. دیگری بود، در محل

 روش جمع و قصر در سفر
در یک وقت با ھم  را یا مغرب و عشا ،را با ھم جایز است که مسافر نماز ظھر و عصر

 تواند در وقتی بین آن دو نماز جمع نماید. چنین می جمع کند. ھمبه ترتیب 
 بخواندست، تر ا راحتگونه که  آن یطششرا بر حسباگر در جایی اقامت کرده بود، 

و افضل آن است که ھر نمازی را در وقتش بخواند. اگر در حال رفتن و سیر کردن بود، 
ز مکانش برود، نماز مغرب و ااینکه  سنت است که چون خورشید غروب کرد، قبل از

عشا را جمع تقدیم کند و اگر قبل از طلوع خورشید از مکانش حرکت کرد، نماز مغرب 
 را تا عشا به تأخیر اندازد و جمع تأخیر بخواند.
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تقدیم  د، نماز ظھر و عصر را جمِع یاحرکت نماینکه  اگر خورشید زوال کرد، قبل از
خورشید حرکت نمود، نماز ظھر را تا عصر به تأخیر انداخته و  د و اگر قبل از زواِل نک

 جمع تأخیر نماید. 

ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  .١ ْهرِ  َصَالةِ  َ�ْ�َ  َ�َْمعُ  ج ا�َّ ، الظُّ  إَِذا َوالَعرْصِ
 ١.َوالِعَشاءِ  الَمْغرِِب  َ�ْ�َ  َوَ�َْمعُ  َسْ�ٍ  َظْهرِ  ىلَعَ  اَكنَ 

در سفر نمازھای ظھر و عصر، و مغرب و  ج گوید: رسول الله می ب عباسابن 
 خواند. عشا را با ھم می

�َِس  َ�نْ  .٢
َ
ِ  بِْن  أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  س كَمال ْمُس،  ج ا�َّ ْن تَِز�َغ الشَّ

َ
ََل َ�بَْل أ

َ
إَِذا اْرحت

ْن 
َ
ْمُس َ�بَْل أ ، ُ�مَّ نََزَل فََجَمَع بَيْنَُهَما، فَإِْن َزاَغِت الشَّ  َوقِْت الَعرْصِ

َ
ْهَر إىِل َر الظُّ خَّ

َ
أ

ْهَر ُ�مَّ َرِ�َب  َل َص�َّ الظُّ ِ
َ

 ٢.يَْرحت
آغاز ( از زوال خورشیدھرگاه در سفر قبل  ج گوید: رسول الله می س مالک بنانس 

گاه (از  انداخت. آن به تأخیر میتا وقت عصر ظھر را ز) (نماکرد،  حرکت می )وقت ظھر
اینکه  اگر قبل از اماکرد.  آمد و بین (نماز) ظھر و عصر جمع می اش) پایین می سواری

 شد. خواند و سپس سوار می ظھر را میز) (نماکرد،  حرکت کند، خورشید زوال می

نَّ انلَّيِبَّ  س ُمَعاِذ بِْن َجبَلٍ َ�ْن  .٣
َ
ْن تَِز�َغ  ج أ

َ
ََل َ�بَْل أ

َ
اَكَن يِف َغْزَوِة َ�بُوَك إَِذا اْرحت

ََل َ�ْعَد 
َ

يًعا، َو�َِذا اْرحت ، َ�يَُصلِّيَُهَما مَجِ َعرْصِ
ْ
 ال

َ
ْهَر َحىتَّ َ�َْمَعَها إىِل َر الظُّ خَّ

َ
ْمُس، أ الشَّ

يًعا، ُ�مَّ َساَر، َو�َ  َعرْصَ مَجِ
ْ
ْهَر َوال ْمِس، َص�َّ الظُّ ََل َ�بَْل الَْمْغرَِب، َز�ِْغ الشَّ

َ
َن إَِذا اْرحت

ِعَشاَء 
ْ
َل ال ََل َ�ْعَد الَْمْغرِِب، َعجَّ

َ
ِعَشاِء، َو�َِذا اْرحت

ْ
َر الَْمْغرَِب َحىتَّ يَُصلِّيََها َمَع ال خَّ

َ
أ

َها َمَع الَْمْغرِِب   ٣.فََصالَّ
ی تبوک اگر قبل از زوال  در غزوه ج روایت است که پیامبر س جبل بناز معاذ 

ھردو  با نماز عصراینکه  انداخت تا کرد، نماز ظھر را به تأخیر می رشید حرکت میخو
کرد، نماز ظھر و عصر را  خواند. و اگر پس از زوال خورشید حرکت می نماز را می

کرد، مغرب را تا وقت  نمود. اگر قبل از مغرب حرکت می خواند و سپس حرکت می می

                                           
 ١١٠٧ حدیث شمارهبخاری  -١
 با لفظ بخاری ٧٠٤ حدیث شمارهو مسلم  ١١١٢ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢
 با لفظ ابوداود ٥٥٣ حدیث شمارهو ترمذی  ١٢٢٠ شمارهحدیث صحیح؛ ابوداود  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٣٠

 

کرد، نماز عشا  واند و اگر بعد از مغرب حرکت میخ انداخت و با ھم می عشا به تأخیر می
 خواند. را با مغرب زود می

 حکم جمع و قصر در عرفه و مزدلفه
تقدیم  در عرفات است، سنت است تا نماز ظھر و عصر را به طور جمِع  که کسیبرای 

در حج  ج بخواند و در مزدلفه مغرب و عشا را با ھم جمع تأخیر بخواند، چنانچه پیامبر
 چنین عمل نمود.

 حکم جماعت در سفر
بر مسافران الزم است که اگر ممکن است با جماعت نماز بخوانند و گرنه به 

ایستاده بخوانند و ھا  آن ی توان تنھا بخوانند. در ھواپیما، کشتی، قطار و امثال اندازه
فرض را رو توانند نشسته بخوانند و رکوع و سجده را با اشاره ادا نمایند و نماز  اگر نمی

 به قبله بخوانند. سنت است که اگر تنھا باشد، اذان و اقامه بگوید.
اگر نتوانست با سرش  و و گرنه به ھر جھتی که سواری بود، ایستاده نماز بخواند

 اشاره کند.

 ِ ، قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ ِ َهْت فَإَِذا  ج َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ يَُص�ِّ ىلَعَ َراِحلَِتِه، َحيُْث تَوَجَّ
َراَد الَفِر�َضَة نََزَل فَاْستَْقبََل الِقبْلَةَ 

َ
 ١.أ

نمازھای نفل را بر پشت مرکب و به ھر  ج گوید: رسول الله می س عبدالله بنجابر  
ده خواست نماز فرض را بخواند، پیا خواند. اما زمانی که می رفت، می جھتی که می

 خواند. شد و رو به قبله نماز می می

 حکم جمع در حالت مقیم بودن
شب بارانی، سرد، وجود ِگل و الی، وزیدن باد  در شرایط در ھنگام مقیم بودن

د یا خانواده و اموال و فرد بیمار به خاطر مشقت و شدید، خوف و ترس از جان خو
 جمع بخواند. ،با ھم عشا را ، و مغرب ورا با ھم جایز است که ظھر و عصر ،امثال آن

چنین به علت عذرھای زیر نیز در حالت مقیم بودن، جایز است که نمازھا را  ھم
یا دھد  می ای را نجات یا غرق شدهکند  می آتشی را خاموش که کسیجمع بخواند، مثًال 

 گیرد و امثال آن از سایر عذرھا. پزشکی که درمانش مدت زمانی طوالنی را در بر می

                                           
 با لفظ بخاری ٥٤٠ حدیث شمارهو مسلم  ٤٠٠ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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 ه مسافر به شھرش باز گردد، چه کند؟ھرگا
سنت است که ھرگاه مسافر به شھرش بازگشت، به مسجد برود و دو رکعت نماز 

 چنین کرده است. ج بخواند. چون پیامبر

 نماز خوف -٣
اسالم دین نرمی و آسانی است و نمازھای فرض به علت اھمیت و سودمند 

 ترین بزرگشوند و چون قوی و نیرومند ھستند از  شان در ھیچ حالتی ساقط نمی بودن
 روند. اسباب پیروزی و نصرت به شمار می

َ َمَع ﴿فرماید:  می الله ِ� إِنَّ ٱ�َّ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ ْ ٱۡسَتعِيُنوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِٰ�ِ�نَ  ز شکیبایی و نماز یاری بجویید اید، ا ای کسانی که ایمان آورده«. ]١٥٣[البقرة:  ﴾١٥٣ٱل�َّ
  ».تردید، الله با شکیبایان است [که] بی

سفر و مقیم بودن خواند، ولی در ھنگام اقامت قصر  درتوان  یرا منماز خوف 
شان بترسند،  در راه الله باشند و از دشمن شود. ھرگاه مسلمانان در میدان جھادِ  نمی
 چنین است:ھا  آن بخوانند که مشھورترینھای مختلفی  توانند نماز خوف را به شکل می

 چگونگی نماز خوف
 ورت است:صنماز خوف به سه 

اول: اگر دشمن به سمت قبله است، چنین نماز بخوانند: امام الله اکبر بگوید و 
مسلمانان پشت سرش دو صف باشند و ھمه تکبیر بگویند و رکوع کنند و از رکوع بلند 

است، ھمراه امام سجده کنند، چون برخاستند، شوند. سپس صفی که نزدیک امام 
گاه صف دوم جلو آید و صف اول عقب  صف دوم سجده کنند. سپس بلند شوند، آن

رکعت دوم را مانند صف اول بخواند و سپس با ھمه سالم ھا  این برود، سپس امام با
 دھد.

�ِض فَلَۡيَس َعلَۡي�ُ ﴿فرماید:  می الله
َ
ۡ�تُۡم ِ� ٱۡ� ْ ِمَن �َذا َ�َ وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
ۡم ُجَناٌح أ

بِيٗنا � مُّ ْۚ إِنَّ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�نُواْ لَُ�ۡم َعُدّوٗ ِيَن َ�َفُرٓوا ن َ�ۡفتَِنُ�ُم ٱ�َّ
َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ  ﴾١٠١ٱلصَّ

کنید، اگر ترسیدید کسانی که کفر ورزیدند  و [ای مؤمنان،] ھر گاه در زمین سفر « .]١٠١[النساء: 
ما برسانند، گناھی بر شما نیست که از [رکعات] نماز بکاھید [و آن را شکسته بخوانید]؛ زیانی به ش

  ».زیرا کافران ھمواره برایتان دشمن آشکاری ھستند
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 دوم: اگر دشمن در جھت غیر قبله باشد، چنین نماز بخوانند:
ای مقابل دشمن قرار  امام الله اکبر بگوید و گروھی با او صف بایستند و عده .١

اند، یک رکعت بخواند، سپس ثابت  بگیرند. سپس امام با گروھی که صف بسته
گاه  ھا خودشان تمام کنند و بروند و مقابل دشمن بایستند. آن بایستد و مقتدی

 امام بنشیند و گروه دیگر بیایند و یک رکعت باقی مانده را با امام بخوانند و
ھا  آن . سپس باتکمیل کنند ، در حالی که امام نشسته استنمازشان راھا  آن

ی سبکی در نماز با خود حمل کنند تا  توانند اسلحه سالم دھد و آنان می

َ�ۡمَت ﴿فرماید:  می اللهدشمن از ایشان خوف داشته باشد. 
َ
�ذَا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ

ۡسلَِحتَ 
َ
ْ أ ُخُذٓوا

ۡ
َعَك َوۡ�َأ لَٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ ُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدواْ لَُهُم ٱلصَّ

ْ َمَعَك  ْ فَۡلُيَصلُّوا ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوا
ُ
ِت َطآ�َِفٌة أ

ۡ
ْ ِمن َوَرآ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ فَۡلَيُكونُوا
ۡسلَِحَتُهۡمۗ 

َ
ْ ِحۡذرَُهۡم َوأ ُخُذوا

ۡ
و [ای پیامبر،] چون [وقت جنگ] «. ]١٠٢[النساء:  ﴾َوۡ�َأ

شتی، باید گروھی از آنان با تو [به نماز] بایستند در میان آنان بودی و برایشان نماز برپا دا
افزارھایشان را با خود برگیرند [و یک رکعت را ھمراه تو بخوانند و  و [ھمچنین] باید جنگ

نماز را به صورت ُفرادی ادامه دھند] و چون سجده کردند [و نمازشان تمام شد]، باید 
اند بیایند و [یک رکعت]  از نخواندهپشت سرتان قرار گیرند و باید آن دسته دیگری که نم

با تو نماز بخوانند [و پس از اینکه نمازت به پایان رسید، ادامۀ نمازشان را کامل کنند] و 
  ».افزارھایشان را [در نماز با خود] برگیرند [آنان نیز] باید احتیاط کنند و جنگ

قبل از امام سالم ھا  آن امام با یکی از دو گروه دو رکعت نماز بخواند واینکه  یا .٢
بخواند و سالم ھا  آن دھند، سپس گروه بعدی بیاید و دو رکعت آخر را امام با

 دھد. چھار رکعت امام کامل شده و ھر گروھی دو رکعت خوانده است.
یا امام با گروه اول دو رکعت کامل بخواند و سالم دھد، سپس با گروه دوم نیز  .٣

 چنین کند.
یک رکعت بخواند، سپس امام دو رکعت  طفقیا ھر گروھی ھمراه امام  .٤

ی این  خواند و ھر گروھی بدون قضا کردن، یک رکعت خوانده است. ھمه می
 موارد در سنت نبوی ثابت است.

باشند، پیاده و سواره زد و خورد مشغول دوم: ھرگاه خوف و ترس شدید باشد، و 
اشاره ما و یبا ا ،بلهبه سوی قآن  یک رکعت بخوانند و در ھنگام رکوع و سجده و امثال
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 بین اللهاینکه  نند. اگر بر این عمل دست نیافتند، نماز را به تأخیر بیندازند تابخوا زنما
 شان فیصله کند. سپس نماز بخوانند گرچه وقت نماز گذشته باشد. و دشمنھا  آن

ِ ٱلۡوُۡسَطٰي ﴿فرماید:  می الله لَٰوة لََ�ِٰت َوٱلصَّ ْ َ�َ ٱلصَّ ِ َ�ٰنِتِ�َ َ�ٰفُِظوا َّ�ِ ْ فَإِۡن  ٢٣٨َوقُوُموا
ا لَۡم تَُ�ونُواْ  َ َكَما َعلََّمُ�م مَّ ْ ٱ�َّ ِمنُتۡم فَٱۡذُكُروا

َ
ٓ أ ۖ فَإَِذا ۡو ُرۡكَباٗ�ا

َ
ِخۡفُتۡم فَرَِجاً� أ

[ای مسمانان،] بر [انجام] ھمه نمازھا و [به خصوص] نماز «. ]٢٣٩-٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٩َ�ۡعلَُمونَ 
ید و با فروتنی و فرمانبرداری برای الله به پا خیزید. اگر [از خطر] ترسیدید، در عصر کوشا باش

حال پیاده یا سواره [یا حتی با ایما و اشاره نماز را به جای آورید] و چون ایمن شدید، الله را 
که به شما آموخته است] یاد کنید [و شکر او تعالی را به جای آورید] که آنچه را  [چنان

  ».تید به شما یاد داددانس نمی

َالَة ىلَعَ لَِساِن نَِبيُِّ�مْ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ْرَ�ًعا،  ج قَاَل: فََرَض اُهللا الصَّ
َ
رََضِ أ

ْ
يِف احل

َعةً 
ْ
َوِْف َر�

ْ
، َوِ� اخل َعتَْ�ِ

ْ
َفِر َر�  ١.َوِ� السَّ

نماز را به زبان پیامبرتان در َحَضر چھار رکعت و در  اللهگوید:  می ب ابن عباس
 سفر دو رکعت و در حالت خوف یک رکعت فرض گردانید. 

و امام با گروه اول دو رکعت و  داردتفاوت  اگر وقت نماز مغرب باشد، قصر خواندنش
 با گروه دوم یک رکعت یا بر عکس بخواند.

 نماز جمعه -١٥
 حکمت مشروعیت نماز جمعه

یکتا  اللهاست که در آن اظھار توحید و طاعت و بندگی  اللهشعایر  ترین بزرگنماز از 
بلندمرتبه برای مسلمانان اجتماعات گوناگونی جھت تقویت  اللهشریک است. و  و بی

اجتماعاتی در  ز جمله،اشروع کرده است. مشان  پیوندھای دوستی و محبت در میان
 و در حج، و شھر مکه نیز مشروع نموده است. گانه، جمعه، دو عید  نمازھای پنج

 اند: کوچک، متوسط و بزرگ. این اجتماعات مسلمانان سه گونه

                                           
 ٦٨٧ حدیث شمارهمسلم  -١
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 فضیلت روز جمعه

يِب عَ 
َ
ُُمَعِة، : «ج ُهَر�َْرَة، َ�ُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ن أ

ْ
ْمُس يَْوُم اجل َخْ�ُ يَْوٍم َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ

ْخِرَج ِمنَْهاِ�يِه ُخِلَق آَدُم، َوِ�يِه 
ُ
َنََّة، َوِ�يِه أ

ْ
ْدِخَل اجل

ُ
ُُمَعةِ  أ

ْ
 يِف يَْوِم اجل

َّ
اَعُة إِال  َ�ُقوُم السَّ

َ
 ١».َوال

بھترین روزی که خورشید در آن طلوع «فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره
کند، روز جمعه است. آدم در روز جمعه آفریده شده و در روز جمعه وارد بھشت  می

 .»شود روز جمعه از بھشت بیرون رفت و قیامت نیز روز جمعه بر پا میشد و در 

 حکم نماز جمعه
نماز جمعه دو رکعت است و بر ھر مسلمان، مرد، بالغ، عاقل و مقیم واجب  .١

است. نماز جمعه بر زن، مریض، کودک و مسافر واجب نیست. ولی اگر 
اذان را شنید، بر او خواندند، اشکالی ندارد. ھرگاه مسافر فرود آمد و صدای 

 شود. جمعه و جماعت واجب می
نماز جمعه را  که کسینشیند. جایز نیست  نماز جمعه به جای نماز ظھر می .٢

 خوانده است، پس از آن نماز ظھر را نیز بخواند.
نماز جمعه از او فوت شود، چھار رکعت ظھر را قضا بیاورد، و اگر عذری  که کسی

زیرا در خواندن نماز جمعه  ؛ر معذور نباشد، گنھکار استداشته بر او گناھی نیست و اگ
 گنھکار خواھد بود. تر بیشکوتاھی کرده است. و ھرچه ترک نماز جمعه تکرار شود، 

ْ إَِ�ٰ ﴿فرماید:  می الله لَٰوةِ مِن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ فَٱۡسَعۡوا ْ إِذَا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ َوَذُرواْ ٱۡ�َۡيَعۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ ذِۡكرِ  ای کسانی «. ]٩[الجمعة:  ﴾٩ٱ�َّ
که برای نماز روز جمعه، اذان گفته شد، به سوی [نماز و] ذکِر الله  اید، ھنگامی  که ایمان آورده

شود]  ه شما دستور داده میبشتابید، و خرید و فروش را رھا کنید. اگر بدانید، این [کاری که ب
 ».برایتان بھتر است

َْعدِ 
ْ
يِب اجل

َ
ِ قَاَل  :قَاَل  َ�ْن أ ُ ىلَعَ : «ج رَُسوَل ا�َّ َمْن تََرَك ثََالَث مُجٍَع َ�َهاُونًا بَِها، َطبََع ا�َّ

 ٢».قَلِْبهِ 

                                           
 ٨٥٤ حدیث شمارهمسلم  -١
 با لفظ ابوداود ٥٠٠ حدیث شمارهو ترمذی  ١٠٥٢ حدیث شمارهحسن صحیح؛ ابوداود  -٢
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سه نماز جمعه را به خاطر  که کسیھر« فرمود: ج گوید: پیامبر می س ابوجعد
 .»زند بر قلب او ُمھر می اللهسستی و تنبلی ترک کند، 

 حکم سفر در روز جمعه
بر او جمعه واجب است،  که کسیسفر در روز جمعه قبل از اذان دوم جایز است و 

پس از اذان دوم جایز نیست که به سفر برود، مگر به خاطر ضرورت، مانند ترس از 
 رفتن ھمراھان یا سواری مانند ماشین، کشتی یا ھواپیما.

لَٰوةِ مِن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ فَٱۡسعَ ﴿فرماید:  می الله ْ إِذَا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ إَِ�ٰ َ�ٰٓ ۡوا

ِ َوَذُرواْ ٱۡ�َۡيَعۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ای کسانی «. ]٩[الجمعة:  ﴾٩ذِۡكرِ ٱ�َّ
که برای نماز روز جمعه، اذان گفته شد، به سوی [نماز و] ذکِر الله  اید، ھنگامی  که ایمان آورده

شود]  نید، این [کاری که به شما دستور داده میبشتابید، و خرید و فروش را رھا کنید. اگر بدا
 ».برایتان بھتر است

 وقت نماز جمعه
بھترین وقت نماز جمعه پس از زوال خورشید تا آخر وقت نماز ظھر است و قبل از 

 زوال نیز جایز است.

 وقت اذان جمعه
جمعه دو اذان دارد: اذان اول برای جمعه، که بین آن و اذان دوم مقداری فاصله 

 - خبر است بی راھش دور است و یا خواب و که کسیویژه ه ب - ھست تا فرد مسلمان
ھای روز جمعه را رعایت کرده و به سوی نماز  برای نماز آمادگی بگیرد و آداب و سنت

 باشد. اذان دوم پس از آمدن امام می است و اندازه یک ساعتبه جمعه برود و تقریبًا 

 ی جمعه شروط اقامه
 تعداد افراد جماعت از سه نفراینکه  جمعه در وقت آن واجب است وادای نماز 

 شود. نباشند. دو خطبه دارد و در آبادی برگزار میکمتر 

 حکم نماز جمعه در شھر
 شود، نه در بیابان و سفر. نماز جمعه در شھرھا و روستاھا برگزار می .١
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نماز جمعه شرط ی امام برای برگزاری  در شھر ھرگاه شرایط تکمیل باشد، اجازه
شود، خواه امام اجازه دھد یا ندھد. البته اگر با اجازه و  می  نیست، لذا نماز جمعه اقامه

اطالع امام باشد، بھتر است. اما کثرت نمازھای جمعه بیش از یک جا در یک شھر جایز 
نیست، مگر به خاطر نیاز، مانند کوچک بودن مسجد یا دوری مسافت و آن پس از 

ممکن نبود، مسلمانان به خاطر نیاز، جمعه را دوبار ن یاباشد. اگر  ی امر میی ول اجازه
 در دو وقت مختلف در یک مسجد بخوانند.

در کشورھای غیر اسالمی  که کسانیمکان نماز جمعه مسجد یا مصال است و  .٢
توانند  ی نماز جمعه ندارند، می مقیم ھستند، و مکان مناسبی برای اقامه

اجر و ھا  آن زاری نماز جمعه اجاره کنند و در این باره بهمکانی را برای برگ
ھای کفر ظاھر  رسد، زیرا آنان نمادی از شعایر اسالمی را در سرزمین پاداش می

 نه مسجد. ؛شود نمودند و این مکان مصال نامیده می

 فضیلت غسل و زود رفتن به نماز جمعه

يِب ُهَر�َْرةَ  .١
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمِن اْغتََسَل يَْوَم اجلُُمَعِة ُغْسَل اجلَنَابَِة «قَاَل:  ج أ

�ََّما قَرََّب َ�َقَرًة، َوَمْن 
َ
اَعِة اثلَّاِ�يَِة، فََك� �ََّما قَرََّب بََدنًَة، َوَمْن َراَح يِف السَّ

َ
ُ�مَّ َراَح، فََك�

قَْرنَ 
َ
�ََّما قَرََّب َكبًْشا أ

َ
اَعِة اثلَّاثِلَِة، فََك� ابَِعِة، َراَح يِف السَّ اَعِة الرَّ ، َوَمْن َراَح يِف السَّ

�ََّما قَرََّب َ�يَْضًة، فَإَِذا 
َ
اَعِة اخلَاِمَسِة، فََك� �ََّما قَرََّب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح يِف السَّ

َ
فََك�

ْكرَ   ١».َخَرَج اِإلَماُم  الَمَالئَِ�ُة �َْستَِمُعوَن اذلِّ
روز جمعه مانند غسل جنابت، ھرکس « فرمود: ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
بعد از ھرکس  اول وقت به نماز جمعه برود، گویا شتری صدقه داده است و غسل کند و

ر اد خبعد از آن برود، گویا قوچی شاھرکس  آن برود، گویا گاوی صدقه نموده است.
بعد ھرکس  بعد از آن برود، گویا مرغی صدقه داده است، وھرکس  صدقه داده است، و

که امام برای ایراد خطبه گاه  و آنآن برود، گویا یک تخم مرغ صدقه کرده است.  از
 .»دھند برخیزد، فرشتگان (قلم و کاغذشان را جمع کرده) و به خطبه گوش فرا می

                                           
 با لفظ بخاری ٨٥٠ حدیث شمارهو مسلم  ٨٨١ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
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وِْس  .٢
َ
وٍْس اثلََّقيِفِّ  بِْن  َ�ْن أ

َ
ِ  قَاَل: أ َل يَْوَم «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َمْن َغسَّ

َِماِم فَاْستََمَع 
ْ

َر َوا�ْتََكَر، َوَمىَش َولَْم يَْرَكْب، وََدنَا ِمَن اإل ُُمَعِة َواْغتََسَل، ُ�مَّ بَ�َّ
ْ
اجل

ْجُر ِصيَاِمَها َوِ�يَاِمَها
َ
ُ بُِ�لِّ ُخْطَوٍة َ�َمُل َسنٍَة أ

َ
 ١».َولَْم يَلُْغ اَكَن هل

ھر « فرمود: شنیدم که می ج گوید: من از رسول الله می س اوس پسر اوس ثقفی
با ھمسرش  یعنیز غسل کند؛ (یکس در روز جمعه (ھمسرش را) غسل دھد و خود ن

و اول وقت ز غسل کنند) یزش کند و بر ھر دو، غسل واجب گردد و ھردو نیجماع و آم
گوش   خطبه و نزدیک امام بنشیند و به و (بر مرکب) سوار نشود و پیاده به مسجد برود

ندھد، در مقابل ھر قدمی که برداشته است،  انجامای  عمل بیھوده ،انین میادھد، و در 
 .»رسد پاداش روزه و قیام یک سال به او می

 زمان غسل جمعه
وقت غسل روز جمعه از طلوع فجر روز جمعه شروع شده و تا نزدیکی رفتن برای 

 ادای نماز جمعه ادامه دارد.

 حکم غسل جمعه
ست، و ادارای بوی بدی  که کسیغسل جمعه سنت مؤکده است و بر  .١

بینند، غسل جمعه واجب است، به دلیل  فرشتگان و مردم از او اذیت و آزار می

 ٢». ُ�ْتَِلمٍ لكِّ ْوَم اجلُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ يالُغْسُل «که فرمود:  ج حدیث پیامبر
 .»جمعه بر ھر فرد بالغی واجب است غسل روز«

بویی بزند و بھترین لباسش را  است که پس از غسل روز جمعه خوشسنت  .٢
بپوشد و زود به مسجد برود و به امام نزدیک شود و ھرچه توانست نماز بخواند 

 و زیاد ذکر و دعا و تالوت قرآن نماید.

 بھترین وقت رفتن به نماز جمعه
ما شود. ا وقت مستحب رفتن به سوی نماز جمعه از طلوع خورشید شروع می .١

 شود. وقت واجب آن از اذان دوم که امام وارد می

                                           
 با لفظ ابوداود ١٠٨٧ حدیث شمارهو ابن ماجه  ٣٤٥ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -١
  ٨٤٦ حدیث شمارهو مسلم  ٨٥٨ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢
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داند که از زمان طلوع خورشید تا آمدن امام  گانه را می ھای پنج مسلمان ساعت .٢
 شود. گاه مقدار ھر ساعتی شناخته می به پنج قسم تقسیم کند، آنرا 

 امام چه زمانی برای نماز جمعه بیاید؟
زود بیایند. اما  ءدو عید و استسقا ھا برای نمازھای جمعه، سنت است که مقتدی
 و برای دو عید ھنگام نماز بیاید. ،ھنگام خطبه ءامام برای جمعه و استسقا

 جمعه بر مسافر واجب است؟نماز آیا 
شود، و صدای اذان را  ھرگاه فرد مسافر از شھری گذر کرد که نماز جمعه اقامه می

معه بر او الزم است. اگر مسافر شنید و خواست که در این شھر استراحت کند، نماز ج
 شان خطبه خواند و نماز جمعه را اقامه کرد، نماز ھمگان صحیح است. برای

 خطیب ھای ویژگی

إَِذا َخَطَب امْحَرَّْت َ�يْنَاُه، وََعَال  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ 
نَُّه ُمنِْذُر َجيٍْش َ�ُقوُل 

َ
اُ�مْ : َصْوتُُه، َواْشتَدَّ َغَضبُُه، َحىتَّ َك�  ١.َصبََّحُ�ْم َوَمسَّ

کرد،  سخنرانی می ج رسول الله که ھنگامیگوید:  می ب جابر پسر عبدالله
گرفت، طوری  غضبش شدت میشد و خشم و  شد، صدایش بلند می چشمانش قرمز می

 ح و شام به شما حمله خواھند کرد.گوید: صب ترساند و می که گویا از لشکری می

 ھرگاه خطیب وارد مسجد شد، چه کار کند؟
بر  د شدوارسنت است که امام بر منبری که سه پله دارد، خطبه بخواند. ھرگاه  .١

الم دھد. سپس منبر باال برود و رو به طرف نمازگزاران کند و به آنان س
ی اول را ایستاده بخواند، بعد بنشیند،  بنشیند تا مؤذن اذان دھد، سپس خطبه

را به خاطر   ی دوم را نیز ایستاده بخواند. جایز است که خطبه سپس خطبه
 امری عارضی قطع نماید و سپس ادامه دھد. 

ی کوتاھی از حفظ بخواند، اگر نتوانست از روی  سنت است که امام خطبه .٢
 غذ بخواند.کا

                                           
  ٨٦٧ حدیث شمارهمسلم  -١
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 خطبه به چه زبانی باشد؟
به زبان  داند خوب عربی می که کسیی روز جمعه برای  سنت است که دو خطبه

 کنند، دو حالت دارند: در نماز جمعه شرکت می که کسانی. عربی باشد
زیرا مقصد از سخنرانی  ؛دانند، سخنرانی به زبان آنان باشد اگر عربی را نمی .١

 فایده رساندن و فھماندن است.
شان افرادی ھستند که عربی  این که زبان شنوندگان عربی باشد، ولی در میان .٢

دانند،  آنانی که می نیبنابراتوانند به عربی سخن بگویند،  فھمند و نمی را نمی
ا پس از ترجمه نمایند و آنچه که به خیر و صالح شنوندگان است رھا  این برای

ھر قسمتی از سخنرانی در ترجمه بیان و بازگو کنند یا در پایان سخنرانی 
 شان توزیع کنند. شان ترجمه نمایند یا در کاغذھایی نوشته و بین برای

 سخنرانی روش
ی  ی حاجت و ھمانند آن شروع شود و متن خطبه گاھی اوقات سخنرانی با خطبه

َْمدَ إِنَّ «حاجت چنین است: 
ْ
وِر  احل ِ ِمْن رُشُ َْمُدُه، َو�َْستَِعينُُه، َو�َْستَْغِفُرُه، َوَ�ُعوُذ بِا�َّ

َ
� ، ِ َّ�ِ

 ،ُ
َ

ُ، َوَمْن يُْضِلْل فََال َهاِدَي هل
َ

ُ فََال ُمِضلَّ هل ْ�َمانِلَا، َمْن َ�ْهِدهِ ا�َّ
َ
ْ�ُفِسنَا، َوِمْن َسيِّئَاِت أ

َ
أ

ُ وَ   ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، َوأ

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 ». ْحَدُه ال

ۡسلُِمونَ ﴿ نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ١٠٢﴾ 

گونه که شایستۀ پروا کردن از  آن - اید، از الله که ایمان آورده  ای کسانی«. ]١٠٢عمران:  [آل
  ».پروا کنید و جز در حال مسلمانی نمیرید -اوست

ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها ﴿ ْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ ُقوا َها ٱ�َّاُس ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 َ ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا َ َ�َن َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء ۚ إِنَّ ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
ِي �ََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡ� ٱ�َّ

ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید [ھمان ذاتی] که شما را از «. ]١[النساء:  ﴾١َعلَۡيُ�ۡم َر�ِيٗبا
یک تن آفرید و ھمسرش را [نیز] از او آفرید و از [نسِل] آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکند؛ و از 

پروا نمایید و از [گسستن] پیوند  کنید پروردگاری که به [نام] او از یکدیگر درخواست می
 ».گمان، الله ھمواره مراقب [و نگھبان] شماست خویشاوندی بپرھیزید. بی

ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا﴿ َ َوقُولُوا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡعَ�ٰلَ  ٧٠َ�ٰٓ

َ
 ُ�مۡ يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  .]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٤٠

 

اید، از الله پروا کنید و سخنی راست و درست بگویید. [پرھیزگار و  ای کسانی که ایمان آورده«
گناھانتان را بیامرزد و [بدانید] ھر کس از [کتاب] ن را اصالح کند و  راستگو باشید] تا الله کارھایتا

  ».الله و [احادیث صحیح] پیامبرش اطاعت کند، یقینًا به کامیابی بزرگی دست یافته است
 .. و گاھی اوقات ھم این آیات ذکر نشوند. »اما بعد«و بگوید: 

َِديِث «چنین بگوید: » اما بعد«سنت است که گاھی پس از 
ْ
ِكتَاُب اِهللا،  فَإِنَّ َخْ�َ احل

ُموِر ُ�َْدثَاُ�َها، َوُ�ُّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
ُ ْ
ٍد، َورَشُّ األ  ١».وََخْ�ُ الُْهَدى ُهَدى ُ�َمَّ

است و  ج ی محمد ست و بھترین روش، شیوها اللهکتاب  ،ھمانا بھترین سخن« 
 .»استو ھر بدعتی گمراھی باشد  ین) میدا (در دیھا و امور نوپ ن کارھا، بدعتیبدتر

 موضوع سخنرانی جمعه
پروردگار،  صفاتشامل بیان توحید، ایمان، یا  ش و صحابه ج سخنرانی پیامبر

و ذکر روزھایی که از  پسندد میمخلوقاتش  یبراھای الله که  اصول ایمان، ذکر نعمت
ا، یاد مرگ، ینو ترغیب در ذکر و شکر الله، و روگردانی از دند، اترس میھا  آن یسخت

 .است دوزخ، ترغیب بر اطاعت از الله و رسولش، ترک کردن گناھان و امثال آنبھشت و 
ھایش و آنچه برای مخلوقاتش  طیب باید از عظمت الله، اسماء و صفاتش، نعمتخ

پسندد یاد کند و مردم را به فرمانبرداری، شکر، ذکر و یاد الله و آنچه موجبات  می
کند تا مردم به آن روی آورند و موجبات آوَرد امر  خشنودی او تعالی را فراھم می

شان لبریز از  ھای رضایت الله و خوشبختی و خوشنودی خویش را فراھم آورند، و دل
به یاد و فرمانبرداری و  بدنشان  ھا و سایر اعضای ھا و زبان و قلبایمان و خشیت گردد 

 عبادت الله به بھترین شکل مشغول شود.

 سخنرانی و نماز مقدار
گونه که در  کند و نماز را طوالنی نماید، آن که امام کوتاه سخنرانی سنت است .١

 سنت وارد شده است. 

َص�ِّ َمَع رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ 
ُ
، فَاَكنَْت َصَالتُُه قَْصًدا، ج قَاَل: ُكنُْت أ

 ٢.وَُخْطبَتُُه قَْصًدا

                                           
  ٨٦٦ حدیث شمارهمسلم  -١
  ٨٦٦ حدیث شمارهمسلم  -٢
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خواندم. نماز و سخنرانی  مینماز  ج گوید: با رسول الله می س جابر پسر سمره
 میانه (نه بسیار طوالنی و نه بسیار کوتاه) بود. ج رسول الله

ی  اش آیاتی از قرآن بخواند و گاھی سوره سنت است که خطیب در سخنرانی .٢
 را بخواند.» ق«

 ی نشستن برای شنیدن سخنرانی نحوه
ھا  مقتدیی  چھرهھرگاه امام برای سخنرانی بر منبر نشست مستحب است که 

تر  و سخنران شجاع داردبه ھمراه حضور قلب  ،امر زیرا این ؛روی امام باشد روبه
شد،  گیرد. اگر مکان وسیع بود و صدا شنیده می فاصله میھا  آن شود و خواب از می

 مانند نماز صف ببندند.

 حکم سخن گفتن در وسط سخنرانی
است تا ھنگام سخنرانی  کنند، بر آنان واجب در نماز جمعه شرکت می که کسانی

برد و فرد  ساکت باشند و سخن گفتن در حین سخنرانی اجر و پاداش را از بین می
شنوندگان نباید سخن بگویند، مگر خود  ،در ھنگام سخنرانی نیبنابراشود.  گنھکار می

 گوید. سخن میھا  آن به خاطر مصلحت، امام با که کسانیامام و 
. در روز جمعه در حالی که امام جایز است فتنگسخن  ،سخنرانی زا قبل و بعد

چنین در حین  ھای افراد حرام است. ھم از گردن عبور کردن مشغول سخنرانی است،
گھی زیرا گوش  ؛آوری کمک خیریه جایز نیست ھا یا جمع سخنرانی توزیع اعالمیه و آ

 فرادادن به سخنرانی بر ھمگان واجب و الزم است.

 شود، چه کند؟ مسجد می وقت سخنرانی وارد که کسی
امام وارد شد، ننشیند، بلکه دو رکعت مختصر و کوتاه  سخنرانِی  در حاِل  که کسی
در مسجد چرت زد، سنت است که اگر ممکن بود، برای دور کردن  که کسیبخواند و 

 خواب از جایش بلند شده و جایی دیگر بنشیند.

 روش نماز جمعه
 شود. بلند خوانده مینماز جمعه دو رکعت است که با صدای 

ی فاتحه با صدای بلند  سنت است که امام در رکعت اول پس از خواندن سوره
ی منافقون را بخواند. یا در رکعت اول جمعه و در  ی جمعه و در رکعت دوم سوره سوره
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ی اعلی و در رکعت دوم  ی غاشیه را بخواند. یا در رکعت اول سوره رکعت دوم، سوره
 خواند.ی غاشیه را ب سوره

اگر احیانًا از دیگر جاھای قرآن خواند، جایز است و پس از اتمام دو رکعت سالم 
دھد. امام مسئولیت سخنرانی و نماز را بر عھده دارد. جایز است که به خاطر عذر، 

 کسی دیگر غیر از خطیب نماز بدھد.

 یابد؟ مسبوق چه زمانی جمعه را در می
دریابد، یک رکعت دیگر را بخواند و نماز جمعه  با امام یک رکعت از جمعه را که کسی

 از یک رکعت را دریافت، نیت ظھر نموده و چھار رکعت بخواند.تر  کم را کامل کند و اگر

 حکم سخنرانی پس از نماز جمعه
باشد،  مناسب نیست که پس از نماز جمعه وعظ شود، زیرا بر نمازگزاران سنگین می

ای به مانند سخنرانی جمعه  مسلمانان باشد یا عالقهتوضیح امر مھمی برای اینکه  مگر
 و نماز و امثال آن داشته باشند.

 روش سنت جمعه
سنت است که پس از نماز جمعه چھار و گاھی دو رکعت خوانده شود. ولی قبل از 

 تواند، نفل بخواند. نماز جمعه، سنتی وجود ندارد، بلکه ھرچه می

 ی کھف خوانده شود؟ چه زمانی سوره
ی کھف را در یک روز از روزھای ھفته بخواند، اگر روز  تر است که مسلمان سورهبھ

 و یا شب جمعه بخواند، بھتر است.
 در نماز صبح روز جمعه چه بخواند؟

ی سجده و در رکعت  سنت است که امام در رکعت اول نماز صبح روز جمعه سوره
 ی انسان را کامل بخواند. دوم سوره

 نیحکم دعا در حین سخنرا
شان را  ھای ھا در وسط سخنرانی برای دعا دست جایز نیست که امام و مقتدی .١

ھا را بلند نماید،  امام برای طلب باران دعا کند و دستاینکه  بلند کنند، مگر
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گاه مردم نیز بلند کنند، اما آمین گفتن بر دعا جایز است، ولی صدای آمین  آن
 آرام و پایین باشد. 

اش دعا کند. ابتدا برای اسالم و مسلمانان  سخنرانی مستحب است که امام در .٢
شان بر حق و حقیقت  و جمع کردن ھایشان دلو حفاظت و نصرت و الفت بین 

و درخواست عفو و بخشش و خوبی و امثال آن. امام در حین دعا با انگشت 
 ھایش را بلند نکند. اش اشاره کند و دست سبابه

 ھنگام ساعت اجابت
اجابت در آخرین ساعت روز جمعه پس از عصر باشد و  امید است که ساعت

ای کوتاه است، امید  مستحب است که زیاد ذکر و دعا کند. دعا در این زمان که لحظه
 است که اجابت شود.

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بٌْد ِ�يِه َساَعٌة، َال يَُوافُِقَها �َ «َذَكَر يَْوَم اجلُُمَعِة، َ�َقاَل:  ج أ

ْ�َطاُه إِيَّاهُ 
َ
 أ

َّ
 َشيْئًا، إِال

َ
َ َ�َعاىل ُل ا�َّ

َ
، �َْسأ ارَ » ُمْسِلٌم، وَُهَو قَائٌِم يَُص�ِّ أَشَ هِ يبِ  وَ ا.ي دِ لِّلُهَ  ١قَ

در روز جمعه «روز جمعه را یاد کرد و فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
 اللهی مسلمان در آن لحظه نماز بخواند و دعا کند،  وجود دارد که اگر بنده ای ظهلح

 دست کوتاھی آن لحظه را نشان داد.. و با حرکات »دعایش را مستجاب خواھد کرد

 اگر عید در روز جمعه باشد
اند،  ھرگاه عید در روز جمعه واقع شود، نماز جمعه از آنانی که نماز عید خوانده

چنین  شود و ھم که از او جمعه ساقط نمی شود و ظھر را بخوانند، جز امام ساقط می
نماز عید را خوانده است، جمعه را  که کسینماز عید را نخوانده است. و اگر  که کسی

 نیز بخواند، به جای نماز ظھر برایش کافی است.

 نماز نفل -١٦
 گانه و جمعه است.  منظور از نماز نفل، غیر از نمازھای پنج

                                           
 با لفظ بخاری ٨٥٢ حدیث شمارهو مسلم  ٩٣٥ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٤٤

 

 حکمت مشروعیت نماز نفل
از رحمت الله بر بندگانش این است که برای ھر فرضی از جنس آن، نفلی را 

این نفل بر ایمان مؤمن افزوده شود و روز قیامت  انجاممشروع قرار داده است تا با 
آید و نوافل آن کمبود را  فرایض نقصان پیش می یافرایض وی تکمیل گردد. چون بر

 نمایند. کامل می
شوند. و انسان ھمیشه  امثال آن به واجب و نفل تقسیم مینماز، روزه، حج، صدقه و 

 دارد.  او را دوست می اللهاینکه  شود، تا با نوافل به الله نزدیک می

ادِ ٱ�َّۡقَوٰىۖ ﴿فرماید:  می الله ْ فَإِنَّ َخۡ�َ ٱلزَّ ُدوا ۗ َوتََزوَّ ُ ْ ِمۡن َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه ٱ�َّ َوَما َ�ۡفَعلُوا
وْ 
ُ
أ ُقوِن َ�ٰٓ ۡلَ�ٰبِ َوٱ�َّ

َ
و آنچه از کارھای نیک انجام دھید، الله آن را « .]١٩٧[البقرة:  ﴾١٩٧ِ� ٱۡ�

داند؛ و [خوراک و پوشاک مورد نیاز حج را برای خود فراھم کنید و] توشه برگیرید [ولی به  می
یاد داشته باشید که] به راستی، بھترین توشه، پرھیزگاری است؛ و ای خردمندان، از من پروا 

  ».کنید

 انواع نماز نفل
 نماز نفل بر چند نوع است:

 شود، مانند تراویح، استسقا، کسوف و دو عید. برخی با جماعت خوانده می .١
 شود، مانند نماز استخاره. نمازی ھم ھست که بدون جماعت خوانده می .٢
 ند.ھستفرایض  به طمربونمازھای سنت رواتب که  .٣
 مانند نماز ضحی (چاشت).، ی نیستفرض چیوابسته به ھنمازی ھست که  .٤
 شود، مانند نماز تھجد. نمازی است که در وقت خاصی خوانده می .٥
 نمازھایی ھست که وقت خاصی ندارند، مانند مطلق نوافل. .٦
 نمازھایی که سبب دارند، مانند تحیت المسجد و تحیت الوضوء. .٧
 نمازھایی که سبب ندارند، مانند مطلق نوافل. .٨
 مانند نمازھای دو عید، استسقا، کسوف و وتر.اند،  برخی نمازھا تأکید شده .٩

 برخی نمازھا مؤکد نیستند، مانند نماز قبل از مغرب و امثال آن. .١٠
ن آ ه وسیلهبتوانند  که میآنچه را بر بندگانش است به طوری که  اللهاین از فضل 

شان قرار داده  و طاعات مختلفی برای شان مشروع قرار داده برایرا  تقرب حاصل کنند
شان را  ھای و نیکیکند  می ھا را از آنان دور د و بدیشان را بلند گردانَ  است تا درجات
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�ِض رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿کند.  دو چندان می
َ
َ�َٰ�ِٰت َورَّبِ ٱۡ� َوَ�ُ  ٣٦فَلِلَّهِ ٱۡ�َۡمُد رَّبِ ٱلسَّ

�ِض� وَُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱ�َۡ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ستایش «. ]٣٧-٣٦ة: ی[الجاث ﴾٣٧ِكيمُ ٱۡلِكۡ�َِ�آُء ِ� ٱلسَّ

و زمین از  ھا آسمانو زمین و تمامِی جھانیان. بزرگی در  ھا آسمانمخصوص الله است؛ پروردگار 
  ».ناپذیِر حکیم است آِن اوست؛ و او تعالی شکست

 اوقات نھی
 پنج وقت ھستند: ،اوقات نھی از نماز

ی یک  خورشید تا باال آمدن آن به اندازهاز طلوع بامداد تا طلوع خورشید، از طلوع 
دقیقه پس از طلوع، از استوای خورشید تا زوال آن که وقت  ١٥نیزه، یعنی تقریبًا 

دقیقه زمانش است، پس از نماز عصر تا زردی خورشید،  ٥بسیار کوتاھی است، تقریبًا 
 کند. از شروع غروب خورشید تا وقتی که غروب می

يِب  نْ �َ  .١
َ
ُ  أ

ْ
َعرْصِ «: ج : قَاَل رَُسوُل اهللاِ قَاَل  س ْدرِيَّ َسِعيٍد اخل

ْ
 َصَالَة َ�ْعَد َصَالِة ال

َ
ال

ْمُس  َفْجِر َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ
ْ
 َصَالَة َ�ْعَد َصَالِة ال

َ
ْمُس، َوال  ١.»َحىتَّ َ�ْغُرَب الشَّ

پس از نماز عصر تا غروب «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوسعید خدری
 .»نماز صبح تا طلوع خورشید نماز دیگری جایز نیستخورشید و پس از 

َُهِ�َّ  نْ �َ  .٢
ْ
ْن  ج ثََالُث َسااَعٍت اَكَن رَُسوُل اهللاِ  قَاَل: س ُ�ْقبََة ْ�َن اَعِمٍر اجل

َ
َ�نَْهانَا أ

ْمُس بَازَِغًة َحىتَّ تَرْ  ْن َ�ْقرُبَ ِ�يِهنَّ َمْوتَانَا: ِحَ� َ�ْطلُُع الشَّ
َ
ْو أ

َ
، أ َ ِ�يِهنَّ تَِفَع، نَُص�ِّ

ْمُس لِلُْغُروِب  ْمُس، وَِحَ� تََضيَُّف الشَّ ِهَ�ِة َحىتَّ تَِميَل الشَّ وَِحَ� َ�ُقوُم قَائُِم الظَّ
 ٢».َحىتَّ َ�ْغُرَب 
ما را از نماز خواندن و دفن کردن  ج رسول اللهگوید:  می س عقبه پسر عامر

امده است. یکه باال ن یزمانھنگام طلوع آفتاب تا  -١نھی کرد:  در سه وقت مان مردگان
که  یھنگام -٣ل نشده است. یکه ما ید وسط آسمان است تا وقتیکه خورش یھنگام -٢

 .دینکه غروب نمایشود تا ا یل میغروب ما ید برایخورش

                                           
 با لفظ مسلم ٨٢٧ حدیث شمارهو مسلم  ٥٨٦ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ٨٣١ حدیث شمارهمسلم  -٢
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 حکمت نھی از نماز نفل در اوقات ممنوعه
طلوع و راز نھی از نماز نفل در این اوقات، عدم مشابھت با کفاری است که ھنگام 

کنند و موقع استوای خورشید در وسط آسمان، آتش  غروب خورشید، آن را سجده می
راحتی  زین شود و عبادت الله باید در ھر حالتی طبق امر و نھیش و ور می دوزخ شعله
 دوباره با نشاط و رغبت عبادت نماید. ،تا پس از منع باشد برای نفس

لَِ�ُّ  نْ �َ  ا َعلََّمَك اُهللا ... قَاَل:  س َ�ْمُرو ْ�ُن َعبََسَة السُّ ِ� َ�مَّ ْخرِبْ
َ
قُلُْت: يَا نيَِبَّ اِهللا أ

َالِة، قَاَل:  ِ� َعِن الصَّ ْخرِبْ
َ
ْجَهلُُه، أ

َ
َالِة َحىتَّ َ�ْطلَُع «َوأ قرِْصْ َعِن الصَّ

َ
بِْح، ُ�مَّ أ َصلِّ َصَالَة الصُّ

ْمُس َحىتَّ تَْرتَِفَع،  اُر،  فَإِ�ََّهاالشَّ ُكفَّ
ْ
َ�ْطلُُع ِحَ� َ�ْطلُُع َ�ْ�َ قَْرَ�ْ َشيَْطاٍن، وَِحينَئٍِذ �َْسُجُد لََها ال

َالةِ  قرِْصْ َعِن الصَّ
َ
ْمِح، ُ�مَّ أ لُّ بِالرُّ َالَة َمْشُهوَدٌة َ�ُْضوَرٌة َحىتَّ �َْستَِقلَّ الظِّ ، فَإِنَّ ُ�مَّ َصلِّ فَإِنَّ الصَّ

َ  ِحينَئٍِذ �ُْسَجُر َجَهنَُّم، َالَة َمْشُهوَدٌة َ�ُْضوَرٌة َحىتَّ تَُص�ِّ ، فَإِنَّ الصَّ ُء فََصلِّ يَفْ
ْ
ْ�بََل ال

َ
فَإَِذا أ

ْمُس،  َالِة َحىتَّ َ�ْغُرَب الشَّ قرِْصْ َعِن الصَّ
َ
، ُ�مَّ أ َعرْصَ

ْ
َ�ْغُرُب َ�ْ�َ قَْرَ�ْ َشيَْطاٍن، وَِحينَئٍِذ  فَإِ�ََّهاال

ارُ  ُكفَّ
ْ
 ١».�َْسُجُد لََها ال

به تو  الله، از دانشی که اللهپیامبر : ای گوید: گفتم می س مرو پسر عبسه سلمیع
نماز صبح را به «دانم به من بیاموز، نماز را به من آموزش بده. فرمود:  داده و من نمی

ی یک نیزه باال بیاید از خواندن نماز  جای آور، سپس تا زمانی که خورشید به اندازه
کند، و این  ھنگام طلوع از میان دو شاخ شیطان طلوع می خودداری کن، زیرا خورشید

کنند. سپس نماز بخوان، زیرا نماز  زمانی است که کافران برای خورشید سجده می
ی نیزه به کمترین حد خود برسد، از  گاه که سایه خواندن با حضور فرشتگان است و آن

شود.  برافروخته میور و  شعله خواندن نماز خودداری کن، چون در این زمان دوزخ
زیرا خواندن نماز با حضور فرشتگان است تا آن که  ؛وقتی سایه متمایل شد، نماز بخوان

زیرا  ؛نماز عصر را به جای آوری. پس از نماز عصر تا غروب خورشید نماز نخوان
کند، و در این ھنگام کافران خورشید را  خورشید در میان دو شاخ شیطان غروب می

 .»کنند سجده می

                                           
  ٨٣٢ حدیث شمارهمسلم  -١
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 شده  حکم نماز در اوقات نھی
وقت نھی و  ی حتیھر وقت در ،نمازھایی که سبب دارند، ھنگام وجود سبب .١

شوند. برخی از این نمازھا فرض عین، فرض کفایه، سنت  خوانده مینیز جز آن 
اند از: قضای نمازھای فرض از  عبارت ز جملها مؤکده و مستحب ھستند که

نازه، نماز کسوف (خورشید خواب رفته یا فراموش کرده است، نماز ج که کسی
دو رکعت وضو، تحیت المسجد، دو رکعت طواف، قضای نماز وتر، دو  ،گرفتگی)

 که کسیرکعت نماز ھنگام خروج از منزل، دو رکعت استخاره، دو رکعت برای 
ه ھای رواتب، دو رکعت ھنگام وارد شدن ب سفر آمده است، قضای سنت از

 کعبه، دو رکعت احرام، ھنگام دیدن خوابی ناپسند.
ی اوقات جایز است؛ بعد از صبح، بعد از عصر، ھنگام طلوع  نماز جنازه در ھمه .٢

تر، نماز  خورشید، وقت زوال آن، زمان غروب خورشید. ولی بھتر و مناسب
اند و طلوع و غروب  نخواندن در سه وقت اخیر است، چون این اوقات کوتاه

ی مشرکان برای خورشید است. وقت زوال، وقت نھی  وقت سجده خورشید
 نماز است، جز روز جمعه.

 نماز در مسجد الحرام در ھر وقتی جایز است.  .٣

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
َحًدا َطاَف «قَاَل:  ج َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم، أ

َ
 َ�ْمنَُعوا أ

َ
يَا بَِ� َ�بِْد َمنَاٍف، ال

ْو َ�َهارٍ 
َ
يََّة َساَعٍة َشاَء ِمْن يَلٍْل أ

َ
 ١».بَِهَذا ابَليِْت، وََص�َّ �

بنی عبدمناف، در ھیچ ساعتی ای «: فرمود ج گوید: پیامبر می س جبیر پسر مطعم
 .»خواندن در آن منع نکنیدروز کسی را از طواف این خانه و نماز  از شبانه

است،  معتبر ،خود فرد نماز خواندِن  ،بعد از صبح یا عصر نھِی  وقِت  شروِع در  .٤
بخواند، وقت نھی در حق خودش شروع  ش راصبح و عصرنماز  که کسیپس 

 شده، گرچه مردم ھنوز نماز نخوانده باشند.

 شناختن نمازھای دارای سبب
به سببی باشد، اگر از سببش تأخیر شود، وابسته چنین است: ھر نمازی که  قاعده

مشروع است، مانند نماز کسوف، تحیت المسجد و نیز و نماز فوت شود، در اوقات نھی 

                                           
  ١٢٥٤ شمارهحدیث و ابن ماجه  ٨٦٨ حدیث شمارهصحیح؛ ترمذی  -١
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، مانند نماز ستینمشروع  زین شود، در اوقات نھی فوت نمیز نماامثال آن. و اگر 
 استسقا.

 اقسام نماز مستحب
 شود: نماز مستحب به اقسام زیر تقسیم می

ھای راتبه، نماز تھجد، نماز وتر، نماز تراویح، نماز دو عید، نماز کسوف و  سنت
 شوند. خسوف، نماز استسقا، نماز ضحی (چاشت)، نماز استخاره، که اکنون بیان می

 ھای راتبه  سنت -١
 شوند. اند که قبل یا بعد از فرض خوانده می ھمان نمازھای مستحبی

 ھای رواتب اقسام سنت
چھار رکعت قبل  -١اند:  . مؤکده که دوازه رکعت١اند:  رواتب بر دو قسمھای  سنت

دو رکعت  -٤ دو رکعت بعد از نماز مغرب -٣ دو رکعت بعد از نماز ظھر -٢از نماز ظھر 
 دو رکعت قبل از فرض صبح. -٥ بعد از عشا

مِّ َحِبيبَةَ 
ُ
�ََّها قَالَْت: َسِمْعُت رَسُ  ج َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن أ

َ
َما ِمْن «َ�ُقوُل:  ج وَل اهللاِ �

 ُ
َ

 َ�َ� اُهللا هل
َّ

َعًة َ�َطوُّاًع، َ�ْ�َ فَِر�َضٍة، إِال
ْ
َة َر� ِ لُكَّ يَْوٍم ثِنيَْتْ َعرْشَ  بَيْتًا يِف َ�بٍْد ُمْسِلٍم يَُص�ِّ ِ�َّ

َنَّةِ 
ْ
ُ َ�يٌْت يِف اجل

َ
 بُِ�َ هل

َّ
ْو إِال

َ
َنَِّة، أ

ْ
 ١.»اجل

شنیدم که  ج گوید: من از رسول الله می ج ھمسر پیامبر ل ام حبیبه
فرض، دوازده رکعت  یافزون بر نمازھا ،که ھر روز یمسلمان ی ھر بنده«فرمود:  می

در  یا ا خانهیکند  یدر بھشت بنا م یا او خانه یآوَرد، الله متعال برا ینماز سنت به جا
 .»شود یاو ساخته م یبھشت برا

ُت اَع�َِشَة َ�ْن َصَالِة رَُسوِل اهللاِ َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َشِقيٍق،  .١
ْ
ل
َ
، َ�ْن َ�َطوُِّعِه؟ ج قَاَل: َسأ

 بِانلَّاِس، ُ�مَّ يَْدُخُل «َ�َقالَْت: 
ْرَ�ًعا، ُ�مَّ َ�ُْرُج َ�يَُص�ِّ

َ
ْهِر أ اَكَن يَُص�ِّ يِف بَييِْت َ�بَْل الظُّ

، َوَ�َن يَُص�ِّ بِانلَّاِس الَْمْغرِ  َعتَْ�ِ
ْ
، َوُ�َص�ِّ َ�يَُص�ِّ َر� َعتَْ�ِ

ْ
َب، ُ�مَّ يَْدُخُل َ�يَُص�ِّ َر�

 ، َعتَْ�ِ
ْ
ِعَشاَء، َو�َْدُخُل بَييِْت َ�يَُص�ِّ َر�

ْ
َفْجُر َص�َّ  ...بِانلَّاِس ال

ْ
َوَ�َن إَِذا َطلََع ال

َعتَْ�ِ 
ْ
 ٢».َر�

                                           
  ٧٢٨ حدیث شمارهمسلم  -١
  ٧٣٠ حدیث شمارهمسلم  -٢



 ٨٤٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ج ی نفل خواندن رسول الله درباره ل گوید: از عایشه عبدالله پسر شقیق می
رفت و  خواند، سپس می ام چھار رکعت می نهاقبل از نماز ظھر در خ«پرسیدم. او گفت: 

خواند. نماز  گشت و دو رکعت دیگر می و به خانه بر میکرد  می نماز را برای مردم برگزار
رفت  خواند و می گشت و دو رکعت می سپس بر می کرد، مغرب را برای مردم برگزار می

شد، دو رکعت نماز  دم برگزار کند. او وقتی وارد خانه میتا نماز عشا را برای مر
 .»خواند کرد، دو رکعت نماز می فجر طلوع می که ھنگامیو  ...خواند می

خواند، چنانچه قبال بیان شد، یعنی قبل از ظھر دو رکعت   گاھی اوقات ده رکعت می
 خواند. می

، َوَ�ْعَدَها  ج قَاَل: َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل اهللاِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  ْهِر َسْجَدَ�ْ�ِ َ�بَْل الظُّ
مَّ 
َ
، فَأ ُُمَعِة َسْجَدَ�ْ�ِ

ْ
، َوَ�ْعَد اجل ِعَشاِء َسْجَدَ�ْ�ِ

ْ
، َوَ�ْعَد ال ، َوَ�ْعَد الَْمْغرِِب َسْجَدَ�ْ�ِ ا َسْجَدَ�ْ�ِ

ُُمَعُة، فََصلَّ 
ْ
ِعَشاُء، َواجل

ْ
 ١.يِف بَيِْتهِ  ج يُْت َمَع انلَّيِبِّ الَْمْغرُِب، َوال
دو رکعت قبل از نماز ظھر، دو رکعت بعد  ج گوید: با رسول الله می ب ابن عمر

از نماز ظھر، دو رکعت بعد از نماز مغرب، دو رکعت بعد از نماز عشا و دو رکعت بعد از 
در  ج با پیامبرنماز جمعه خواندم. اما نمازھای بعد از مغرب، عشا و بعد از جمعه را 

 اش خواندم. نهاخ
بر آن مداومت اینکه  بدون ج نمازھای رواتبی که مؤکده نیستند و پیامبر .٢

خواند: دو رکعت قبل از نمازھای عصر، مغرب، و عشا.  را میھا  آن داشته باشد،
 و محافظت بر چھار رکعت قبل از عصر سنت است.

١.  ِ ٍل الُمَزِ�ِّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ  س  بِْن ُمَغفَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َذاَ�ْ�ِ َصَالٌة، «قَاَل:  ج أ

َ
َ�ْ�َ لُكِّ أ

 ٢».ثََالثًا لَِمْن َشاءَ 
میان ھر اذان و اقامه یک «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س عبدالله پسر مغفل

 .»که بخواھدھرکس  برای«. این جمله را سه بار تکرار کرد و فرمود: »نماز وجود دارد

ٍّ َ�ْن  .٢ ْرَ�َع َرَ�َعاٍت َ�ْفِصُل بَيْنَُهنَّ  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س يلَعِ
َ
يَُص�ِّ َ�بَْل الَعرْصِ أ

�َِ�، َوَمْن تَِبَعُهْم ِمَن الُمْسِلِمَ� َوالُمْؤِمِن�َ   ١.بِالتَّْسِليِم ىلَعَ الَمَالئَِ�ِة الُمَقرَّ

                                           
 با لفظ مسلم ٧٢٩ حدیث شمارهو مسلم  ٩٣٧ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
 با لفظ بخاری ٨٣٨ حدیث شمارهو مسلم  ٦٢٤ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٥٠

 

دو نماز دو ( گزارد می عصر چھار رکعتز نماپیش از  ج گوید: پیامبر می س علی
که  یو پس از ھر دو رکعت، با درود بر فرشتگان مقّرب و مسلمانان و مؤمنان )رکعتی

 .داد یرو فرشتگان ھستند، سالم مید) پی(در توح

 ھای مؤکد رواتب سنت
دارای  وست اھا بیشتر مورد تاکید قرار گرفته  ز بقیه سنتادو رکعت سنت صبح 

 خواندنش مسنون است.  ،سفر و فضیلت بزرگی است که در اقامت

ْ�يَا َوَما ِ�يَها«، قَاَل: ج َعِن انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  َفْجِر َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
ْ
َعتَا ال

ْ
 ٢».َر�

نیا و دو رکعت سنت صبح از د«فرمود:  ج که پیامبرکند  می روایت ل عایشه
 .»آنچه در دنیاست، بھتر است

ی  سنت است که دو رکعت سنت صبح طوالنی نباشند، بلکه در رکعت اول سوره
 ی اخالص را بخواند. کافرون و در رکعت دوم سوره

نزَِل إَِ�ٰٓ ﴿یا در رکعت اول این آیه را بخواند: 
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ قُولُوٓا

وِ�َ َم �ۡسَ�ٰعِيَل  ۧإِبَۡ�ِٰ� 
ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
�ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِمونَ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ [ای «. ]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ایم و به آنچه بر ما نازل شده است و به  آوردهمؤمنان، به اھل کتاب] بگویید: ما به الله ایمان 
آنچه که بر ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [یعقوب] نازل گردید و 
[ھمچنین] به آنچه که به موسی و عیسی داده شده است و به آنچه که به پیامبران [دیگر] از 

آوریم] و میان ھیچ یک از  می[آری به ھمۀ آنان ایمان  طرف پروردگارشان داده شده است؛
 ».گذاریم و ما [ھمگی] تسلیِم الله ھستیم ایشان تفاوت نمی

َحسَّ ِعيَ�ٰ ِمۡنُهُم ٱۡلُ�ۡفَر قَاَل َمۡن ﴿و در رکعت دوم این آیه را بخواند: 
َ
ٓ أ ا فَلَمَّ

 ِ ِ َءاَمنَّا ب نَصاُر ٱ�َّ
َ
ِۖ قَاَل ٱۡ�ََوارِ�ُّوَن َ�ُۡن أ نَصارِٓي إَِ� ٱ�َّ

َ
نَّا ُمۡسلُِمونَ أ

َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِ�  ﴾٥٢ٱ�َّ

چه کسانی یاوران من [در راه "سپس چون عیسی به کفر آنان پی برد گفت: «. ]٥٢[آل عمران: 
ما یاوران [دیِن] الله ھستیم؛ به الله ایمان "حواریون گفتند:  "دعوت] به سوی الله ھستند؟

  »."سلیم [او] ھستیمایم و [تو نیز ای عیسی،] گواه باش که ما ت آورده

                                                                                                       
 با لفظ ترمذی ٨٧٤ حدیث شمارهو نسایی  ٤٢٩ حدیث شمارهصحیح؛ ترمذی  -١
  ٧٢٥ حدیث شمارهمسلم  -٢



 ٨٥١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ھای رواتب احکام سنت
 ی آن را بهفوت شد، سنت است که قضا شھای رواتب که به خاطر عذری سنت کسی

فراموش کرد، ھرگاه به  که کسینیاورد. و  جای به ییاگر بدون عذر بود، قضاد. وَر جای آ
دو رکعت سنت صبح از او فوت شد، بھتر است که ربع  که کسییادش آمد، قضا بیاورد. 

 ساعت پس از طلوع خورشید یا پس از نماز صبح آن دو رکعت را بخواند.
ت یبه نفردی وضو گرفت و مثًال بعد از اذان ظھر وارد مسجد شد و دو رکعت  هھرگا

پاداش  اللهو کند  می ، کفایتخواندی ظھر  تحیت المسجد و تحیت الوضوء و سنت راتبه
 دھد. نیتش را به او می

ھای رواتب قبلی یا بعدی فاصله باشد. یعنی  سنت است که بین نماز فرض و سنت
 جایش را تغییر دھد یا سخنی بگوید تا نماز فرض از نفل تشخیص داده شود.

بھتر است که در خانه  اما د.در مسجد یا خانه خوانتوان  یرا ماین نمازھای نفل 
 خوانده شوند. 

ِ  س ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت �َ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َها انلَّاُس يِف ُ�يُوتُِ�ْم، فَإِنَّ ... «قَاَل:  ج أ ُّ�

َ
َصلُّوا �

 الَمْكتُوَ�ةَ 
َّ

َالِة َصَالُة الَمرِْء يِف بَيِْتِه إِال فَْضَل الصَّ
َ
 ١.»أ

نماز تان  ھای مردم، در خانهای «: فرمود ج گوید: رسول الله می س زید پسر ثابت
نماز  زج گزارد؛ یاش م ست که شخص در خانها ینماز ،زیرا بھترین نماز ؛بخوانید

 .»فرض

 حکم مطلق خواندن نماز مستحبی
خواندن نماز مستحبی مطلقًا در شبانه روز دو رکعت، دو رکعت جایز است و بھترین 

 آن نماز شب است.

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
يَاِم، َ�ْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اِهللا «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ فَْضُل الصِّ

َ
أ

َفِر�َضِة، َصَالُة اللَّيْلِ 
ْ
َالِة، َ�ْعَد ال فَْضُل الصَّ

َ
ُم، َوأ  ٢».الُْمَحرَّ

بھترین روزه پس «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: من از رسول الله می س ابوھریره
نماز بعد از فرایض، نماز شب ی ماه محرم است و بھترین  ی ماه رمضان، روزه از روزه

 .»است

                                           
 با لفظ بخاری ٧٨١ حدیث شمارهو مسلم  ٧٣١ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
  ١١٦٣ حدیث شمارهمسلم  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٥٢

 

 چگونگی خواندن نماز مستحبی
در نمازھای مستحبی جایز است که فرد با وجود توانایی بر ایستادن بنشیند،  .١

گرچه ایستاده نماز خواندن بھتر است. اما در نمازھای فرض، قیام رکن است، 
 .تواند نماز بخواند ھرگونه که می ،تواند بایستد نمی که کسیمگر 

بخواند، نصف پاداش نماز ایستاده به او  هنشست را نماز نفل ،بدون عذر که کسی .٢
رسد. معذور بر پھلو  رسد. البته اگر معذور باشد، اجر ایستاده به او می می

اگر بدون عذر باشد، نصف اجر  یابد و خوابیده پاداش نماز ایستاده را در می
 رسد. نشسته به او می

ِ  -َوَ�َن َمبُْسوًرا  - س ُحَصْ�ٍ عن ِعْمَراُن �ُْن  ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل
َ
َ�ْن َصَالةِ  ج قَاَل: َسأ

ْجِر الَقائِِم، «الرَُّجِل قَاِعًدا، َ�َقاَل: 
َ
فَْضُل َوَمْن َص�َّ قَاِعًدا، فَلَُه نِْصُف أ

َ
إِْن َص�َّ قَائًِما َ�ُهَو أ

ْجِر الَقاعِ 
َ
 ١».دِ َوَمْن َص�َّ نَائًِما، فَلَُه نِْصُف أ

 ج گوید: من از رسول الله می - بیماری بواسیر داشتکه  - س عمران پسر ُحَصین
 که کسیاگر ایستاده بخواند، بھتر است و «ی نماز نشسته پرسیدم. فرمود:  درباره

پاداش خواند،  ی نصف نماز فردی که ایستاده می نشسته نماز بخواند، به او به اندازه
پاداش خواند،  نشسته می که کسیخوابیده نماز بخواند، به او نصف  که کسیرسد. و  می
 .»رسد می

توان چھار  . گاھی اوقات میشود ده میخواندو رکعت، دو رکعت به صورت نماز شب 
رکعت را با یک سالم خواند. اما در روز اگر خواست، دو رکعت، دو رکعت بخواند و یا 

 چھار رکعت با یک سالم بخواند.

 تھجدنماز  -٢

 حکم نماز شب
از او  اللهآن را بخواند،  که کسینماز شب جزو مطلق نوافل و سنت مؤکده است. 

خواند نیز  ج پیامبر و بخواند ن نماز رایا تعریف نموده و به پیامبرش نیز دستور داده تا
 فرماید: متعال می اللهشان نمود.  تشویق و آن را برای امتش مشروع کرد و ترغیب و

                                           
  ١١١٥ حدیث شمارهبخاری  -١



 ٨٥٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

َها ٱلُۡمزَّّمُِل ﴿ ُّ�
َ
� َۡل إِ�َّ قَلِيٗ�  ١َ�ٰٓ وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه قَلِيً�  ٢قُِم ٱ�َّ

َ
ۥٓ أ ۡو زِۡد َعلَۡيهِ  ٣نِّۡصَفُه

َ
أ

به پا  -جز اندکی - شب را خودپیچیده، به ای جامه«. ]٤-١[المزمل:  ﴾٤َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡر�ِيً� 
اندکی از آن کم کن. یا اندکی بر [نصف] آن بیفزای، و ای از آن را، یا  خیز [و عبادت کن]. نیمه

  ».قرآن را با ترتیل [و تأمل] بخوان

ُۡموٗدا﴿ ن َ�ۡبَعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما �َّ
َ
ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة لََّك َعَ�ٰٓ أ ِۡل َ�َتَهجَّ  ﴾٧٩َوِمَن ٱ�َّ

]  ز بگزار. قطعًا [این نماز شب،و [ای پیامبر،] پاسی از شب را [از خواب] برخیز و نما«. ]٧٩[اإلسراء:
برای افزونی مقام و مرتبۀ توست [تا درجاتت را برتری بخشد]. امید است پروردگارت تو را به 

  ».] برانگیزد مقامی پسندیده [= شفاعت

ٰٖت وَُ�يُونٍ ﴿ ْ  ١٥إِنَّ ٱلُۡمتَّقَِ� ِ� َج�َّ ُهۡم َ�نُوا ٓ َءاتَٮُٰهۡم َر�ُُّهۡمۚ إِ�َّ َ�ۡبَل َ�ٰلَِك  َءاِخِذيَن َما
ِۡل َما َ�ۡهَجُعونَ  ١٦ُ�ِۡسنِ�َ  ْ قَلِيٗ� ّمَِن ٱ�َّ ۡسَحارِ ُهۡم �َۡستَۡغفُِرونَ  ١٧َ�نُوا

َ
َوِ�ٓ  ١٨َو�ِٱۡ�

آ�ِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ  ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ لِّلسَّ
َ
[در روز قیامت،] مسلمًا پرھیزگاران «. ]١٩-١٥ات: ی[الذار ﴾١٩أ

رده کبرند؛ آنچه پروردگارشان به آنان عطا  سارھا به سر می نار] چشمهک[از بھشت] و [ ھایی باغدر 
خفتند  ی از شب را میکاند اند. آنان  ار بودهکوکدارند؛ زیرا در [زندگِی] گذشته نی است دریافت می

ای خواستند و در اموالشان بر [و بقیه را به نماز و نیایش مشغول بودند] و سحرگاھان آمرزش می
  ».سائل و محروم، حقی [معّین از صدقه و زکات] بود

 فضیلت نماز شب
 زیرا ؛ستتر ا از نمازھای نفل روز با فضیلت واست  نماز شب از برترین اعمال

است و سختی ترک خواب، و شیرینی  تر بیشبه خاطر مخفی بودن،  ،اخالص در آن
لذت مناجات با پروردگار عزیز و گرامی را به ھمراه دارد. آخر شب برترین زمان شب 

 است. به آسمان دنیا در ھمان موقع اللهزیرا نزول  ؛است

َشدُّ َوۡ� ﴿فرماید:  می الله
َ
ِۡل ِ�َ أ قۡوَُم �ِيً�  ٔٗ إِنَّ نَاِشئََة ٱ�َّ

َ
گمان،  بی«. ]٦[المزمل:  ﴾٦ا َوأ

 ».تر و استوارتر است داری [بر نفس] دشوار است، و برای گفتار [و نیایش،] مناسب زنده شب

َالِة يِبُّ انلَّ  ُسئَِل  يُّ الصَّ
َ
فَْضُل َ�ْعَد الَْمْكتُوَ�ِة؟: أ

َ
َالةِ «َ�َقاَل:  أ َالِة، َ�ْعَد الصَّ فَْضُل الصَّ

َ
أ

َالُة يِف َجوِْف اللَّيْلِ    ١».الَْمْكتُوَ�ِة، الصَّ

                                           
  ١١٦٣ حدیث شمارهمسلم  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٥٤

 

برترین «پس از نماز فرض، چه نمازی برتر است؟ فرمود: پرسیده شد:  ج از پیامبر
 .»نماز پس از نماز فرض، نماز در آخر شب است

نَّ  س َعبََسةَ  بِْن  وِ َ�ْمر نْ �َ 
َ
قَْرَب َما يَُ�وُن الرَّبُّ َعزَّ وََجلَّ ِمَن : «قَاَل  ج انلَّيِبَّ  أ

َ
إِنَّ أ

َعبِْد َجوَْف 
ْ
َ َعزَّ وََجلَّ يِف تِلَْك ال ْن يَْذُكُر ا�َّ ْن تَُ�وَن ِممَّ

َ
ِخَر، فَإِِن اْستََطْعَت أ

ْ
اللَّيِْل اآل

ْمِس   ُطلُوِع الشَّ
َ

َالَة َ�ُْضوَرٌة َمْشُهوَدٌة إىِل اَعِة فَُ�ْن؛ فَإِنَّ الصَّ  ١»....السَّ
انی شب، از یپروردگار در بخش پا«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س عمرو پسر عبسه

ه در آن وقت، کسانی باش کتوانی از  یتر است، اگر م کیاش نزد گر به بندهیھر زماِن د
 .»...زیرا فرشتگان تا طلوع خورشید شاھد و حاضر ھستند ؛ندالله ھستر کمشغول ذ

 ی اجابت دعا در شب لحظه

ِ قَاَل: سَ  س َ�ْن َجابِرٍ   يَُوافُِقَها رَُجٌل إِنَّ يِف «ُقوُل: �َ  ج ِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ

اللَّيِْل لََساَعًة ال
ْ�َطاُه إِيَّاُه، وََذلَِك لُكَّ يَلْلَةٍ 

َ
 أ

َّ
ِخَرِة، إِال

ْ
ْ�يَا َواآل ْمِر ادلُّ

َ
ُل اَهللا َخْ�ًا ِمْن أ

َ
  ٢.»ُمْسِلٌم، �َْسأ
در شب، «فرمود:  شنیدم که می ج روایت شده است که گفت: از پیامبر س از جابر

ا و یاز امور دن یکیابد و در آن، امِر نیآن را در یاگر بنده مسلمانست که ا یا لحظه
ن لحظه یسازد؛ و ا یاش را برآورده م آخرت را از الله متعال درخواست کند، الله خواسته

 ».ھا وجود دارد در ھمه شب

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُل َر�ُّنَا َ�بَارََك وَ «قَاَل:  ج أ َماِء َ�ْ�ِ  السَّ

َ
 لُكَّ يَلْلٍَة إىِل

َ
َ�َعاىل

 ُ
َ

ْستَِجيَب هل
َ
ْ�يَا ِحَ� َ�بىَْق ثُلُُث اللَّيِْل اآلِخُر َ�ُقوُل: َمْن يَْدُعوِ�، فَأ ْعِطيَهُ  ؟ادلُّ

ُ
لُِ� فَأ

َ
 ؟َمْن �َْسأ

 ُ
َ

ْغِفَر هل
َ
 ٣».؟َمْن �َْستَْغِفُرِ� فَأ

ھر شب پس از گذشتن پروردگارمان  «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
: آیا کسی ھست که مرا بخواند دیفرما یمو کند  می دو سوم شب، به آسمان دنیا نزول

تا او را اجابت کنم؟ آیا کسی ھست که از من بخواھد تا به او بدھم؟ آیا کسی ھست که 
 ».؟امرزمیند تا او را بکدرخواست آمرزش از من 

                                           
 با لفظ نسایی ٥٧٢ حدیث شمارهو نسایی  ٣٥٧٩ حدیث شمارهصحیح؛ ترمذی  -١
 ٧٥٧مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ٧٥٨ حدیث شمارهو مسلم  ١١٤٥ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٣



 ٨٥٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ابتدای نماز شب
مسلمان پس از نماز عشا با وضو و زود بخوابد تا برای نماز شب با سنت است که 

 نشاط باشد. و سنت است که ھرگاه خروس در آخر شب بانگ سر داد، بلند شود.

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحِدُ�ْم إَِذا «قَاَل:  ج أ

َ
ِس أ

ْ
يَْطاُن ىلَعَ قَاِ�يَِة َرأ َ�ْعِقُد الشَّ

،  ُهَو نَامَ  َ ثََالَث ُ�َقٍد يرَْضُِب لُكَّ ُ�ْقَدٍة َعلَيَْك يَلٌْل َطِو�ٌل، فَاْرقُْد فَإِِن اْستَيَْقَظ فََذَكَر ا�َّ
ْصبََح �َِشيًطا َطيَِّب 

َ
َلَّْت ُ�ْقَدٌة، فَأ

ْ
َلَّْت ُ�ْقَدٌة، فَإِْن َص�َّ ا�

ْ
 ا�

َ
أ َلَّْت ُ�ْقَدٌة، فَإِْن تَوَضَّ

ْ
ا�

 
َ
 أ

َّ
 ١».ْصبََح َخِبيَث انلَّْفِس َكْسَالنَ انلَّْفِس َو�ِال
ھنگام که  ک از شما شبیھر «فرمود:  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

در گوش  -ره زند و و ھنگاِم بستِن ھر گِ  یطان سه گره بر ُپشت سِر او میخوابد، ش یم
ک گره گشوده یدار شود، ی؛ بخواب. اگر شخص بیش داریدراز در پ ید: شبیگو یم -او
 ی چه نماز بخواند، ھمه شود و چنان یباز م یگریرد، گرِه دیگردد و چون وضو بگ یم

گردد و آن شخص بامدادان بانشاط و سِرحال خواھد بود؛ و گرنه، صبح را  یھا باز م گره
 .»کند یحال آغاز م یکسل و ب

 فقه نماز شب
 ج پیامبرمناسب است که مسلمان بر نماز شب حریص باشد و آن را ترک نکند. 

 کرد.  شان ورم می کرد، طوری که پاھای داری می شب زنده
َم ِمْن َذنِْبَك ل َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ُ لََك َما َ�َقدَّ ، َوقَْد َ�َفَر ا�َّ ِ : لَِم تَْصنَُع َهَذا يَا رَُسوَل ا�َّ

َر؟ قَاَل:  خَّ
َ
ُ�وَن َ�بًْدا َشُكوًرا«َوَما تَأ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
فََال أ

َ
 ٢»....أ

گناھان  اللهکنی، در حالی که  رسول الله، چرا چنین می: ای گفت ل عایشه
ای  آیا دوست نداشته باشم که بنده«ات را بخشیده است؟ فرمود:  گذشته و آینده
 »....شکرگزار باشم؟

 ین رکعات نماز شبتر بیش
یازده رکعت بوده  ج ین عمل رسول اللهتر بیشیازده یا سیزده رکعت با وتر است. 

 است.

                                           
 با لفظ بخاری ٧٧٦ حدیث شمارهو مسلم  ١١٤٢ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
 با لفظ بخاری ٢٨٢٠ حدیث شمارهو مسلم  ٤٨٣٧ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٥٦

 

 وقت نماز تھجد
وقت نماز تھجد پس از نماز عشا تا طلوع فجر دوم است. برترین نماز شب در یک 
سوم آخر شب است. باید شب را به چند بخش تقسیم کرد؛ در ثلث اول از بخش دوم 
برخیزد، سپس آخر شب بخوابد یا شب را به شش بخش تقسیم کند و در بخش چھارم 

 و پنجم بلند شود.

ِ بِْن  دِ َ�بْ َ�ْن  ِ  ب َ�ْمِرو بِْن الَعاِص  ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ «قَاَل:  ج أ  ا�َّ

َ
َالِة إىِل َحبُّ الصَّ

َ
أ

ِ ِصيَاُم َداوَُد، َوَ�َن َ�نَاُم نِْصَف اللَّيِْل َوَ�ُقوُم ثُلُثَُه، ÷ َصَالُة َداوُدَ   ا�َّ
َ

يَاِم إىِل َحبُّ الصِّ
َ
، َوأ

 ١».َوَ�ُصوُم يَْوًما، َوُ�ْفِطُر يَْوًماَو�َنَاُم ُسُدَسُه، 
ترین  محبوب«فرمود:  ج گوید: رسول الله می ب عبدالله پسر عمرو بن عاص

ی  است. او تا نیمه ÷ ی داود ترین روزه، روزه و محبوب ÷ ودنماز دا اللهنماز نزد 
روز خوابید و یک  خواند و یک ششم آن را می وم آن را نماز میسخوابید و یک  شب می

 .»گرفت در میان روزه می

 کیفیت نماز تھجد
سنت است که انسان ھنگام خوابیدن نیت نماز شب داشته باشد. اگر خواب بر او 

کریم و  اللهشود و خوابش از جانب  غلبه کرد و بلند نشد، برایش پاداش نیت نوشته می
 آید. رحیم برایش صدقه به شمار می

ی  از آخر سوره  اش پاک کند و ده آیه از چھرهھرگاه برای تھجد بلند شد، خواب را 
 آل عمران بخواند: 

ۡلَ�ٰبِ ﴿
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ �ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ١٩٠إِنَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ

�ِض 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُروَن ِ� َخلِۡق ٱلسَّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ�َّ ٱ�َّ

ٓ إِنََّك َمن تُۡدِخِل ٱ�َّاَر  ١٩١ۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ َر�ََّنا َما َخلَ  َر�ََّنا
نَصارٖ 

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۥۖ َوَما لِل�َّ ۡخَزۡ�َتُه

َ
ۡن  ١٩٢َ�َقۡد أ

َ
يَ�ِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ ٓ إِ�َّ �ََّنا رَّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۚ َر�ََّنا فَٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�نَا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  َٔ َءاِمُنوا بَۡرارِ  َٔ اَمنَّا
َ
َنا َمَع ٱۡ�  ١٩٣اتَِنا َوتَوَ�َّ

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ� إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف ٱلِۡميَعادَ  َنا َ�َ  ١٩٤َر�ََّنا َوَءاتَِنا َما وََعد�َّ

                                           
 با لفظ بخاری ١١٥٩ حدیث شمارهو مسلم  ١١٣١ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١



 ٨٥٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن  فَٱۡسَتَجاَب لَُهمۡ  نَ�ٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
َر�ُُّهۡم �

َ�ّفَِرنَّ 
ُ
�َ ْ ْ َوقُتِلُوا ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا

ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ ِيَن َهاَجُروا َ�ۡعٖض� فَٱ�َّ

ۡدخِ  َٔ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
ُ اتِِهۡم َوَ� ِۚ َوٱ�َّ نَۡ�ُٰر ثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� لَنَُّهۡم َج�َّ

ْ ِ� ٱۡ�َِ�ٰدِ  ١٩٥ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱ�ََّواِب  ِيَن َ�َفُروا نََّك َ�َقلُُّب ٱ�َّ َمَ�ٰٞع قَلِيٞل ُ�مَّ  ١٩٦َ� َ�ُغرَّ
َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

ۡ
ٰٞت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها  ١٩٧َمأ ْ َر�َُّهۡم لَُهۡم َج�َّ َقۡوا ِيَن ٱ�َّ َ�ِٰ�ِن ٱ�َّ

ِ َخۡ�ٞ لِّۡ�َبَۡرارِ  ِۗ َوَما ِعنَد ٱ�َّ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها نُُزٗ� ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ۡهِل  ١٩٨ٱۡ�

َ
�نَّ مِۡن أ

نزَِل 
ُ
ٓ أ ِ َوَما وَن ٱۡلِكَ�ِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱ�َّ ِ َ� �َۡشَ�ُ نزَِل إَِ�ِۡهۡم َ�ِٰشعَِ� ِ�َّ

ُ
ٓ أ إَِ�ُۡ�ۡم َوَما

َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب � ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِهِۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم أ

ُ
ِ َ�َمٗنا قَلِيً�ۚ أ َها  ١٩٩َ�ِٰت ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

واْ َوَصابُِرواْ َورَ  ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡصِ�ُ َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ ٱ�َّ -١٩٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠ابُِطواْ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

ھای [آشکاری]  ھا و زمین و آمد و شِد شب و روز، نشانه به راستی در آفرینش آسمان«. ]٢٠٠
] ایستاده و نشسته و بر پھلو  که الله را [در ھمۀ احوال  برای خردمندان است. [ھمان] کسانی

 پروردگارا،«گویند:]  اندیشند [و می ھا و زمین می نند و در آفرینش آسمانک آرمیده یاد می
ای؛ منّزھی تو؛ پس ما را از عذاب آتش [دوزخ] نگاه دار. پروردگارا،  را بیھوده نیافریدهھا  این

ای و ستمکاران [ھیچ]  کسی را که تو به آتش [دوزخ] درآوری، یقینًا خوار و رسوایش کرده
خواَند که: "به پروردگار خود  وردگارا، ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرامییاوری ندارند. پر

ھایمان را  ایمان آورید"؛ پس ما ایمان آوردیم. پروردگارا، پس گناھانمان را ببخش و بدی
به ما وعده رسوالنت بپوشان و ما را در زمرۀ نیکان بمیران. پروردگارا، آنچه را که به وسیلۀ 

تردید، تو خالف وعده  عطا کن و در روز قیامت رسوایمان مگردان. بیای به ما  داده
من [پاداش] عمل ھیچ «رد [و فرمود:] کپس پروردگارشان دعای آنان را اجابت  .»کنی نمی

سانی کنم؛ پس ک دیگرید تباه نمیکه ھمنوِع یک - چه مرد و چه زن - عملی از شما را صاحْب 
اند و در راه من آزار  ھای خود رانده شده اند و [یا] از خانه ردهکه [از وطن خود] ھجرت ک

زدایم و [به عنوان]  ھایشان را از آنان می اند، قطعًا بدی شته شدهکاند و  اند و جنگیده دیده
] آن جویبارھا جاری  ه از زیِر [درختانکآورم  ھایی درمی پاداشی از جانب الله، آنان را در باغ

و نزد اوست. [ای پیامبر،] رفت و آمِد کافران [برای تجارت] که پاداش نیاست؛ و الله است ک
مندی ناچیزی است؛ سپس جایگاھشان  در شھرھا [و مال و مقام آنان] تو را نفریبد. [این] بھره

اند، [در بھشت]  که از پروردگارشان پروا کرده دوزخ است و چه بد جایگاھی است! اما کسانی 
مانند.  زیر [درختان] آن جویبارھا جاری است [و] جاودانه در آن می ھایی دارند که از باغ

[این] پذیرایی از جانب الله [مھّیا شده] است و آنچه نزد الله است، برای نیکوکاران بھتر است. 
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و کسانی از اھل کتاب ھستند که به الله و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل 
ر برابر الله فروتن ھستند و آیات الله را به بھای ناچیزی شده است ایمان دارند؛ د

فروشند. اینانند که پاداششان نزد پروردگارشان [محفوظ] است. به راستی که الله در  نمی
ھای دنیوی]  اید، [بر تکالیف دینی و رنج حسابرسی سریع است. ای کسانی که ایمان آورده

باشید و پرھیزگاری پیشه کنید؛ باشد که رستگار  شکیبایی ورزید و [در برابر دشمنان] پایدار
 ».شوید

زیرا  ؛او باید مسواک بزند و وضو بگیرد. سپس دو رکعت نماز تھجد کوتاه بخواند

َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ «فرمود:  ج پیامبر
ْ
َحُدُ�ْم ِمَن اللَّيِْل، فَلْيَْفتَِتْح َصَالتَُه بَِر�

َ
 ١».إَِذا قَاَم أ

 .»در شب بیدار شد، نمازش را با دو رکعت مختصر آغاز کندھرگاه یکی از شما «
 د. بخوانسالم ک یرا با رکعت ھردو سپس دو رکعت نماز بخواند و 

ِ �َْن ُ�َمرَ َ�ْن  ، َكيَْف َصَالُة اللَّيِْل؟ ب َ�بَْد ا�َّ ِ ، قَاَل: إِنَّ رَُجًال قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
ْوتِْر بَِواِحَدةٍ َمثَْ� َمثَْ�، فَإَِذا خِ «قَاَل: 

َ
بَْح، فَأ  ٢».ْفَت الصُّ

، نماز شب را چگونه اللهرسول : ای گوید: مردی گفت می ب عبدالله پسر عمر
که طلوع فجر  یاحتمال داددو رکعت، دو رکعت خوانده شود. اگر «باید خواند؟ فرمود: 

 .»بخوانک رکعت وتر ی، باشدک ینزد
بخواند. مستحب است رکعاتی را که گاھی اوقات چھار رکعت را با یک سالم 

قضا بیاورد. (زوج) خواند، مشخص باشد. و اگر خواب رفت، در روز به صورت شفع  می

َسبٌْع، َو�ِْسٌع، َو�ِْحَدى «پرسیده شد، گفت:  ج ی نماز شب رسول الله درباره ل از عایشه
َعيِت الَفْجرِ 

ْ
َة، ِسَوى َر�  . »نه، و یازده رکعت بودغیر از دو رکعت صبح، ھفت، « ٣».َعرْشَ

اش را بیدار کند و گاھی با  اش نماز تھجد بخواند و خانواده نهاسنت است که در خ
ی نشاطش نماز را طوالنی کند. اگر چرت بر او غالب  آنان جماعت بخواند و به اندازه

شد، بخوابد. گاھی اوقات با صدای بلند و گاھی آھسته قرائت بخواند. ھرگاه به آیات 
طلب کند و چون به آیات عذاب رسید، پناه بخواھد و  ش رارحمت اللهت رسید، از رحم

 متعال است، سبحان الله بگوید. اللهھرگاه آیاتی خواند که در آن پاکی 

                                           
 ٧٦٨مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٧٤٩ حدیث شمارهو مسلم  ١١٣٧ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٢
 ١١٣٩بخاری حدیث شماره  -٣
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اْجَعلُوا آِخَر «فرمود:  ج زیرا پیامبر ؛سپس نماز تھجدش را با وتر خاتمه دھد
 .»مازتان را در شب، وتر قرار دھیدآخرین ن« ١».َصَالتُِ�ْم بِاللَّيِْل ِوتًْرا

 نماز وتر -٣

 حکم وتر
ن تشویق نمود و در به آبا گفتار و کردارش  ج وتر سنت مؤکده است که پیامبر

 آن را به جای آورده است. ،اقامت و سفر

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
وَْصاِ� َخِليِ�  س َ�ْن أ

َ
ُموَت:  ج قَاَل: أ

َ
َدُ�ُهنَّ َحىتَّ أ

َ
َصْوِم ثََالثَِة «بِثََالٍث َال أ

ىَح، َونَْوٍم ىلَعَ ِوتْرٍ  يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر، وََصَالِة الضُّ
َ
�.«٢ 

ی  به من سه توصیه کرد که تا لحظه ج گوید: دوستم رسول الله می س ابوھریره
ماه، خواندن نماز چاشت و سه روز، روزه گرفتن در ھر «کنم:  را رھا نمیھا  آن مرگ

 .»خواندن نماز وتر قبل از خواب

نَْصارِيِّ 
َ ْ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ِ  س َ�ْن أ  ٣».الِْوتُْر َحقٌّ ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلمٍ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 .»وتر بر ھر مسلمانی الزامی است« فرمود: ج گوید: رسول الله می س ابوایوب

 وقت وتر
مطمئن است،  که کسیوقت وتر پس از نماز عشا تا طلوع فجر دوم است و برای 

ْوتََر رَُسوُل «َ�ْن اَع�َِشَة، قَالَْت: بھتر است. آخر شب شود،  بیدار می
َ
ِمْن لُكِّ اللَّيِْل قَْد أ

 السَّ  ج اهللاِ 
َ

وَْسِطِه، َوآِخِرهِ، فَاْ�تََ� ِوتُْرُه إىِل
َ
ِل اللَّيِْل، َوأ وَّ

َ
 ٤».َحرِ ِمْن أ

 :خواند نماز وتر می ،ھای شب در تمام بخش ج گوید: رسول الله می ل عایشه
ن وقت یآخر و ؛ی شب و گاھی در پایان شب گاھی در اول شب، گاھی در نیمه

 .خواندن وتر، ھنگام سحر بود

                                           
 ٧٥١ حدیث شمارهو مسلم  ٩٩٨ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
 با لفظ بخاری ٧٢١ حدیث شمارهو مسلم  ١١٧٨ رهحدیث شمامتفق علیه؛ بخاری  -٢
 با لفظ ابوداود ١٧١٢ حدیث شمارهو نسایی  ١٤٢٢ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٣
 با لفظ مسلم ٧٤٥ حدیث شمارهو مسلم  ٩٩٦ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -٤
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 حداقل و حداکثر رکعات وتر
رکعت، حداقل وتر یک رکعت و حداکثرش یازده یا سیزده رکعت است که دو  .١

 یابد.  شود، و سپس با یک رکعت پایان می دو رکعت خوانده می
عمل نماید و بر  ،ی موارد جایزش به ھمه به خاطر عمل نمودن به سنت و ھمه

 یازده رکعت مداومت کند.
کمترین رکعات کامل آن سه رکعت با دو سالم و گاھی ھم با یک سالم است  .٢

 .)شود رکعت دوم تشھد خوانده نمیسر ( شود که در آخر یک تشھد خوانده می
و در رکعت  ؛در رکعت دوم، کافرون ؛ی اعلی سنت است که در رکعت اول، سوره

 سوم، اخالص را بخواند.
 داده و سپس سالم دھد انجامھرگاه پنج رکعت بخواند، در آخرشان یک تشھد  .٣

 ).شود سر رکعت دوم و چھارم تشھد خوانده نمی(
نان کند، و اگر بعد از رکعت ششم تشھد خواند و اگر ھفت رکعت خواند، نیز چ .٤

 سالم نداد، سپس بلند شد و رکعت ھفتم را خواند، اشکالی ندارد.
اگر ُنه رکعت وتر خواند، دوبار تشھد بخواند؛ یک بار پس از رکعت ھشتم و  .٥

 سالم ندھد، سپس برای رکعت نھم بلند شود و تشھد بخواند و سالم دھد.
ت مستقل وتر بخواند، سپس بعد از سالم سه مرتبه افضل آن است که یک رکع

وِس «چنین بگوید:  ُقدُّ
ْ
 ی سوم صدایش را بلند کند. و در مرتبه» ُسبَْحاَن الَْمِلِك ال

خواست  میکه  یو وقتتواند دو رکعت نشسته بخواند،  ھا پس از وتر می گاھی وقت
 رکوع کند، بلند شود و رکوع نماید.

 از وترموقت ن
بخواند. اگر ترسید که از خواب بیدار پس از نماز تھجد مسلمان نماز وتر را  .١

 «فرمود:  ج زیرا پیامبر ؛شود، قبل از خوابش وتر بخواند نمی
َ

ْن ال
َ
َمْن َخاَف أ

ْن َ�ُقوَم آِخَرُه فَلْيُوتِْر آِخَر اللَّ 
َ
ُ، َوَمْن َطِمَع أ

َ
هل وَّ

َ
يِْل، فَإِنَّ َ�ُقوَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل فَلْيُوتِْر أ

فَْضُل 
َ
بیم دارد که آخر شب بیدار ھرکس « ١».َصَالَة آِخِر اللَّيِْل َمْشُهوَدٌة، وََذلَِك أ

امیدوار بود که آخر شب بیدار  سھرک بخواند و اول شب را نشود، نماز وتر

                                           
 ٧٥٥مسلم حدیث شماره  -١
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شب با حضور فرشتگان  پایاِن  زیرا نمازِ  ؛شود، نماز وتر را آخر شب بخواند می
 .»باشد است و این بھتر می

 زوج - ابتدای شب وتر بخواند، سپس آخر شب بیدار شود، نماز شفع که کسی .٢

 ِوتَْراِن يِف يَلْلَةٍ «فرمود:  ج زیرا پیامبر ؛بدون وتر بخواند -
َ

در یک شب « ١».ال
 .»د ندارددو نماز وتر وجو

 حکم قنوت در نماز وتر
خواست  سھرک خواست بخواند و که کسیگاھی در نماز وتر قنوت خوانده شود. 

ثابت نشده  ج قنوت ترک شود. از پیامبر ،اوقات تر بیشترک کند. افضل این است که 
 که در نماز وتر قنوت خوانده باشد.

 کیفیت دعای قنوت در وتر
رکعت سوم یا پس از پایان قرائت قبل از  اِم یقخواند، پس از  ھرگاه مثًال سه رکعت می

 ج د. سپس بر پیامبرجای آوَر  را به اللهھایش را بلند کند و حمد و ثنای  رکوع، دست
 درود بفرستد و ھرچه خواست، دعای مأثور بخواند، مانند این دعا:

َْت، َوَ�ارِْك يِل ِ�يَما اللَُّهمَّ اْهِدِ� ِ�يَمْن َهَديَْت، واََعفِِ� ِ�يَمْن اَعَ�يَْت، َوتََولَِّ� «
َّ

 ِ�يَمْن تََويل
 

َ
 يَِذلُّ َمْن َوايَلَْت، َوال

َ
 ُ�ْقىَض َعلَيَْك، َو�ِنَُّه ال

َ
ْ�َطيَْت، َوقِِ� رَشَّ َما قََضيَْت، إِنََّك َ�ْقيِض َوال

َ
أ

َت َر�َّنَا َوَ�َعايَلَْت 
ْ
 ٢».يَِعزُّ َمْن اَعَديَْت، َ�بَاَر�

ای، و مرا جزو کسانی  کسانی قرار ده که آنان را ھدایت کردهی  مرا در زمره ا الله!ی«
مرا جزو کسانی قرار ده که تو یاور آنان ھستی،  ده که به ایشان عافیت عطا کردی. قرار

محفوظ  یا چه مقدر کرده و مرا از شر آن برکت بدهای،  چه به من عنایت کرده نآ ردو 
ه تو قضاوت و حکم نخواھد یو بر عل یکن یکه قضاوت م ین تو ھستیگمان ا یبدار. ب

تو  که کسیشود. و  ، ذلیل و خوار نمی)حمایت کنی( یرا تو دوست بدار یشد و ھر کس
 .»یابد. پروردگارا، تو با برکت و بلندمرتبه ھستی با او دشمنی کنی، ھرگز عزت نمی

 ثابت است: س و گاھی این قنوت را بخواند که از  عمر

                                           
  ٤٧٠ رهحدیث شماو ترمذی  ١٤٣٩ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -١
  ٤٦٤ حدیث شمارهو ترمذی  ١٤٢٥ حدیث شمارهصحیح؛ ابوداود  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٦٢

 

َْضُع اللَُّهمَّ «
َ

 نَْ�ُفُرَك، َونُْؤِمُن بَِك، َو�
َ

، َوال َ�َْ
ْ
إِنَّا �َْستَِعينَُك َو�َْستَْغِفُرَك، َونُثِْ� َعلَيَْك اخل

ْلََع َمْن يَْ�ُفُرَك. 
َ

ِْفُد، نَرُْجو اللَُّهمَّ لََك، َو�
َ

إِيَّاَك َ�ْعبُُد، َولََك نَُص�ِّ َو�َْسُجُد َو�يَِلَْك �َْسىَع َو�
اَكفِِر�َن ُملِْحٌق  رمَْحَتََك،

ْ
ىَْش َعَذابََك، إِنَّ َعَذابََك بِال

َ
 ١».َو�

گوییم و  خواھیم و برای تو ثنای نیک می جوییم و آمرزش می از تو مدد می !ا اللهی«
که به  کنیم و از کسی می یفروتنآوریم و برای تو  ورزیم و به تو ایمان می به تو کفر نمی

و برای تو نماز کنیم  می فقط تو را بندگیا الله! ی. گیریم ورزد، کناره می تو کفر می
دھیم  می انجامکنیم، عملی  کنیم، و به سوی تو تالش می خوانیم و تو را سجده می می

 عذاب تردید یبترسیم.  امیدواریم و از عذاب تو می که به تو نزدیک شویم و به رحمت تو
 .»به کفار خواھد رسید تو

 دیگری نیز بخواند و البته طوالنی نکند، مانند این دعاھا:ی  تواند دعاھای مأثوره می

ْصِلْح يِل ُد�ْيَاَي الَّيِت ِ�يَها َمَعايِش، اللَُّهمَّ «
َ
ْمرِي، َوأ

َ
ي ُهَو ِعْصَمُة أ ِ

َّ
ْصِلْح يِل ِديِ� اذل

َ
أ

َيَاَة ِز�َاَدًة يِل يِف 
ْ
ْصِلْح يِل آِخَرِ� الَّيِت ِ�يَها َمَعاِدي، َواْجَعِل احل

َ
، َواْجَعِل الَْموَْت َوأ لُكِّ َخْ�ٍ

 ٢».َراَحًة يِل ِمْن لُكِّ رَشٍّ 
ام در آن  یم را که زندگانیایھاست و دن یمن از بد ی نم را که نگه دارندهیا الله! دی«

و زندگی را باعث  باشد، اصالح بفرما یآن م یاست و آخرتم را که بازگشتم به سو
 .»ھا قرار بده ی بدی ام از ھمه رھاییی و راحتھایم و مرگم را باعث  افزایش نیکی

ُ اللَُّهمَّ «
ْ

، َوابل نُْبِ
ْ
َكَسِل، َواجل

ْ
َعْجِز، َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َقرْبِ  ْخِل، َوالَْهَرِم، وََعَذاِب إِ�ِّ أ

ْ
ال

َها، اللَُّهمَّ 
َ

نَْت َويِلَُّها َوَمْوال
َ
َها، أ نَْت َخْ�ُ َمْن َز�َّ

َ
َها أ ُعوُذ بَِك اللَُّهمَّ آِت َ�ْفيِس َ�ْقَواَها، َوَز�ِّ

َ
إِ�ِّ أ

 �ُْستََجاُب لََها
َ

 �َْشبَُع، َوِمْن َدْعَوةٍ ال
َ

 َ�َْشُع، َوِمْن َ�ْفٍس ال
َ

 َ�نَْفُع، َوِمْن قَلٍْب ال
َ

 ٣».ِمْن ِعلٍْم ال
ا ی ؛برم ، بخیلی، پیری و عذاب قبر به تو پناه میزدلیبمن از ناتوانی، تنبلی،  !للها ای«

 یھست ین کسیت کن و آن را پاک بگردان که تو بھتریش را عنایبه نفس من تقوا !الله
ثمر و  یا الله! از علِم بی. یاور و مالک و کارساِز آن ھستیتو  ؛یگردان یکه آن را پاک م

که  ییشود و از دعا یر نمیکه س یصیکه خشوع ندارد و از نفس حر یسود و از قلب یب
 .»برم یگردد، به تو پناه م یرفته نمیپذ

                                           
  ٤٢٨. ارواء الغلیل آلبانی: ٣١٤٤ حدیث شمارهصحیح؛ بیھقی  -١
 ٢٧٢٠مسلم حدیث شماره  -٢
 ٢٧٢٢مسلم حدیث شماره  -٣



 ٨٦٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

درود بخواند و در پایان این دعا و سایر دعاھا  ج سپس در پایان قنوت بر پیامبر
 اش نمالد، زیرا در سنت وارد نشده است. دستانش را به چھره

اند و خیر دنیا و آخرت را  مطابق با قرآن و سنتتواند دعاھایی که  چنین می ھم
 دربردارند، بخواند.

 حکم قنوت در غیر وتر
بر مسلمانان مصیبتی فرود آید. اینکه  در غیر نماز وتر قنوت مشروع نیست، مگر

گاه سنت است که امام یا فرد تنھا در نمازھای فرض پس از رکعت آخر و گاھی قبل  آن
آن بال را دور کند. اما قنوت در  اللهاینکه  چنان ادامه دھد تااز رکوع قنوت بخواند و ھم

 نماز صبح در ھنگام غیر مصیبت به صورت دایمی یا موقتی جایز نیست.
ھایش را باال ببرد و قنوتش را با دعا برای مؤمنان  سنت است که ھنگام دعا دست

گونه که در  ستمگران متجاوز دعا کند و آن هیعل مستضعف آغاز نموده و سپس بر
 شریعت آمده است، قنوت کوتاه باشد.

و دعا علیه کفار حربی، ستمگر، و متجاوز باشد و برای غیر اینان فقط دعای ھدایت 
 شان. شان و امید به اسالم آوردن کند، به خاطر تألیف قلوب

يِب 
َ
َفْجِر ِمَن  ج َ�ُقوُل: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

ْ
 ِمْن َصَالِة ال

ُ
َ�ُقوُل ِحَ� َ�ْفُرغ

َسُه: 
ْ
ُ َوَ�ْرَ�ُع َرأ ِقَراَءِة، َو�َُ�ربِّ

ْ
َْمدُ «ال

ْ
َدُه، َر�َّنَا َولََك احل ، ُ�مَّ َ�ُقوُل وَُهَو قَائٌِم: »َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ

نِْج الَْويِلَد �َْن الَْويِلِد، وََسلََمَة ْ�َن ِهَشااللَُّهمَّ «
َ
يِب َر�ِيَعَة َوالُْمْستَْضَعِفَ� ِمَن أ

َ
ٍم، َوَ�يَّاَش �َْن أ

تََك ىلَعَ ُمرَضَ َواْجَعلَْها َعلَيِْهْم َكِسِ� يُوُسَف ...اللَُّهمَّ الُْمْؤِمِنَ�، 
َ
 ١».اْشُدْد َوْطأ

شد و تکبیر  از قرائت نماز صبح فارغ می ج گوید: ھرگاه رسول الله می س ابوھریره

َدُه، َر�َّنَا َولََك «: دفرمو کرد، می را از رکوع بلند میگفت و سرش  می َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ
َْمدُ 

ْ
ولید بن ولید، سلمه پسر ھشام،  !ا اللهی«: دفرمو می. سپس ایستاده و چنین »احل

قھر و غضب خود را  !ا اللهیعیاش پسر ابوربیعه و سایر مؤمنان مستضعف را نجات بده. 
ای مانند خشکسالی دوران یوسف  کن و آنان را دچار خشکسالی بر قوم ُمَضر نازل

 .»بگردان

                                           
 با لفظ مسلم ٦٧٥ حدیث شمارهو مسلم  ٨٠٤ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٦٤

 

 کیفیت وتر در سفر
در سفر بر ماشین، قطار،  که کسید، وتر بخواند و رکاتراق در سفر در جایی  که کسی

ھواپیما یا کشتی سوار باشد، سنت است که نماز وترش را بر سواری و ھنگام تکبیر اول 
رو به قبله بخواند، البته اگر میسر شد. و گرنه به ھر جھتی که ممکن بود، ایستاده 

 بخواند و اگر نتوانست نشسته و با سرش اشاره کند.

َهْت بِِه  ج َن انلَّيِبُّ قَاَل: اكَ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  َفِر ىلَعَ َراِحلَِتِه، َحيُْث تَوَجَّ يَُص�ِّ يِف السَّ
 الَفَرائَِض َوُ�وتُِر ىلَعَ َراِحلَِتهِ 

َّ
  ١.يُوِمُئ إِيَماًء َصَالَة اللَّيِْل، إِال

نماز شب را بر پشت سواری و به ھر  ،در سفر ج پیامبرگوید:  می ب ابن عمر
غیر از  ؛خواند نماز وتر نیز می اش خواند و بر سواری اشاره میرفت، با  طرفی که می

 ).خواند را در حالت سواره نمیھا  آن هک( فرایض

 کیفیت قضای وتر
بیدار شد یا به از خواندن نماز وتر خواب رفت یا فراموش کرد، ھرگاه که  ھرکس

آن را به ھمان  ی آوردبه جابین اذان صبح و اقامه  گر قضای آن را. ایادش آمد، بخواند
به  قضای آن رادر روز  اما ؛دبخوانَ  - تعداد رکعات فرد - خواند صورتی که شب می

خواند، در روز دوازده  بخواند، نه فرد. اگر در شب یازده رکعت می - زوج - صورت شفع
 رکعت بخواند، دو رکعت، دو رکعت.

نَّ رَُسوَل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
ْو َ�ْ�ِهِ،  ج أ

َ
َالُة ِمَن اللَّيِْل ِمْن وََجٍع، أ اَكَن إَِذا فَاَ�تُْه الصَّ

َعةً 
ْ
َة َر�  ٢.َص�َّ ِمَن انلََّهاِر ثِنيَْتْ َعرْشَ

به سبب بیماری یا ھر علت دیگری از  ج رسول اللهگوید: وقتی  می ل عایشه
 خواند.  ماند، در روز دوازده رکعت می نماز شب باز می

 حیراونماز ت -٤

 حیم نماز تراوکح
ثابت   رد صحابهکو عمل ج اللهاز عمل رسول  و ده استکح سنت موینماز تراو

ه خواندن آن در رمضان و بعد از نماز عشا کاست  یح از جمله نوافلیباشد. نماز تراو  یم

                                           
 با لفظ بخاری ٧٠٠ حدیث شمارهو مسلم  ١٠٠٠ حدیث شمارهمتفق علیه؛ بخاری  -١
 ٧٤٦ حدیث شمارهمسلم  -٢



 ٨٦٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

استراحت  ،آن عِت کرھرچھار  نین نام گرفته چون نمازگزاران بیمشروع شده است. چن
باشد   یاش م  ن نماز انسان در خانهیردند. بھترک  یم یقرائت در نماز را طوالن و دهنمو

به جماعت ثابت شده است ھا  آن ِت برگزارییه مشروعک ییجز نماز فرض و نمازھا
 شوند.  یز در مسجد با جماعت خوانده مین نمازھا نیه اکح و... یسوف، تراوکمانند نماز 

 حیفضل نماز تراو

يِب 
َ
ِ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َما «قَاَل:  ج أ

َ
َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل

َم ِمْن َذنِْبهِ     ١.»َ�َقدَّ
د ثواب، یمان و امیس با اکھر: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س رهیاز ابوھر

 ».شود  یده میبخش یگذشته و، گناھان کند یرمضان را در عبادت سپر -یھا شب -

 حیکیفیت نماز تراو
 یشود و برا  یتا طلوع فجر خوانده م عشا ح در ماه رمضان پس از نمازینماز تراو -١

عت بخواند کازده ریح را یه امام نماز تراوکن است یمردان و زنان سنت است. و سنت ا
در ده روز آخر عت بخواند اما کزده ریس یو گاھ -عات افضل استکن تعداد ریو ا-

را در  ھا شبن یتمام ا ج اللهرسول  ؛ زیراندک یوع و سجده را طوالنکام و ریرمضان ق
 یالکعات خواند، اشکن تعداد ریاز ا تر بیشا یتر  کم یسکرد. و اگر ک  یم ینماز سپر

 ندارد.
ھرچھار  یو گاھ -وه افضل استین شیو ا-خواند بسالم  یکعت را با کھر دو ر

 سالم بخواند. یکعت را با کر

ِ  ل اَع�َِشةَ  ُسئِلَْت الف)  يِف َرَمَضاَن؟ َ�َقالَْت: َما اَكَن  ج َكيَْف اَكنَْت َصَالُة رَُسوِل ا�َّ
 ِ ْرَ�ًعا، فََال �ََسْل  ج رَُسوُل ا�َّ

َ
َعًة يَُص�ِّ أ

ْ
َة َر� يَِز�ُد يِف َرَمَضاَن َوَال يِف َ�ْ�ِهِ ىلَعَ إِْحَدى َعرْشَ

، ُ�مَّ يَُص�ِّ ثََالثًاَ�ْن  ْرَ�ًعا، فََال �ََسْل َ�ْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ
َ
، ُ�مَّ يَُص�ِّ أ  ٢.ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ

: رسول پاسخ داددر رمضان سوال شد،  ج اللهدر مورد نماز رسول  ل شهیعاز ا
عت کچھار رابتدا خواند.   یعت نمکازده ریش از یگر بید یھا  در رمضان و ماه ج الله

                                           
 با لفظ بخاری ٧٥٩و مسلم حدیث شماره  ٢٠٠٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ١١٤٧بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٦٦

 

 ییبایه از زکخواند   یعت مکو طول نمازش مپرس؛ سپس چھار ر ییبایه از زکخواند   یم
 . خواند  یعت مکن نماز مپرس؛ سپس سه ریو طول ا

ةَ  ج : اَكَن رَُسوُل اهللاِ قَالَ ب َ�ْن اْ�َن َ�بَّاٍس ب)  يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل ثََالَث َعرْشَ

َعةً 
ْ
  ١.َر�

 خواند.  یعت مکزده ریدر شب س ج اللهرسول  گوید: یم ب عباساز ابن 

  ج قَالَْت: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  ج َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ ج) 
َ
ْن َ�ْفُرغ

َ
يَُص�ِّ ِ�يَما َ�ْ�َ أ

ِعَشاِء 
ْ
َعتََمَة  -ِمْن َصَالِة ال

ْ
َفْجِر،  -َوِ�َ الَّيِت يَْدُعو انلَّاُس ال

ْ
 ال

َ
َعًة، �َُسلُِّم إىِل

ْ
َة َر� إِْحَدى َعرْشَ

، َوُ�وتُِر بَِواِحَدةٍ  َعتَْ�ِ
ْ
  ٢ .َ�ْ�َ لُكِّ َر�

نماز عشا تا  ی  در فاصله ج رسول اللهد: یگو  یه مکت است یروا ل شهیاز عا
ک یداد و سپس  یخواند و در ھر دو رکعت سالم م یازده رکعت نماز میده دم یسپ

  گزارد. یرکعت وتر م
وتر را پس از تھجد  -ن نماز شب استیه آخرک-خواند   ینماز تھجد م که کسی -٢
نماز وتر ز یاو نح را ھمراه امام بخواند و امام نماز وتر بخواند، یدھد. و اگر نماز تراو قرار 

 صورت زوج نماز بخواند.ه ستاد، بیان شب به نماز ایخواند و اگر پابرا ھمراه امام 
امال کد یح و ... به مسجد برود، بایتراو دماننا نفل ینماز فرض  یخواست برا یاگر زن

 باشد تا سبب فتنه نشود. ییش و استعمال ھرگونه خوشبویده و بدون آرایپوش
 شود؟  یماموم محاسبه م یچه وقت پاداش نماز شب برا

ه امام از کنیستد تا ایه ھمراه امام به نماز شب باکن است یماموم افضل ا یبرا -١
 ایعت کست و سه ریا بیعت کزده ریا سیعت کازده ریارغ شود. چه امام نماز ف

او نوشته  یام شب برایه پاداش قکنین مقدار بخواند. تا ایاز ا تر بیشا یتر  کم

إِنَُّه َمْن قَاَم َمَع اإلَِماِم َحىتَّ «د: یفرما  یه مکاست  یل آن رھنمود نبویشود. و دل
ُ ِ�يَاُم 

َ
ه امام از کنیستد تا ایس ھمراه امام به نماز باکھر« :٣»يَلْلَةٍ َ�نرَْصَِف ُكِتَب هل

 ».شود  ینوشته م یو یام شب براینماز فارغ شود، پاداش نماز و ق

                                           
 لمبا لفظ مس ٧٦٤ و مسلم حدیث شماره ١١٣٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٧٣٦مسلم حدیث شماره  -٢
 با لفظ ترمذی ٨٠٦و ترمذی حدیث شماره ١٣٧٥صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣
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 یسک یح با دو امام بر مردم اقامه شد، پاداش نماز شب برایاگر نماز تراو -٢
ردن کامل کامام دوم در زیراامام نماز بخواند. ھردو  ه ھمراهکشود   ینوشته م
 نمازگزاران، نائب امام اول است. ینماز برا

 حیامامت نماز تراو
ن قرائت و یه از بھترکاست  یسکح در رمضان، یسزاوارتر از ھمه به امامت نماز تراو

مصحف بخواند.  یه امام حافظ نباشد، از روک ین حفظ برخوردار باشد. در صورتیبھتر
 ،ت نماز و وقار مناجاتأیبا ھ زیرا؛ ل، ممنوع استیموبا یاما قرائت مصحف از رو

رود و تنھا از   یا ... میل یچون قطع شدن موبا یالکمنافات دارد و احتمال ھرگونه اش
 مصحف اجازه داده شده که امری ثابت است. ین جھت به خواندن از رویا

سر نبود یند و اگر مکه امام تمام قرآن را در رمضان تالوت کن است یت در ایاولو
 را در نماز بخواند.   از آن یبخش

 دعا به ھنگام ختم قرآن
 ز ازیندارد و ن یردن به ھنگام ختم قرآن در نماز، اصل و اساسی از سنت نبوکدعا 

ردن به ھنگام ختم قرآن و بیرون از نماز، کاز صحابه ثابت نشده است. اما دعا یک  ھیچ
 یبرا یمخصوص یاست. و دعا یاریآن اخت کثابت است. پس انجام و تر س از انس

ا یاز قرآن و سنت بخواند،  ییتواند، ھر دعا  یس مکن ھریختم قرآن وجود ندارد. بنابرا
 دارد. یو نبو یقرآن یه مبناکرا بخواند  ییدعا

 دینماز ع -٥
 انواع عبادات به دو گونه است: یم جمع شدن براکح

 است ا سنتی ؛ وگانه و جمعه پنج ینمازھا دمانن استیا واجب  :دهکؤمالف) سنت 
ن موارد سنت یسوف و استسقاء؛ تمام اکح و نماز ید فطر و قربان و تراوینماز دو ع دمانن

 باشند.  یسته محافظت و مداومت میه شاکاست  دهکؤم
ا ینماز نافله چون نماز شب  یست مانند جمع شدن براین دهکؤمب) آنچه سنت 

صورت ه د بیز است اما نبایانجام شود، جا یصورت جمعه ب یگاھ ین مواردیدعا؛ چن
 رد.یقرار گ یشگیھم یعادت
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 ج رسول الله یھا  خطبه
 دو گونه بود: ج رسول الله یھا  خطبه

شد؛ مانند خطبه   یشه خوانده میه ھمک ییھا  ا ھمان خطبهیراتبه  یھا  الف) خطبه
شود و در   یخوانده مسوف. در نماز جمعه دو خطبه قبل از نماز کجمعه و استسقاء و 

 یکشود. و در نماز استسقاء   یخطبه بعد از نماز خوانده م یکسوف تنھا کد و ینماز ع
 شود.  یخطبه قبل از نماز خوانده م

در مورد  ج اللهرسول  یشد. گاھ  یخوانده م یه گاھک یعارض یھا  ب) خطبه
راد یخطبه ا ،مورد رشوهه در ک  خواند. چنان  یل وجود سبب آن خطبه میبه دل یا  مساله

 ل موارد خطبه خواند.ین قبیرده بود و از اک یه دزدک یز در مورد زن مخزومینمود و ن
ت یفکیان دھد و موضوع و مقدار و کھا را ت  ه قلبکسته است خطبه چنان باشد یشا

 یب به موضوعاتین الزم است خطیآن در وجود نمازگزاران موثر افتد. بنابرا یادا
ن یز چنیراتبه ن یھا  ان حق در آن موارد نیاز دارند. و در خطبهیمردم به ب هکبپردازد 

 ند.کعمل 

 مسلمانان یدھایع
د یرا عھا  آن عتیشوند و شر  یرار مکت(ھر سال) ه ک است یید عبارت از روزھایع

 قرار داده است.
 د وجود دارد:یدر اسالم سه ع

 ن پرداخته شد.آ هبتر   شیه پکه روز جمعه ھر ھفته است ک ید ھفتگیع -١
 ن روز شوال ھر سال.ید فطر؛ اولیع -٢
 الحجه از ھر سال.  ین روز ماه ذید قربان؛ دھمیع -٣

 دیت نماز عیمت مشروعکح
 ید قربان بعد از ادایماه رمضان و نماز ع ی  د فطر پس از اتمام روزهینماز ع

باشد.   یمالحجه، از محاسن اسالم   یذ یتدابافتن ده روز ایان یحج و پا ی  ضهیفر
متعال  اللهاز  یرگزارکش ین دو عبادت بزرگ براید را پس از این دو عیمسلمانان ا

 دھند.  یانجام م
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�ٍَس 
َ
ِ  س َ�ْن أ الَْمِدينََة َولَُهْم يَْوَماِن يَلَْعبُوَن ِ�يِهَما، َ�َقاَل: َما  ج قَاَل: قَِدَم رَُسوُل ا�َّ

َْوَماِن؟ قَالُوا: ُكنَّا 
ْ

ِ َهَذاِن ايل َاِهِليَِّة، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َ قَْد «: ج نَلَْعُب ِ�يِهَما يِف اجل إِنَّ ا�َّ

ِفْطرِ 
ْ
ْضىَح، َو�َْوَم ال

َ ْ
ا ِمنُْهَما: يَْوَم األ بَْدلَُ�ْم بِِهَما َخْ�ً

َ
  ١.»أ

نه در دو ینان مدکه ساکنه شد یوارد مد یدر حال ج اللهد: رسول یگو  یم س انس
ست؟ گفتند: در ین دو روز چی: افرمود اللهپرداختند. رسول   یم یروز معین به باز

شما دو  یمتعال برا الله«: فرمود ج اللهم. رسول یردک  یم ین دو روز بازیت در ایجاھل
 ».رده است؛ روز قربان و روز فطرکھا  آن نیگزیروز بھتر جا

 دیم نماز عکح
د: یفرما  یمتعال م اللهباشد.   یده مکد بر ھر مرد و زن مسلمان سنت موینماز ع

نھایت [از جمله  [ای پیامبر،] به راستی که ما خیِر بی« ].٢وثر: ک[ال ﴾٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َرۡ ﴿
 ».کوثر در بھشت را] به تو عطا کردیم حوض

 دیوقت نماز ع
شود و تا زوال   یزه آغاز مین یک ی  د به اندازهید از ارتفاع خورشیوقت نماز ع

د مطلع نشدند و پس ید بودن روز عید از عید ادامه دارد. اما اگر تا زوال خورشیخورش
خوانند. و   یآن روز در وقت مشخص آن م ید را فردایاز زوال متوجه عید شدند، نماز ع

 نند.ک  ینم ید، قربانید قربان جز بعد از نماز عیدر ع

 دیرفتن به نماز ع
ن لباسش یند و بھترکند، نظافت ک  یت مکد شریدر نماز ع که کسیسنت است  -١

ن روز اظھار یواقع به مناسبت ا ند. و درکاستفاده  ییرا بپوشد و از عطر و خوشبو
نند اما ھمراه مردان کنند و از عطر استفاده کش ید آرایھا نبا  ند. زنکو سرور  یشاد
دن یشن یانه ھستند، برایه در حالت عادت ماھک ید خارج شوند. و زنانینماز ع یبرا

 رند.یفاصله بگ یخطبه حضور داشته باشند و از مصل

مِّ َعِطيَّةَ 
ُ
َمَرنَا «قَالَْت:  ل َ�ْن أ

َ
نْ  - ج َ�ْعِ� انلَّيِبَّ  -أ

َ
َعَواتَِق،  أ

ْ
ِعيَديِْن، ال

ْ
ِْرَج يِف ال

ُ
�

َن ُمَص�َّ الُْمْسِلِم�َ 
ْ
ل ْن َ�ْعزَتِ

َ
ُيََّض أ

ْ
َمَر احل

َ
ُُدوِر، َوأ

ْ
 ٢.»وََذَواِت اخل

                                           
 با لفظ ابوداود ١٥٥٦و نسایی حدیث شماره  ١١٣٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ٨٩٠و مسلم حدیث شماره  ٣٢٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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د فطر و قربان دختران یبه ما دستور داد در دو ع ج پیامبرد: یگو  یم ل هیعط ام
امر نمود  حایضم. و به زنان یبیاور ین را با خود به مصلینش  زگان پردهینوجوان و دوش

 رند.یه از محل نماز فاصله بگک
توانند   ید خارج شوند و اگر مینماز ع یسنت است نمازگزاران صبح زود برا -٢

به  یا  لهیتوانند با وس  سر نبود مییه مک ینند و در صورتک یاده طیرا پ یمصل ریمس
 ندازد.یَ ر بیرا تا وقت نماز به تاخ یرفتن به مصل ،نند. اما امامکت کحر یمصل یسو

ن یگونه ھم ا نیبرگردد. تا ا یگریرفته و از راه د یبه مصل یه از راھکسنت است 
 کند. یرویپ یھم از سنت نبورده باشد و کرا اظھار  یم شرعکح

خرما ) زوج(مخالف د فطر قبل از رفتن به نماز، به تعداد فرد یسنت است در ع -٣
ه از گوشت کنینخورد تا ا یزید چید قربان تا بعد از نماز عیخورده شود و در روز ع

 ه باشد.داشت یقربانت ینبخورد، البته اگر  اش یقربان

 دیان نماز عکم
شھر خوانده شود. و چون  یکابان نزدید در بینماز ع هکن است یسنت ا -١

 شود. اللهر کد مشغول ذینمازگزار به محل نماز رس
ا یا سرما یچون باران  یل عذریشود مگر به دل  ید در مساجد خوانده نمینماز ع

د در مسجدالحرام خوانده یه نماز عکه کل؛ مگر در مین قبیاز ا یالتکمشقت و مش
 شود.   یم

د و بعد یز است قبل از نماز عیشود، جا  ید مینماز ع یوارد مصال که کسی یبرا -٢
ن یه در اکشده نباشد  یه در وقت نھکاست  ین در صورتیاز آن، نماز نافله بخواند. و ا

ر یبکه ھمان تکن وقت یز است. و به عبادت ایالمسجد جات یصورت فقط نماز تح
 ه امام وارد شود.کنیاست، مشغول شود تا ا

 دینماز ع روش
عت نماز بدون اذان و اقامه کد امام حاضر شده و دو رید فرا رسیچون وقت نماز ع

د و در یگو  یاحرام م ریبکر با تیبکا نه تیعت اول ھفت که دو رکن صورت یخواند. به اب
 ی  ه بعد از خواندن سورهکد. سنت است یگو  یر میبکام، پنج تیعت دوم پس از قکر

عت دوم پس از فاتحه ک) و در ری(اعل ی  عت اول سورهک، در ریفاتحه به صورت جھر
 ی  عت دوم سورهکعت اول سوره (ق) و در رکه در رکنیا ایه) را بخواند؛ ی(غاش ی  سوره
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ا شود یاح یه سنت نبوکنیچنان بخواند تا ا ین و گاھیچن یند. گاھک(قمر) را تالوت 
 ده در سنت عمل شود.مختلف وارد ش یھا  و به صورت

 دیع ی  خطبه
 الله ین خطبه حمد و ثنایخواند. در ابچون امام سالم داد، رو به مردم خطبه 

عت و ید. و مردم را به عمل به شریگوبر یبکپرداخته و ت یرگزارکمتعال گفته و به ش
 ند.کق یتشو یاو تعال یز از نافرمانیو پرھ اللهبه اطاعت از  یبندیپا

ح دھد. و یرا توض یام قربانکند و احکق یردن تشوک یمردم را به قرباند قربان یدر ع
 د. یق نمایشش روز اول شوال تشو ی  د فطر مردم را به استقامت در عبادت و روزهیدر ع

 دیام نماز عکاح
ساقط  ید را بخواند، نماز جمعه از ویس نماز عکد روز جمعه باشد، ھریچون ع

د را ینماز ع که کسیخواند. اما امام و   ینماز ظھر مشود و به جای نماز جمعه،   یم
 یرات اضافیبکاز ت یکی ،دید نماز جمعه را بخواند. و اگر امام در نماز عینخوانده است با

 ؛ زیرار فراموش شده ساقط خواھد شدیبکند، تکند و قرائت را شروع کرا فراموش 
آغاز نماز ھمچون  رِ یبکسنت است و محل آن فوت شده است. نمازگزاران ھمراه با ت

د و یعت عکدر دو ر یرات اضافیبکنند اما ھمراه تک  ین میدینماز فرض و نفل رفع 
 نند.ک  ین نمیدیاستسقاء، رفع 

ادآور یرا ھا  آن فیاش به پند و اندرز زنان بپردازد و وظا  سنت است امام در خطبه
 ق نماید.یرا به صدقه دادن تشوھا  آن ند وکشده و گوشزد 

ابد، پس از سالم دادن امام یامام را قبل از سالم در ،دیدر نماز ع که سیک
نماز  که کسیرساند. و   ه مشروع شده، به پایان میک  د را چنانیزد و نماز عیخ  یبرم

د را خواند، ھر نمازگزاری اختیار یندارد. و چون امام نماز ع ییدش فوت شود، قضایع
ن افضل یند و اکند و خطبه را گوش یبازگردد یا بنشند و ک کرا تر یدارد که مصل

 ند و به خطبه گوش دھد.یه بنشکاست؛ پس بھتر آن است 

 دیر در روز عیبکم تکح
ر راه و مساجد و ید، در خانه و بازار و در مسیام عیسنت است عموم مسلمانان در ا

 ند.یگو  یر نمیبکبلند ت یگانه با صدایند. اما زنان در حضور افراد بیر بگویبک... ت



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٧٢

 

 ریبکاوقات ت
د یشود و تا خوانده شدن نماز ع  ید آغاز میر از شب عیبکد فطر وقت تیدر ع -١

 ادامه دارد.
الحجه شروع شده و تا غروب   یذ ز اولروآغاز ر از یبکد قربان وقت تیدر ع -٢

 زدھم ادامه دارد.ید روز سیخورش

 ریبکصفت ت

ْ�رَبُ «د: یگو  یر میبکا به صورت زوج تی -١
َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ ْ�رَبُ  ،ا�َّ

َ
ُ أ ُ َوا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
 ،ال

َْمدُ 
ْ
ِ احل ْ�رَبُ َوِ�َّ

َ
ُ أ  ».ا�َّ

ْ�رَبُ «د: یگو  یر میبکه به صورت فرد تکنیا ای -٢
َ
ُ أ ْ�رَبُ  ،ا�َّ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ   ،ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ال

ْ�رَبُ 
َ
ُ أ ُ َوا�َّ ْ�رَبُ  ،ا�َّ

َ
ُ أ َْمدُ  ،ا�َّ

ْ
ِ احل ْ�رَبُ َوِ�َّ

َ
ُ أ  ».ا�َّ

ُ «د: یگو  یر میبکه در بخش اول به صورت فرد و در بخش دوم زوج تکنیا ای -٣ ا�َّ
ْ�رَبُ 

َ
ْ�رَبُ  ،أ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ ْ�رَبُ  ،ا�َّ

َ
ُ أ ُ َوا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
َْمدُ  ،ال

ْ
ِ احل ْ�رَبُ َوِ�َّ

َ
ُ أ از  یکیو ھربار به » ا�َّ

 است. یارید، اختیر بگویبکدام صورت تکه به کنید و ایگو  یر میبکن سه صورت تیا

 دیدر روز ع یشاد

نَْصاِر ُ�َغنِّيَاِن  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
بُو بَْ�ٍر وَِعنِْدي َجاِرَ�تَاِن ِمْن َجَوارِي األ

َ
قَالَْت: َدَخَل أ

َمَزاِمُ� 
َ
بُو بَْ�ٍر: أ

َ
، َ�َقاَل أ نَْصاُر يَْوَم ُ�َعاَث، قَالَْت: َولَيَْستَا بُِمَغنِّيَتَْ�ِ

َ
بَِما َ�َقاَولَِت األ

 ِ يَْطاِن يِف َ�يِْت رَُسوِل ا�َّ ِ  ج الشَّ بَا بَْ�ٍر، إِنَّ : «ج وََذلَِك يِف يَْوِم ِ�يٍد، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
يَا أ

  .»ِ�يًدا وََهَذا ِ�يُدنَا ِللُكِّ قَْومٍ 
ه دو دختر نابالغ از دختران انصار ک  ابوبکر درحالی وارد شد : گوید یم ل شهیعا

(روز جنگ اوس با ُبعاث ه انصار در روز ک گفتند می لماتی راکنزد من بودند و با آواز 
ر کخوان نبودند. ابوب هد: آن دو دختر آوازیگو  یم ل شهی. عاخواندند  میخزرج) 

د بود. رسول ین واقعه در روز عیو ا »؟ج اللهرسول  ی  طان در خانهیش دایص«گفت: 
  ١».د ما استیدی دارد، و امروز ھم عی! ھر ملت و قومی عرکابوبای «: فرمود ج الله

                                           
 با لفظ بخاری ٨٩٢و مسلم حدیث شماره  ٩٥٢حدیث شماره متفق علیه؛ بخاری  -١



 ٨٧٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 حرام یو سرگرم یشاد
ه کنیا ایرد یا سبب امری حرام قرار گیھمراه باشد  یاب حرامکه با ارتک یھر عمل

 گران را به دنبال داشته باشد، حرام است.یا ترساندن دیت نفس کھال
شه و امثال یز و خوردن شیل تیدن بر ابزار و وسایمانند خواب یعیر طبیو ھر عمل غ

ز یجا یچ مسلمانیھ یحرام است. و برا یھا  یاز سحر و سرگرم یدروغ و بخش یآن نوع
در آن فتنه و ؛ زیرا ز شاھد آن باشدیاموزد و نیگران بیرا فراگرفته و به د  ه آنکست ین

 نھفته است.  یت و نابودکخطر و ھال

 شود  یبرخوردار م یاز نعمت که کسیگفتن به  یکتبر
برخوردار شده، مستحب است  یاز نعمت که کسیگفتن و مصافحه با  یکتبر
نھاده ده است و با آن بر تو منت یبه تو بخش اللهد: به خاطر آنچه یبگو یه به وک  چنان

 م.یگو  یم یکتبر

َواْستََعْرُت ثَْوَ�ْ�ِ فَلَِبْستُُهَما،  :-َوِ�يهِ  -ِة تَوَ�ِتهِ  قِصَّ يِف – س َكْعِب بِْن َمالٍِك  َ�نْ 
 ِ  رَُسوِل ا�َّ

َ
اِ� انلَّاُس فَوًْجا فَوًْجا، ُ�َهنُّوِ� بِاتلَّْوَ�ِة، َ�ُقولُوَن: تِلَْهِنَك ج َوا�َْطلَْقُت إىِل ، َ�يَتَلَقَّ

 ِ ِ َعلَيَْك، قَاَل َكْعٌب: َحىتَّ َدَخلُْت الَمْسِجَد، فَإَِذا رَُسوُل ا�َّ ُ انلَّاُس،  ج تَْوَ�ُة ا�َّ
َ

َجالٌِس َحْوهل
ِ ُ�َهْرِوُل َحىتَّ َصافََحِ� وََهنَّاِ�  َّ َطلَْحُة ْ�ُن ُ�بَيِْد ا�َّ   »....َ�َقاَم إيِلَ

دو «... د: یگو  یاش م  داستان توبهر که در ذکت است یروا س کعب بن مالکاز 
به راه افتادم.  ج اللهرسول  یدم و به سویت گرفتم و پوشی) به عارییلباس (ازار و ردا

ام، به من   رفته شدن توبهیآمدند و به خاطر پذ  یمردم گروه گروه به استقبال من م
ه کنیباد. تا ا کمبار اللهات از جانب   رش توبهیگفتند: پذ  یردند و مک  یعرض م یکتبر

اند، پس   نشسته و مردم اطرافش را گرفته ج اللهه رسول کدم یوارد مسجد شدم، د
 یکرد و به من تبرکد و با من مصافحه یمن دو یدالله بلند شد و به سویطلحة بن عب

 ١».گفت...

 نوظھور یدھایع
د ید قربان، عید فطر، عید دارند. (عیتر گذشت، مسلمانان سه ع  شیه پک  چنان

 جمعه) یھفتگ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٦٩و مسلم حدیث شماره  ٤٤١٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٧٤

 

 یالدیا می ین روز سال ھجریچون اول ییھا  چون جشن تولد و مناسب یادیاما اع
ا روز ی ج اللهالد رسول یشعبان، روز م ی  مهی)، شب اسراء و معراج، شب نیا شمسی(

ن به یه در دکھستند  ییھا  بدعت یافته، ھمگیان مسلمانان انتشار یه در مکمادر و ... 
را برپا  ییھا  ن جشنیس چنکندارند. و ھر یعت اسالمیدر شر یگاھیوجود آمده و جا

ھا  آن یبرگزار یرا برا یا اموالیفرا خوانده ھا  آن یا به سویند کاقرار ھا  آن ا بهیداشته 
نند، ک  یعمل مھا  آن ه بهکرا  یسانکار است و عالوه بر گناه خود، گناه ک  ند، گنهکخرج 

 د. یشکبه دوش خواھد نیز 

َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َو�َتَّبِۡع ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١ َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ِۦ َما تََو�َّ  ].١١٥[النساء:  ﴾١١٥َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِنَِ� نَُوّ�ِ

یت برایش روشن شد با پیامبر مخالفت کند و از پس از آنکه [راه حق و] ھدا و ھر کس «
راھی جز راه مؤمنان پیروی کند، او را به آنچه [برای خود برگزیده و از آن] پیروی کرده 

 ».کشانیم؛ و [حقا که دوزخ] چه بد جایگاھی است! گذاریم و به دوزخ می است وامی
ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢ ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس َمْن : «ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْحَدَث يِف أ

َ
أ

   ١.»ِ�يِه، َ�ُهَو رَدٌّ 
ن و ین امر ما (دیس در اکھر: «فرمود ج اللهرسول  گوید: می ل شهیاز عا

، آن د نداشته استوجوآن  دره کند کجاد یا یدیز جدی) چیعت اسالمیشر
  ».عمل مردود است

 مختلف یھا  ت در مناسبتکمشار
با عبادت ندارند، ھمچون روز  یچ ارتباطیه ھک یجھان یھا  مناسبتت در کشر یبرا

 و ... دو حالت متصور است: یارکو ھفته درخت یکسالمت، ھفته تراف
 ت درکد مطرح ھستند، شریای با عنوان ع  در منطقه ییھا  ن مناسبتیالف) اگر چن

ن یاست؛ و ھمچند یاد مسلمانان مشخص و محدود به سه عیاع ؛ زیراستیز نیجاھا  آن
 ست.یز نیز جایفار باشد، نک یھا  از باب تشابه به مناسبت ییھا  ن مناسبتیاگر چن

ت مصلحت یامور و رعا یدھ  م و سازمانیھا از جھت تنظ  ن مناسبتیب) اما اگر ا
 یکو نظافت و تراف یارکدربرداشته باشد مانند ھفته درخت یر و خوبیامت باشد و خ

                                           
 با لفظ بخاری ١٧١٨و مسلم حدیث شماره  ٢٦٩٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٨٧٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

مصلحت نھفته ھا  آن در؛ زیرا ز خواھند بودیرار نشود، جاکمداوم ته ک یو... در صورت
 است.

 سوف و خسوفکنماز  -٦
 از آن در شب. یا بخشیامل کن رفتن نور ماه به طور یخسوف: از ب

 از آن در روز. یا بخشیامل کد به طور یسوف: پنھان ماندن نور خورشک
شود:   یه گفته مک  رود چنان  یار مکز به ین یگرید ین دو اصطالح برایاز ا یکھر

 سف القمر؛ کخسفت الشمس و 

 ه و نشانه الھیین آیسوف، اکفقه 
مان و رو آوردن به طاعت یش ایو افزا ید الھیسوف باعث اخالص در توحک ی  دهیپد

او  یو بازگشت به سو اللهو ترس از  یز از گناھان و معاصیو پرھ یو دور یو فرمانبردار
 شود.   یبا توبه از گناھان م

ھا [و  و ما نشانه« ]٥٩[اإلسراء:  ﴾َوَما نُۡرِسُل بِٱ�َ�ِٰت إِ�َّ َ�ۡوِ�ٗفا﴿د: یفرما  یمتعال م الله
 ».فرستیم دادن [مردم] نمی معجزات] را جز برای بیم

 سوفکم نماز کح
ده کسوف بر ھر مرد و زن مسلمان در حضر و سفر سنت موکنماز خسوف و 

 باشد.   یم
يِب 

َ
نَْصارِيِّ  َ�ْن أ

َ ْ
َقَمَر آَ�تَاِن ِمْن  : إِنَّ ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َمْسُعوٍد األ

ْ
ْمَس َوال الشَّ

َحٍد ِمَن انلَّاِس، 
َ
 َ�نَْكِسَفاِن لَِموِْت أ

َ
ْ�تُْم آيَاِت اِهللا، ُ�َوُِّف اُهللا بِِهَما ِعبَاَدُه، َو�ِ�َُّهَما ال

َ
فَإَِذا َرأ

  ١ .، َواْدُعوا اَهللا َحىتَّ يُْ�َشَف َما بُِ�مْ ِمنَْها َشيْئًا فََصلُّوا
د و ماه دو یخورش: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س یاز ابومسعود انصار

بندگانش را ھا  آن ی  لهیمتعال به وس اللهھستند.  الله(قدرت)  یھا  نشانه از نشانه
 یکیشوند. چون با   ینم گرفتگیاز مردم دچار یک  ھیچ مرگ یترساند. و آن دو برا  یم
ن حالت بر طرف یه اکنید تا ایاد بخوانیرا به فر اللهد و ید، نماز بخوانیمواجه شدھا  آن از

 ». شود

                                           
 لفظ مسلمبا  ٩١١و مسلم حدیث شماره  ١٠٤١بخاری حدیث شماره  متفق علیه؛  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٧٦

 

 سوفکوقت 
د و ماه یه طلوع خورشک  دھند چنان  یم یسوف در اوقات مشخصی روکخسوف و 

 ز اوقات مشخصی دارند.ین
ان ماه و وقت خسوف یپا د دریسوف خورشکه وقت کن مقدر شده یچن اللهسنت 

 ماه) باشد.  ١٥و  ١٤، ١٣ض (یب یھا شبماه در 
ه با محاسبه دانسته کاست  یسوف و خسوف از جمله علوم حسکدانستن زمان 

ا یمختلف دن یرا در شھرھا   ق آنیه منجمان زمان دقکن اساس است یشود و بر ا  یم
دھند. و نماز   یاغلب در وقت مشخص شده رخ م ونند ک  یارزیابی کرده و اعالم م

 شود.  یخوانده نم یت بصریسوف جز با روک

 سوفکسبب 
 .یونکو سبب  یدارد: سبب شرع یسوف دو سبب اصلکرخ دادن 

نند و از که از گناھان توبه کنیعبارت است از ترساندن بندگان تا ا یسبب شرع
خود اظھار  کدر مل یجھان ھست یمتعال به عنوان پادشاه و فرمانبردار الله یطرف

 ند.کتصرف 
؛ و کسوف ھشداری برای وقوع کیفر و مجازات است ردین اگر توبه صورت نگیبنابرا

سوف به دعا و نماز و صدقه و استغفار امر که مردم به ھنگام کن اساس است یبر ا
 اند.  شده

 باشد.  یم نید و زمین خورشیسوف، قرار گرفتن ماه در بک) یعی(طب یونکاما سبب 
نور ماه از  ؛ زیراباشد  ید و ماه مین خورشین بیو سبب خسوف ماه، قرار گرفتن زم

 شود.  ین مید تامیخورش
ه نورش کاست  یا  نهیاست و ماه مانند آ ید ھمچون چراغ و مشعلیدر واقع خورش

چراغ ن ین بیند. و چون زمک  یس مکن منعیرا به زم   رد و سپس آنیگ  ید میرا از خورش
 اس نور ماه حاصل خواھد شد.کرد، انعینه قرار گیو آ

 سوفکوقت نماز 
 باشد.  ین حالت مین رفتن ایا خسوف تا از بیسوف ک یسوف از ابتداکوقت نماز 

 سوفککیفیت نماز 
ن یآن با ا یبرگزار یا روز برایسوف و خسوف اذان و اقامه ندارد. اما در شب کنماز 

َالةُ شود: (  یم یالفاظ اطالع رسان  شود.   یا چند بار گفته می یکه ک) َجاِمَعةٌ  الصَّ



 ٨٧٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

به  یطوالن یا  فاتحه را به ھمراه سوره ی  ر گفته و سورهیبکن نماز، امام تیدر ا 
وع برخاسته و کآورده، از ر   یبه جا یوع طوالنکخواند؛ سپس ر  یم یصورت جھر

َدُه َر�َّنَا«د: یگو  یم َْمدُ  َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ
ْ
فاتحه را    ند. سپس سورهک  یاما سجده نم »لََك احل

تر   وتاهک یوعکخواند و ر  یرده مکتر از آنچه در بار اول قرائت   کوچک یا  به ھمراه سوره
ه ک  چناندھد  می وع برخاسته دو سجده انجامکدھد؛ و از ر  یوع اول انجام مکنسبت به ر

عت دوم کسپس از سجده برخاسته و به ر تر باشد؛  یاول از دوم طوالن ی  سجده
تر   وتاهکعت دوم را که رکن تفاوت ید با اآوَر   یم یرا به جا  عت اول آنکستد و مانند ریا  یم
 دھد.   یان نماز به تشھد نشسته و سالم میخواند؛ و در پا  یم

 دھد یسوف در وقت نماز فرض روکاگر 
ھردو  یادا یه وقت براک یصورتسوف به ھنگام نماز فرض رخ دھد، در کچون 

شود؛ اما اگر وقت تنگ باشد، ابتدا نماز فرض   یسوف خوانده مکباشد، ابتدا نماز  نماز
 شود.   یخوانده م

نماز باشد، ھردو  یح ھمزمان شوند، اگر وقت برایسوف و تراوکدر صورتی که نماز 
از تنگ باشد، نماز نمھردو  یادا یشود و اگر وقت برا  یسوف خوانده مکابتدا نماز 

سوف، دستور به پناه بردن به نماز کبه ھنگام  ج اللهرسول  ؛ زیرات داردیسوف اولوک
 دادند.

 سوفک ی  خطبه
راد نموده و در آن به پند و اندرز مردم یا یا  سنت است امام بعد از نماز خطبه 

ھا  آن شان نرم شود؛ و  یھا  ر دھد تا قلبکداد بزرگ تذین رویرا در مورد اھا  آن بپردازد و
 ند. کاد امر یر و استغفار و صدقه زیبکاد و تیز یرا به دعا

ْمُس يِف َ�ْهِد رَُسوِل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ   ج ، َ�َقاَم رَُسوُل اهللاِ ج قَالَْت: َخَسَفِت الشَّ
ِقيَامَ 

ْ
َطاَل ال

َ
َسُه، فَأ

ْ
ا، ُ�مَّ َرَ�َع َرأ ُكوَع ِجدًّ َطاَل الرُّ

َ
ا، ُ�مَّ َرَ�َع، فَأ ِقيَاَم ِجدًّ

ْ
َطاَل ال

َ
، فَأ ا،  يَُص�ِّ ِجدًّ

ِل، ُ�مَّ سَ  وَّ
َ ْ
ُكوِع األ ا، وَُهَو ُدوَن الرُّ ُكوَع ِجدًّ َطاَل الرُّ

َ
ِل، ُ�مَّ َرَ�َع فَأ وَّ

َ ْ
ِقيَاِم األ

ْ
َجَد، ُ�مَّ وَُهَو ُدوَن ال

ُكوِع ا ُكوَع وَُهَو ُدوَن الرُّ َطاَل الرُّ
َ
ِل، ُ�مَّ َرَ�َع، فَأ وَّ

َ ْ
ِقيَاِم األ

ْ
ِقيَاَم، وَُهَو ُدوَن ال

ْ
َطاَل ال

َ
ِل، قَاَم، فَأ وَّ

َ ْ
أل

طَ 
َ
ِل، ُ�مَّ َرَ�َع، فَأ وَّ

َ ْ
ِقيَاِم األ

ْ
ِقيَاَم وَُهَو ُدوَن ال

ْ
َطاَل ال

َ
َسُه، َ�َقاَم فَأ

ْ
ُكوَع وَُهَو ُدوَن ُ�مَّ َرَ�َع َرأ اَل الرُّ

ِل، ُ�مَّ َسَجَد، ُ�مَّ انرَْصََف رَُسوُل اهللاِ  وَّ
َ ْ
ُكوِع األ ْمُس، فََخَطَب انلَّاَس، ج الرُّ َلَِّت الشَّ

َ
، َوقَْد جت

ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
 «فََحِمَد اَهللا َوأ

َ
َقَمَر ِمْن آيَاِت اِهللا، َو�ِ�َُّهَما ال

ْ
ْمَس َوال  َ�نَْخِسَفاِن إِنَّ الشَّ
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ةَ  مَّ
ُ
قُوا، يَا أ ُوا، َواْدُعوا اَهللا وََصلُّوا َوتََصدَّ ْ�تُُموُهَما فََكربِّ

َ
 حِلَيَاتِِه، فَإَِذا رَأ

َ
َحٍد، َوال

َ
ٍد لَِموِْت أ  ُ�َمَّ

َة ُ�َمَّ  مَّ
ُ
َمتُُه، يَا أ

َ
ْو تَْزِ�َ أ

َ
ْن يَْزِ�َ َ�بُْدُه، أ

َ
ْ�َ�َ ِمَن اِهللا أ

َ
َحٍد أ

َ
ٍد َواِهللا لَْو َ�ْعلَُموَن َما إِْن ِمْن أ

 َهْل بَلَّْغُت؟
َ

ال
َ
ْعلَُم بَلََكيْتُْم َكِثً�ا، َولََضِحْكتُْم قَِليًال، أ

َ
  ١.»أ

 جاد شد.یا ید گرفتگیخورش ج در زمان رسول اللهد: یگو  یم ل شهیعا
و  گاه رکوع کرد نمود. آن یار طوالنیامش را بسیخواند و ق برخاست و نماز ج الله رسول

، یار طوالنینمود. سپس سرش را از رکوع، بلند کرد و بس یار طوالنیز بسیرکوعش را ن
 یار طوالنیگاه دوباره رکوع کرد و رکوع را بس تر بود. آن ام اول، کوتاهیستاد. البته از قیا

امش یتر بود. سپس سجده نمود. بعد از آن، برخاست و ق نمود. البته از رکوع اول، کوتاه
تر بود. سپس رکوع کرد و رکوعش را  ام اول) کوتاهیام (از قین قینمود. البته ا یرا طوالن

ستاد و یگاه سرش را بلند کرد و ا تر بود. آن نمود، البته از رکوع اول، کوتاه یز طوالنین
تر بود. بعد از آن، دوباره رکوع کرد و  ام اول، کوتاهینمود. البته از ق یامش را طوالنیق

 یتر بود. سپس سجده نمود. و در حال نمود. البته از رکوع اول، کوتاه یرکوعش را طوالن
 برطرف شده بود. ید گرفتگینمازش را تمام کرد که خورش ج رسول الله

د ید که ماه و خورشیبدان«الله، فرمود:  یپس از آن، خطبه خواند و بعد از حمد و ثنا
، دچار یکس یمرگ و زندگخاطر ه (قدرت) الله ھستند و ب یھا دو نشانه از نشانه

د، دعا ییر بگوید، تکبیرا مشاھده نمود ییھا دهین پدیگاه چنشوند. ھر ینمی گرفتگ
از بندگان الله، خواه مرد  یکیگاه محمد! ھر امت ید. اید و صدقه بدھید، نماز بخوانیکن

 ید. ایآ یرت الله به جوش نمیغ ی چ کس، به اندازهیرت ھیزنا شود، غا زن، مرتکب ی
ه یاد گرید، زیدانست یدانم شما م یچه را من م امت محمد! سوگند به الله، اگر آن

 ». ا من رساندم؟ید. آیدیخند ید و کم میکرد یم

 سوفکنماز  یقضا
د یشود. و اگر با رفع خورش  یوع اول آن، ادا مکر کسوف با درکعت از نماز کھر ر -١

 ندارد. ییسوف فوت شود، قضاکوقت نماز  یا ماه گرفتگی
ان یتر نماز را به پا  عیسوف برطرف شد و نمازگزاران در نماز بودند، سرک گرا -٢

ر و صدقه خود یبکسوف برطرف نشد، بر دعا و تکرسانند و اگر نماز خواندند و   یم
 ن حالت برطرف شود.یه اکنیند تا ایفزایب

                                           
 با لفظ مسلم ٩٠١و مسلم حدیث شماره  ١٠٤٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 نماز استسقاء -٧
 .است مخصوص یا  وهیطلب باران به ش یدعا برا

 نماز استسقاء مکح
شود.   یشده خوانده م یده است و در ھر وقت جز اوقات نھکنماز استسقاء سنت مو

قه یه حدودا پانزده دقکزه ین یکد به اندازه یاع خورشفه پس از ارتکن است یو افضل ا
 د، خوانده شود.یشک  یطول م

 ت نماز استسقاءیمت مشروعکح
ط نماز ین شرایدھد و باران قطع شود، در ا یرو یسالکشده و خش کن خشیزم گرا

با  کودکمسلمانان از مرد و زن و  یطین شرای. در چنیابد میت یاستسقاء مشروع
را  یشوند؛ امام روز  یابان خارج میب یو تضرع به سو یت خشوع و تواضع و خواریرعا

ه ھوا به شدت سرد باشد ک یطیند. و در شراک  ینماز استسقاء مشخص م یبرای برگزار
ل وجود داشته باشد، خواندن نماز ین قبیالتی از اکا مشید باشد یا وزش باد شدی

 ز است.یاستسقاء در مساجد جا

 استسقاءانواع 
ن یتواند در قالب نماز استسقاء به صورت جماعت باشد و ا  یا طلب باران میاستسقاء 

ا دعا و یجمعه  ی  تواند در قالب خطبه  یه مکنیا این حالت آن است. یتر  املکن و یبھتر
 استغفار بدون نماز و خطبه باشد.

 وقت خطبه
بعد از نماز  یقبل از نماز استسقاء خطبه بخواند و اگر گاھ ،ه امامکن است یسنت ا

 ندارد. یالکخطبه خواند، اش

يُْت انلَّيِبَّ  -١
َ
ِه، قَاَل: َرأ َل  ج َ�ْن َ�بَّاِد بِْن تَِميٍم، َ�ْن َ�مِّ يَْوَم َخَرَج �َْستَْسيِق، قَاَل: فََحوَّ

َعتَْ�ِ َجَهَر �ِ 
ْ
َل رَِداَءُه، ُ�مَّ َص�َّ نَلَا َر�  انلَّاِس َظْهَرُه، َواْستَْقبََل الِقبْلََة يَْدُعو، ُ�مَّ َحوَّ

َ
يِهَما إىِل

  ١ .بِالِقَراَءةِ 

                                           
 با لفظ بخاری ٨٩٤و مسلم حدیث شماره  ١٠٢٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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طلب  یبرا ج پیامبر هک ید: روزیگو  یه مکت است یش روایم از عمویاز عباد بن تم
 ینمود. سپس ردا  یه پشت به مردم و رو به قبله دعا مکدم یرا د اوشد،   یباران خارج م

 ». بلند اقامه نمود یعت نماز با صداکرد و دو رکخود را وارونه 

ِ  ل اَع�َِشةَ َ�ْن  -٢ ْمِس، َ�َقَعَد ىلَعَ ج قَالَْت: َخَرَج رَُسوُل ا�َّ ، ِحَ� بََدا َحاِجُب الشَّ
 َ ، فََكربَّ ، ُ�مَّ قَاَل: ج الِْمنرَْبِ َ َعزَّ وََجلَّ َد ا�َّ ْ�بََل  » ......إِنَُّ�ْم َشَكْوُ�ْم َجْدَب ِديَاِرُ�مْ «، ومََحِ

َ
ُ�مَّ أ

َعتَْ�ِ 
ْ
  ١ .ىلَعَ انلَّاِس َونََزَل، فََص�َّ َر�

خارج شده  ج اللهار شد، رسول کد آشیخورش ی  د: چون گوشهیگو  یم ل شهیعا
 یسالکشما از خش«متعال فرمود:  اللهر و حمد یبکو بر منبر نشست. و پس از ت

ن آمد و دو ییرده و از منبر پاکبه مردم رو سپس ...  »د...یت داریاکتان ش  نیسرزم
 عت نماز خواند.کر

 خطبه استسقاء روش
 یحمد و ثنان خطبه یخواند. در ا  یخطبه م یکستاده قبل از نماز یامام در حالت ا

بت است، اث یو آنچه از سنت نبوکند  می ر گفته و طلب مغفرت و آمرزشیبکو ت الله
 د: یگو  یم

َمَرُ�ُم «
َ
إِنَُّ�ْم َشَكْوُ�ْم َجْدَب ِديَاِرُ�ْم، َواْستِئَْخاَر الَْمَطِر َ�ْن إِبَّاِن َزَمانِِه َ�نُْ�ْم، َوقَْد أ

ْن تَْدُعوُه، َووَ 
َ
ُ َعزَّ وََجلَّ أ ْن �َْستَِجيَب لَُ�مْ ا�َّ

َ
َعالَِمَ� «، ُ�مَّ قَاَل: »َعَدُ�ْم أ

ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

 
َ

، ال ُ نَْت ا�َّ
َ
، َ�ْفَعُل َما يُِر�ُد، اللَُّهمَّ أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
يِن، ال  الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َمِلِك يَْوِم ادلِّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

ُْن 
َ

َغِ�ُّ َو�
ْ
نَْت ال

َ
 ِح�ٍ أ

َ
ًة َوَ�َالاًغ إىِل َت نَلَا قُوَّ

ْ
نَْزل

َ
َغيَْث، َواْجَعْل َما أ

ْ
نِْزْل َعلَيْنَا ال

َ
ُفَقَراُء، أ

ْ
  ٢.»ال

 ر افتاده استیبه تاخاز وقتش ه باران کنیتان و از ا  نیسرزم یسالکشما از خش«
رده است و به شما کامر  یشگاه او تعالیمتعال شما را به دعا در پ الله. شکایت دارید
 یش برایحمد و ستا«سپس فرمود: ». ندک  یتان را اجابت م  یه دعاکوعده داده 

چ معبود بر حقی جز الله یروز جزا، ھ کمھربان، مال ی  ان است، بخشندهیپروردگار جھان
جز تو  یه معبود بر حقک یپروردگارا تو الله ھست دھد. چه بخواھد انجام میھر ست.ین
م. باران بر ما بباران و آنچه را بر ما نازل یر ھستیازمند و فقیاز و ما نین  یست، تو بین

                                           
 ١١٧٣حسن؛ ابوداود حدیث شماره  -١
  ١١٧٣حسن؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
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 یو مدد کمکرا    ان و ضرر ما] بگردان و آنی، نافع و سودمند [و نه سبب زینک  یم
 ».ما قرار ده یبرا یطوالن

ِغثْنَا«
َ
ِغثْنَا، اللَُّهمَّ أ

َ
ِغثْنَا، اللَُّهمَّ أ

َ
  ١.»اللَُّهمَّ أ

 ».بر ما باران بباران ا الله!یبر ما باران بباران،   ا الله!یبر ما باران بباران،  ا الله!ی«

 ٢.»اللَُّهمَّ اْسِقنَا، اللَُّهمَّ اْسِقنَا، اللَُّهمَّ اْسِقنَا«
 ».دهبما باران  هب ا الله!ی، دهبما باران  هب  ا الله!ی، دهبما باران  هب ا الله!ی«

، اَعِجًال َ�ْ�َ آِجلٍ  اللَُّهمَّ اْسِقنَا َ�يْثًا«  ٣.»ُمِغيثًا، َمِر�ئًا َمِر�ًعا، نَافًِعا َ�ْ�َ َضارٍّ
د و بدون ضرر، زود و نه یننده، مفکننده، سرسبز و شاداب کراب یباران س ا الله!ی«

 ».ت فرمایر عناید

َك « يْحِ بََ�َ
َ
 ٤.»الَْميَِّت اللَُّهمَّ اْسِق ِعبَاَدَك، َو�ََهائَِمَك، َوا�رُْشْ رمَْحَتََك، َوأ

ن ین و سرزمکن و رحمتت را پخش کراب یانت را سیارپابندگان و چ ا الله!ی«
 ».گردانات را زنده   مرده

ه دستانش را کن است یطلب باران دست به دعا برداشت، سنت ا یچون امام برا
ن یامام حین خطبه آم یشان را باال برند و بر دعا  یھا  ز دستیباال برده و مردم ن

 ند.یبگو

 ھنگام نزول باران
ه چون باران شروع کن است یباشد. سنت ا  یمتعال م الله یاز سو یباران رحمت -١
د: ین حالت بگویان شود تا باران بر آن ببارد و در ایاز بدن عر یدن گرفت، بخشیبه بار

 ».د بگردانیباران را سودبخش و مف ا الله!ی« :٥»اللَُّهمَّ َصيِّبًا نَافًِعا«

ِ َورمَْحَِتهِ « د:یدن باران بگویاز بارپس  -٢ به فضل و رحمت « :٦»ُمِطْرنَا بَِفْضِل ا�َّ
 ».دیبر ما باران بار یالھ

                                           
  ٨٩٧م حدیث شماره و مسل ١٠١٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ١٠١٣بخاری حدیث شماره  -٢
  ١١٦٩صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣
 با لفظ ابوداود ١١٧٦و ابوداود حدیث شماره  ٤٤٩حسن؛ موطای مالک حدیث شماره  -٤
  ١٠٣٢بخاری حدیث شماره  -٥
  ٧١و مسلم حدیث شماره  ١٠٣٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٦
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باشد، سنت است  یان احتمالیاد ببارد و ترس ھرگونه ضرر و زیچون باران ز -٣ 

وِْديَِة  اللَُّهمَّ َحَوايَلْنَا، َوَال َعلَيْنَا، اللَُّهمَّ ىلَعَ اآلاَكمِ «گفته شود: 
َ
َراِب َواأل َواجِلبَاِل َواآلَجاِم َوالظِّ

َجرِ  ھا،   را بر تپه  و آن ؛باران را بر اطراِف ما نازل کن، نه بر ما ا الله!ی« :١»َوَمنَابِِت الشَّ
 ».ت فرمایدن درختان ھداییو محل رو  ھا  ھا، دره  وهک

 پس از خطبه
دارد، سپس رده و دست به دعا برکراد خطبه فارق شد رو به قبله یامام از ا گاهھر

ھا را   و مردم دستدھد  را بر قسمت چپ قرار   ش را برگردانده و قسمت راست آنیردا
 شود.  یشوند سپس نماز استسقاء خوانده م  یدعا باال برده و به دعا مشغول م یبرا

 نماز استسقاء روش
ه: در کن صورت یبه ا خواند  یعت نماز به ھمراه نمازگزاران مکامام بدون اذان دو ر

د سپس سوره فاتحه را به یگو  یر میبکاحرام، ت ریبکعت اول ھفت بار به ھمراه تکر
وع رفته و پس از آن دو سجده کخواند، به ر  یم یاز قرآن به صورت جھر یا  ھمراه سوره

ر یبکعت دوم برخاسته و عالوه بر تکر یآورد. با پایان یافتن رکعت اول برا  یم یجاه ب
 یا  د. سپس سوره فاتحه را به ھمراه سورهیگو  یگر میر دیبکعت دوم، پنج تکر یام برایق
 دھد.  یعت خواند، تشھد خوانده و سالم مکخواند. چون دو ر  یم یگر به صورت جھرید

 ینماز ضح -٨
ن یتر بیش یبرا یتیعت بوده و محدودکن آن دو ریمترکسنت است و  ینماز ضح

 مقدار آن وجود ندارد.

 یوقت نماز ضح
با بعد از یمتر) تقر یکزه (ین یکد به اندازه یپس از ارتفاع خورش یوقت نماز ضح

آن به ھنگام شدت  ین زمان اداید است. و بھتریقه تا قبل از زوال خورشیدق ١٥
 باشد.  یش گرما میافزا

                                           
 با لفظ بخاری  ٨٩٧و مسلم حدیث شماره  ١٠١٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 یفضل نماز ضح

يِب ُهَر�َْرةَ  -١
َ
وَْصاِ� َخِليِ�  س َ�ْن أ

َ
يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر، «بِثََالٍث:  ج قَاَل: أ

َ
ِصيَاِم ثََالثَِة �

نَامَ 
َ
ْن أ

َ
وتَِر َ�بَْل أ

ُ
ْن أ

َ
ىَح، َوأ َعيَتِ الضُّ

ْ
 ١.»َوَر�

روزه «ز سفارش نمود: یمرا به سه چ ج گوید: دوستم رسول الله می س ابوھریره
از وتر دن نمیه قبل از خوابکنیو ا (چاشت) یعت نماز ضحکسه روز از ھر ماه، دو ر

 ». بخوانم

يِب َذرٍّ  -٢
َ
نَُّه قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َحِدُ�ْم َصَدقٌَة، «�

َ
يُْصِبُح ىلَعَ لُكِّ ُسَالَ� ِمْن أ

مْ 
َ
ِْميَدٍة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ َ�ْهِليلٍَة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ تَْ�ِبَ�ٍة َصَدقٌَة، َوأ

َ
ٌر فلَُكُّ �َْسِبيَحٍة َصَدقٌَة، َوُ�ُّ حت

ىَح بِالَْمْعُروِف َصَدقٌَة، َوَ�ْ�ٌ َعِن الُْمنَْكِر َصدَ  َعتَاِن يَْرَكُعُهَما ِمَن الضُّ
ْ
 ٢.»قٌَة، َوُ�ِْزئُ ِمْن َذلَِك َر�

ھر صبح (ھر روز) در برابر ھر «فرمود:  ج روایت شده است که پیامبر س از ابوذر
ک صدقه است؛ ھر یک صدقه الزم است؛ ھر سبحان الله گفتن، یمفصل انسان، 

ک صدقه است؛ ھر الله اکبر یگفتن، ک صدقه است؛ ھر الاله االالله یالحمدلله گفتن، 
از منکر، صدقه است؛ و  یک صدقه است؛ ھر امر به معروف، صدقه است؛ ھر نھیگفتن، 

 ».ستا یکاف ی (چاشت)ھا، خواندن دو رکعت نماز ضح نیھمه ا یبه جا

ْرَ�مَ  -٣
َ
نَُّه  ج َ�ْن َز�َْد ْ�َن أ

َ
ىَح، َ�َقاَل: � ى قَْوًما يَُصلُّوَن ِمَن الضُّ

َ
نَّ َرأ

َ
َما لََقْد َعِلُموا أ

َ
أ

فَْضُل، إِنَّ رَُسوَل اهللاِ 
َ
اَعِة أ َالَة يِف َ�ْ�ِ َهِذهِ السَّ وَّا�َِ� ِحَ� تَْرَمُض «قَاَل:  ج الصَّ

َ ْ
َصَالُة األ

ِفَصاُل 
ْ
 ٣.»ال

روز  ید که در ابتدایاز مردم را د یا عده یوروایت شده که:  س از زید بن ارقم
گر، ید یدانستند که نماِز (چاشت) در وقت یگفت: کاش مخواندند؛  ینماز چاشت م

 یست که پاا ینماز توبه کنندگان، زمان«فرموده است:  ج باشد؛ رسول الله یبھتر م
 ».بچه شترھا از شدت گرما بسوزد

                                           
 با لفظ بخاری ٧٢١و مسلم حدیث شماره  ١٩٨١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٧٢٠مسلم حدیث شماره  -٢
 ٧٤٨مسلم حدیث شماره  -٣
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 نماز استخاره -٩
ا یاز امور واجب  یمتعال در امر اللهاز  یر و خوبیاستخاره عبارت است از طلب خ

مباح اگر مصلحت در  یا در امریرند یه با ھم در تعارض قرار گک یصورتمستحب در 
 ار نباشد.کآن روشن و آش

 م استخارهکح
عت پس از فاتحه، آنچه از که در ھر رکباشد   یعت مکنماز استخاره سنت است. دو ر

باشد اما قبل   یا بعد از سالم میاستخاره قبل  یشود. دعا  یسر است خوانده میقرآن م
 الم افضل و بھتر است.از س

بار یکش از ین عبادت را بیه اکز است یآورد جا  یم یبه استخاره رو که کسی یبرا
ند، ک  یدا میان آنچه در مورد آن شرح صدر پین میدر اوقات مختلف انجام دھد. و در ا

 ن تمایل نداشته باشد.آه ه قبل از استخاره بکن در صورتی است یانجام دھد. و ا
ه نه حرام کگرفته  یم به عملیه تصمکاست  یسک یردن براکاستخاره و مشورت 

ر یطلب خ اللهاز  که کسی تردید یبدو عمل مستحب ھستند.  دوو ھرروه؛ کاست و نه م
 مان نشده است.یرده (استخاره) و با مردم به مشورت پرداخته، پشک یو خوب

او  یبرا یزیاز استخاره چباشد؛ چنانچه پس   یردن مکاستخاره قبل از مشورت 
 گران بپردازد.یار نشد به مشورت با دکآش

َ ُ�ِبُّ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ ۡمرِ� فَإَِذا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ
َ
وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ�

 َ�ِ تصمیم [بر انجام  و در کارھا با آنان مشورت کن و آنگاه که« ]١٥٩[آل عمران:  ﴾ٱلُۡمَتَوّ�ِ
 ».دارد کنندگان را دوست  تردید، الله توکل ] بیزیراکاری] گرفتی، بر الله توکل کن؛ [

 استخاره روش

وَرِة ِمَن  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س َ�ْن َجابِرٍ  ُموِر لُكَِّها، اَكلسُّ
ُ
ُ�َعلُِّمنَا اِالْسِتَخاَرَة يِف األ

ْستَْقِدرَُك «الُقْرآِن: 
َ
ْستَِخُ�َك بِِعلِْمَك، َوأ

َ
َعتَْ�ِ ُ�مَّ َ�ُقوُل: اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
ْمِر فَلَْ�َْكْع َر�

َ
إَِذا َهمَّ بِاأل

نَْت عَ 
َ
ْعلَُم، َوأ

َ
قِْدُر، َوَ�ْعلَُم َوَال أ

َ
لَُك ِمْن فَْضِلَك الَعِظيِم، فَإِنََّك َ�ْقِدُر َوَال أ

َ
ْسأ

َ
مُ بُِقْدَرتَِك، َوأ  الَّ

ْمِري 
َ
ْمَر َخْ�ٌ يِل يِف ِديِ� َوَمَعايِش واََعقِبَِة أ

َ
نَّ َهَذا األ

َ
ْو  -الُغيُوِب، اللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ

َ
أ

ْمِري َوآِجِلِه 
َ
ْمَر رَشٌّ يِل يِف ِديِ�  -قَاَل: يِف اَعِجِل أ

َ
نَّ َهَذا األ

َ
فَاقُْدرُْه يِل، َو�ِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ
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ْمِري  َوَمَعايِش 
َ
ْمِري َوآِجِلِه  -واََعقِبَِة أ

َ
ْو قَاَل: يِف اَعِجِل أ

َ
فِْ� َ�نُْه،  -أ فُْه َ��ِّ َوارْصِ فَارْصِ

ِ� بِِه، َو�َُس�ِّ َحاَجتَهُ 
 ١.»َواقُْدْر يِل اخلَْ�َ َحيُْث اَكَن، ُ�مَّ رَضِّ

از قرآن به ما  یا  ه سورهکگونه   ھمان ج پیامبرد: یگو  یه مکت است یروا س از جابر
ھرگاه "فرمود:   یداد و م  یز به ما آموزش میارھا را نک ی  آموخت، استخاره در ھمه  یم

ا ی«ند: کن دعا یعت نماز نفل بخواند و چنکد دو ریرد، باک یارکاز شما قصد انجام  یکی
انت یپا  یطلبم. و از فضل ب  یم یینم و از قدرت تو تواناک  یر میاز علم تو طلب خالله! 

ب یغ یدانم و تو دانا  یو من نم یدان  یو من ناتوانم و تو م ییرا تو توانایم؛ زیجو  یبھره م
ار من را به کا و عاقبت ین و دنیر و صالح دیار خکن ی؛ اگر ایدان  یتو م ا الله!ی. یھست

ار کا و عاقبت ین و دنید ین و آسان بگردان. و اگر براکمن مم یرا برا  دنبال دارد، آن
در ھر صورت ن) و کرا از من و مرا از آن دور بگردان. (مرا منصرف   من ضرر دارد، آن

  ."ندکاش را مطرح   از و خواستهیو ن». ن خشنود سازآه م مقدر نما و مرا بیر را برایخ

                                           
  ٦٣٨٢بخاری حدیث شماره  -١





 

 

 

 

 

 جنایز تابک - ٣

 ل وجود دارد:ین بخش مباحث ذیدر ا
 ھا  بتیخردمندان در مص یراھنما -١
 ام آنکمرگ و اح -٢
 تیغسل م -٣
 تیفن مک -٤
 روش نماز جنازه -٥
 تیت تا قبرستان و دفن میحمل م -٦
 ت گفتن)ی(تسل هیتعز -٧
 ارت قبوریز -٨

 
 د: یفرما یم یالله تعال

وَن ِمۡنُه فَإِنَُّهۥ ُمَ�ٰقِيُ�ۡمۖ ُ�مَّ ﴿ ِي تَفِرُّ تَُردُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم ٱۡلَغۡيِب قُۡل إِنَّ ٱلَۡمۡوَت ٱ�َّ
َ�َٰدةِ َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  [ای پیامبر،] بگو: آن مرگی که از «: ]٨[الجمعة:  ﴾٨َوٱلشَّ

کنید، یقینًا به شما خواھد رسید؛ سپس به سوی [الله، آن] دانای غیب و آشکار  آن فرار می
گاه می از آنچه انجام میشوید؛ آنگاه شما را  بازگردانده می   ».سازد دادید آ
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 ها بتیخردمندان در مص یراهنما -١
 ھا بتیح در) مصیصح ی دهیت عقیفقه (رعا

ر یرسد مگر به تقد ینم یسکبه  یدر جان، مال، خانواده و نظام ھست یبتیچ مصیھ
الله بر آن  ی دانسته، قلم آن را نوشته و اراده یش الله آن را میه از پک یالھ یو قضا

ست. ین نیدر ا یریم و تأخیچ تقدیرده است و ھک یجاب میآن را ا یمت الھکرفته و ح
ندازد. یر بین شده را به تأخییش تعیه آنچه از پکوجود ندارد  یچ قدرت و عاملی، ھیآر

ِۗ َوَمن يُۡؤمِنۢ ﴿د: یفرما یم یالله تعال ِصيَبٍة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ َصاَب ِمن مُّ
َ
ۥۚ  َمآ أ ِ َ�ۡهِد قَۡلَبُه بِٱ�َّ

ٍء َعلِيمٞ  ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ رسد، مگر به حکم [و  ھیچ مصیبتی [به انسان] نمی«: ]١١[التغابن:  ﴾١١َوٱ�َّ
کند؛ و الله به ھمه چیز  کس به الله ایمان آوَرد، [الله] قلبش را ھدایت می فرمان] الله؛ و ھر 

  ».داناست
وجود دارد،  یدر نظام ھستھرچه  ھا و ھا و نعمت بتیه تمام مصکد توجه داشت یبا

نش مخلوقات در لوح محفوظ نوشته شده است. الله یھمه پنجاه ھزار سال قبل از آفر

نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن ﴿د: یفرما یم یتعال
َ
�ِض َوَ� ِ�ٓ أ

َ
ِصيَبةٖ ِ� ٱۡ� َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

ۚٓ إِنَّ  َها
َ
أ َ�ۡ ن �َّ

َ
ِ �َِس�ٞ  َ�ۡبِل أ ْ بَِمآ  ٢٢َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ ٰ َما فَاتَُ�ۡم َوَ� َ�ۡفرَُحوا َ�َ ْ َسۡوا

ۡ
لَِّكۡيَ� تَأ

ُ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخورٍ  ھیچ آسیبی در زمین و یا «: ]٢٣-٢٢د: ی[الحد ﴾٢٣َءاتَٮُٰ�ۡمۗ َوٱ�َّ
ه پیش از ایجادش، در دفتر [علم الھی] رقم خورده است. کدر وجود شما روی نخواھد داد، مگر آن

رود  ته را تذکر دادیم] تا بر آنچه از دستتان میکه این کار، بر الله آسان است. [این نکبه راستی 
بِر فخرفروشی را که الله ھیچ متکآورید سرمست نگردید  افسوس نخورید و به آنچه به دست می

  ».دوست ندارد
ت الله کی) در مالین (سفلیی) و پای(علو م مخلوقات در عالم باالب تماین ترتیبه ا

ت کاش در حر شوند و به اراده یر میت و تدبیریمد یھستند و به فرمان او تعال یتعال
رده است، کو اراده  هن مھربانان ما را به آنچه خواستیتر مھربان یجه وقتیھستند. در نت

د به قضا و یرده است و نباکخود تصرف  کدر مل کش نمود، در واقع مالیمبتال و آزما

ۚ ﴿د: یفرما یم یاعتراض شود. الله تعال یقدر الھ �ِض َوَما �ِيهِنَّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َّ�ِ

 ۢ ءٖ قَِديُر ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ھاست آن و زمین و آنچه در ھا آسمانفرمانروایِی «: ]١٢٠[المائدة:  ﴾١٢٠َوُهَو َ�َ

  ».از آِن الله است و او بر ھر چیزی تواناست
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ژه مرگ و از دست دادن یوه ھاست. ب  بتیش و مصیامتحان، آزما یا سرای، دنیآر
ھا از پسران و  ھا و جگر گوشه زان و دوستان اعم از پدران و مادران و ثمره قلبیعز

زده را   بتیبت ھر مسلمان مصیاست.] اما الله مص یبت سختیدختران [امتحان و مص
 یبزرگ یھا و او را از ثوابدھد  می بتشیبه او در برابر مص یند، پاداش بزرگک یجبران م

م امر یه تسلکدھد  می رو را قرارین نیگرداند و در دلش ا یه دارد، محروم نمک
 ین بھتریگزیجا ،ھا به فرد  بتیباشد و در مص یراض یاو تعال یپروردگارش و به قضا

ند و داغ ک یم یه پروردگارش را راضک دگردان میا چنان بزرگ اش ر نهیو سدھد  می
 د. ینما یبت را سرد میمص

ِ ﴿د: یفرما یم یالله تعال ۚ َوَ�َ ٱ�َّ ُ َ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰنا ٓ إِ�َّ َما َكَتَب ٱ�َّ قُل لَّن يُِصيبََنا
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

رسد، جز آنچه الله برایمان  [مصیبتی] به ما نمیبگو: ھرگز «: ]٥١[التوبة:  ﴾٥١فَۡلَيَتَو�َّ
 ».مقرر کرده است. او [دوست و] کارساِز ماست و مؤمنان باید بر الله توکل کنند

تان صبر و تحمل دھد،  بتیل شما را در مصکن شیزدگان! الله به بھتر بتیمص یا
و شما را با د یارا ببخشتان  گناھان د،ین بھتر، جبران فرمایگزیشما را با جا بتیمص
د ینکشه ید، پس صبر پیھمراه و جمع نما یتان در فردوس اعل ی زان از دست رفتهیعز

خود وعده  یباکید و شما را به آنچه الله به بندگان مؤمِن شید پاداش داشته باشیو ام
 داده است، مژده باد! 

ر یتقدھا در  ن شده و اجلییھا شمارش و تع م شده، نفسیھا تقس ه رزقکد یو بدان

ُ َخبُِ�ۢ ﴿د: یفرما یم یالله تعال ثبت شده است. َجلَُهاۚ َوٱ�َّ
َ
ُ َ�ۡفًسا إَِذا َجآَء أ َر ٱ�َّ َولَن يَُؤّخِ

س اجلش فرارسد، ھرگز الله [آن را] به تأخیر ک] ھر  و[لی«: ]١١[المنافقون:  ﴾١١بَِما َ�ۡعَملُونَ 
گاه استک اندازد، و الله از آنچه می نمی  ».نید آ

 نندگان مژده بدهکبه صبر 
انجام داده  یس ھر عملکم تا به ھریگرد یاو برم یم و به سویما از آِن الله ھست

ا با یو درخواست پاداش نمود تا در دن ییباکید استقامت، شیپاداش و سزا دھد، پس با
 یم و به رضوان و خشنودییافت نمایدر یم و در آخرت پاداش بزرگینک یت زندگیامن

 نندگان مژده بده!کم و به صبر یو محبت الله برس یدر ھمراھ یابیامکپروردگار و 

ۡمَ�ِٰل ﴿د: یفرما یم یالله تعال
َ
ءٖ ّمَِن ٱۡ�َوِۡف َوٱۡ�ُوِع َوَ�ۡقٖص ّمَِن ٱۡ� َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
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ِٰ�ِ�نَ  ِ ٱل�َّ نُفِس َوٱ�ََّمَ�ِٰت� َو�َّ�ِ
َ
َ�ٰ  ١٥٥َوٱۡ�

َ
ٓ أ ِيَن إَِذا آ إَِ�ۡهِ ٱ�َّ َّ�� ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َبۡتُهم مُّ

و قطعًا شما را با چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی [= «: ]١٥٦-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٦َ�ِٰجُعونَ 
قحطی] و زیان مالی [= نابودی یا دشوارِی کسِب آن] و جانی [= مرگ و میر یا شھادت] و زیان 

به آنچه در دنیا و آخرت زماییم؛ و [ای پیامبر،] شکیبایان را [آ محصوالت [کشاورزی] می
رسد [از  ] بشارت بده؛ ھمان کسانی که ھر گاه مصیبتی به ایشان میآید برایشان فراھم می

به راستی که ما از آِن الله ھستیم و به سوی او «گویند:  روی رضایت و تسلیم] می
 ».گردیم بازمی

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿د: یفرما یم یه: الله تعالکنندگان مژده بده کو به صبر  قُۡل َ�ٰعَِبادِ ٱ�َّ
ۗ إِ�ََّما يَُو�َّ  ِ َ�ِٰسَعٌة �ُض ٱ�َّ

َ
ۗ َوأ ۡ�َيا َحَسنَةٞ ِ ٱ�ُّ ْ ِ� َ�ِٰذه ۡحَسُنوا

َ
ِيَن أ ْ َر�َُّ�ۡمۚ لِ�َّ ُقوا ٱ�َّ

ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 
َ
وَن أ ُ�ِٰ [ای پیامبر،] بگو: ای بندگان باایماِن من، از «: ]١٠[الزمر:  ﴾١٠ٱل�َّ

و کنند، [عالوه بر آخرت، در این دنیا نیز] پاداش نیک ویی میکه نیکپروردگارتان پروا کنید. افرادی 
ل شدید، ھجرت کدارند. زمین الله گسترده است [پس اگر برای حفظ عقیدۀ خود دچار مش

  ».عطا خواھد شد دریغ نید]. قطعًا پاداش پایداران، کامل و بیک

ْ ٱۡسَتعِيُنواْ ﴿د: یفرما یم یه: الله تعالکنندگان مژده کو به صبر  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِٰ�ِ�نَ  َ َمَع ٱل�َّ ِ� إِنَّ ٱ�َّ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ اید، از  ای کسانی که ایمان آورده«: ]١٥٣[البقرة:  ﴾١٥٣بِٱلصَّ
 ».تردید، الله با شکیبایان است [که] بیشکیبایی و نماز یاری بجویید 

ٖ َ�َٰتَل َمَعُهۥ ﴿د: یفرما یم یه: الله تعالکنندگان مژده بده کو به صبر  ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
َوَ��

 ِ�ُ ُ ْۗ َوٱ�َّ ْ َوَما ٱۡسَتَ�نُوا ِ َوَما َضُعُفوا َصاَ�ُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ لَِما بُّ رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ َ�َما َوَهُنوا

ِٰ�ِ�نَ  ھای انبوھی ھمراھشان نبرد  و چه بسیار پیامبرانی که توده«: ]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦ٱل�َّ
ھا و] آنچه که در راه الله به ایشان رسید سستی  گاه در برابر [سختی کردند؛ آنان ھیچ

 ».نورزیدند و [در مقابل دشمن] درمانده نشدند؛ و الله شکیبایان را دوست دارد

َما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ﴿د: یفرما یم یه: الله تعالکنندگان مژده بده کر و به صب
ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ٓواْ أ ِيَن َصَ�ُ ِ بَاٖق� َوَ�َۡجزَِ�نَّ ٱ�َّ آنچه «: ]٩٦[النحل:  ﴾٩٦ٱ�َّ

ه کسانی کپذیرد و[لی] آنچه نزد الله است، باقی [و جاوید] است؛ و قطعًا به  نزد شماست، پایان می
 ».ردند خواھیم دادک ه میکاری کاند، اجرشان را بر اساس نیکوترین [طاعت و]  ردهکیبایی کش
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 شوند؟ یھا روبرو م بتین مصیتر سخت با یسانکچه 
ن و یاند و سپس بھتر ھا گرفتار شده بتیبه مص تر بیشامبران یاز ھمه مردم، پ

ش قرار ینش مورد آزمایبه د یبندیزان پایبر حسب م یھا، ھر فرد مؤمن نیبھتر
ش یھا بتیبندتر باشد، مصیتر و پا مکن خود محیس در دکب ھرین ترتیرد. به ایگ یم

و  تر بیشند، پاداش و ثوابش یل ببکو مش  بتیمص تر بیشھرکس  تر خواھد بود و سخت
 تر خواھد بود. بزرگ
با ھا  این نند، چون اگریب یبت میمص تر بیشامبران و صالحان از ھمه مردم ی، پیآر

ت یالوھ ینوعھا  آن ه درکنند ک یال میالت روبرو نشوند، مردم خکھا و مش بتیمص
ردن کشوند، صبر  یروبرو م یتر بیشبت یامبران با مصیپ یوقت یوجود دارد و از طرف

ند، یب یبت میمص تر بیشس کتر خواھد شد، چون ھر مردم آسان یھا برا بتیدر مص
 شود و یتر م یکد و به پروردگارش نزدینما یشگاه پروردگارش التماس میدر پ تر بیش

تر خواھد بود تا پاداش  ش سختیھا بتیتر شود، مص یکبه پروردگارش نزدھرکس 
 د.یافت نمایدر یتر املکو  تر بیشتر،  بزرگ، بزرگ

تحمل آن  و نندکد با نفس مبارزه یبا؛ زیرا مان استیج اینتا ترین بزرگ، صبر از یآر
رند، از یش بگیھا نفس را از خواسته ید جلویه باک اینسبب به  .افراد سخت است یبرا
ھا روبرو  بتیه صبر نور است و ھمواره مرد و زن مؤمن با مصکه است ین زاویھم

 نند. ک یمالقات م یگناھچ یشوند تا الله را بدون ھ یم

ِيَن ﴿د: یفرما یم یالله تعال -١ َثُل ٱ�َّ تُِ�م مَّ
ۡ
ا يَأ ْ ٱۡ�َنََّة َولَمَّ ن تَۡدُخلُوا

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
أ

ِيَن َءاَمنُ  ٰ َ�ُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱ�َّ ْ َح�َّ آُء َوُزلۡزِلُوا َّ َسآُء َوٱل�َّ
ۡ
ۡتُهُم ٱۡ�َأ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ اْ وَخلَۡوا

ِ قَرِ�ٞب  َ�ٓ إِنَّ نَۡ�َ ٱ�َّ
َ
� ِۗ [ای مؤمنان،] آیا «: ]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤َمَعُهۥ َمَ�ٰ نَۡ�ُ ٱ�َّ

شوید و حال آنکه ھنوز مانند آنچه بر [سِر] پیشینیان شما آمد،  اید که وارد بھشت می پنداشته
سختی کشیدند و] به لرزه بر [سِر] شما نیامده است؟ دشواری و زیان به آنان رسید و [چنان 
یارِی الله کی فرا خواھد «افتادند که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند: 

گاه باشید! بی» رسید؟  ».تردید، یارِی الله نزدیک است آ
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يِب  َ�نْ  -٢
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
يِب  اخل

َ
 الُْمْسِلمَ  يُِصيُب  َما«: قَاَل  ج انلَّيِبِّ  َعِن  ب ُهَر�َْرةَ  َوأ

ًذى َوال ُحْزٍن، َوال َهمٍّ  َوال وََصٍب، َوال نََصٍب  ِمنْ 
َ
، َوال أ ْوَكةِ  َحىتَّ  َ�مٍّ  إِالَّ  �َُشاُكَها، الشَّ

رَ  ُ  َ�فَّ  ١.»َخَطايَاهُ  ِمنْ  بَِها ا�َّ
 دچار مسلمان: «فرمود ج پیامبر: گویند می ب ابوھریره و خدری ابوسعید

 الله اینکه مگر شود نمی غمی و گرفتاری ناراحتی، نگرانی، بیماری، خستگی، گونه ھیچ
 کفارۀ باعث( خلد می پایش به که خاری حتی. بخشد می را گناھانش ھا، آن وسیلۀ به

 ».شود) می گناھانش

يِب ُهَر�َْرةَ  -٣
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
: َما ِلَعبِْدي الُمْؤِمِن «قَاَل:  ج أ

َ
ُ َ�َعاىل  َ�ُقوُل ا�َّ

 اجلَنَّةُ 
َّ

�ْيَا ُ�مَّ اْحتََسبَُه، إِال ْهِل ادلُّ
َ
  ٢».ِعنِْدي َجَزاٌء، إَِذا َ�بَْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

از  یکیھرگاه فرماید:  الله می«فرمود:  ج رسول الله روایت است که س هاز ابوھریر
کند،  یم د اجر و ثواب، صبریرم و او به امیگ یا از او میمؤمنم را در دن ی بنده زاِن یعز

 .»جز بھشت ندارد ینزد من پاداش

يِب َوقَّاٍص َ�ْن  -٤
َ
َشدُّ بََالًء؟ قَاَل:  س َسْعِد بِْن أ

َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
، أ ِ قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْمثَُل، َ�يُبْتََ� الرَُّجُل ىلَعَ َحَسِب ِديِنِه، فَإِْن اَكَن دِ «
َ
ْمثَُل فَاأل

َ
نِْبيَاُء ُ�مَّ األ

َ
ينُُه ُصلْبًا اْشتَدَّ األ

ُح ابَلَالُء بِالَعبِْد َحىتَّ َ�رْتُ  َكُه بََالُؤُه، َو�ِْن اَكَن يِف ِديِنِه ِرقٌَّة اْ�تُِ�َ ىلَعَ َحَسِب ِديِنِه، َ�َما َ�رْبَ
رِْض َما َعلَيِْه َخِطيئَةٌ 

َ
  ٣.»َ�ْميِش ىلَعَ األ
 ی از ھمه یچه کسان !ای رسول اللهه گفتم: ککند  می تیروا س وقاص یسعد بن اب

 ِب یامبران، و سپس به ترتیپ«فرمود:  ؟شوند یھا گرفتار م یبه سخت تر بیشمردم 
شوند  یھا گرفتار م بتیھا و مص یافراد به سخت از لحاظ دینداری،ھا  آن دن بهتر بو هیشب

ش استوار ا ینداریشود، اگر در د یھا م یاش مبتال به سخت ینداریزان دیو ھر فرد به م
اش ضعف داشته  ینداریشود. اما اگر در د یش افزوده میھا یمحکم باشد به سختو 

ھا و  یمؤمن) ھمواره به سخت ی( ش کاسته خواھد شد و بندهیھا یباشد از سخت
 .»رود ین راه میزم یرو ین گناھیتر شود تا آن که بدون کوچک یھا مبتال م بتیمص

                                           
 با لفظ بخاری ٢٥٧٣دیث شماره و مسلم ح ٥٦٤١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٦٤٢٤بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ ترمذی ٤٠٢٣و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٣٩٨صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٣



 ٨٩٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

يِب ُهَر�َْرةَ  -٥
َ
ِ  س َ�ْن أ َما يََزاُل ابَلَالُء بِالُمْؤِمِن َوالُمْؤِمنَِة يِف : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ َوَما َعلَيِْه َخِطيئَةٌ  هِ َوَماهِلِ َحىتَّ يَلىَْق ا�َّ ِ
َ

 ١.»َ�ْفِسِه َوَودل
شه یمردان و زنان مؤمن ھم«فرمود:  ج که رسول اللهکند  می تیروا س هریابوھر

الله را  یحال رند، تا دریگ یش الله قرار میش مورد آزمایمال خو در جان و فرزند و
 .»بر آنان نمانده باشد ینند که گناھکمالقات 

 ل و ثواب صبریفضا
بت یو مص یو ھرگز گرفتارخواھد  می یت و سالمتیفرد مؤمن ھمواره از الله عاف

د یپروردگارش امو از کند  می گرفتار شود، صبر یبتیبه مص یخواھد. اما وقت ینم
 شیاریو دھد  می د، الله به او صبرین نمایند و بر صبر تمرکصبر ھرکس  پاداش دارد.

 گرداند. یم یز راضیشود و بنده را ن یو از او خشنود مکند  می

ِۚ َوَ� َ�َۡزۡن َعلَيۡهِۡم َوَ� تَُك ﴿د: یفرما یم یالله تعال -١ ِ� َوٱۡصِ�ۡ َوَما َصۡ�َُك إِ�َّ بِٱ�َّ
ا َ�ۡمُكُرونَ  ِۡسنُونَ  ١٢٧َضۡيٖق ّمِمَّ ِيَن ُهم �ُّ ِيَن ٱ�ََّقواْ وَّٱ�َّ َ َمَع ٱ�َّ  :]١٢٨-١٢٧[النحل:  ﴾١٢٨إِنَّ ٱ�َّ

 ات جز به [یاری و] توفیق الله نیست؛ و بر آنان و [ای پیامبر،] شکیبایی پیشه کن و شکیبایی«
ه کسانی است کتردید، الله با  . بی د دلتنگ مباشورزن [= کافران] اندوه مخور و از نیرنگی که می

 ».ارندکوکه نیکسانی کپرھیزگاری کردند و 

ْ ِ� ﴿د: یفرما یم یالله تعال -٢ ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ْ َر�َُّ�ۡمۚ لِ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا قُۡل َ�ٰعَِبادِ ٱ�َّ

 ۗ ِ َ�ِٰسَعٌة �ُض ٱ�َّ
َ
ۗ َوأ ۡ�َيا َحَسنَةٞ ِ ٱ�ُّ ۡجرَُهم بَِغۡ�ِ ِحَساٖب َ�ِٰذه

َ
وَن أ ُ�ِٰ َما يَُو�َّ ٱل�َّ  ﴾١٠إِ�َّ

ه ک[ای پیامبر،] بگو: ای بندگان باایماِن من، از پروردگارتان پروا کنید. افرادی «: ]١٠[الزمر: 
و دارند. زمین الله گسترده کنند، [عالوه بر آخرت، در این دنیا نیز] پاداش نیک ویی میکنی

نید]. قطعًا پاداش کل شدید، ھجرت کحفظ عقیدۀ خود دچار مشاست [پس اگر برای 
  ».دریغ عطا خواھد شد پایداران، کامل و بی

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ  -٣
َ
  س َ�ْن أ

َ
ِ أ َما يَُ�وُن ِعنِْدي ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن «قَاَل:  ج نَّ رَُسوَل ا�َّ

 ُ ُه ا�َّ ِخَرُه َ�نُْ�ْم، َوَمْن �َْستَْعِفْف يُِعفَّ دَّ
َ
، أ ُ ُْه ا�َّ ْ يَُصربِّ ُ َوَمْن َ�تََصربَّ ، َوَمْن �َْستَْغِن ُ�ْغِنِه ا�َّ

رْبِ  وَْسَع ِمَن الصَّ
َ
ا َوأ َحٌد َ�َطاًء َخْ�ً

َ
ْعِطَي أ

ُ
  ٢.»َوَما أ

                                           
 ٢٣٩٩صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٠٥٣و مسلم حدیث شماره  ١٤٦٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٩٤

 

ن یھر چه نزد من باشد (ب«فرمود:  ج امبریه پککند  می تیروا س د خدرییابوسع
 کمکاز درخواست ھرکس  ینم. ولک نمی رهینم و) ھرگز آن را ذخک یم میشما تقس

 از بداند، الله او راین بی خودش راھرکس  وکند  می کمکند، الله او را ک یداردخو
 و بهکند  می بشینص ییباکیشه سازد، الله صبر و شیصبر پھرکس  گرداند، و یاز مین بی

 .»تر از صبر داده نشده است بھتر و بزرگ ینعمتکس  ھیچ

وَُهَو يُوَعُك، َ�َمِسْستُُه �ِيَِدي،  ج قَاَل: َدَخلُْت ىلَعَ رَُسوِل اهللاِ  س اهللاِ َ�ْن َ�بِْد  -٤
وَعُك َكَما : «ج َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل اِهللا إِنََّك تَلُوَعُك وَْعاًك َشِديًدا، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ 

ُ
َجْل إِ�ِّ أ

َ
أ

 » يُوَعُك رَُجَالِن ِمنُْ�مْ 
َ
ْجَر�ِْن، َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ قَاَل: َ�ُقلُْت: َذلَِك أ

َ
َجْل : «ج نَّ لََك أ

َ
ُ�مَّ » أ

 َحطَّ اُهللا بِِه َسيِّئَاتِِه، : «ج قَاَل رَُسوُل اهللاِ 
َّ

ًذى ِمْن َمَرٍض، َ�َما ِسَواُه إِال
َ
َما ِمْن ُمْسِلٍم يُِصيبُُه أ

َجَرُة َوَرَ�َها ُطُّ الشَّ
َ

 ١.»َكَما حت
با دستم او  تب داشت. اورفتم؛ و  ج رسول اللهنزد گوید:  می س عبدالله بن مسعود

بله، من به اندازه دو «. فرمود: یدار یدی! تب شداللهرسول  یگفتم: ا را لمس نمودم و
رسد؟  ین است که دو پاداش به شما میا یا برایگفتم: آ». کنم ینفر از شما، تب م

که با  ینھر مسلما«فرمود:  ج سپس رسول الله .»طور است نیبله، ھم«فرمود: 
زند، الله یر یگونه که برگ درختان م ت و آزار شود، ھمانی، اذیگریز دیا ھر چی یماریب

 .»زدیر ین مسلمان را میمتعال گناھان ا
ه کد ینما یگرفتار م ییھا بتیند، او را به مصکر یخ ی دهاار شیراالله به ک ھرکس

برد و گناھانش  یدرجاتش را باال مگونه  نید و اآوَر اد یه اش را ب پروردگار و مرگ و توبه
 د.یافزا یگرداند و بر ثوابش م یم کرا پا

ِ ﴿د: یفرما یم یالله تعال -١ ُ َ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ ٱ�َّ قُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب ٱ�َّ
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

رسد، جز آنچه الله  ما نمیبگو: ھرگز [مصیبتی] به «: ]٥١[التوبة:  ﴾٥١فَۡلَيَتَو�َّ
 ».برایمان مقرر کرده است. او [دوست و] کارساِز ماست و مؤمنان باید بر الله توکل کنند

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
ِ  س َ�ْن أ ا يُِصْب ِمنْهُ : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُ بِِه َخْ�ً  ٢.»َمْن يُرِِد ا�َّ

                                           
 با لفظ مسلم  ٢٥٧١و مسلم حدیث شماره  ٥٦٤٧شماره متفق علیه؛ بخاری حدیث  -١
 ٥٦٤٥بخاری حدیث شماره  -٢



 ٨٩٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ر داشته باشد، یس اراده خکالله به ھر«فرمود:  ج رسول الله گوید: می س رهیابوھر 
 .»سازد یبت و بال میاو را گرفتار مص

مؤمن  یش و گرفتاریر است، آسایش خیمؤمن برا یھا ، تمام امور و حالتیآر
 شود.  یه از جانب پروردگار به او داده مکاست  یاحترام و پند

، «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن ُصَهيٍْب  -١ ْمَرُه لُكَُّه َخْ�ٌ
َ
ْمِر الُْمْؤِمِن، إِنَّ أ

َ
َعَجبًا ِأل

َصاَ�تُْه رَضَّ 
َ
ُ، َو�ِْن أ

َ
ا هل اُء َشَكَر، فاََكَن َخْ�ً َصاَ�تُْه رَسَّ

َ
 لِلُْمْؤِمِن، إِْن أ

َّ
َحٍد إِال

َ
اُء، َولَيَْس َذاَك ِأل

 ُ
َ

ا هل  ١.»َصرَبَ فَاَكَن َخْ�ً
را یز ؛کار مؤمن شگفت آور است«رمود: ف ج امبریه پککند  می تیروا س بیصھ

 یگر وجود ندارد، وقتید یکس یمؤمن، برا ین جز برایر است و ایش خیتمام امور برا
 یر است و چون به او سختیاو خ ین شکر] برای[و اکند  می رسد، شکر یم یبه او خوش

 .»ر استیاو خ یز] براین صبر نید [و اینما یبرسد صبر م

مَّ  -٢
ُ
َما ِمْن َ�بٍْد تُِصيبُُه «َ�ُقوُل:  ج قَالَْت: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  ل َسلََمةَ َ�ْن أ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّا ﴿ُمِصيبٌَة، َ�يَُقوُل:  ا َّ�� ِ ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت، ، اللَّ ]١٥٦[البقرة:  ﴾ِ�َّ
ْ
ُهمَّ أ

َجَرُه اُهللا 
َ
 أ

َّ
ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها، إِال

َ
ا ِمنَْهاَوأ ُ َخْ�ً

َ
ْخلََف هل

َ
 ٢.»يِف ُمِصيبَِتِه، َوأ

ست ین یا چ بندهیھ«ه فرمود: کدم یشن ج د: از رسول اللهیگو یم ل ام سلمه
ا یم؛ یگرد یاو بازم یم و به سویما از آِن الله ھست"د: یگرفتار شود و بگو یبتیه به مصک

اینکه  مگر "ت کنیبھتر از آن، به من عنا یبتم به من پاداش بده و عوضیالله! در مص
 .»دھد یو بھتر از آن را به او مدھد  می بت پاداشیخاطر آن مصه الله تعالی او را ب

�ٍَس  -٣
َ
ُ ثََالٌث لَْم : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ َما ِمَن انلَّاِس ِمْن ُمْسِلٍم، ُ�تََو�َّ هلَ

 
َّ

َة بَِفْضِل رمَْحَِتِه إِيَّاُهمْ َ�بْلُُغوا احِلنَْث، إِال
ُ اجلَنَّ ْدَخلَُه ا�َّ

َ
 ٣.»أ

که سه فرزنِد نابالغش  یھر مسلمان«فرمود:  ج امبریه پککند  می تیروا س انس
ش بر فرزنداِن آن شخص، او را وارد یالله متعال به لطف رحمت خوتردید  یرند، بیبم

 .»گرداند یبھشت م

                                           
 ٢٩٩٩مسلم حدیث شماره  -١
 ٩١٨مسلم حدیث شماره  -٢
  ١٢٤٨بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٩٦

 

 انواع صبر مشروع

 سه نوع استصبر مشروع بر 
و گناھان .. صبر در  یاز معاص یدارمه طاعات و عبادات .. صبر در خودصبر بر ادا
 .یالھ کمقدرات دردنا

ھرکس  است و یقیند، صابر حقکالله صبر  ین سه حالت به خاطر رضایدر اھرکس 
 افت خواھد نمود.یدر یم خود پاداش بزرگیرکد، از پروردگار یت نمایامل رعاکط را یشرا

 ط صبر سودمند سه تا استیشرا

واْ ﴿د: یفرما یم یالله باشد؛ الله تعال یرضا یاول: صبر خالصانه برا ِيَن َصَ�ُ َوٱ�َّ
 ِ � وََعَ��َِيٗة َوَ�ۡدرَُءوَن ب ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم ِ�ّٗ نَفُقواْ ِممَّ

َ
لَٰوةَ َوأ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ٱۡ�ََسنَةِ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرّ�ِِهۡم َوأ

ّيِئَةَ  ارِ  ٱلسَّ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم ُ�ۡقَ� ٱ�َّ
ُ
که برای کسب خشنودی   و کسانی«: ]٢٢[الرعد:  ﴾٢٢أ
ایم، پنھان و  اند و از آنچه به آنان روزی داده اند و نماز بر پا داشته شان شکیبایی کرده پروردگار

 ».داشت خواھند  زدایند. آنانند که َفرجامی نیک اند و بدی را با نیکی می آشکارا انفاق کرده
ت یاکه فقط به الله شکند بلکت نیاکش به مردم شیھا یالت و گرفتارکدوم: از مش

ِ َما َ� ﴿د: یفرما یم ید: الله تعالینما ۡعلَُم مَِن ٱ�َّ
َ
ِ َوأ ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

َ
َمآ أ قَاَل إِ�َّ

نالم  اندوه خویش به [درگاه] الله می[یعقوب] گفت: من از درد و «: ]٨٦وسف: ی[ ﴾٨٦َ�ۡعلَُمونَ 
 ».دانید دانم که شما نمی و از [لطف و بزرگِی] الله چیزھای می

بت است، باشد نه بعد از یمص یه ھمان ابتداکد در وقت خودش یسوم: صبر با
 بت. یگذشت زمان مص

�ََس ْ�َن َمالٍِك 
َ
رْبُ ِعنَْد ال: «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ  الصَّ

َ
و�

ُ ْ
ْدَمِة األ  ١».صَّ

بت یمص آغازه در کصبر، آن است «فرمود:  ج امبریپ گوید: می س کانس بن مال
 .»باشد

 بتیصبر در مص
 دست آوردن پاداش بزرگ آن، صبره ب یگرفتار شود، برا یبتیھرگاه مؤمن به مص

لش حل کبت و مشیه مصکد و اگر بخواھد ینما یش میو پروردگارش را ستاکند  می

                                           
 با لفظ مسلم ٩٢٦و مسلم حدیث شماره  ١٢٥٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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شگاه او یو در پکند  می تیاکند و به الله شکه آن را حل کخواھد  می فقط از اللهشود 
ه الله آن را کن با دعا یه آن را برطرف گرداند و اکد ینما یم یالتماس و زار یتعال

به درگاه  ید خالصانه، صداقت مجبوریشود، چون در دعا توح ین مکدوست دارد مم

ِ�َ ﴿د: یفرما یم یلاست. الله تعا یکالله و اجابت نزد ّ�ِ َمسَّ
َ
ۥٓ � يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّه

َ
۞َو�

 َ�ِ�ِٰ رَۡحُم ٱل�َّ
َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ۡهلَُهۥ  ٨٣ٱل�ُّ

َ
ٖۖ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه أ فَٱۡستََجۡبَنا َ�ُۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُ�ّ

َعُهۡم رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى  و ایوب را [یاد «: ]٨٤-٨٣اء: ی[األنب ﴾٨٤لِۡلَ�ٰبِِدينَ َوِمۡثلَُهم مَّ
رنج [و بیماری] به من رسیده است و تو «که پروردگارش را [چنین] ندا داد:   کن] آنگاه

ما [دعای] او را اجابت کردیم و رنجی را که به او رسیده بود برطرف ». تریِن مھربانانی مھربان
ھمانندشان را به ھمراه آنان به وی بازگرداندیم [تا] اش و [نیز تعدادی]  ساختیم و خانواده

 ».کنندگان باشد رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادت
دل،  یچشم و نرم که با اشکن است یا ،زیجا مباح و اندوهِ  ی هیه گرکد دانست یبا

امبر ما، ین بندگان، پیتر املکه را ین نوع گریباشد و ا یاز مقدرات الھ یبدون ناراحت
  داشته است. ج محمد

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
يِب : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
يْتُُه بِاْسِم أ ُودِلَ يِل اللَّيْلََة ُغَالٌم، فََسمَّ

ِ�يِه َوا�َّ » إِبَْراِهيمَ 
ْ
بُو َسيٍْف، فَاْ�َطلََق يَأ

َ
ُ أ ِة َ�ْ�ٍ ُ�َقاُل هلَ

َ
مِّ َسيٍْف، اْمَرأ

ُ
 أ

َ
بَْعتُُه، ُ�مَّ َدَ�َعُه إىِل

رْسَْعُت الَْميْشَ َ�ْ�َ 
َ
َيُْت ُدَخانًا، فَأ

ْ
 ابل

َ
يِب َسيٍْف وَُهَو َ�نُْفُخ بِِ�ِ�هِ، قَِد اْمتََأل

َ
 أ

َ
 فَا�ْتََهيْنَا إىِل

ْمِسْك، َجاَء رَُسوُل اهللاِ ج يََدْي رَُسوِل اهللاِ 
َ
بَا َسيٍْف أ

َ
ْمَسَك فََداَع ج ، َ�ُقلُْت: يَا أ

َ
، فَأ

ْ�تُُه وَُهَو بِ  ج انلَّيِبُّ 
َ
�ٌَس: لََقْد َرأ

َ
ْن َ�ُقوَل، َ�َقاَل أ

َ
ُه إيَِلِْه، َوقَاَل َما َشاَء اُهللا أ ، فََضمَّ يِبِّ الصَّ

َعْ�ُ «َ�َقاَل:  ج ، فََدَمَعْت َ�يْنَا رَُسوِل اهللاِ ج يَِ�يُد بِنَْفِسِه َ�ْ�َ يََدْي رَُسوِل اهللاِ 
ْ
تَْدَمُع ال

 َ�قُ 
َ

َقلُْب، َوال
ْ
ا بَِك لََمْحُزونُونَ َوَ�َْزُن ال

 َما يَْرىَض َر�َّنَا، َواِهللا يَا إِبَْراِهيُم إِنَّ
َّ

  ١.»وُل إِال
متولد شد و او را  مشب پسرید«فرمود:  ج رسول الله گوید: یم س کانس ابن مال

او را [برای  ج رسول الله گوید:) یم س انس(. »ردمک یارزگ م، نامیبه اسم پدرم ابراھ
 ج امبریبود. روزی پ "فیابو س" آھنگری به نام ھمسره کف سپرد یسر دادن به] ام یش
م، یدیف رسیابو س یکنزد . وقتیتمرف وراه افتاد و من ھم از پی ا ی دیدن او بهراب

 ج امبریبود و تمام خانه را دود گرفته بود. من زودتر از پاش  ورهکدن در یمشغول دم

                                           
  با لفظ مسلم ٢٣١٥م حدیث شماره و مسل ١٣٠٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٨٩٨

 

 آمد و او دست نگه ج رسول اللهدار،  ف رساندم و گفتم دست نگهیخود را به ابو س
خواست  یه مک ییزھایرا خواست و در آغوش گرفت و چ کودک ج امبریداشت و پ

 یجلو میه ابراھکدم یرفتم] د ج امبریه با پکگر ید: [بار دیگو یم س د گفت. انسیبگو
 ھا چشم«و فرمود:  ر شدیسراز ج از چشمان رسول الله کداد و اش یم امبر جان یپ

الله شود به  یخوشنودناه موجب ک یما سخن ین است ولیزد و دل اندوھگیر یم کاش
ن یم! غمگیابراھ، ای خاطر از دست دادن توه ه ما بکم آورد. سوگند به الله یزبان نخواھ

 .»میھست

 ھا   بتیت صبر انسان بر مصیاسباب تقو
شاوندان و یاز دست دادن فرزندان، خانواده، خو  بِت یدر صبر بر مصرعایت امور ذیل 

 ند:ک یم کمکزھا، یگر چید
گاھ ن شده است و ییتع یر الھیش در تقدیوارده از پ بتیمصاینکه  داشتن به یآ

نندگان است و الله کالله با صبر اینکه  ن داشتن بهیقیافتاد. و  ید اتفاق میر بایناگز
 نندگان را دوست دارد.کصبر

ه فرد مسلمان با صبر در ک دانستن اینبت اطالع داشتن و یبر مص از پاداش صبر
 آورد. یدست مه ب یبت ثواب بزرگیمص

گاه بودن  ش الله، ی، ستایالھ یبودن به قضا یبت با صبر، راضیاز حق الله در مصآ

ِ َو�ِنَّا إيَِلِْه َراِجُعونَ «افت ثواب داشتن و ید دریام  گفتن. »إِنَّا ِ�َّ
ن یه پروردگارش در دادن اکگرفتار شده است، بداند  یبتیمص ه بهک یمسلمان

 یو یش برایه به آنچه موالکاست  یبنده الزام یبوده است و برا یبت به او راضیمص
 باشد. یپسندد، راض یم

ا یا باال رفتن درجات یبت وارده با بخشش گناھان یمصاینکه  ن داشتن بهیقیو 
  سودمند است.ش ید، برایده توحیخالص شدن در عق

د صبر یاست، پس با یسودمند یش دارویبت وارده برایمصاینکه  ن داشتن بهیقی
 د پاداش داشته باشد.یند و امک

ه آمده تا صبر او را کامده بلین یو ینابود یبت وارده برایمصاینکه  ن داشتن بهیقی
 ر.یا خیا و دوستان الله باشد یه از اولکن را دارد یت ایا صالحیه آکند کامتحان 
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ده یه عقکت و شفا است یاز عاف ییدارو ،بت واردهیه عاقبت مصکن بداند یقیو به 
 ست.ین نکمم یزین چیه بدون آن چنک ییگرداند تا جا  یرا خالص م ید ویتوح

و  یانات رفاھکھا و فراھم نمودن ام یاش را با خوش ه الله بندهکن بداند یقیو به 
خالص در ھمه وقت و ھمه جا  ی تا او را بندهدھد  می ھا پرورش بتیالت و مصکمش

 بگرداند.
ه محل عبور از کست بلیماندن ن یھا و سرا ا بھشت نعمتیه دنکن بداند یقیو به 

ست و آخرت است یدار نیبنده پا یبرا یطیچ شرایه تحت ھکھاست  شیف و آزمایالکت
 باشد. یماندن م یه سراک

امبران و صالحان و آنچه از انواع ینندگان و ثابت قدمان از پکبه صبر  یاقتدا
 اند. ردهکھا تحمل  بتیھا و مص شیآزما

التش را بر طرف که به او صبر بدھد، مشکبخواھد  یاریفرد مؤمن از الله استعانت و 
 ند.کبتش را جبران ید و مصینما

 یبتیمصتواند  یه الله مکن بداند یقیبشمارد و به  کوچکبت را یفرد مؤمن مص
ن ین و ایا قرار داده است نه در دیبتش را در دنین به او بدھد. و الله مصیبزرگتر از ا

 ا است نه در آخرت. یل در دنکمش
 یکبت نزدیل و بر طرف شدن مصکالله و حل مش یاریه کن داشته باشد یقیو 

از آنچه از دست داده است را  یز بھتریو خواھد بود و الله چیکاست و عاقبت خوب و ن
ع یدھند، ھرگز ضا یانجام م یکه اعمال نکرا  یسانکد، چون الله پاداش به او خواھد دا

 رد. کنخواھد 

ِيَن َ� ﴿د: یفرما یم یالله تعال -١ نََّك ٱ�َّ ۖ َوَ� �َۡستَِخفَّ ِ َحّقٞ فَٱۡصِ�ۡ إِنَّ وَۡعَد ٱ�َّ
[که] قطعًا وعدۀ [ای پیامبر، بر آزار و تکذیِب مشرکان] شکیبا باش «: ]٦٠[الروم:  ﴾٦٠يُوقُِنونَ 

[یارِی] الله، حق است؛ و مبادا کسانی که [به رستاخیز] باور ندارند، تو را از شکیبایی 
 ».بازدارند

ِ ٱلُۡمۡخبِتِ�َ ﴿د: یفرما یم یالله تعال -٢ ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
ۥٓ أ  ٣٤فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَلَُه

ُ وَِجلَۡت قُ  ِيَن إِذَا ذُكَِر ٱ�َّ ا ٱ�َّ ِ َوِممَّ لَٰوة َصاَ�ُهۡم َوٱلُۡمقِيِ� ٱلصَّ
َ
ٓ أ ٰ َما ِٰ�ِ�َن َ�َ لُوُ�ُهۡم َوٱل�َّ

معبود شما، معبود یگانه است. [ھمه] در برابر او «: ]٣٥-٣٤[الحج:  ﴾٣٥َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ 
که  [ھمان] کسانی  تسلیم باشید؛ و [ای پیامبر، خیر دنیا و آخرت را] به فروتنان بشارت بده.
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ھایی که به آنان  ترسد و [کسانی که] در برابر مصیبت ھایشان می چون نام الله برده شود، دل
 ».کنند ایم انفاق می شان کرده رسد شکیبا ھستند و کسانی که نمازگزارند و از آنچه روزی می

ْ ٱۡسَتعِينُ ﴿د: یفرما یم یالله تعال -٣ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ َ ِ� إِنَّ ٱ�َّ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ وا

ِٰ�ِ�نَ  اید، از شکیبایی و نماز یاری  ای کسانی که ایمان آورده«: ]١٥٣[البقرة:  ﴾١٥٣َمَع ٱل�َّ
 ».تردید، الله با شکیبایان است بجویید [که] بی

واْ ﴿د: یفرما یم یالله تعال -٤ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡصِ�ُ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ َ وََصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

اید، [بر تکالیف دینی و  ای کسانی که ایمان آورده«: ]٢٠٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ 
ھای دنیوی] شکیبایی ورزید و [در برابر دشمنان] پایدار باشید و پرھیزگاری پیشه کنید؛  رنج

 ».باشد که رستگار شوید

 ام آنکحمرگ و ا -٢
 احوال انسان

گر، در یبه حالت د یو ھمواره از حالتکند  می یرا ط یانسان پله پله مراحل زندگ
 دھد. یت میر وضعیی، تغیا قلبی یا بدنی یانکا می یزمان یھا تیوضع

، از صلح به یماریبه ب یت به ترس، از سالمتیبر انسان از امن یزمان یھا حالت -١
 یو از خوشحال یسال کپرباران) به خش یھا نعمت در سال ی(فراوان یجنگ، از سرسبز

 ر است.ییبه غم و اندوه در حال تغ
 یبه جا ییگر، از جاید یبه منزل یاز منزلانسان ھر روز  ،یانکم یھا تیدر وضع -٢

ت یر وضعییا به قبر و از قبر به محشر، در حال تغیا و از دنیم مادر به دنکگر، از شید
 رود. یا دوزخ میآخرت در بھشت  یسرانجام به سراه کاست تا آن 

ند؛ نطفه است، ک یم یرا ط ییھا انسان مراحل و حالت ،یت بدنیاز نگاه وضع -٣
شود و  یل میتبد کیودکآن به  یو در پ یه گوشتکسپس به خون بسته و سپس به ت

 رد.یم یگردد و م یر میشود و پ یسپس جوان م
ا یبه دن یبا الله در ارتباط است و گاھ یاست؛ گاھز یقلب شگفت انگ یھا حالت -٤

زنان و قصرھا و.... اما  یدر پ یاموال است و گاھ یدر پ یشود و گاھ یوابسته م
محقق  یا برایه وابسته به الله باشد و از دنکن است ین حالت قلب ایتر و مھم ترین بزرگ

 د.یالله استفاده نما ردنک یبھتر عبادت و بندگھرچه  نمودن
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س قلب کد ھرین باین چھار حالت قلب است، بنابراین ایتر ومھم ترین بزرگن وضع، یا
ر الله کنگه دارد و به ذ کمحفوظ و پا ،ر اللهیاز ارتباط به غآن را ند تا کنترل کخود را 

 مشغولش بدارد.  اللهو اطاعت و عبادت 

 ا) و مرگیدن یان زندگیاجل (پا
 ابد.ی یان میپا یویدن یمرگ: با جدا شدن روح از بدن، زندگ

ماندن فقط مختص الله است و بس، و الله مرگ و نابود  یه باقکن است یت ایواقع
 ھمه مخلوقات نوشته است. یشدن را برا

عمل و  یرد و از سراید بمیباشد با یه ھرچه عمر انسان طوالنکست ین یدیترد
 ن منزل آخرت است. یمجازات برود و قبر اول یتالش، به سرا

وَن مِۡنُه فَإِنَُّهۥ ُمَ�ٰقِيُ�ۡمۖ ُ�مَّ ﴿د: یفرما یالله تعالی م -١ ِي تَفِرُّ قُۡل إِنَّ ٱلَۡمۡوَت ٱ�َّ
ِ َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  َ�َٰدة [ای «: ]٨[الجمعة:  ﴾٨تَُردُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

کنید، یقینًا به شما خواھد رسید؛ سپس به سوی [الله،  میپیامبر،] بگو: آن مرگی که از آن فرار 
گاه  شوید؛ آنگاه شما را از آنچه انجام می آن] دانای غیب و آشکار بازگردانده می دادید آ

 ».سازد می

ُجوَرُ�ۡم يَوَۡم ﴿د: یفرما یو الله تعالی م -٢
ُ
َما تَُوفَّۡوَن أ ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ٱلَۡمۡوِت� ��َّ

ٓ إِ�َّ َمَ�ُٰع ٱۡلقِ  ۡ�َيا ۗ َوَما ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ ۡدِخَل ٱۡ�َنََّة َ�َقۡد فَاَز
ُ
َ�َٰمةِ� َ�َمن زُۡحزَِح َعِن ٱ�َّارِ َوأ

] مرگ است و یقینًا روز قیامت  ھر کسی چشندۀ [طعم«: ]١٨٥[آل عمران:  ﴾١٨٥ٱۡلُغُرورِ 
را از آتش دور دارند و در ه کھایتان را به صورت کامل دریافت خواھید کرد؛ پس ھر  پاداش

 ».است؛ و زندگی دنیا چیزی جز مایۀ فریب نیست بھشت درآورند، قطعًا رستگار شده 

َو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ذُو ٱۡ�ََ�ِٰل  ٢٦ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ ﴿د: یفرما یو الله تعالی م -٣
ۡكَرامِ  فناپذیر است و [تنھا ذات جاوید ھر چه روی زمین است، «: ]٢٧-٢٦[الرحمن:  ﴾٢٧َوٱۡ�ِ

 ».و] روی پروردگار باشکوه و ارجمندت باقی خواھد ماند

ُم ٱلَۡمۡوُت َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروٖج ﴿د: یفرما یو الله تعالی م -٤ ْ يُۡدرِ��ُّ ۡ�َنَما تَُ�ونُوا
َ
�

 ٖ َشيََّدة ھای استوار  در برجیابد؛ ھر چند که  ھر کجا باشید، مرگ شما را درمی«: ]٧٨[النساء:  ﴾مُّ
 »....باشید
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 مار قبل از مرگیف بیوظا
مان داشته باشد و بر آنچه یا یالھ یر و قضایه به تقدکمار واجب است یبر فرد ب

 یداشته باشد و آرزو یکند و به پروردگارش گمان نکش مقدر شده است، صبر یبرا
سد و مستحب یرا بنواش  ت نامهید، وصیند، حقوق الله و حقوق مردم را ادا نماکمرگ ن
ند کبرند، سفارش  یه از او ارث نمک یشاوندانیخو یسوم مالش را برا یکه تا کاست 

مباح  یھا ند بھتر است و با داروھا و درمانکسوم را سفارش  یکاز تر  کم البته اگر
 ند و شفا را از الله بخواھد.کش را درمان یماریب

ردن، مراجعه کت یبه توبه، وص ادت او راین عیمار سنت است و در حیادت بیع
، سفارش و -از و مجبور شدنیمگر در صورت ن -افر کمسلمان نه  کنمودن به پزش

  ند.کحت ینص
بدون ابراز  -تواند  یند، البته مکت یاکمار به پروردگارش شیه بکو سنت است 

 د.یگران بگویخود به د یماریاز وضع ب -ر بودنیم تقدیو عدم تسل یناراحت
 ل را بخواند:یذ یرد دعایم یه مکن دارد یقیندارد و  ید به زندگیه امک یماریب

 َصْدرَِها  ج َسِمَعْت رَُسوَل اهللاِ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ

ْن َ�ُموَت وَُهَو ُمْسِنٌد إىِل
َ
َ�بَْل أ

ْصَغْت إيَِلِْه وَُهَو َ�ُقوُل: 
َ
ِْقِ� اللَّ «َوأ

ْ
حل

َ
ِ�يِق ُهمَّ اْغِفْر يِل َوارمَْحِْ�، َوأ   ١.»بِالرَّ

فوت کند، پشتش را به  ج نکه رسول اللهیقبل از ا :کند می تیروا ل هشیعا
! مرا ببخش و بر یا الله«داد که فرمود:  یکامًال گوش فرا م یه داده بود و ویشه تکیعا

 ».ا) ملحق بگردانیمن رحم کن و مرا به دوستانم (انب

 مرگ  یآرزو

�ٍَس 
َ
ِ قَاَل: قَاَل  س َ�ْن أ َحٌد ِمنُْ�ُم الَموَْت لرُِضٍّ نََزَل بِِه، فَإِْن « :ج رَُسوُل ا�َّ

َ
َال َ�تََمنََّ�َّ أ

ْحِيِ� 
َ
ا يِل، َوتََوفَِّ� إَِذا اَكنَِت اَكَن َال بُدَّ ُمتََمنِّيًا لِلَْموِْت فَلْيَُقْل: اللَُّهمَّ أ َما اَكنَِت احلَيَاُة َخْ�ً

ا يِل   ٢».الَوفَاُة َخْ�ً
بت یک از شما به خاطر مصیچ یھ«فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س انس

! یا اللهد: یندارد، بگو یگرید ی مرگ نکند؛ اما اگر چاره یرسد، آرزو یکه به او م یانیا زی

                                           
 با لفظ مسلم ٢٤٤٤حدیث شماره  مسلم و ٤٤٤٠حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١
  ٢٦٨٠و مسلم حدیث شماره  ٦٣٥١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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گاه که مرگ، به نفِع من است،  به نفِع من است، مرا زنده نگه دار و آن یکه زندگ یتا زمان
 ».رانیمرا بم

 مرگ یآماده شدن برا یچگونگ
ثرت از مرگ و کمرگ آماده باشد و به  یه ھمواره براکبر فرد مسلمان واجب است 

ند، آخرت را که از گناھان توبه کن صورت است یمرگ به ا یبرا یند. آمادگکاد یمردن 
ع یھا مط د، با انواع عبادتیه به گردن اوست پرداخت نماک یح دھد، حقوقیا ترجیبر دن

 ند. ک یھا دور باشد و از حرام یالله تعال

 تین میتلق
 یادت ویمار شد به عیه ھرگاه بکن است یگر ایاز حقوق فرد مسلمان بر مسلمان د

–در ھنگام احتضار  که کسانی یند. براکت کاش شر ع جنازهییرد در تشیبرود و چون بم
ن یرار اکاو با ترا به » ال إله إال الله«ه گفتن کمار حضور دارند، سنت است یفرد ب -مرگ

 ند.یر نگوینند و در حضورش جز خکر یخ یش دعاینند و براکن یلمه تلقک
افر درحال مرگ برود و به او کمار یادت بیه به عکندارد  یرادیفرد مسلمان ا یبرا

 بگو.» ال إله إال الله«د: یبگو

 حسن خاتمه یھا نشانه
 دھد. یگواھ »ال اله اال الله و محمد رسول الله«ت ھنگام مرگ به یم -١
 رد.یبم یشانیمؤمن با عرق پ -٢
 ا مردن در راه الله.ید شدن یشھ -٣
 .یاسالم یاز مرزھا یمردن در ھنگام نگھبان -٤
 ا خانواده.یا مال یمردن در دفاع از جان  -٥
 سل. یماریا بیذات الجنب،  یماریمردن با ب -٦
ا یا سوختن یا مرگ با غرق شدن یم کش یداخل یھا یماریا بیمردن با طاعون  -٧

 ر آوار ماندن.یز
 رد.ین بمیزن در ھنگام تولد فرزند و مانند ا -٨
 مردن در ھنگام انجام عمل صالح. -٩

 ح ثابت است.یث صحیحسن خاتمه، در احاد یھا  ن نشانهیھمه ا
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 فھم خوب مردن
خاطر ه بط فقاد داشته باشد نه یه ھمواره مرگ را به کبر فرد مسلمان واجب است 
ه کبل ؛نانه استیب هوتک ین نگاھیه اکا... یدن یھا لذت جدا شدن از خانواده، دوستان و

 شود.  یآخرت محروم م یاشت براکو  یکبا مرگ از انجام اعمال نکه  این خاطره ب
 یو بھتر برا تر بیشھرچه  ه فرد مسلمان خودش راکن نگاه به مرگ است ی، با ایآر

ا نگاه اول را یاگر به دندھد.  یعمل انجام م تر بیشآخرت  یو براکند  می آخرت آماده
شود. و  یم تر بیش چهھر یمانیپش و ھنگام مرگ موجب افسوسش یبراداشته باشد 

 مقدر یازیجا ن ش در آنیند، براکقبض روح  ینیرا در سرزم یا ھرگاه الله بخواھد بنده
  خواھد مرد). (تا به آن جا برود و در آن جاکند  می

داشته  یکمرگ به الله تعالی گمان ن ه در ھنگامکبر فرد مسلمان واجب است 

نَّ بِاِهللا َعزَّ «د: یفرما یم ج امبریباشد، چون پ  وَُهَو ُ�ِْسُن الظَّ
َّ

َحُدُ�ْم إِال
َ
 َ�ُموَ�نَّ أ

َ
ال

 ».داشته باشد یکبه الله گمان ناینکه  گررد میمن سی از شماکچ یھ« :١»وََجلَّ 

 مرگ یھا نشانه
، افتادن ینیج شدن بکگاه،  جیطرف گمرگ انسان با افتادن و شل شدن دو 

د شدن چشمان و سرد شدن بدن و قطع نفس (جدا یھا، شل و ول شدن پاھا، سف دست
 شود. یده میشدن روح از بدن) فھم

 ه بعد از وفات فرد مسلمان الزم استک یامور
ه چشمانش را ببندند و در ھنگام کند، سنت است کفرد مسلمان وفات  یوقت -١

َواْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف الَْمْهِديَِّ�،  ُفَالنٍ ُهمَّ اْغِفْر لِ اللَّ «نند: کن طور دعا یا شیھا بستن چشم
ُ يِف َ�رْبِهِ، َونَ  َعالَِمَ�، َوافَْسْح هلَ

ْ
ُ يَا رَبَّ ال

َ
َغابِِر�َن، َواْغِفْر نَلَا َوهل

ْ
ُ َواْخلُْفُه يِف َعِقِبِه يِف ال

َ
ْر هل وِّ

ات  افتهیت یان بندگان ھدایاش را در م امرز و درجهینی را با الله! گناھان فالی« :٢»ِ�يهِ 
 یامرز ایبازماندگانش باش و ما و او را ب ی، بلند بگردان و خود حام)در بھشت(

 ».بگردان یان! و قبرش را فراخ و نورانیجھانپروردگار 

                                           
  ٢٨٧٧حدیث شماره  مسلم -١
 ٩٢٠حدیث شماره  مسلم -٢
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د و او را از یراست نما یشش را ببندد و مفاصلش را به آرامیر یا سپس با پارچه
بپوشاند و سپس  یا ش را درآورد و تمام بدنش را با پارچهیھا ند و لباسکن بلند یزم

 غسل دھد.
ھرچه  تش مبادرت ورزند ویھا و عمل به وص ه در پرداخت قرضکسنت است  -٢

ه ک یش نماز بخوانند و او را در ھمان شھریند و برایاش را آماده نما تر جنازه عیسر
ز است یند و .. جایآ یبعد از مرگ م که کسانی یالبته برانند. کرده است، دفن کوفات 

 نند. که ینند، ببوسند و آرام و بدون سر و صدا گرکه صورتش را نگاه ک
ت است مانند یه به گردن مکه واجب است حقوق الله را کد توجه داشته باشند یبا

ه کم مال تریار را قبل از تقسکن ینند، اکپرداخت  یفاره و حج از طرف وکات، نذر، کز
حقوق الله سزاوارتر است. و جان  ینند، چون اداکش بیھا ن وارثان و پرداخت قرضیب

 نند.کفرد مؤمن معلق به قرضش است تا از طرف او پرداخت 
ند. و ک یدارردن خودکش یه تا چھار ماه و ده روز از آراکت واجب است یبر زن م

ان تا سه روز از یکگر از نزدید یسکا یه به خاطر وفات فرزندش کز است یز بر زن جاین
 ند.ک یدارردن خودکش یآرا

نُفِسهِنَّ ﴿د: یفرما یالله تعالی م
َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
ِيَن ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ َوٱ�َّ

� ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
[غیرباردار از میرند و ھمسرانی  و افرادی از شما که می«: ]٢٣٤[البقرة:  ﴾أ

گذارند، [آن زنان برای ازدواج مجدد] باید چھار ماه و ده روز انتظار بکشند [و  خود] باقی می
 .»عده نگه دارند]

ه کد دانست یت نوحه بخوانند. و بایبر م هکت و .. حرام است یشاوندان میبر خو
ی که بر وی بلند با آواز یھا هیو گر  ت با نوحهیردن است و مکه یفراتر از گر ینوحه امر

دن و پاره یزدن به صورت، در ،تبیدر ھنگام مص .شدک یدر قبرش عذاب م شود می
 بلند حرام است.  یدن سر و گذاشتن مویبان و لباس، تراشیردن گرک

 ان مردمیم اعالم مرگ فرد مسلمان در مکح
ند و در یایرده است تا بکفوت  یه فالنکنند کان مردم اعالم یه در مکسنت است 

 نند.کت کو دفنش شر  نماز جنازه
و....  یارکای، مباھات، ریت با فخر فروشیه اعالم خبر مرگ مکد توجه داشت یبا

 حرام است.
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 بت یآداب مص
شه یشوند، صبر پ یاز مرگش خبر م یه وقتکت و .. واجب است یشاوندان میبر خو

افت پاداش داشته باشند و یت دریباشند و ن یراض یر الھیه به تقدکنند و سنت است ک

ِ َو�ِنَّا إيَِلِْه َراِجُعونَ «  ند. یبگو »إِنَّا ِ�َّ

مَّ َسلََمةَ  -١
ُ
َما ِمْن َ�بٍْد تُِصيبُُه «َ�ُقوُل:  ج قَالَْت: َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  ل َ�ْن أ

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّا ﴿ُمِصيبٌَة، َ�يَُقوُل:  ا َّ�� ِ ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت، ، اللَّ ]١٥٦[البقرة:  ﴾ِ�َّ
ْ
ُهمَّ أ

ا ِمنَْها ُ َخْ�ً
َ

ْخلََف هل
َ
َجَرُه اُهللا يِف ُمِصيبَِتِه، َوأ

َ
 أ

َّ
ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها، إِال

َ
 ١.»َوأ

ای نیست  ھیچ بنده«شنیدم که فرمود:  ج گوید: از رسول الله می ل ام سلمه
ا یم؛ یگرد یاو بازم یم و به سویالله ھست ما از آِن "که به مصیبتی گرفتار شود و بگوید: 

مگر اینکه  "ت کنیبھتر از آن، به من عنا یبتم به من پاداش بده و عوضیالله! در مص
 .»دھد دھد و بھتر از آن را به او می خاطر آن مصیبت پاداش میه الله تعالی او را ب

�ٍَس  -٢
َ
ُ ثََالٌث لَْم َما ِمَن : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ انلَّاِس ِمْن ُمْسِلٍم، ُ�تََو�َّ هلَ

َة بَِفْضِل رمَْحَِتِه إِيَّاُهمْ 
ُ اجلَنَّ ْدَخلَُه ا�َّ

َ
 أ

َّ
 ٢.»َ�بْلُُغوا احِلنَْث، إِال

که سه فرزنِد نابالغش  یھر مسلمان«فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س انس
ش بر فرزنداِن آن شخص، او را وارد یوالله متعال به لطف رحمت ختردید  یرند، بیبم

 .»گرداند یبھشت م
ند و از ک یداردت نمودن خویاکردن و شکه فرد از سر و صدا کن است یصبر ا

 د.یز نمایردن لباس و .... پرھکحرام مانند به سر و صورت زدن و پاره  یارھاک

 تیم یافکالبد شکم کح
ھا در دادگاه  تیاکبه ش یدگیرس جھِت  ،روشن شدن علت مرگ یاز برایدر صورت ن

 ارک نیز است، چون در ایجا یافکالبد شکر مثل وبا و.... یواگ یھا یماریص بیا تشخی
 کخطرنا یھا یماریت، عدالت، حفظ امت از بیه به امنکوجود دارد  ییھا مصلحت

 یدارکالبد شکافی برای آموزش و تدریس خودد از یند. البته باک یم کمکر و ... یفراگ
جه یدارد، در نت یو مرگ احترام و عزت خاص یشود، چون فرد مسلمان در حال زندگ

                                           
 ٩١٨مسلم حدیث شماره  -١
  ١٢٤٨بخاری حدیث شماره  -٢
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جسد  یافکالبد شکنند و ک یافکالبد شکرا  یر مسلمانیفرد غ ی ار جنازهکن یا یبرا
 ست.یز نیط خاص، جایفرد مسلمان جز در ھنگام ضرورت و با شرا

 تیغسل م -٣
 ت را غسل دھد؟یم یسکچه 

گاهت یه مکسنت است  -١  یام غسل، غسل دھد و اگر براکن فرد به احیتر را آ
از  یز ناپسندیچدر صورتی که و غسل دھد،  یدار و راز نگه یپوش الله و با پرده یرضا

 دارد. یت ثواب و اجر بزرگیغسل م ،دینگو یسکد به یجنازه د
ه اختالف داشته باشند، بھتر است اول ک یت مرد، در صورتیغسل م یبرا -٢

رده است. سپس پدرش، بعد از کت یت وصیه خود مکاو را غسل دھد  یفردھمان 
 یشاوندیشاوندان در خویگر خویس از عصبه و دکب ھریپدر، پدر بزرگش و سپس به ترت

 تر است، او را غسل دھند. یکبه فرد نزد
رده است، سپس مادرش کت یه وصکغسل دھد  یسکز اول ھمان یت زن را نیو م

تر است و.... غسل  یکت نزدیبه م یشاوندیدر خوھرکس  بیترتو مادر بزرگش و به 
 دھند.

 را غسل دھند.  یگریتوانند د یاز زن و شوھر مھریک 
ت یفاکند یه تمام بدن را بشوکبار  یکا مؤنث، شستن یر باشد کت مذیغسل م یبرا

  ند.ک یم
ند، ک یم کمکاو را در شستشو  که کسیو  دھندهغسل ت، فقط یغسل م یبرا

 جا حضور داشته باشد.  گر در آنید یسکه کروه است کحضور داشته باشند و م

 غسل جسد سوخته
ه ک یو.... بسوزند طور یسوز فار با ھم در آتشکاز مسلمانان و  یاگر جمع -١

نند و بر آنان نماز جنازه بخوانند و کفن کنباشند، ھمه را غسل دھند و  ییقابل شناسا
 نند. کشان ھستند، دفن  نیه بک یت مسلمانانیھمه را به ن

ا.... یه شدن و که تکا تیل سوختن یت به دلیجسد م یه شستشوک یدر صورت -٢
نماز  ینند و بر وکفن کمم فرد را یا آب نباشد، بدون غسل، وضو و تیل باشد کمش
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ت، نماز جنازه خواندن بر یامدن تمام جسد میدست نه بخوانند. در صورت ضرورت و ب
 ت، مثل دست، پا و.... درست است.یبدن م یھا از قسمت یبرخ

ا مؤنث باشد، یر که مذکت ھفت ساله را، برابر است یه مکز است یمرد و زن جا یبرا
ن زنان نامحرم یدر ب یا مردیرد و ین مردان نامحرم بمیدر ب یغسل دھند. اما اگر زن

ت نماز یبر م  ر نباشد،یپذ انکت امیجسد م یغسل و شستشو یلیا به ھر دلیرد یبم
 نند.کجنازه بخوانند و بدون غسل دفن 

 شھدا را غسل دھند. انواع گریدر راه الله غسل داده نشود، اما د دان جنِگ ید میشھ

 افرکغسل 
ا بر او نماز یند کفن کا یرا غسل دھد  یافرکه کفرد مسلمان حرام است  یبرا

ا یشاوند یه خوکبود  یافرکت ید، اگر میت نماکا دفنش شری  ع جنازهییا در تشیبخواند 
د و ینما کر خایز یا تواند او را در چاله یدفن نداشت، فرد مسلمان م یرا برا یسک

اش  ع جنازهییه در تشکست یز نیاز مسلمانان جا یسکو  کشاوندان فرد مشریخو یبرا
 ند.یت نماکشر

 ت به روش سنتیغسل م
شستن مردگان بگذارند  ت را غسل دھند او را بر تخت مخصوصیخواستند م یوقت

به حالت  یکتا نزد راش را درآورند سپس سرش یھا و عورتش را بپوشانند و لباس
زند و سپس یبر یبر و یادیفشار دھند و آب ز یمش را به آرامکنند و شکنشسته بلند 

 ند. کزش یش بپوشد و تمکا دستیدستش را با پارچه  دھندهغسل 
گر بر دستش ید یا نند، بعد از آن پارچهکت غسل، شستنش را شروع یسپس با ن
ه در کن تفاوت ینماز، او را وضو بدھند، با ا یمانند وضو یمستحب یوضوبا بپوشد ابتدا 

نند. سپس کز یاش را تم ینیدھان و ب ،سیزند اما با انگشتان خیاش آب نر ینیدھان و ب
ند و یش شروع نمایند و شستن را از سر و ریا صابون تمام بدنش را بشویبا آب و سدر 

. سپس ندیند و سپس سمت چپش را بشویسمت راستش را از گردن تا به قدم بشو
میت را به  و سپس بشویندرا  شپشتو سمت راست  میت را به سمت چپ خوابانده

ز به یند. سپس بار دوم و سوم نیرا بشو شپشتسمت چپ  سمت راست خوابانده و
ند تا یبشو تر بیشز نشد، یبدنش، با سه بار تمند. اگر ین صورت تمام بدنش را بشویھم
ند یشو یه مک ین باریت فرد باشد. در آخریزه شود. البته شمار شستن مکیز و پایتم
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ش بلند باشد، یھا نا ناخیھا  لینند. اگر سبکگر به آب اضافه ید یز خوشبویا چیافور ک
  ند.ینما کخش یا نند و سپس جسدش را با پارچهک هوتاک

 نند و پشت سرش قرار دھند.کزن را به سه قسمت  یموھا
ند و دوباره او را وضو یجا را بشو خارج شد، ھمان یزیت پس از غسل چیو اگر از م

 جا پنبه بگذارند.  بدھند و ھمان

 تیفن مک -٤
از  یسکنداشت از مال  ینند. اگر مالکفن کت را از مال خودش یه مکواجب است 

 ه مخارجش بر گردن اوست.کنند کفن ک، او را یا فرعی یشاوندان اصلیخو

 تیفن نمودن مکروش 
فن که با بخور خوشبو شده باشد، کد نو یه مرد را در سه پارچه سفکسنت است 

رو به ت را یه مکن صورت یچانند به ایخوشبو بپ یھا نند و جسدش را در پارچهک
خوشبو)  یا (ماده را با حنوط یا گذارند و پنبه یفن مکآماده  یھا پارچه یبر روآسمان 

 یمانند شلوار یا چهرپا باالی آندھند و  آغشته نموده و در شکاف باسن قرار می
 نند. کبدنش را خوشبو  یده شود و باقیه عورتش پوشکببندند  کوچک

چانند و بعد از آن سمت راست بر سمت چپ یفن را بر راست بپکسپس سمت چپ 
ن یز به ھمیسوم را ن ی هین صورت و الیز به ھمیفن را نکگر یه دیچانند و الیآن بپ یرو
 چانند.یل بپکش

در قسمت اگر زیادتر بود  وسرش اضافه را به سمت  و اگر پارچه اضافه بود، قسمت
 پاھا و سر قرار دھند.

 یچیفن قکه از طول ک یا از پارچه یا هکا تیفن باز نشود با نخ کاینکه  یسپس برا
 نند. که گذاشتند باز کت را ببندند و در قبر یم یمر و پاھاکنند، ک یم

ه کز است ینند و جاکفن کپارچه  یکرا در  کودکفن، زن مثل مرد است اما کدر 
 ند. یفن نماکدر سه پارچه 

ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ثَْواٍب َ�َماِ�يٍَة �ِيٍض، َسُحويِلٍَّة ِمْن  ج أ

َ
َن يِف ثََالثَِة أ ُكفِّ

 ١.يِهنَّ قَِميٌص َوَال ِعَماَمةٌ لَيَْس �ِ  ُكرُْسٍف 

                                           
 با لفظ بخاری ٩٤١حدیث شماره  مسلم و ١٢٦٤حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١
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 ه درکد یسف یمنی یتانکدر سه قطعه پارچه  ج د: رسول اللهیگو یم ل شهیعا
 د. یفن گردکراھن و عمامه وجود نداشت، یپھا  آن

نند. و در کفن که تمام بدنش را بپوشاند، کپارچه  یکت را در یه مکواجب است 
 ردن سنت است.کفن کسه پارچه 

 دیفن شھک
ده، بدون یبه شھادت رسھا  آن ه درک ییھا دان جنگ در راه الله را با لباسید میشھ

 یرو تر بیشا یپارچه ک تکه یه او را با کنند و مستحب است که غسل دھند، دفن کآن 
 .تر داشت گر نیاز به پوشش بیشا ندیفن نماکش یھا لباس

 ه در حال احرام مرده است)ک ی(فرد  فن ُمْحِرمک
 ییه خوشبوکا صابون، بدون آن یرد با آب و سدر یه در لباس احرام بمکرا  یفرد

نند و اگر مرد باشد، کبه تنش ن یا نند، غسل دھند و لباس دوخته شدهکاضافه  یگرید
 ی مانده یخته خواھد شد و باقیان برانگیگو یکامت لبیسرش را نپوشند، چون روز ق

  نند.کفن کاورند و او را در ھمان دو لباس احرامش ین یجاه ش را از طرفش بکمناس
نند و بر او نماز کفن کشود، او را غسل دھند،  چھار ماھه سقط  ی بچه یوقت

 بخوانند.
ه دوبار او را غسل و کست یت خارج شد الزم نیاز م یردن نجاستکفن کاگر پس از 

 ار مشقت وجود دارد. کن یوضو دھند، چون در ا

 تینماز م روش -٥
 جنایزح حضور در یفھم صح

ھا  آن نیتر ه مھمکدارد  یادید زینمودن جنازه فوا یت در نماز جنازه و ھمراھکشر
 ل است:یبه شرح ذ

حق خانواده،  یت، ادایم ی، سفارش و دعا برایت با نماز خواندن بر ویحق م یادا
ثواب دست آوردن پاداش و ه ھا، ب بت وارده بر آنیت در مصیدادن خانواده م یتسل

 دن جنازه، قبرھا و.... ینندگان، درس و پند گرفتن با دکع ییتش یبزرگ برا
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 م نماز جنازهکح
ه موجب اضافه شدن ثواب و پاداش نمازگزاران که است یفاکنماز جنازه فرض 

 ت شفاعت است.یم یگردد و برا یم
گزاران باشد و ھرچه نماز تر بیشه شمار حاضران در نماز جنازه کمستحب است 

 و با تقواتر باشند، بھتر است.  تر بیش

َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم َ�ُموُت، َ�يَُقوُم «َ�ُقوُل:  ج َسِمْعُت رَُسوَل اهللاِ  ب ابِْن َ�بَّاٍس  نْ �َ 
َعُهُم اُهللا ِ�يهِ   َشفَّ

َّ
ُ�وَن بِاِهللا َشيْئًا، إِال  �رُْشِ

َ
ْرَ�ُعوَن رَُجًال، ال

َ
 ١.»ىلَعَ َجنَاَزتِِه أ

ھر «فرمود:  شنیدم که می ج روایت شده است که از پیامبر ب از ابن عباس
اش نماز  ده باشند، بر جنازهیکه به الله شرک نورز یرد و چھل نفر مسلمانیبم یمسلمان

 .»را در حق او قبول خواھد نمودھا  آن )یبخوانند، الله شفاعت (دعا

 تیروش نماز م
ستد و یرد و رو به قبله بایند، وضو گکت کنماز جنازه شر درخواھد  می سکھر -١

 امام در سمت قبله بگذارند.  یجنازه را جلو
ستد و چھار یت زن بایمر مکت مرد و برابر یه امام در برابر سر مکسنت است  -٢

علما و افراد با  یژه برایوه د. بیر بگویبکا نه تیا ھفت یا شش یپنج  ید و گاھیر بگویبکت
 یدرخشان ی ن سابقهیدر خدمت به اسالم و مسلم که کسانیار و با تقوا و کویکمان نیا

از موارد  یکیزنده نگه داشتن سنت ھرگاه به  ید و برایر بگویبکاز چھار ت تر بیشدارند، 
 ند.کفوق عمل 

ند و سپس دست راست کھا بلند  ا گوشیھا  ھا را تا برابر شانه ر اول دستیبکبا ت -٣
استفتاح اعوذ بالله و بسم  یبدون دعانه بگذارد و سپس یدست چپ، بر س یرا بر رو

 بخواند.  یگرید یا ھمراه آن سوره یالله و سوره فاتحه را آھسته بخواند و گاھ

ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ «د: یر دوم، بگویبکدر ت -٤ ٍد، وىلََعَ آِل ُ�َمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
ٍد، َكَما  إبَْراِهيَم، وىلََعَ آِل إبَْراِهيَم، إنََّك  ٍد، وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ يٌد َ�ِ مَحِ

يدٌ  يٌد َ�ِ َت ىلَعَ إبَْراِهيَم، وىلََعَ آِل إبَْراِهيَم، إنََّك مَحِ
ْ
  ٢».بَاَر�

                                           
  ٩٤٨مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ٤٠٦حدیث شماره  مسلم و ٣٣٧٠حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -٢
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م و یگونه که بر ابراھ انش درود بفرست؛ ھمانخاندان و پیروا الله! بر محمد و ی«
ا الله! بر ی ی.ھمانا تو، ستوده و بزرگ و قدرتمند ی.درود فرستادم یابراھ خاندان

م و خاندان یگونه که بر ابراھ ت کن؛ ھمانیانش برکت عناخاندان و پیرومحمد و 
 ».ی. ھمانا تو، ستوده و بزرگ و قدرتمندیم برکت دادیابراھ
ز رسول ه اکرا  ییگر از دعاھاید یکیا ین دعا و ید و ایر سوم را بگویبکسپس ت -٥

 ثابت است با اخالص بخواند: ج الله

�ْثَانَا، اللَُّهمَّ واََغئِِبنَااللَُّهمَّ اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَا، وََشاِهِدنَا « -١
ُ
، وََصِغِ�نَا َوَ�ِبِ�نَا، وََذَكِرنَا َوأ

ْحِيِه ىلَعَ اإلْسَال 
َ
ْحيَيْتَُه ِمنَّا فَأ

َ
يْتَُه َمْن أ  ِم، َوَمْن تََو�َّ

َ
ِْرْمنَا ِمنَّا َ�تََوفَُّه ىلَعَ اإليَماِن، اللَُّهمَّ ال

َ
 حت

 
َ

ْجَرُه، َوال
َ
ب ما، کوچک ما و یما و غا ما، حاضر ی ! زنده ما و مردها اللهی« ١»: تُِضلَّنَا َ�ْعَدهُ أ

بر اسالم  یاز ما را که زنده نگه داشتھرکس  !ا اللهی امرز؛یب بزرگ ما، مرد ما و زن ما را
 -ِش ما را از پادا! ا اللهی ؛رانیمان بمی، بر ایرانیم یه مکاز ما را ھرکس  زنده نگه دار و

ن و بعد از او ما را گمراه کمحروم ن بر فراقش) ییبایا از اجر شکیاو ( -نماز خواندن بر
 .»مگردان

ُ َوارمَْحُْه، واََعفِِه َواْ�ُف َ�نُْه، « -٢ ْع ُمْدَخلَُه، َواْغِسلُْه اللَُّهمَّ اْغِفْر هلَ ُ، َووَسِّ
َ

ْ�ِرْم نُُزهل
َ
َوأ

 ُ
ْ

بِْدهل
َ
�َِس، َوأ يَْت اثلَّوَْب األ�ْيََض ِمَن ادلَّ ِه ِمَن اخلََطايَا َكَما َ�قَّ َداراً بِالَماِء َواثلَّلِْج َوالرَبَِد، َوَ�قِّ

ْهِلِه، َوَزوْجاً َخْ� 
َ
ْهًال َخْ�اً ِمْن أ

َ
ِعْذُه ِمْن َخْ�اً ِمْن َدارِهِ، َوأ

َ
ْدِخلُْه اجلَنََّة، َوأ

َ
اً ِمْن َزوِْجِه، َوأ

ْو ِمْن َعَذاِب انلَّاِر)
َ
امرز و بر او رحم بفرما؛ او را ببخش یا الله! او را بی« ٢»:َعَذاِب الَقرْبِ (أ

گشاد و اش بدار و قبرش را  یگرام -در آن سرا -از او از  ییرایو از او درگذر و در پذ
و او را از گناھان، چنان پاک  یخ و تگرگ بشویاو را با آب و  -گناھاِن  -فراخ بگردان و 
ن سرا و ین ایبھتر از ا ییو سرا یکن ید را از چرک پاک میسف ی ساز که پارچه

ت بفرما؛ او را یا به او عنایبھتر از ھمسر دن ین خانواده و ھمسریبھتر از ا یا خانواده
 .»آتش دوزخ، پناھش بدهوارِد بھشت بگردان و از عذاب قبر و 

                                           
 با لفظ ابن ماجه ١٤٩٨حدیث شماره  ماجه ابن و ٣٢٠١حدیث شماره  بوداودا ؛صحیح -١
 ٩٦٣حدیث شماره  مسلم -٢



 ٩١٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

، وََعَذاِب « -٣ ِتَك وََحبِْل ِجَوارَِك، فَِقِه ِمْن فِتْنَِة الَقرْبِ اللَُّهمَّ إنَّ فُالَن ْ�َن فُالٍن يِف ِذمَّ
نَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ 

َ
ُ َوارمَْحُْه، إنََّك أ ، فَاْغِفْر هلَ ْهُل الَوفَاِء َواحلَقِّ

َ
نَْت أ

َ
! ها اللی« ١»:انلَّاِر، َوأ

مان و اماِن توست؛ پس، او را از عذاب قبر و یپ ی هیدر پناه و در سا یپسر فالن یفالن
حمد و  ی ستهیش وفادار، و شایماِن خویعذاب آتش (دوزخ)، محافظت بفرما؛ تو، به پ

 . »یمھربان ی تو، آمرزنده یامرز و بر او رحم فرما که به راستی؛ پس او را بیشیستا
پدر و مادرش طلب مغفرت  یاول را بخواند و برا یباشد ھمان دعا کودکت یاگر م

 ند. کو رحمت 
به  یسالم بدھد، و اگر گاھ یکد و به سمت راست یر چھارم را بگویبکسپس ت -٦

 ندارد. یرادیز سالم دھد، ایسمت چپ ن
 آورد و از ھمان یجاه د آن را به ھمان صورت بینرس تر بیشا یر یبکت یکبه ھرکس 

ر اول سوره فاتحه را بخواند و یبکند و در تکده است، نماز جنازه را شروع یرس هکجا 
رھا از امام یبکبرند، در ت یه جنازه را مکرفت  یم آن مید. اما اگر بیامل نماکنمازش را 

 الله نمازش درست است. شاء د و با امام سالم دھد. إنینما یرویپ
رفع  یرھا گاھیبکت یاست و در باقر اول نماز جنازه سنت یبکن در تیدیرفع ال

 ند. کن نیدیاوقات رفع ال تر بیشند اما کن یند و گاھکن یدیال

 نماز جنازه یھا صف
از سه صف تر  کم آن یھا ت نماز جماعت خوانده شود و صفیه بر مکسنت است 

ان کودکباشد امام جنازه مردان را اول و سپس جنازه  یمتعدد یھا جنازه ینباشد، وقت
ه کز است ینماز جنازه بخوانند و جا یکھمه  یاز آن جنازه زنان را بگذارد و برا و بعد

 خوانده شود.  یا نماز جداگانهھریک  یبرا

 روش دعا در نماز جنازه
ر که ذک ییدعاھا  مرد ھمان یت باشد، برایمطابق حال م باید ،دعا در نماز جنازه

مؤنث بخواند، اما اگر چند جنازه  ریزنان با ضم ین دعاھا را برایم بخواند و ھمیردک
د: یر جمع مؤنث بگوید با ضمنزن باش یجمع ،ند و اگر امواتکر جمع دعا یبود با ضم

َ  رْ فِ ا� اغْ « ا مرد یت زن است یدانست م ین صورت ....، اما اگر نمیو به ھم» ...وَ  نَّ هُ ل

                                           
 با لفظ ابن ماجه١٤٩٩حدیث شماره  ماجه ابن و ٣٢٠٢حدیث شماره  ابوداود ؛صحیح -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٩١٤

 

ُ  رْ فِ ا� اغْ «د: یه بگوکز است یجا
َ

َ  رْ فِ اغْ ا یر است)، کر مذی(ضم هل ر مؤنث یضم( َهال
 .»است)

 دینماز جنازه بر شھ
ا نخواند. اما یه نماز بخواند کر است یدان جنگ در راه الله، امام مخیم یشھدا یبرا

اند، دفن  دهیه به شھادت رسک ییاگر نماز بخواند افضل است و شھدا را در ھمان جا
 نند. ک

افت یِد دریشھھا  این و.... ا سوخته استیغرق شده  که کسیگر شھدا، مانند یاما د
گر ینند و مانند دکفن کرا غسل دھند، ھا  آن دیه باکثواب و پاداش در آخرت ھستند 

 نماز جنازه بخوانند. ھا  آن اموات بر

 شود؟ یخوانده م ینماز جنازه بر چه افراد
 یار، مشروع است، اما بر فردکا گنھیار کویکت مسلمان، نیم ینماز جنازه برا -١

 ست.یز نیچ وقت نماز نخوانده است، نماز جنازه جایالصاله بوده و ھ کھمیشه تاره ک
م کده است، حایدمت را دزیه مال غنک یا فردیرده ک یشکه خودک یبر فرد -٢

گران ید یو برا یمجازاتھا  آن یاش نمازه جنازه نخوانند، تا برا ندهیا نمایمسلمان 
 نماز جنازه بخوانند. ھا  این یبرا گر مسلمانانیباشد، البته د یدرس عبرت

شته کا به قصاص یاند  ردهکسار  محصنه سنگ یه به جرم زناکرا  یفرد مسلمان -٣
 شده است، غسل دھند و بر او نماز جنازه بخوانند.

 ع آن تا دفن ییت نماز جنازه و تشیفضل
بر او نماز خوانده  یوقت سب ثواب، جنازه را تاکمان و به ھدف یه با اکسنت است 
ع جنازه مختص مردان است نه ییند و تشینما )عییتش(ی ھمراھنند، کشود و دفنش 

ا به ی، -ه باشدک ییھر آواز و صدا -ردن صدا کع جنازه بلند ییزنان. در ھنگام تش
 ست.یز نیبلند، جا یر با صداکھمراه داشتن آتش، قرائت قرآن و ذ

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمِن ا�َّبََع َجنَاَزَة ُمْسِلٍم، إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، َوَ�َن «قَاَل:  ج أ

 ِمْن َدفِْنَها، فَإِنَُّه يَرِْجُع 
َ
، لُكُّ ِ�َ�اٍط ِمثُْل َمَعُه َحىتَّ يَُص�َّ َعلَيَْها َو�َْفُرغ ْجِر بِِقَ�اَطْ�ِ

َ
ِمَن األ

ُحٍد، َوَمْن َص�َّ َعلَ 
ُ
ْن تُْدَ�َن، فَإِنَُّه يَرِْجُع بِِقَ�اٍط أ

َ
  ١.»يَْها ُ�مَّ رََجَع َ�بَْل أ

                                           
 با لفظ بخاری ٩٤٥حدیث شماره  مسلم و ٤٧حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١



 ٩١٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ت یمان و به نیس با اکھر«فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س رهیابوھر
 ِی سپار ان نماز جنازه و خاکیو تا پاند کت کشر یمسلمانع جنازه ییسب ثواب، در تشک
راط، ماننِد کوِه احد است و یگردد که ھر ق یباز مراط پاداش یحاضر باشد، با دو ق یو

راط باز یک قیباز گردد، با  یو ِی سپار ش از خاکینماز بخواند و پ یا ھرکس بر جنازه
 ». گردد یم

 ز جنازهانم انکم
ن عبادت آماده یا یه براک یان مخصوصکه نماز جنازه را در مکسنت است 

ه در مسجد ھم خوانده شود کز است یجا ین است و گاھیاند، بخوانند و افضل ھم ردهک
ا یه توانست در قبرستان کھرجا  ت بخواندیان نتوانست نماز بر مکن دو میاما اگر در ا

ه در ک یردند درحالکرا بدون نماز جنازه دفن ھرکس  ت نماز بخواند ویرون آن بر میب
 قبرش است، بر او نماز بخوانند.

و مخاطب به نماز خواندن بر او  یاھل نماز باشه تو ک یند درحالکوفات  یھرگاه فرد
  ه در قبر است بر او نماز جنازهک یه در حالک، سنت است یو نماز نخوانده باش یباش

 . یبخوان

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َل  س َ�ْن أ

َ
ًة َسوَْداَء اَكَن َ�ُقمُّ الَمْسِجَد َ�َماَت، فََسأ

َ
ِو اْمَرأ

َ
ْسوََد أ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
أ

فََال ُكنْتُْم آَذْ�تُُموِ� بِِه ُدلُّوِ� ىلَعَ َ�رْبِهِ «َ�نُْه، َ�َقالُوا: َماَت، قَاَل:  ج انلَّيِبُّ 
َ
ْو قَاَل َ�رْبَِها  -أ

َ
 -أ

ىَت َ�رْبََها فََص�َّ َعلَيَْها
َ
  ١.»فَأ

رد. کزد، فوت  یه مسجد را جارو مک یا یا زن حبشید: مرد یگو یم س رهیابوھر
چرا «فرمود:  ج رده است. رسول اللهکاحوال او شد. گفتند: فوت  یایجو ج رسول الله
سر قبرش رفت و  ج گاه رسول الله آن». دید؟ قبر او را به من نشان دھیردکمرا خبر ن

 بر او نماز جنازه خواند.

  غایبه زجنانماز 
نماز جنازه خوانده نشده است، نماز  یه بر وک یغایبت یه بر فرد مکسنت است 

 بخوانند.  غایبجنازه 

                                           
 با لفظ بخاری ٩٥٦حدیث شماره  مسلم و ٤٥٨حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٩١٦

 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ي َماَت ِ�يِه،  ج أ ِ

َّ
َْوِم اذل

ْ
َ�ىَع لِلنَّاِس انلََّجايِشَ يِف ايل

ْرَ�َع تَْ�ِبَ�اٍت 
َ
َ أ ، َوَ�ربَّ  الُْمَص�َّ

َ
 ١.»فََخَرَج بِِهْم إىِل

وفاتش، را در ھمان روز  یخبر مرگ نجاش ج د: رسول اللهیگو یم س رهیابوھر
ر گفت. (و بر او یبکرفت و مردم را به صف نمود و چھار ت یرد. سپس، به مصلکاعالم 

 نماز جنازه خواند).

 ز و دفن جنازهیتجھ یردن براکعجله 
دفِن  ینماز و بردن به قبرستان برا یت برایه در آماده نمودن مکسنت است 

 نند.کتر تالش  عیھرچه سر

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَاَزِة، فَإِْن تَُك َصاحِلًَة فََخْ�ٌ «قَاَل:  ج انلَّيِبِّ َعِن  س َ�ْن أ ِ

ْ
رْسُِعوا بِاجل

َ
أ

ُموَ�َها، َو�ِْن يَُك ِسَوى َذلَِك، فرََشٌّ تََضُعونَُه َ�ْن ِرقَابُِ�مْ   ٢.»ُ�َقدِّ
دفن  یزودتر براھرچه  جنازه را«فرمود:  ج امبریکه پکند  می تیروا س رهیابوھر

د، اما اگر یرسان یکه در انتظارش است، م یریباشد او را به خ یکوکارید، اگر فرد نیببر
 ». دیگذار یتان م یھا است که از گردن ین باشد؛ شریر ایغ

 حضور زنان در نماز جنازه
ا مسجد ی یتواند مثل مردان در مصل ید، میایت در نماز جنازه بکشر یھرگاه زن برا

ت گفتن به یه در نماز و تسلک یھمان ثوابت نماز بخواند و یبه ھمراه مسلمانان بر م
 شود.  یز داده میشود به زنان ن یمردان داده م

 دیگو یبرند چه م یقبرش م یسوه ت را بیم یوقت

يِب 
َ
ِ  س َسِعيٍد اخلُْدرِيَّ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
إَِذا وُِضَعِت اجِلنَاَزُة َواْحتََملََها الرَِّجاُل «قَاَل:  ج أ

ُموِ�، َو�ِْن اَكنَْت َ�ْ�َ َصاحِلٍَة، قَالَْت: يَا َو�ْلََها ىلَعَ  ْ�نَاقِِهْم، فَإِْن اَكنَْت َصاحِلًَة، قَالَْت: قَدِّ
َ
أ

 اِإل�َْساَن، َولَْو َسِمَعُه َصِعَق 
َّ

ٍء إِال ْ�َن يَْذَهبُوَن بَِها؟ �َْسَمُع َصْوَ�َها لُكُّ يَشْ
َ
 ٣.»أ

                                           
 با لفظ مسلم  ٩٥١حدیث شماره  مسلم و ١٣٢٧حدیث شماره  بخاری؛ علیه متفق -١
 با لفظ بخاری ٩٤٤حدیث شماره  مسلمو  ١٣١٥حدیث شماره  بخاری؛ علیه متفق -٢
 ١٣١٤حدیث شماره  بخاری -٣



 ٩١٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

جنازه  که ھنگامی«فرمود:  ج رسول اللهه ککند  می تیروا س ید خدریابوسع
باشد،  یکی، اگر شخص نکنند یمردم آن را بر دوش خود حمل مشود و  یآماده م

د و یآ یباشد، به فغان و ناله درم ید. اگر شخص ناصالحید: مرا زودتر ببریگو یم
گر یدھرچیز  ن آه و فغانش را بجز انسان،ید؟ ایبر یجا مکبر من، مرا  ید: وایگو یم
 ». افتند یھوش میھا آن را بشنوند، ب شنود. و اگر انسان یم

 ت یحمل و دفن م -٦
  هزناروه دفن مردگان و نماز جکاوقات م

َُهِ�َّ 
ْ
َ  ج ثََالُث َسااَعٍت اَكَن رَُسوُل اهللاِ  قَاَل: س َ�ْن ُ�ْقبََة �َْن اَعِمٍر اجل ْن نَُص�ِّ

َ
َ�نَْهانَا أ

ْن َ�ْقرُبَ ِ�يِهنَّ َمْوتَانَا: 
َ
ْو أ

َ
، أ ْمُس بَازَِغًة َحىتَّ تَْرتَِفَع، وَِحَ� َ�ُقوُم قَائُِم «ِ�يِهنَّ ِحَ� َ�ْطلُُع الشَّ

ْمُس لِلُْغُروِب َحىتَّ َ�ْغُرَب  ْمُس، وَِحَ� تََضيَُّف الشَّ ِهَ�ِة َحىتَّ تَِميَل الشَّ  ١.»الظَّ
 مانیھا ما را از خواندن نماز و دفن مرده ج رسول الله: گوید می س ه بن عامرعقب

 -٢امده است. یکه باال ن یھنگام طلوع آفتاب تا زمان -١ :کرد یم ینھ در سه وقت
که  یھنگام -٣ل نشده است. یکه ما ید وسط آسمان است تا وقتیکه خورش یھنگام
 . دیغروب نمانکه یشود تا ا یل میغروب ما ید برایخورش

 تیحمل م
اده جلو و پشت سر یه افراد پکسنت است  .نند نه زنانکت را فقط مردان حمل یم

ند. اگر قبرستان دور است یت نماکت حرینند اما افراد سواره پشت سر مکت کت حریم
 ن ببرند. یت را با ماشیه مکندارد  یرادیل داشتند، اکت مشیا در حمل میو 

 ان دفن مسلمانکم
در قبرستان مسلمانان دفن  کوچکا یا زن، بزرگ باشد یفرد مسلمان را، مرد باشد 

ز ین و .... جاکیا قبرستان مشریت در مسجد یه دفن مکد توجه داشت ینند. و باک
 ست.ین

تواند او  یم ،نداشت و ُمرد یگریشاوند دیه خوکداشت  یافرکشاوند یخو یسکاگر 
 ند.ک کر خایز ییرا در جا

                                           
 ٨٣١حدیث شماره  مسلم -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٩١٨

 

 باشد؟  قبر چگونه
ف قبر کق و گشاد و خوب حفر شود و چون به قسمت یه قبر عمکواجب است 

نند و کرد در سمت قبله بیگ یت جایه جسد مک یا به اندازه یش لحدیدند برایرس
 لحد از شق بھتر است.

وانات ید و حیایرون نیاز آن ب ییه بوک یینده شود تا جاکق یه قبر عمکسنت است 
 را درآورند.درنده نتوانند جنازه 

 ت را در آن بگذارندینند و مکت بِ یم ی به اندازه یا ه در وسط قبر چالهکز است یو جا
 زند.یبر کو سپس آن را با خشت بپوشانند و خا -ندیگو یم» شق«چاله ن یبه ا -

 تیدفن م
 که کسیز است. و یردند جاکنند اما اگر شب دفن کت را روز دفن یه مکسنت است 

ِ «د: یگذارد بگو یت را در قبر میم ، وىلََعَ ُسنَِّة رَُسوِل ا�َّ ِ وىلََعَ ِملَِّة  -َوِ� ِرَوايَةٍ  - � ا�َّ
 ِ  . »و بر ملت رسول الله -یتیو در روا-به نام الله و بر سنت رسول الله « ١»:رَُسوِل ا�َّ

راست و رو به قبله بگذارند و سپس لحد را با خشت خام  یت را بر پھلویو در لحد م
 یک ی زند و قبر را به اندازهیبر کرند و سپس خایھا را با ِگل بگ ن خشتیببندند و ب
 پشت قرار دھند.  ین باالتر و ماھیوجب از زم

چون دفن با تابوت مشابھت  ؛نند نه با تابوتکفن دفن کت را با یه مکو سنت است 
ده یوبکا درھم یه شده که تکا تیت سوخته و زغال شده یاما اگر جسد م فار است،کبه 

 نند.کدفن  یا جسد را در جعبه یه اجزاکشده است، جواز دارد 
 نند، مگر در صورت ضرورتکت دفن یم یکش از یقبر، ب یکه در کست یز نیجا
شدند در  ه مجبورک یدفن اموات، اما در صورت یبود افراد برامکھا و  شتهکثرت کمانند 
ه در لحد به سمت قبله فرد افضل را اول کنند، بھتر است کت دفن یم یکش از یقبر ب

 بگذارند.
  ند.کرا ب شه قبل از مرگ، قبر خودکست یمشروع ن یسک یو برا 

                                           
 ١٠٤٦حدیث شماره  ترمذی و ٣٢١٣حدیث شماره  بوداودا ؛صحیح -١
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 قبر یگنبد و ساختمان بر رو م ساختنکح
 نقبر، نماز خواند یردن روکا لگد یا استفاده از گچ یقبر ساختن ساختمان،  یبر رو

قبر،  یا چراغ و شمع و... روشن نمودن بر رویا محل عبادت قرار دادن قبر ینار قبر، کدر 
ردن کا گذاشتن و نصب ی( قبر یقبر، طواف قبور، نوشتن بر رو یُگل گذاشتن بر رو
  جشن قرار دادن، حرام است. یارزقبر) و قبر را محل برگ یسنگ نوشته بر رو

 قبر یبر رو م ساختن مسجدکح
ت قبل یست اگر میز نیت در مسجد جایردن مکا دفن یقبر  یساختن مسجد بر رو
ا جسد را اگر تازه ینند کن برابر یجا دفن شده باشد قبر را با زم از ساخت مسجد در آن

 نند.کرده باشند از قبر درآورند و در قبرستان دفن کدفن 
ر ییش را تغینند و جاکا مسجد را خراب یساختند  یقبر یرا بر رو یاگر مسجد

ساخته  یقبر یه بر روک یه ھر مسجدکد توجه داشت یند. بایا قبر را خراب نمایدھند 
 ست. یز نیشده باشد، نماز فرض و نفل در آن جا

 ت از قبرشیم انتقال و بردن مکح
ت مانند آب یم یگر در صورت وجود مصلحت برایت از قبرش به قبر دیانتقال م
 ز است.یفار و.... جاکا دفن شدن در قبرستان یا دفن شدن در مسجد یافتادن قبر 

گران به یه قبل از دکاست ھا  آن ارتیشان و محل ز یھا اموات، خانه یقبرھا سرا
ردن کت، نبش قبر یم یل بدون وجود مصلحت براین دلیاند، به ھم جا برده شده آن
 ست.یز نیجا

ِمۡنَها َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُعِيُدُ�ۡم َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرةً ﴿د: یفرما یم یالله تعال
ۡخَرىٰ 

ُ
گردانیم و بار دیگر [در  شما را از آن [خاک] آفریدیم و به آن بازمی«: ]٥٥[طه:  ﴾٥٥أ

 ».آوریم قیامت] از آن بیرون می

 گرید یبه شھر یت از شھریبردن م
نند و جز به کرده است، دفن که وفات ک ییو جافرد مسلمان را در ھمان شھر 

ت به شھر خودش به یبردن م ونچھم در مواردیگر نبرند. ید یح به شھریھدف صح
نه و یه، مدکن مقدس مانند مکا بردن به امایشاوندانش یارت خویتر شدن ز ھدف آسان

از  یکینند، اگر فرد در کت کاش شر در نماز جنازه یتر بیشت یت المقدس تا جمعیب
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ه کز است، مشروط به آن یباشد، جا یکنزد یا شھریرده باشد کافر وفات ک یشورھاک
 نشود و جسدش خراب نگردد. یحرمت و کھتبه بردن جنازه منجر 

حرمت شود و جسدش  کموجب ھت یگرید یت به شھریه بردن مک یدر صورت
ه ک ییر ھمان جاگر ببرند. اما شھدا را دید یت را به شھریه مکست یز نیند، جاکر ییتغ
  نند.کاند، دفن  شته شدهک

 م نبش قبورکح
 نند.کرون یه پنھان شده است، بک ییجاز ارا  یزیه چکن است ینبش ا

و بعد از مرگ  یه مسلمان در زندگک یخاطر احترامه مسلمان ب ی نبش قبر مرده
 ل واجب است:یذ یھا دارد، حرام است. اما نبش قبر مسلمان در حالت

ا در مسجد دفن شده ین کیا در قبرستان مشریبدون غسل دفن شود  یاگر مسلمان
رده باشند، در کدفن  یغصب ینیرا در زم یا فردیفن، دفن شده باشد کا بدون یباشد 

  نند و فرد را از قبرش درآورند.که نبش قبر کن موارد واجب است یا

 ت را در قبر بگذارد؟یم یسکچه 
ت یم یایاول ؛رند، نه زنانیان به عھده بگت در قبر را مردیگذاشتن م مسئولیت

گذاشتن زن را در قبر  مسئولیتگذاشتن او در قبر ھستند و  یسان براکن یتر ستهیشا
ت را در یرده باشد و مکن یه در آن شب با ھمسرش ھمبسترکرد یبه عھده بگ یمرد

ت را از ھر یه مکز است یش، سپس سرش در قبر بگذارند و جایقبرش از قسمت پاھا
 طرف بگذارند. 

 زنان یع جنازه براییم تشکح
ھستند و  کناز ف و دلینند، چون ضعک یه جنازه را ھمراھکست یز نیزنان جا یبرا

را  یحرام یارھاکھا و  نند و حرفکھا را تحمل  بتیتوانند مص ینند و نمک یسر و صدا م
 ، منافات دارد. -ه واجب استک -ه با صبر کدھند  یانجام م

 خاص ی مشخص نمودن قبر با نشانه
ند ک یا مانند آن نشانیت خود را با سنگ یه قبر مکت سنت است یسرپرست م یبرا

 ت خود را بشناسند.ینند و قبر مکجا دفن  رد در ھمانیاش بم از خانوادهھرکس  تا
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 ردیم یا میدر در که کسیم کح
ه جسدش خراب شود و ... او را غسل دھند، کم آن باشد یرد و بیا بمیس در درکھر 

ان ماندن جسدش کندازند اما اگر امیا بینند، بر او نماز جنازه بخوانند و به درکفن ک
 نند.کوجود داشت، آن را نگه دارند تا در قبرستان دفن  کیدن به خشیر تا رسییبدون تغ

 نار قبرکدر  یم سخنرانکح
از  یکینندگان را کت که شرکگذارند، سنت است  یجنازه را م ،در ھنگام دفن یوقت

 د.ینما یادآوریھا  آن ند و مرگ و حوادث بعد از آن را بهکت یبزرگان قوم و علما نصح

 ٍّ َغْرقَدِ  بَِقيعِ  يِف  َجنَاَزٍة، يِف  ُكنَّا: قَاَل  س َ�ْن يلَعِ
ْ
تَانَا ال

َ
ُ، َوَ�َعْدنَا َ�َقَعدَ  ج انلَّيِبُّ  فَأ

َ
 َحْوهل

ٌة، َوَمَعهُ  َس، ِ�رَْصَ تِهِ  َ�نُْكُت  فََجَعَل  َ�نَكَّ َحٍد، ِمنْ  ِمنُْ�مْ  َما: قَاَل  ُ�مَّ  بِِمْخرَصَ
َ
 َ�ْفٍس  ِمنْ  َما أ

َنَّةِ  ِمنَ  َماَكُ�َها ُكِتَب  إِالَّ  َمنُْفوَسةٍ 
ْ
وْ  َشِقيَّةً  ُكِتَب  قَدْ  َو�ِالَّ  َوانلَّاِر، اجل

َ
 يَا: رَُجٌل  َ�َقاَل  َسِعيَدةً  أ

فَال اهللاِ  رَُسوَل 
َ
َعَمَل  َونََدعُ  ِكتَابِنَا، ىلَعَ  َ�تَّلِكُ  أ

ْ
ْهلِ  ِمنْ  ِمنَّا اَكنَ  َ�َمنْ  ال

َ
َعاَدةِ  أ   فََسيَِص�ُ  السَّ

َ
 إىِل

ْهلِ  َ�َملِ 
َ
َعاَدةِ  أ ا السَّ مَّ

َ
ْهلِ  َمنْ  ِمنَّا اَكنَ  َمنْ  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ   فََسيَِص�ُ  الشَّ

َ
ْهلِ  َ�َملِ  إىِل

َ
َقاَوةِ  أ : قَاَل  الشَّ

ا مَّ
َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ ونَ  السَّ ُ َعاَدِة، لََعَملِ  َ�يُيرَسِّ ا السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ ونَ  الشَّ ُ َقاَوةِ  ِلَعَملِ  َ�بُيرَسِّ  ُ�مَّ  الشَّ

 
َ
ۡ�َطٰي وَ ﴿ :قََرأ

َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
َق بِٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٥�ََّ�ٰ ٱفَأ ىٰ  ٦وََصدَّ هُۥ لِلۡيُۡ�َ ُ  ١.»]٦ل: ی[الل ﴾٧فََسنُيَّ�ِ
) مدینه گورستان( الغرقد بقیع در ای جنازه ھمراه ما: گوید می س طالب ابی بن علی
 دردست کوچکی عصای نشستیم. دورش به نشست، آمد و ما نزد ھم ج پیامبر بودیم،
: فرمود سپس کرد، می خط خط را زمین با عصایش انداخته، پایین را سرش داشت،

 و الله پیشگاه در دوزخ و بھشت در او جای که نیست انسانی ھیچ و شما از یک ھیچ«
 ما چرا پس! الله رسول ای: گفت نفر یک .»باشد نشده نوشته شقاوتش و سعادتنیز 

 سعادت اھل از کسی اگر نسپاریم؟ سرنوشت به را خودمان و بکشیم عبادت زحمت
 باشد دوزخ از اھل کسی اگر آورد، می روی سعادت اھل کارھای سوی به سرانجام باشد

 برای سعادت اھل«: فرمود ج پیامبر. گردد برمی دوزخ اھل کارھای طرف به سرانجام
 اھل طور ھمین است، آسان و سھل برایشان خیر کار و ھستند آماده خیر کارھای انجام

 انجام راھا  آن آسانی به دارند، آمادگی گناه و زشت کارھای برای دوزخ و شقاوت
که   {و اما کسی: فرمود تالوت  را »اللیل« این آیات از سوره ج پیامبر سپس دھند، می

                                           
 با لفظ بخاری ٢٤٦٧حدیث شماره  و صحیح مسلم ٤٩٤٥، ١٣٦٢حدیث شماره  یبخارمتفق علیه؛  - ١
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[در راه الله] ببخشید و پرھیزگاری کند و [وعدۀ الله و سخنان] نیک را تصدیق کند، به 
زودی انجام [کار خیر و] آسانی [= اعمال نیکو و انفاق در راه الله] را برایش آسان 

 }».کنیم می

 ت مسلمان یآداب بعد از دفن م
نند تا کش دعا ینار قبر براکه حاضران کت مسلمان سنت است یبعد از دفن م

ت یم یه براکند و امام از حاضران بخواھد یش طلب مغفرت نمایقدم باشد و برا ثابت
نند، چون کن نیقدم بدارد. اما تلق ه او را ثابتکنند و از الله بخواھند کطلب مغفرت 

 ند و برگردند.یت بگویت تسلیم ی ن قبل از وفات است. سپس به خانوادهیتلق
ا در ھنگام ینندگان در نماز جنازه کت کشر یدر زمان شدت گرما برا یسکاگر 

  ت گفتن آب بدھد، ثواب دارد و پاداش خواھد گرفت.یدفن و تسل

 فر ک یشورھاکاز  یکیدر  یمردن مسلمان
جا غسل دھند، بر او نماز  رد او را در ھمانیفر بمک یشورھاکاز  یکیس در کھر

 نند.کجا در قبرستان مسلمانان دفن  جنازه بخوانند و ھمان
ن بود، کمسلمانان وجود نداشته باشد، اگر مم یبرا یفر قبرستانکشور کاگر در  

دفن  ییان نداشت در صحراکاورند اما اگر امیب یشور اسالمکجنازه فرد مسلمان را به 
 بماند.فار محفوظ کند تا از تعرض ینند و قبرش را پنھان نماک

 ت گفتن)یه (تسلیتعز -٧
شان  نند تا از اندوهک یت ھمدردیه با خانواده مکن است یت گفتن): ایه (تسلیتعز

 ند. کر یخ یدگان دعایبت دیو مص  تیم یاسته شود و براک

 ه یزمان تعز
ا بعد از آن، یت قبل از دفن یزده و خانواده م تبیت گفتن) به فرد مصیه (تسلیتعز

ْ�َطى، َوُ�ُّ إِ «د: یت بگویا خانواده میزده  تبیمص سنت است و به
َ
ُ َما أ

َ
َخَذ َوهل

َ
ِ َما أ نَّ ِ�َّ

َْحتَِسْب  ، فَلْتَْصرِبْ َوتلْ َجٍل ُمَس�ًّ
َ
ٍء ِعنَْدُه بِأ رد و بدھد. یاز آِن الله است آنچه بگ«: ١»يَشْ
  .»یباش د ثواب داشتهیو ام ینکصبر پس باید ن شده دارند. ییتع یمھلتھمه نزد او، 

                                           
 با لفظ بخاری ٩٢٣حدیث شماره  مسلم و ٧٣٧٧حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١



 ٩٢٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ت گفتنیتسل
ند و در یت بگویت تسلیم ی ت خاص، به خانوادهیه بدون محدودکسنت است 

 زده را آرام بتیرود افراد مص یه گمان مکند یعت بگویشر ی در چارچوبه یزیت چیتسل
  کمک یالھ یبه قضاھا  آن شدن یشود و بر صبر و راض یاسته مکشان  و از غمکند  می
 ند.کدگان دعا یبت دیمصت و یم یو براکند  می

 ییت غذایم ی خانواده ی، برایکشاوندان نزدیه افراد ثروتمند و خوکسنت است 
نند و کمردم غذا آماده  یت برایم ی ه خانوادهکروه است کنند و بفرستند. و مکدرست 

مھمان از راه اینکه  ند، البته در صورت ضرورت مانندیغذا دادن جمع نما یمردم را برا
شان غذا درست  یه براکز است ید جاینما ییرایپذھا  آن از هک نباشد یسکد و یایدور ب

  نند.ک

 ت گفتن)یه (تسلیان تعزکم
خاص در  ین جاییتوانند بدون تع یز است، میت گفتن در ھمه جا جایتسل

 ی(محل خواندن نماز جنازه)، مسجد و خانه به صورت فرد یقبرستان، بازار، مصل
ت یتسلھرجا  تواند در ید میت بگویبخواھد تسلھرکس  بیترتن یند، به ایت بگویتسل
 د و برگردد. یبگو

اه به مناسبت یمانند لباس س یه لباس خاصکست یز نیدگان جایبت دیمص یبرا
ت به قضا یاز مقدرات و عدم رضا یانگر ناراحتین عمل بیبت وارده بپوشند، چون ایمص

 است.  یو قدر الھ

 فارکت گفتن به یتسل
 یارا با اسالم و مسلمانان دشمنکه آشکد نباش یفارکاگر  -فار کت گفتن به یتسل

 ز است. یجاھا  آن ی مرده یر برایخ یبدون دعا -نند.ک ینم

 تیردن بر مکه یگر
 که بدون سر و صدا و نوحه باشد. اشک نیا ز است، به شرطیت جایردن بر مکه یگر

ه الله در قلب بندگان خود قرار کاست  یاست و از رحمت یسوز ختن از ترحم و دلیر
حرام  ردن و...ک دایفر ردن لباس، زدن به سر و صورت، داد وکاما پاره  داده است.



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٢٤

 

ه بر او ک یا هید و... به خاطر گرینکه یه بر من گرکرده باشد کت یت وصیاگر م است.
 شود.  ینند، در قبرش عذاب مک یم

�َِس بِْن َمالٍِك  -١
َ
ِ قَاَل:  س َ�ْن أ ، َوَ�َن  ج َدَخلْنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ يِب َسيٍْف الَقْ�ِ

َ
ىلَعَ أ

 ِ َخَذ رَُسوُل ا�َّ
َ
َالُم، فَأ بَْراِهيَم َعلَيِْه السَّ ا ِإلِ ُه، ُ�مَّ َدَخلْنَا َعلَيِْه  ج ِظرْئً إِبَْراِهيَم، َ�َقبَّلَُه، وََشمَّ

ِ َ�ْعَد َذلَِك َو�ِبَْراِهيُم َ�ُوُد بِنَْفِسِه، فَجَ  ُ َ�بُْد الرَّمْحَِن  ج َعلَْت َ�يْنَا رَُسوِل ا�َّ
َ

تَْذِرفَاِن، َ�َقاَل هل
؟ َ�َقاَل: س ْ�ُن َعوٍْف  ِ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْخَرى، »يَا اْ�َن َعوٍْف إِ�ََّها رمَْحَةٌ «: َوأ

ُ
�ْبََعَها بِأ

َ
، ُ�مَّ أ

 َما يَْرىَض َر�ُّنَا، َو�ِنَّا بِِفَراقَِك يَا إِنَّ الَعْ�َ تَْدَمُع، َوالَقلَْب َ�َْزنُ : «ج َ�َقاَل 
َّ

، َوَال َ�ُقوُل إِال
 .»إِبَْراِهيُم لََمْحُزونُونَ 

م. او یِف آھنگر رفتینزد ابوس ج ه با رسول اللهککند  می تیروا س کانس ابن مال
د و یم را برداشت و بوسیامبر ابراھیبود. پ -ج فرزند رسول الله - میابراھ یپدر رضاع

اش را  ین لحظات زندگیم آخریم، ابراھیف رفتیه به خانه ابوسکگر ید. بار دییبو
: ای شد. عبدالرحمن بن عوف گفت یجار ج از چشمان رسول الله کگذراند. اش یم
ردن که یگرن (یاابن عوف،  یا«فرمود:  ج د؟ رسول اللهینک یه میامبر! شما ھم گریپ

زد و یر یم کھا، اش چشم«فرمود:  خت،یر یم که اشکچنان و ھم». رحمت است) من
م یالله شود، به زبان نخواھخوشنودی ناه موجب عدم ک ین است و ما سخنیدل اندوھگ
 ١.»مین ھستیم! سخت غمگیابراھ، ای از تو ییخاطر جداه آورد. و ما ب

اِب  -٢ ُب يِف «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َعِن ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ   ٢.»َ�رْبِهِ بَِما ِ�يَح َعلَيْهِ الَميُِّت ُ�َعذَّ
مرده در قبر خود به سبب «فرمود:  ج امبریه پککند  می تیروا س عمر بن خطاب

. »شود یدھند، عذاب داده م یاو سر م یکه برا یونیبر او و به خاطر ش یخوان نوحه
معتقد ن یا به ایرده کو... سفارش  یه به نوحه خوانکاست  یتیم ین عذاب برای(البته ا

 باشد). یار راضکن یو از ا

ِ بِْن َجْعَفرٍ  -٣ نَّ انلَّيِبَّ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ِ�يَُهْم، ُ�مَّ  ج أ

ْ
ْن يَأ

َ
ْمَهَل آَل َجْعَفٍر ثََالثًا أ

َ
أ

تَاُهْم، َ�َقاَل: 
َ
َْومِ «أ

ْ
يِخ َ�ْعَد ايل

َ
 َ�بُْكوا ىلَعَ أ

َ
يِخ «، ُ�مَّ قَاَل: »ال

َ
نَّا ، »اْدُعوا يِل بَِ� أ

َ
فيَِجَء بِنَا َك�

فُْرٌخ، َ�َقاَل: 
َ
َق «أ َالَّ

ْ
َمَرُه فََحلََق رُُءوَسنَا»اْدُعوا يِل احل

َ
 ١.، فَأ

                                           
 با لفظ بخاری ٢٣١٥حدیث شماره  مسلم و ١٣٠٣حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ ١-

 با لفظ بخاری ٩٢٧شماره حدیث  مسلم و ١٢٩٢حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -٢



 ٩٢٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

پس از گذشِت سه روز از شھادت جعفر  ج امبرید: پیگو یم ب عبدالله بن جعفر
؛ سپس »دیه نکنیخاطر برادرم گره از امروز به بعد ب«او آمد و فرمود:  ی نزد خانواده

 یموھا -پرندگان یھا ما را که مانند بچه». دیاوریپسران برادرم را نزدم ب« فرمود:
گاه به  و آن». دیشگر را به نزدم فراخوانیآرا«آوردند. فرمود:  -میداشتای  آشفته

 .ن کار را انجام دادین ھم ایو او ھم ا ما را بتراشد یشگر دستور داد که سرھایآرا

 ارت قبوریز -٨
 ارت قبوریز ی فلسفه

اد داشته باشد. یرود؛ اول: آخرت را به  یارت قبور میفرد مسلمان به سه ھدف به ز
 رد.یدوم: درس عبرت گرفتن. سوم: از اموات پند بگ

ار کن ی! چون با ایت با دعا و طلب مغفرت و رحمت الھیردن به مک یدوم: خوب
ه بدھند، یند و به او ھدیایدن فرد زنده بیه اگر به دکطور  شود ھمان یخوشحال م
 شود.  یخوشحال م

ه ارت قبور و بیرود، با عمل به سنِت مشروع در ز یارت قبور میبه ز که کسیسوم: 
 ند.ک یم یدست آوردن پاداش، به خودش خوب

 ارت قبوریز
اندازد. و  یاد آخرت و مرگ میمردان سنت است، چون انسان را به  یارت قبور برایز
رد و به مردگان سالم و یگ یرود عبرت و پند م یمه به قبرستان ک یارت قبور فردیدر ز

ا یجستن به مردگان  کا تبری در کنار قبرشان ردنکدعا  ید برایند. البته نباک یدعا م
ز و از ابزار ین امور ناجایقبورشان به قبرستان بروند، چون ا کجستن از خا کتبر

 است. کگرفتار شدن به دام شر

 نکیارت قبور مشریز
ز است یدرس عبرت گرفتن جا یر اسالم مرده، برایبر غ که کسیرفتن بر سر قبر 

 ه او را به دوزخ مژده دھند.کنند و بلکش طلب مغفرت و دعا نیالبته برا

                                                                                                       
 با لفظ ابوداود ٥٢٢٧و نسایی حدیث شماره  ٤١٩٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
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يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َذْن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

ْ
�ِّ فَلَْم يَأ

ُ
ْستَْغِفَر ِأل

َ
ْن أ

َ
َذنُْت َر�ِّ أ

ْ
اْستَأ

ِذَن يِل 
َ
ُزوَر َ�رْبََها فَأ

َ
ْن أ

َ
َذْ�تُُه أ

ْ
 ١.»يِل، َواْستَأ

از پروردگارم اجازه خواستم «فرمود:  ج که رسول اللهکند  می روایت س ابوھریره
که برای مادرم طلب مغفرت کنم به من اجازه داده نشد و اجازه خواستم که به زیارت 

 . »قبرش بروم، به من اجازه داده شد

 زنان یبراارت قبور یز
ه به کست یز نیزنان جا یبرا نیبنابراره است یبکزنان از گناھان  یارت قبور برایز

شد،  ینار قبرستان رد مکارت قبور از یبدون قصد ز یارت قبور بروند، البته اگر زنیز
ات ثابت یه در رواک ییشان با دعاھا یند و براکه بر اھل قبرستان سالم کسنت است 

 وارد قبرستان نشود. ند اما کاست، دعا 

 ارت قبور یروش ز
 روند: یارت قبور میمردم به چھار ھدف به ز

مردگان دعا و طلب مغفرت  یروند تا برا یارت قبور میه به زکھستند  یسانکاول: 
ارت قبور مشروع است، ین زیفتند ایاد آخرت بیرند و به یدرس عبرت بگھا  آن نند و ازک

 یرویح) پیعت (قرآن و سنت صحیرد و از شریگ یم ثواب و پاداش دارد و فرد عبرت
 رده است.ک

سان کا یخود  ینار قبور براکروند تا در  یارت قبور میه به زکھستند  یسانکدوم: 
ن یدر مساجد بھتر است، ا ینار قبور از دعاکدر  یمعتقدند دعاھا  این نندکگر دعا ید

 ر است.کبدعت و من
 یا حق فالن ولیروند تا با توسل به مقام  یقبور مارت یه به زکھستند  یسانکسوم: 

مقام طر خاه به کخواھم  یپروردگارا از تو م«ند: یگو یماینکه  نند مثلکدعا  ا...ی
 است. کافتادن به دام شر یبرا یا لهین حرام است و وسیا »...یفالن

چیزی مردگان ز با دعا کردن اروند تا  یارت قبور میه به زکھم ھستند  یداافر -٤
ز را به من یفالن چ یا فالنیالله،  یا ولیند یگو یا میالله،  یا نبیند: یگو ی... و مبخواھند

                                           
  ٩٧٦مسلم حدیث شماره  -١



 ٩٢٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

در عالم ماوراء اسباب از ھرکس  بر است، چونکا کن شریاکه  ؛لیقب اینز ابده و.... 
 ده است.یورز کبخواھد، قطعا شر یزیر الله چیغ

ه در کست یز نیل جاین دلیعبرت و پند گرفتن است، به ھم ،درس یھا جا قبرستان
ه کست یز نینند... جاک یا چراغانیفرش  ارند، آسفالت و سنگکقبرستان انواع درخت ب

 انجام دھند. یباسازیگونه ز چیدر قبرستان ھ

 ندید بگویارت قبور باید به قبرستان و زوآنچه ھنگام ور

ْهِل « بگوید: -١
َ
الُم ىلَعَ أ يَاِر ِمَن الُمْؤِمِنَ� َوالُمْسِلِمَ�، َوَ�رَْحُم اهللا الُمْستَْقِدِمَ� السَّ ادلِّ

ِخِر�َن، َو�نَّا إْن َشاَء اهللاُ 
ْ
مؤمنان و  یسالم بر شما ا« ١»:بُِ�ْم لََالِحُقونَ  ِمنَّا َوالُمْستَأ

و ما ندگان ما رحم کند، یبه گذشتگان و آ الله د!ین سرا سکونت داریکه در ا یمسلمانان
 . »وستیم پیھر زمان که الله بخواھد، به شما خواھ

الُم َعلَيُ�ْم َداَر قَوٍم ُمْؤِمِنَ�، َو�نَّا إْن َشاَء اهللاُ «یا بگوید:  -٢  ٢»:بُِ�ْم الِحُقونَ  السَّ
ن سرا! و ما ھر زمان که الله بخواھد، به شما یمؤمنان ساکن در ا یسالم بر شما ا«

 . »وستیم پیخواھ

يَاِر ِمَن الُمْؤِمِنَ� َوالُمْسِلِمَ�، َو�نَّا إَْن َشاَء اهللاُ «بگوید: یا  -٣ ْهَل ادلِّ
َ
الُم َعلَي�م أ  السَّ

ُل اهللا نَلَا َولَُ�ُم الَعاِ�يَةَ 
َ
ْسأ

َ
که در  یمؤمنان و مسلمانان یسالم بر شما ا« ٣»:لَالِحُقون، أ

وست؛ از الله یم پیما خواھد! و ما ھر زمان که الله بخواھد، به شین سرا سکونت داریا
 . »کنم یرا درخواست م یت و رستگاریخودمان و شما، عاف یمتعال برا

شایسته است که گاھی دعای اول و گاھی دعای دوم و گاھی دعای سوم را بخواند 
 تا سنت ثابت و مشروع ھمواره زنده بماند. 

 راه رفتن بین قبرھا با کفش
سنت است که فرد مسلمان بین قبرھا پای لخت راه برود، چون این فروتنی و 

 احترام به اموات مسلمین است. 

                                           
 ٩٧٤حدیث شماره  مسلم -١
 ٢٤٩حدیث شماره  مسلم -٢
 ٩٧٥حدیث شماره  مسلم -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٢٨

 

و راه رفتن بین قبور با کفش مکروه است، البته این در صورتی است که عذر شدت 
شود، نباشد. و راه رفتن در میدان   گرما یا وجود خارھایی که موجب اذیت شدن فرد می

 کفش ایرادی ندارد.  قبرستان با

 خواستن مردگان کمکم صدا زدن و به کح
ه الت و.... صدا زنند و بکه مردگان را در مشکبر تمام افراد زنده حرام است 

ند و یشان را برآورده نما یازھایه نکبخواھند ھا  آن ا ازیبخوانند و  یرسادیفر
نمودن در  یذبح و قربان، و ا، صالحان و...ینند. طواف قبور انبکشان را حل  التکمش

 کین اعمال ھمان شرینار قبور و قبور را محل عبادت و مسجد قرار دادن و... ھمه اک
 خاطر آن به دوزخ خواھد انداخت.ه رده فرد را بکد یتھد یالله تعال هکھستند 

ُ َعلَۡيهِ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ِ َ�َقۡد َحرََّم ٱ�َّ َوٮُٰه  إِنَُّهۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ
ۡ
ٱۡ�َنََّة َوَمأ

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۖ َوَما لِل�َّ کس به الله شرک  تردید، ھر بی«: ]٧٢[المائدة:  ﴾ٱ�َّاُر

آوَرد، الله بھشت را بر او حرام کرده است و جایگاھش دوزخ است؛ و ستمکاران ھیچ 
  ».یاوری ندارند

َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َو�َتَّبِۡع َ�ۡ�َ َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن ﴿فرماید:   و می -٢ َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ِۦ َما تََو�َّ : ]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِ� نَُوّ�ِ

پس از آنکه [راه حق و] ھدایت برایش روشن شد با پیامبر مخالفت کند و  و ھر کس «
ؤمنان پیروی کند، او را به آنچه [برای خود برگزیده و از آن] پیروی از راھی جز راه م
کشانیم؛ و [حقا که دوزخ] چه بد جایگاھی  گذاریم و به دوزخ می کرده است وامی

 .»است!
ي لَْم َ�ُقْم ِمنْهُ  ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -٣ ِ

َّ
لََعَن اُهللا « :يِف َمَرِضِه اذل

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 
َ
َُذوا ُ�بُوَر أ َُهوَد َوانلََّصارَى، اختَّ بِْرَز َ�رْبُُه، «قَالَْت: » ايلْ

ُ
 َذاَك أ

َ
فَلَْوال

ْن ُ�تََّخَذ َمْسِجًدا
َ
نَُّه ُخيِشَ أ

َ
� َ�ْ�َ«.١  

ه از آن بلند نشد ک یماریدر ھمان ب ج رسول اللهه ککند  می تیروا ل شهیعا
 امبران خود رایپ یرا لعنت کند که قبرھا یھود و نصاریرد) فرمود: الله کفات (و و

 شنبود قبر او ی ن فرمودهید: اگر ایگو یم ل شهیمسجد (عبادتگاه) قرار دادند. عا

                                           
 مبا لفظ مسل ٥٢٩حدیث شماره  مسلم و ١٣٣٠حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١



 ٩٢٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

م آن وجود داشت که یدادند) اما ب یداخل حجره قرار نم قبرش را( دش یآشکار م
 رد. یمسجد (و محل عبادت) قرار گ

 ندک یم یت را بعد از مرگش ھمراھیآنچه م

�ََس ْ�َن َمالٍِك َ�ْن 
َ
ِ  س أ يَتْبَُع الَميَِّت ثََالثٌَة، َ�َ�ِْجُع اْ�نَاِن َوَ�بىَْق « :ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْهلُُه 
َ
ُ َوَ�َملُُه، َ�َ�ِْجُع أ

ُ
ْهلُُه َوَماهل

َ
ُ َو�َبىَْق َمَعُه َواِحٌد: يَتْبَُعُه أ

ُ
  ١ .»َ�َملُهُ َوَماهل

ز، مرده را یسه چ«فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س کانس بن مال
با او  یکیگردند و  یباز مھا  این کند: خانواده، و مال و عمل او. دو تا از یم یھمراھ

 ». ماند یگردند و عملش با او م یماند: خانواده و مالش برم یم

 تیاھدای ثواب اعمال نیک به م
آن به مسلمان دیگر چه مرده یا زنده جایز  یکار نیک فرد مسلمان و اھداانجام 

نیست مگر در چارچوبه امور ثابت در شریعت مثل دعا، طلب مغفرت، حج و عمره، 
ی نذری،   مرده است، مانند: روزه که کسیی واجب از طرف   صدقه دادن، گرفتن روزه

ابش را به میت ببخشند، بدعت است، البته اجاره نمودن افرادی که قرآن بخوانند و ثو
 دیگر باشد. یفرقی ندارد که در قبرستان یا جای

ۡو ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
صحیح]ش   که از فرمان[و احادیث پس کسانی  «: ]٦٣[النور:  ﴾يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

کنند، باید بترسند از اینکه اندوه و بالیی بر سرشان بیاید یا به عذابی دردناک  سرپیچی می
 ».گرفتار شوند

 
 

                                           
  با لفظ بخاری ٢٩٦حدیث شماره  مسلمو  ٦٥١٤حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -١





 

 

 

 

 

 اتکتاب زک - ٤ 

 در این بخش مباحث ذیل وجود دارد:
 اتکاحکام ز -١
 گیرد:  ات و مباحث ذیل را در برمیکانواع اموال ز -٢

 ات طال و نقرهکز .١
 ات حیواناتکز .٢
 روید  ات چیزھایی که از زمین میکز .٣
 ات کاالھای تجاریکز .٤

 جدا نمودن زکات و پرداخت آن -٣
 مصارف زکات -٤
 ات فطرکز -٥
 صدقه مستحبی -٦
 

 د:یفرما یم یالله تعال

َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� ﴿ َما ٱلصَّ َوٱۡلَ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهۡم َوِ� ۞إِ�َّ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٞ  ِۗ َوٱ�َّ بِيِل� فَرِ�َضٗة ّمَِن ٱ�َّ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ  ﴾٦٠ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَ�ٰرِِمَ� َوِ� َسبِيِل ٱ�َّ

و کارگزاران اختصاص دارد به فقیران [تھیدست] و مستمندان [تنگدست]   زکات«: ]٦٠[التوبة: 
شدگان [تازه مسلمان] و برای [آزاد کردن] بردگان و  آوری و توزیِع] آن و دلجویی [جمع

ای  ماندگان. [این] فریضه [پرداخِت وام] بدھکاران و [جھادگران] در راِه الله و [کمک به] درراه
 ».[مقررشده] از جانب الله است؛ و الله دانای حکیم است

  



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٣٢

 

 اتکاحکام ز -١
با جدا کردن و پرداخت زکات از اموال انسان شود و   به رشد و فزونی گفته میات: کز

 کند.   خاص، برای افراد معین در زمان خاص، الله را عبادت می

 انواع زکات
 اتی که الله مشروع قرار داده بر سه نوع است:کز

 ات واجب در اموال که در چھار نوع از اموال واجب است:کاول: ز
 .ھای رایج)  (پول یاوراق مالطال و نقره و  -١
 .وانات (شتر، گاو و گوسفند)یح -٢
جات،  د، مثل حبوبات (جو، گندم و...)، میوهیرو یچیزھایی که از زمین م -٣

 ھا.  معادن و گنج
 کاالھای تجاری -٤

 دوم: فطریه بر ھر فرد واجب است و باید در آخر ھر ماه رمضان پرداخت شود.
 که فرد مسلمان به میل دل خود به دیگرانسوم: صدقه مستحبی؛ و آن مالی است 

چون  ؛شود  تا از الله پاداش اضافه دریافت کند و به زکات، صدقه نیز گفته میدھد  می
 ات است.کی ز  بیانگر صداقت ایمان پرداخت کننده

ا َجَعلَُ�م ﴿فرماید:   الله تعالی می نفُِقواْ مِمَّ
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ َوأ ۡسَتۡخلَفَِ� �ِيهِ� َءاِمُنواْ بِٱ�َّ مُّ

ۡجٞر َكبِ�ٞ 
َ
ْ لَُهۡم أ نَفُقوا

َ
ْ ِمنُ�ۡم َوأ ِيَن َءاَمُنوا به الله و پیامبرش ایمان «: ]٧د: ی[الحد ﴾٧فَٱ�َّ

ه شما را جانشین [و نمایندۀ خود در استفاده از آنھا] قرار داده است انفاق کآورید و از اموالی 
 ».نند، پاداش بزرگی [در پیش] دارندکاورند و انفاق ه ایمان بیکنید؛ زیرا افرادی از شما ک

 حکمت تنوع عبادات
 ھای متنوعی را مشروع قرار داده است:  الله تعالی برای بندگانش عبادت

رسد؛   به خالق خود میھا  آن ھا مانند: نماز بدنی ھستند که بنده با  برخی از عبادت
 کند.  گوید، دعا و استغفار می  می کند، حمد و ستایش او را  او را به بزرگی یاد می
شود،   ھا به خرج کردن مالی که انسان دوست دارد، مربوط می  برخی از عبادت

 مانند: زکات و صدقه.
 ھا بدنی و مالی ھستند، مانند حج و جھاد.  برخی از عبادت



 ٩٣٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

شود   داری نفس از چیزھای دوست داشتنی مربوط میدھا به خو  برخی از عبادت
 زه. مانند: رو

مشروع قرار داده است تا بندگانش را آزمایش  یصورت متنوعه ھا را ب  الله عبادت
 بهھرکس  ودھد  می کند که چه کسی اطاعت پروردگارش را بر ھوای نفسش ترجیح

 تر باشد، عمل کند.  تر و مناسب  از انواع طاعات و عبادات که برایش آسانھریک 

ْ ِمن لَن ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقوا ْ مِمَّ ٰ تُنفُِقوا ْ ٱلِۡ�َّ َح�َّ َ�َنالُوا
َ بِهِۦ َعلِيمٞ  ءٖ فَإِنَّ ٱ�َّ [ای مؤمنان،] ھرگز به [منزلت و ثواب] «: ]٩٢[آل عمران:  ﴾٩٢َ�ۡ

نچه تردید، الله به آ یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و بی نیکوکاری دست نمی
 ».کنید داناست انفاق می

�ُض ﴿فرماید:   و می -٢
َ
َ�َٰ�ُٰت َوٱۡ� ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ وََسارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ

ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ِعدَّ
ُ
آءِ َوٱلَۡ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعا�ِ  ١٣٣أ َّ آءِ َوٱل�َّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِ� ٱل�َّ َ� َعِن ٱ�َّ

ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  و به سوی آمرزش پروردگارتان و «: ]١٣٤-١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٤ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ
ھا و زمین است [و] برای پرھیزگاران مھیا  بھشتی بشتابید که گسترۀ آن [به اندازۀ] آسمان

و خشم خود را کنند  که در [ھنگام] توانگری و تنگدستی انفاق می است. آن کسانی   شده
 ».گذرند؛ و الله نیکوکاران را دوست دارد برند و از مردم درمی فرومی

 شرایط مال سودمند
 سه شرط داشته باشد:اینکه  صاحب خود نفعی ندارد مگر یراب ھیچ مالی

 حالل باشد. -١
 باز ندارد. ج صاحب خود را از اطاعت الله و پیامبر -٢
 حق الله را از آن پرداخت کند. -٣ 

 شد؟  از چه زمانی زکات فرض 
زکات ھا  آن زکات در مکه فرض شد، اما مقدار نصاب زکات و اموالی که باید از

پرداخت شود و به چه کسانی زکات داده شود، در سال دوم ھجرت در مدینه تعیین 
 شد.



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٣٤

 

 حکم زکات 
 .ترین ارکان اسالم بعد از شھادتین و نماز و سومین رکن اسالم است  زکات از مھم

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ از اموال آنان [= «: ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
آن، آنان را [از گناه] پاک گردانی و درجاتشان را   کاران] صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله توبه

] یقینًا دعای تو آرامشی برای آنان است؛ و الله شنوای زیراباال ببری؛ و برایشان دعا کن [
 ».داناست

ِ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -٢ ِْسَالَم بُِ�َ ىلَعَ مَخٍْس: َشَهاَدُة : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ

إِنَّ اإل
 
َ

ْن ال
َ
َيِْت  أ

ْ
اَكِة، وَِصيَاُم َرَمَضاَن، وََحجُّ ابل َالةِ، َو�ِيتَاُء الزَّ  اُهللا، َو�ِقَاُم الصَّ

َّ
َ إِال

َ
  ١»:إِهل

اسالم بر پنج پایه بنا شده است: «فرمود:  ج رسول الله گوید: می ب ابن عمر
 رپا داشتن نماز، دادن زکات،ب جز الله وجود ندارد و ین که معبود برحقیبه ا یگواھ
 .»ی رمضان و حج خانه [کعبه]  روزه

 حکمت مشروعیت زکات
 ھای بزرگی دارد از جمله:  زکات حکمت

 ج از مال، مؤمنان از الله و پیامبر یعبادت الله است که با پرداخت مقدار معین -١
 د. ننک یاطاعت م

پرداخت قسمت اندکی از مال به افراد مستحق، شکر نعمتی است که الله به  -٢
 فرد داده است. 

آوری زکات تنھا جمع کردن مال و دادن آن به فقرا نیست، بلکه  ھدف از جمع -٣
سرور  و تا مسلط بر مال ؛ھدف اول این است که اسالم مقام انسان را از مال باالتر ببرد

د و زکات گیرنده را ن دلیل زکات مقرر شده تا زکات دھبه ھمی .مالی   آن باشد نه برده
 را از وابستگی به غیر الله پاکیزه نماید. ھردو  پاک گرداند و

کند، اما با برکتی که در مال پدید   ات مقداری از مال را کم میکگرچه در ظاھر ز -٤
و دھد  می بش افزایششود و ایمان فرد را در قل  آید موجب افزایش در خود مال می می

 گرداند.  می تر بیشاخالق سخاوتمندانه فرد را 

                                           
  با لفظ مسلم ١٦و مسلم حدیث شماره  ٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ٩٣٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

خاطر ه به این ترتیب زکات بخشش و دادن است، بخشیدن چیزی که دوست دارد ب
ه تر است که ھمان رضای پروردگارش و ب  دوست داشتنش باالتر و با ارزش که کسی

 دست آوردن بھشت است.
 گردد.  به بھشت و نجات از دوزخ میزکات موجب بخشش گناھان و ورود  -٥
است  یا و پل قوی است زکات موجب پاک شدن نفس از پستِی حرص و بخل -٦

ھا،   ھا، پاکیزکی قلب  گرداند و موجب پاالیش نفس  که ثروتمندان را به فقرا مرتبط می
ار گردد و ھمه افراد جامعه را از نعمت امنیت، محبت و برادری برخورد  ھا می  بزرگی دل

 گرداند.  می
ھا حفظ   شود و مالش را از آفت  ھای زکات دھنده می  زکات موجب افزایش نیکی -٧

ازھای فقرا و بینوایان را بر یگرداند و ن  می تر بیشنماید و مال را بارور، شکوفا و  می
 شود.   ھا می  گراند و مانع جرایم مالی مانند: دزدی، چپاول و غارتگری طرف می

 حقیقی اموال  کمال
ھای مالی بر این اساس استوار است که باید اعتراف کنند   در اسالم، نظام و برنامه

م یکه مالک حقیقی و اصلی فقط الله است، به این ترتیب فقط الله است که در تنظ
 که کسانیھا، مشخص نمودن  هھا، انداز  مالکیت اموال و تعیین حقوق مالی، چارچوبه

ھای مطلق انفاق را   دست آوردن مال و راهه ھای ب  ید داده شود و راهباھا  آن زکات به

ا َجَعلَُ�م ﴿فرماید:  می یاختیار دارد. الله تعال ْ ِممَّ نفُِقوا
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ َوأ ْ بِٱ�َّ َءاِمُنوا

ۡجٞر َكبِ�ٞ 
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
ِيَن َءاَمنُواْ ِمنُ�ۡم َوأ ۡسَتۡخلَفَِ� �ِيهِ� فَٱ�َّ به الله و «: ]٧د: ی[الحد ﴾٧مُّ

ه شما را جانشین [و نمایندۀ خود در استفاده از آنھا] قرار کپیامبرش ایمان آورید و از اموالی 
نند، پاداش بزرگی [در که ایمان بیاورند و انفاق کنید؛ زیرا افرادی از شما کداده است انفاق 

 ».پیش] دارند

 اتکاندازه ز
ات تعلق کمیزان کار و زحمت در مالی که به آن زات را بر اساس کالله اندازه ز

 گیرد، تعیین کرده است:  می
مثل دوران جاھلیت قبل از  یھا  شود که در گذشته  در گنج که به مالی گفته می

یک  = آید (خمس  دست میه اند که بدون زحمت زیاد ب ردهکاسالم در زیر زمین پنھان 
 %. تعیین کرده است.٢٠پنجم) = 
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آید مثل آبیاری   دست میه (فقط کاشت) ب با زحمت جھتدر آنچه از یک 
 %. تعیین شده است.١٠یک دھم)=  =زارھا از آب باران (نصف خمس  کشت

 یک=  نصف عشر(آید،   دست میه در آنچه ھم با زحمت کاشت و ھم آبیاری ب
 %. تعیین شده است. ٥) = ستمیب

آید، مانند پول نقد،   دست میه ول سال بدر اموالی که با زحمت و کار زیاد در ط
 %. تعیین شده است.٢.٥کاالھای تجاری و... (یک چھلم) = 

 اتکثواب پرداخت ز

لَٰوةَ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ٰلَِ�ِٰت َوأ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱ�َّ

ۡجرُُهۡم 
َ
َكٰوةَ لَُهۡم أ : ]٢٧٧[البقرة:  ﴾٢٧٧ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ

اند و زکات  اند و نماز برپا داشته و کارھای شایسته انجام داده  اند که ایمان آورده کسانی «
اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان [محفوظ] است؛ نه ترسی خواھند داشت و نه  پرداخته

  ».شوند می اندوھگین

� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم ﴿فرماید:   و الله تعالی می -٢ ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ ۡمَ�ٰلَُهم بِٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
که اموال  کسانی «: ]٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤أ

کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان [محفوظ]  روز، پنھان و آشکار انفاق میخود را در شب و 
 ».شوند است؛ نه ترسی خواھند داشت و نه اندوھگین می

َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۗ َوَما ﴿فرماید:   و الله تعالی می -٣ لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
ِۚ َوَما تُنفُِقواْ مِۡن َخۡ�ٖ يُوَفَّ تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَِ�َنُفسِ  ُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱ�َّ

نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ 
َ
[ای پیامبر،] ھدایِت آنان بر عھدۀ تو نیست؛ «: ]٢٧٢[البقرة:  ﴾٢٧٢إَِ�ُۡ�ۡم َوأ

ز مال [خود] انفاق کند؛ و [ای مؤمنان،] آنچه ا کس را بخواھد ھدایت می بلکه الله ھر 
کنید، به سوِد خودتان است و [به یاد داشته باشید که] جز برای رضایت الله انفاق نکنید؛  می

شود و [ھرگز]  کنید، [پاداش آن] به طور کامل و تمام به شما داده می و آنچه از مال انفاق می
 ».به شما ستم نخواھد شد
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 اتکشروط ز
قل اع زن؛ ای دباشد مر چک؛وک ای دباش زرگب ؛مالک آزادِ  در مال فرد مسلماِن  -١

ثابت باشد و به حد نصاب برسد و یک سال بر آن ط که مال ن شریبا ا ؛دیوانه ای دباش
 واجب است.بگذرد زکات 

خاطر آن ه در قیامت ب اماافر، زکات مانند دیگر عبادات واجب نیست، کبر فرد  -٢
مسلمان ی وقتو تا  ؛در دنیا ملزم به پرداخت نخواھد شد طو فقبازخواست خواھد شد 

چون عبادت است و عبادت کافر  ؛شود  از وی پذیرفته نمیحتی اگر بپردازد نشود، 
 درست نیست و اعتبار ندارد.

 شرط نیستھا  آن اموال زکاتی که گردش سال در
چرند، سود   اد میھای حیواناتی که اکثر سال را آز  روید، بچه  اموالی که از زمین می

شان واجب است و گردش   اموال تجاری، ھمین که به حد نصاب برسند، پرداخت زکات
زکات واجب است و حد نصاب و  ،شرط نیست. در کم و زیاد گنجھا  این یک سال در

 گردش سال ندارد. 

 ات اموال عمومیکز
مردم است، بدون ی عموم   شود که برای استفاده  اموال عمومی به اموالی گفته می

جمعیت  ،هھای خیری  آن که در مالکیت فرد مشخصی یا حکومت باشد، مثل سازمان
البر، جمعیت تحفیظ قرآن و اموال وقفی و اموال وصیت برای فقرا، طالب، ساخت 

چون از شرایط زکات این است  ؛مساجد و .. در این اموال عمومی زکات واجب نیست
آوری در  وری و سود اگر از این اموال برای بھره یحت باشد. یکه در مالکیت کامل فرد

 خرید و فروش استفاده کنند باز ھم زکات ندارد.
 دارد، زکات واجب است؟ قرض که کسیآیا به 

ه مالش کطور مطلق واجب است، ھر چند زکات دھنده قرضی داشته باشد ه ات بکز
آن قبل از رسیدن زمان  جز قرضی که سررسید پرداخته نماید، بتر  کم را از حد نصاب

دادن زکات باشد که واجب است اول قرض داده شود سپس از باقی مانده زکات را 
 بدھند تا فرد از بدھکاری و قرض نجات یابد.
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 شود  باید پرداخت ھا  آن اموالی که زکات از 
ات مال را از خود ھمان مال بدھند، مثال زکات گندم را گندم کواجب است که ز

ت گوسفند را از گوسفند و زکات طال و نقره را از خود آن بدھند و.... تغییر بدھند، زکا
دادن و پرداخت معادل و عوض مال زکات جز در صورت نیاز و وجود مصلحتی جایز 

 نیست.

 زکات واجب نیستھا  آن اموالی که در
ھای مسکونی،   ار و برای استفاده شخصی ھستند مانند خانهکه ابزار ک یاموال

 ھا و.... زکات ندارند.  ھا، وسایل منزل، حیوانات سواری، ماشین  لباس

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
 فَرَِسِه «قَاَل:  ج أ

َ
لَيَْس ىلَعَ الُْمْسِلِم يِف َ�بِْدهِ َوال

 ١.»َصَدقَةٌ 
 یھا بھا و اس در برده«فرمود:  ج که رسول اللهکند  می روایت س رهیابوھر 

 .»تجارت) یخدمت باشند نه برا یبرا که ی(البته وقت ستیمسلمانان، زکات واجب ن

 احکام زکات
رسید و سالی ھم بر آن   انداز کرد که به حد نصاب می سی پول نقدی را پسکاگر 

انداز، گذشت باید زکات آن را بدھد، فرقی ندارد که آن را برای مخارج  پول یا مال پس
 انداز کرده باشد. ید زمین یا پرداخت بدھکاری و.... پسمنزل یا ازدواج یا خر

اگر فردی بمیرد که زکات مالش را نداده باشد، وارثان باید پیش از عمل به وصیتش 
 و تقسیم مال ترکه، زکات مالش را بدھند.

شود یا قسمتی از مالش را نه به تر  کم اگر در طول سال گاھی مال فرد از حد نصاب
ه از جنس کو سال تمام شود یا مالش را با مال دیگری  بفروشد زکات قصد فرار از دادن

 معتبر در پرداخت زکات کل سال است. یمال زکاتش نیست عوض کند، مبنا
دار ھم باشد و مالی از  اگر فرد مسلمانی بمیرد که زکات مالش را نداده است و قرض

نکند، زکات آن را بدھند، جا مانده که برای پرداخت زکات و بدھکاری او کفایت ه فرد ب
چون زکات حق الله است که بر صاحبان مال به حد نصاب زکات واجب نموده است و 

 حق الله سزاوارتر به پرداخت است و سپس قرضش را بدھند.

                                           
 با لفظ مسلم ٩٨٢و مسلم حدیث شماره  ١٤٦٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 اقسام اموال زکات -٢
 باشد: یواجب است بر چھار نوع مھا  آن اموالی که زکات در
 د و کاالی تجاری.یآ یدست مه خاص، چیزھایی که از زمین ب یطال و نقره، حیوانات

 زکات طال و نقره -١
ای طال و نقره   صورت سکه، شمش، زیور آالت یا تکهه در طال و نقره برابر است که ب

 ناخالص باشد که به حد نصاب برسد، زکات واجب است.

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ  ُخۡذ ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ از اموال آنان [= «: ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
آن، آنان را [از گناه] پاک گردانی و درجاتشان را   کاران] صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله توبه

] یقینًا دعای تو آرامشی برای آنان است؛ و الله شنوای رایزبرایشان دعا کن [باال ببری؛ و 
 ».داناست

َة َوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ َهَب َوٱلۡفِضَّ وَن ٱ�َّ ِيَن يَۡ�ِ�ُ َوٱ�َّ
 ٖ��ِ

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّ�ِ ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ُتۡكَوٰى بَِها ِجبَاُهُهۡم وَُجنُو�ُُهۡم يَۡوَم ُ�َۡ�ٰ َعلَۡيَها  ٣٤ٱ�َّ

ونَ  ْ َما ُكنُتۡم تَۡ�ِ�ُ نُفِسُ�ۡم فَُذوقُوا
َ
ُ�ۡم ِ� و « :]٣٥-٣٤[التوبة:  ﴾٣٥َوُظُهورُُهۡمۖ َ�َٰذا َما َكَ�ۡ

نند، آنان را به عذابی دردناک ک اندوزند و آن را در راه الله انفاق نمی ه زر و سیم میکسانی ک
نند و پیشانی و پھلو و پشتشان کھا] را در آتش دوزخ سرخ  ه آن [گنجینهکبشارت بده. روزی 

اندوختید؛ پس بچشید آنچه را  این است آنچه برای خویش می«را با آن داغ نھند [و بگویند:] 
 ».اندوختید ه میک

يِب َسِعيدٍ  -٣
َ
َواٍق َصَدقٌَة، َولَيَْس : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
لَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ

وُْسٍق َصَدقَةٌ 
َ
  ١.»ِ�يَما ُدوَن مَخِْس َذوٍْد َصَدقٌَة، َولَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ

ه یکه کمتر از پنج اوق یدر مال«فرمود:  ج پیامبر گوید: می س ید خدریابوسع
و در محصول کمتر از پنج َوسق، زکات واجب  ،ن در کمتر از پنج شتریو ھمچن ،باشد

 .»شود ینم

                                           
  با لفظ بخاری ٩٧٩حدیث شماره  مسلم و ١٤٠٥حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -١
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 مقدار نصاب طال
باشد، یک چھلم آن باید به عنوان  تر بیش(یا بیست مثقال) یا  اگر طال بیست دینار

 زکات پرداخت شود.
ست پنج سوت ی) گرم و ب٤.٢٥نار طال با یک مثقال برابر است و ھر مثقال (یھر د

) گرم طال و این کمترین حد نصاب ٨٥شود (  بیست دینار میباشد. به این ترتیب   می
 طال است. 

 مقدار نصاب نقره
) تر بیش) برسد که وزن آن (پنج اوقیه و یا تر بیشدرھم یا  ٢٠٠وقتی نقره به (

(یک چھلم) آن به عنوان زکات پرداخت شود  باشد، واجب است که دو و نیم درصد  یم
 ) گرم. ٥٩٥و دویست درھم برابر است با (

 زکات طال و نقره
 داشتن طال و نقره سه حالت دارد: 

زکات کاالھای تجاری را که  که باید از آنکند  می اگر کسی با طال و نقره تجارت -١
م است، پرداخت کند، چون طال و نقره در چنین حالتی به کاالی تجاری لیک چھ

و سپس زکات آن را تبدیل شده است که باید با پول رایج ھمان شھر قیمت بزنند 
 پرداخت کنند.

 ھا، چاقو، قاشق، آفتابه و...  اگر طال و نقره چیزھای قیمتی مانند: انواع ظرف -٢
باشد که این حرام است و اگر به حد نصاب برسد باید یک چھلم زکات آن را پرداخت 

 کنند.
ن عوض بدو ی خرد یا عاریه  مباح می   اگر کسی طال و نقره را به ھدف استفاده -٣

 گیرد، زکات ندارد.  می

 ھای نقد رایج  ات پولکز
حساب ه ال، دالر و.... مال نقد مستقل بیھای نقد رایج در این زمان مانند: ر  پول

گذاری  ن براساس قیمت طال و نقره قیمتیم طال و نقره را دارد، بنابراکآید که ح  می
برسد، و سالی ھم بر آن بگذرد، واجب ا نقره یشود و اگر به اندازه نصاب یکی از طال   می

 است که یک چھلم آن را به عنوان زکات پرداخت کنند.
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 ھای نقد رایج  تعیین نصاب پول
شود و شکی   ھای نقد رایج بر اساس نصاب طال یا نقره سنجیده می  نصاب پول -١

نفع ھای نقد رایج بر اساس نصاب نقره بھتر است، چون به   نیست که تعیین نصاب پول
) گرم طال باشد و ٨٥از قیمت (تر  کم نقد فردی   فقرا است. به این ترتیب که اگر پول

است. نصاب طال را با گرم به  یال سعودی) ر١٤٠مت ھر گرم طال (یبطور مثال ق
ھای رایج   )، این کمترین نصاب پول١٤٠×  ٨٥= ١١٩٠٠م: (ینک یر مکعنوان مثال ذ

 %) است.٢.٥( معادل و یال سعودی) ر٥/٢٩٧این زمان است که یک چھلم آن، (
) گرم است و قیمت ھر درھم نقره دو ریال سعودی ٥٩٥ن نصاب نقره (یمترک -٢

اقل نصاب به ریال ) و این حد٥٩٥×  ٢= ١١٩٠شود (  است که حاصل ضرب آن می
باشد و یک چھلم آن که دو و نیم درصد است، باید به عنوان زکات پرداخت   سعودی می

 شود. 

 ھای رایج  ن مقدار زکات پولییتع
 ھای رایج دو راه وجود دارد:  برای تعیین مقدار زکات پول

شود و یک چھلم آن را که ھمان زکات طال و   ) می٤٠م بر (یاول: پولی که دارد تقس
ال دارد، به این صورت تقسیم ید به طور مثال اگر ھشتاد ھزار ردھ  نقره است، زکات می

 شود.  ن یک چھلم زکات فرد مییال یا ھمیر ٢٠٠) که ٨٠٠٠٠÷٤٠=٢٠٠(کند 
ه ) نمایند آنچه ب٤) کنند و نتیجه را تقسیم بر (١٠م بر (یدوم: یا کل پول را تقس

اتی است که باید پرداخت کنند، به این ترتیب اگر پول صد کآید ھمان مقدار ز  دست می
÷  ١٠=١٠٠٠٠ود ده ھزار ریال (ش  ھزار ریال است وقتی تقسیم بر ده کنیم می

نتیجه ھمان مقدار زکات کنیم  می )، سپس تقسیم ده ھزار را تقسیم بر چھار١٠٠٠٠٠
) در واقع این نیز ھمان یک ١٠٠٠٠÷ ٤=  ٢٥٠٠واجب است که باید پرداخت شود: (

 چھلم است.

 زکات حساب جاری 
داری مقخواھند گذارند و ھر وقت ب  حساب جاری، ھمان پولی است که در بانک می

آید که به کسی   حساب میه ھا از ھمان اموالی ب  گیرند. این پول  از بانک می را آن پول از
ھا را در سال یک بار   اند که ھر وقت بخواھند بگیرند و زکات این اموال یا پول قرض داده

را جدا و پرداخت نمایند و در ھر سال یک ماه را برای پرداخت  شحساب کنند و زکات
 ند.یزکات تعیین کنند و از آنچه در حساب جاری دارند، یک چھلم را پرداخت نما
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 زکات حقوق ماھیانه
صورت ه گیرند، اموالی ھستند که ب  حقوق ماھیانه کارمندان که پایان ھر ماه می

 نیبنابرارسد   نظر میه ل بککات در ھر ماه مشرسد و چون پرداخت ز  مستمر به فرد می
بھتر است که فرد مسلمان یک ماه از سال را تعیین کند و ببیند که چقدر از این حقوق 

بگذرد، زکات آن را بدھد و بر ھا  آن یک سال برھرچه  برایش جمع شده است، در نتیجه
 ھر آنچه سالی ھم نگذشته جایز است که زودتر زکات آن را بدھد.

 ھای خیری  زکات حقوق کارمندان سازمان
 ھای خیری به مقدار نصاب برسد و سالی بر  اگر مقدار حقوق کارمندان جمعیت 

عنوان زکات پرداخت شود. ه بگذرد و خرج نشود، واجب است که یک چھلم آن بھا  آن
به این ترتیب ھرگاه فردی حقوقش را دریافت کند که به حد نصاب برسد و سالی بر آن 

 بگذرد، زکات در آن واجب است.

 ھای پایان خدمت کارمندان  زکات پاداش
ی کاِر کارمندان؛ حقی است که حکومت، شرکت و... با  ھای پایان دوره  پاداش

و کند  می شرایط از پیش تعیین شده به نفع کارمند، در پایان خدمت به وی پرداخت
یا بازنشتگی یا وفات کارمند، کارمند این حقوق را در ھنگام ترک خدمت با بازخرید 

د. این پول اگر به حد نصاب برسد و سالی بر آن بگذرد، باید زکات آن کن  دریافت می
  پرداخت شود. که ھمان یک چھلم است.

 ی شخصی  زکات زیورآالت مخصوص استفاده
 یکنند، زکات ندارد، چون دلیل معتبر  زیور آالت زنان که برای زینت استفاده می

وجود ندارد که بیانگر وجوب زکات این زیور آالت باشد و زکات در اموالی واجب است 
شود، تا با نیازمندان ھمدردی کنند. اما زیور آالت برای   و اضافه میکند  می که رشد

نیست، در نتیجه کند  می شود و رشد  شود و از اموالی که اضافه می  زینت ساخته می
 زکات ندارد.

از خود آن مال یا از  ،شوند  کنند و اضافه می  تمام اموالی که رشد میقانون زکات: 
آید باید زکات بدھند، اما در زیورآالت رشد و اضافه شدنی   دست میه آنچه از آن ب

 ات ندارد.کنیست، در نتیجه ز
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 ات الماس و مرواریدکز
ھای قیمتی و.... اگر برای استفاده به عنوان زیورآالت   الماس و مروارید و سنگ

بر اساس قیمت طال و یا نقره باشد که زکات ندارد. اما اگر برای تجارت باشد 
شود وقتی به حد نصاب برسد و سالی بر آن بگذرد، یک چھلم آن به  گذاری می قیمت

 عنوان زکات پرداخت شود.

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ ُخۡذ مِۡن ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ کاران]  از اموال آنان [= توبه«: ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
اتشان را باال ببری؛ آن، آنان را [از گناه] پاک گردانی و درج  صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله

 ».] یقینًا دعای تو آرامشی برای آنان است؛ و الله شنوای داناستزیراو برایشان دعا کن [

 ات حیوانات کز -٢
 منظور از حیوانات (شتر، گاو و گوسفند است).

 ات حیواناتکز
 ات حیوانات اھلی دو حالت دارد:کز
که تمام سال یا اکثر سال ات در شتر، گاو و گوسفند در صورتی واجب است کز - ١

را در صحرا بچرد. وقتی کسی از این حیوانات داشته باشد که به حد نصاب برسد و 
واجب است، فرقی ندارد که این حیوانات شیری یا ھا  آن سالی بر آن بگذرد، زکات در

از این حیوانات بر حسب ھریک  تخمی برای تولید مثل یا پروار بندی باشند و از جنس
قرر در شریعت باید زکات را پرداخت کنند. البته در گرفتن زکات نه بھترین آن قانون م

 را بگیرند و نه بدترین آن را بدھند، بلکه باید متوسط آن را برای زکات پرداخت نمایند.
وقتی شتر، گاو یا گوسفند یا دیگر حیوانات و پرندگان را صاحبش علف و  -٢

... در این موارد اگر برای تجارت باشد و سالی بر خوراک از زمین خود بدھد یا بخرد و .
گذاری کنند. اگر به حد نصاب برسد یک چھلم آن به عنوان زکات باید  آن بگذرد، قیمت

پرداخت شود، اما اگر برای استفاده از شیر این حیوانات یا برای تولید نسل باشد، زکات 
 ندارد.

من فرستاد و دستور داد: (از ھر سی گاو یاو را به  ج امبرید: پیگو معاذ بن جبل می
گاو  یکرد، و از ھر چھل گاو یرده باشد) بگکسال تمام یکه کا ماده (یگوساله نر  یک

 رد. یرده باشد) بگکه دو سال تمام کمسنه (گوساله 
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آید، زکات ندارد.   دست میه آنچه از شیر، پنیر، روغن، کره و.... از حیوانات ب -٣
ا برای یود و پول آن به حد نصاب برسد و سالی بر آن بگذرد فروخته شاینکه  مگر

ات باید کتجارت باشد، در این صورت مثل دیگر کاالھای تجاری یک چھلم آن به عنوان ز
 پرداخت شود.

برای ھا  این در چیزھایی که زکات واجب نیست مانند مرغ یا دیگر پرندگان، اگر
یک چھلم است و ھا  آن ] که زکاتیو تخم یگوشت یھا یتجارت باشد [مثل مرغدار

برای فروش باشد و به حد اینکه  گر پرندگان نیز زکات ندارد مگریتخم مرغ و تخم د
عنوان زکات ه یک چھلم آن ب ییھا ن صورتیبگذرد، در چنھا  آن نصاب برسد و سالی بر

 پرداخت شود.

 نصاب زکات حیوانات اھلی
) رأس است و ٣٠است و کمترین نصاب گاو (رأس ) ٤٠کمترین نصاب گوسفند (

 است. نفر) ٥کمترین نصاب شتر (

�ٍَس  -١
َ
بَا بَْ�رٍ  س َ�ْن أ

َ
نَّ أ

َ
 ابَلْحَر�ِْن: �  س أ

َ
َهُه إىِل ا وَجَّ ُ َهَذا الِكتَاَب لَمَّ َكتََب هلَ

َدقَِة الَّيِت فََرَض رَُسو ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َهِذهِ فَِر�َضُة الصَّ ِ ا�َّ َمَر  ج ُل ا�َّ
َ
ىلَعَ الُمْسِلِمَ�، َوالَّيِت أ

 ،ُ
َ

ُ بَِها رَُسوهل َ�َمْن ُسئِلََها ِمَن الُمْسِلِمَ� ىلَعَ وَْجِهَها، فَلْيُْعِطَها َوَمْن ُسئَِل فَْوَ�َها فََال ُ�ْعِط «ا�َّ
�َن ِمَن اِإلبِِل، َ�َما ُدوَ�َها ِمَن الَغنَِم ِمْن لُكِّ  ْرَ�ٍع وَِعرْشِ

َ
 مَخٍْس َشاٌة إَِذا بَلََغْت مَخًْسا يِف أ

 مَخٍْس 
َ

�ىَْث، فَإَِذا بَلََغْت ِستًّا َوثََالِ�َ� إىِل
ُ
 مَخٍْس َوثََالِ�َ�، فَِفيَها بِنُْت َ�َاٍض أ

َ
�َن إىِل وَِعرْشِ

 سِ 
َ

ْرَ�ِعَ� إىِل
َ
�ىَْث، فَإَِذا بَلََغْت ِستًّا َوأ

ُ
ْرَ�ِعَ� فَِفيَها بِنُْت بَلُوٍن أ

َ
ٌة َطُروقَُة َوأ تَِّ� فَِفيَها ِحقَّ

 مَخٍْس وََسبِْعَ�، فَِفيَها َجَذَعٌة فَإَِذا بَلََغْت َ�ْعِ� ِستًّا 
َ

اجلََمِل، فَإَِذا بَلََغْت َواِحَدًة وَِستَِّ� إىِل
 عِ 

َ
 �ِْسِعَ�، فَِفيَها بِنْتَا بَلُوٍن فَإَِذا بَلََغْت إِْحَدى َو�ِْسِعَ� إىِل

َ
�َن َوِمائٍَة، فَِفيَها وََسبِْعَ� إىِل رْشِ

ْرَ�ِعَ� بِنُْت بَلُوٍن َوِ� لُكِّ 
َ
�َن َوِمائٍَة، فيَِف لُكِّ أ تَاِن َطُروَ�تَا اجلََمِل، فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِعرْشِ  ِحقَّ

ْرَ�ٌع ِمَن اِإلبِِل، فَلَيَْس ِ�يَها َصَدقٌَة 
َ
 أ

َّ
ٌة، َوَمْن لَْم يَُ�ْن َمَعُه إِال ْن �ََشاَء َر�َُّها، مَخِْسَ� ِحقَّ

َ
 أ

َّ
إِال

 
َ

ْرَ�ِعَ� إىِل
َ
 فَإَِذا بَلََغْت مَخًْسا ِمَن اِإلبِِل، فَِفيَها َشاٌة َوِ� َصَدقَِة الَغنَِم يِف َسائَِمِتَها إَِذا اَكنَْت أ

 ِمائَتَْ�ِ َشاتَاِن، فَ 
َ

�َن َوِمائٍَة إىِل �َن َوِمائٍَة َشاٌة، فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِعرْشِ إَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِمائَتَْ�ِ ِعرْشِ
 ثََالِث ِمائٍَة، فَِفيَها ثََالُث ِشيَاهٍ، فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ ثََالِث ِمائٍَة، فيَِف لُكِّ ِمائٍَة َشاٌة، فَإَِذا اكَ 

َ
نَْت إىِل
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َّ

ْرَ�ِعَ� َشاًة َواِحَدًة، فَلَيَْس ِ�يَها َصَدقٌَة إِال
َ
قَِّة َسائَِمُة الرَُّجِل نَاقَِصًة ِمْن أ ْن �ََشاَء َر�َُّها َوِ� الرِّ

َ
 أ

ْن �ََشاَء َر�َُّها
َ
 أ

َّ
ٌء إِال  �ِْسِعَ� َوِمائًَة، فَلَيَْس ِ�يَها يَشْ

َّ
، فَإِْن لَْم تَُ�ْن إِال  ١.»ُر�ُْع الُعرْشِ

ن نامه را یا ن فرستادیاو را به بحر س ابوبکر یکه وقتکند  می تیروا س انس
 نوشت: شیبرا

آن را بر  ج امبریاست که پ یا ن مقدار صدقهیم، ایالرحمن الرحبسم الله «
ن از ھر یامبرش دستور داده است، بنابرایمسلمانان فرض کرده و الله آن را به پ

ش از یاگر ب ید آن را بپردازد ولی، درخواست زکات شد، بادستور مطابق این یمسلمان
، (تا پنج شتر) متر از آنک چھار شتر و ست ویدر بآن اندازه از او خواسته شد، نپردازد: 

پنج شتر،  و یپنج تا س ست ویاز ب ؛د داده شودیگوسفند با کیدر مقابل ھر پنج شتر، 
و  ماّده؛ "بوِن "بنت لَ  کیشش تا چھل و پنج شتر،  و یو از س ماّده؛ "خاِض "بنت مَ  کی

تا  کیو از شصت و  ؛استه آماده آبستن که قَّ حِ  کیشش تا شصت شتر،  از چھل و
و از نود  ؛بون"شش تا نود شتر، دو "بنت لَ  و از ھفتاد و ؛ه"عَ ذَ "َج  کیپنج شتر،  ھفتاد و

چون تعداد  و گردد یاند، الزم م ه آماده آبستنکه" قُّ ست شتر، دو "حِ یب صد ویکتا  کیو 
ھر پنجاه  یبون" و برا"بنت لَ  کیر، ھر چھل شت یست گذشت، برایب شتران از صد و

واجب  اوات بر کفقط چھار شتر دارد، ز سکگردد. و ھر یه" واجب مقَّ "حِ کیشتر، 
به پنج ھا  آن چون تعداد د. ویصدقه نما یزیبخواھد چھا  آن ه صاحبکنیست مگر این

  .گردد یگوسفند واجب م کیشتر برسد، 
گوسفند تا ات گوسفند: اگر گوسفندان در صحرا بچرند، از چھل راس کاما در مورد ز

ست راس، دو راس یست تا دویب صد ویکو از  ؛راس گوسفند کیست گوسفند، یصد و ب
صد یه تعدادشان از سک یھنگام و؛ صد، سه راس گوسفندیست تا سیو از دو ؛گوسفند

از  یسکگردد. و اگر تعداد گوسفندان  یالزم م ییکراس گذشت، از ھر صد گوسفند، 
 یزیه خودش بخواھد چکنیست مگر ایواجب نات بر او کد زمتر باشک چھل راس،
 .»صدقه بدھد

                                           
  ١٤٥٤حدیث شماره  بخاری -١
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 زکات گاو

نَّ انلَّيِبَّ  -٢
َ
ََقِر ِمْن لُكِّ ثََالِ�َ�  ج َ�ْن ُمَعاٍذ، أ ُخَذ ِمَن ابلْ

ْ
ْن يَأ

َ
َمَرُه أ

َ
ََمِن أ

ْ
 ايل

َ
َهُه إىِل ا وَجَّ لَمَّ

ْرَ�ِعَ� ُمِسنَّةً 
َ
ْو تَِبيَعًة، َوِمْن لُكِّ أ

َ
 ١».تَِبيًعا، أ

من فرستاد و به من دستور داد یمرا به  ج امبریکه پکند  می تیبن جبل روامعاذ 
یا یک  ی است که یک سال را تمام کرده باشد)نر ع (گاویک تبیگاو  یه از ھر سک

یک گاو  ،از ھر چھل گاو )؛ وی است که یک سال را تمام کرده باشدا ّدهما گاوتبیعه (
ه را باست که دو سال را تمام کرده و وارد سومین سال شده است.)  یا ّدهما مسنه (گاو

 ».رمیعنوان زکات بگ
 در جدول ذیل مقدار نصاب زکات شتر، گاو و گوسفند مشخص شده است.

 نصاب زکات شتر، گاو و گوسفند

 نصاب زکات شتر -١
 یک گوسفند ٩تا  ٥از 
 دو گوسفند ١٤تا  ١٠از 

 سه گوسفند ١٩ تا ١٥از  
 چھار گوسفند  ٢٤تا  ٢٠از 
 یک ساله)ده ماخاض (شتر یک بنت مَ  ٣٥تا  ٢٥از 
 دو ساله)ده مابون (شتر یک بنت لَ  ٤٥تا  ٣٦از 
 سه ساله)ده ماه (شتر قَّ یک حِ  ٦٠ تا ٤٦از 
 چھار ساله)ده ماه (شتر عَ َذ یک َج  ٧٥ تا ٦١از 
 بوندو بنت لَ  ٩٠تا  ٧٦ از
 هقَّ دو حِ  ١٢٠تا  ٩١از 

بون زکات و در ھر شتر یک بنت لَ  ٤٠شتر داشت در ھر  ١٢٠از در صورتی که بیش 
 واجب است.ه قَّ حِ شتر یک  ٥٠

شتر  ١٥٠بون و در و دو بنت لَ ه قَّ حِ یک  ١٣٠بون و در شتر سه بنت لَ  ١٢١و در 
و دو ه قَّ حِ شتر دو  ١٨٠بون و در شتر چھار بنت لَ  ١٦٠باید زکات بدھد. در ه قَّ حِ سه 

 زکات بدھد.ه قَّ حِ بون یا چھار تا پنج تا بنت لَ  تا، ٢٠٠و در  بنت لبون

                                           
  با لفظ ابوداود ٦٢٣و ترمذی حدیث شماره  ١٥٧٦صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
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خاض تواند یک بنت مَ   یک بنت لبون واجب شد و بنت لبون نداشت می که کسیبر 
بود قیمت آن را که دو گوسفند و بیست درھم است، پرداخت نماید. یا یک بدھد و کم

این فقط به زکات ی زکات بگیرد.... و اضافه قیمتش را از مأمور جمع آوربدھد و ه قَّ حِ 
 شتر اختصاص دارد.

 جدول نصاب زکات گاو -٢
 ه (گاو نر یا ماده یک ساله)عیک تبیع یا تبی ٣٩تا  ٣٠ از
 دو ساله)ماده یک مسنه (گاو  ٥٩تا  ٤٠ از
 (گاو نر یا ماده یک ساله) هعیا تبی دو تبیع ٦٩تا  ٦٠از 

گاو یک عه (یا تبیع یتبیک رأس  ٣٠داشت در ھر  یتر بیشاز این مقدار گاو ھرکس 
(گاو دو  عیتب دورأس  ٦٠ و در ھررأس یک مسنه (گاو دو ساله)  ٤٠و در ھر  )ساله

تا دو تبیع و یک مسنه و در  ١٠٠رأس یک تبیع و یک مسنه و در  ٧٠ساله) و در ھر 
 سه مسنه و به ھمین صورت حساب کنند و زکات آن را بدھند. ای چھار تبیعرأس  ١٢٠

 گوسفندجدول نصاب  -٣
 یک گوسفند ١٢٠ تا ٤٠از  

 دو گوسفند ٢٠٠تا  ١٢١از 
 سه گوسفند  ٣٩٩تا  ٢٠١از 

گوسفند، سه گوسفند در  ٣٩٩گوسفند یک گوسفند: در  ١٠٠و سپس در ھر 
 ) چھار گوسفند و به ھمین صورت در ھر صد تا یک گوسفند.....٤٩٩) تا (٤٠٠(

 شود  ه به عنوان زکات پذیرفته میکحیوانی 
بره باید حداقل شش ماھه و از بز، حداقل یک ساله باشد  و گوسفند از میش در -١

 عنوان زکات پذیرفته شود.ه تا ب
 شود.  در زکات گاو، حداقل تبیع یا تبیعه (گاو نر یا ماده یک ساله) پذیرفته می -٢
 در زکات شتر حداقل باید بنت مخاض (شتر یک ساله) باشد. -٣

داری کند و حیوان  از گرفتن بھترین مال مردم خودآوری زکات باید  مأمور جمع
ه ک یشود، حیوان تخم  (حامله)، حیوان نری که برای تولید مثل نگھداری می داربار

حیوان چاق آماده برای ذبح و استفاده شخصی صاحب مال  و مختص تکثیر نسل است
بته اگر فرد را زکات نگیرد، بلکه حیوان متوسطی برای زکات انتخاب نماید و .... ال
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عنوان زکات بدھد، الله به او مال بھتری خواھد داد و پاداش ه خودش بھترین مالش را ب
   دھد. یبزرگی ھم به او م

آ ﴿د: یفرما  یم یالله تعال ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َومِمَّ نفُِقوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

�
َ
ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
ْ ٱۡ�َبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم �أ ُموا ن ِض� َوَ� َ�َيمَّ

َ
ٓ أ ِخِذيهِ إِ�َّ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  نَّ ٱ�َّ
َ
اید،  که ایمان آورده ای کسانی «: ]٢٦٧[البقرة:  ﴾٢٦٧ُ�ۡغِمُضواْ �ِيهِ� َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ایم، انفاق  اید و از آنچه از زمین برای شما برآورده ای که به دست آورده از چیزھای پاکیزه
کنید؛ و به سراغ [ماِل] ناپاک نروید که از آن انفاق نمایید؛ در حالی که خودتان حاضر به 

[پس چگونه چیزی را که  میلی] نسبت به آن؛ پوشی [و بی پذیرفتنش نیستید، مگر با چشم
 ».نیاِز ستوده است ه الله بیکدارید؟] و بدانید  پسندید، برای الله روا می برای خود نمی

ز جایز یجز از زکات گاو که گرفتن نر نه در زکات حیوانات فقط ماده گرفته شود، ب
 جای بنته جای بنت لبون، نر معادل آن (ابن لبون) یا جذع به است، یا در شتر که ب

  نر باشد، جایز است که نر گرفته شود. یمخاض و در صورتی که ھمه حیوانات فرد
 ت یا جدا نمودن مال شریکی به قصد فرار از پرداخت زکاتکشرا

در صورتی که شتر، گاو و گوسفند جدا باشد، در ھنگام پرداخت زکات، نباید یک جا 
طور ه زکات جدا نمایند. ب جمع کنند، اگر شریک باشند نباید به خاطر فرار از پرداخت

چھل گوسفند دارد و فردی دیگری نیز ھمین قدر دارد و فرد سومی نیز  که کسیمثال 
زکات ندھند.  تر بیششوند، تا یک گوسفند   نفر با ھم شریک میھرسه  ھمین قدر دارد،

ھای ناجایز و   از حیلهھا  این این درحالی است که باید سه گوسفند زکات بدھند...

ِيَن َ�ۡبَخلُوَن ﴿د: یفرما  یم یبخیلی است که الله منع کرده است. الله تعال َوَ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ
ْ بِهِۦ يَوۡ  َُّهۡمۖ َسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُوا ٞ ل َُّهم� بَۡل ُهَو َ�ّ � ل ُ ِمن فَۡضلِهِۦ ُهَو َخۡ�ٗ ٓ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ َم بَِما

ِ ِميَ�ُٰث  ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َوِ�َّ �ِض� َوٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� و «: ]١٨٠[آل عمران:  ﴾١٨٠ٱلسَّ

ورزند، گمان نکنند که آن  که به آنچه الله از فضل خویش به آنان داده است بخل می  کسانی
[بخل] برایشان خیر است؛ بلکه برایشان شر است. در روز قیامت، آنچه به آن بخل 

ھا و زمین از  شوند]؛ و میراث آسمان طوق گردنشان خواھد شد [و با آن عذاب می ورزیدند، می
گاه است آِن الله است و الله به آنچه می  .»کنید آ
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 شود  ات چیزھایی که از زمین بیرون میکز -٣
 شود  انواع چیزھایی که از زمین بیرون می

 شود بر دو نوع است:  آنچه از زمین بیرون می
 جات. حبوبات و میوهاول: نباتات، 

 ھای قیمتی و....  ھا، سنگ  ، معادن، گاز، گنجنفتدوم: 

�ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ﴿د: یفرما  یم یالله تعال 
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ ُهَو ٱ�َّ

ٍء َعلِيمٞ  ٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت� َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ َمآءِ فََسوَّ اوست که ھمۀ «: ]٢٩[البقرة:  ﴾٢٩ٱلسَّ
را به صورت ھفت ھا  آن آنچه را که در زمین است برایتان آفرید؛ آنگاه به آسمان پرداخت و

 ».آسمان سامان داد و او به ھر چیز داناست

 ھا  ات حبوبات و میوهکز
شود   ای که کیل و ذخیره می  حبوبات واجب است و در ھر میوه ی ات در ھمهکز

 کشمش نیز زکات واجب است.مانند خرما و 

آ ﴿د: یفرما  یم یالله تعال -١ نفُِقواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ْ ٱۡ�َبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � ُموا �ِض� َوَ� َ�َيمَّ
َ
ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
ن أ

َ
ٓ أ ِخِذيهِ إِ�َّ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  نَّ ٱ�َّ
َ
اید،  که ایمان آورده ای کسانی «: ]٢٦٧[البقرة:  ﴾٢٦٧ُ�ۡغِمُضواْ �ِيهِ� َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ایم، انفاق  اید و از آنچه از زمین برای شما برآورده ای که به دست آورده از چیزھای پاکیزه
در حالی که خودتان حاضر به  کنید؛ و به سراغ [ماِل] ناپاک نروید که از آن انفاق نمایید؛

میلی] نسبت به آن؛ [پس چگونه چیزی را که  پوشی [و بی پذیرفتنش نیستید، مگر با چشم
  ».نیاِز ستوده است ه الله بیکدارید؟] و بدانید  پسندید، برای الله روا می برای خود نمی

ٰٖت ﴿د: یفرما  یم یو الله تعال -٢  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
ِٓي أ ۡعُروَ�ٰٖت وََ�ۡ�َ َمۡعُروَ�ٰٖت َوُهَو ٱ�َّ مَّ

اَن ُمتََ�ٰبِٗها وََ�ۡ�َ ُمتََ�ٰبِهٖ� ُ�ُواْ ِمن َ�مَ  مَّ ۡ�ُتوَن َوٱلرُّ ُ�لُُهۥ َوٱلزَّ
ُ
ۡرَع ُ�َۡتلًِفا أ رِهِۦٓ َوٱ�َّۡخَل َوٱلزَّ
ُهۥ يَۡومَ  ۡ�َمَر َوَءاتُواْ َحقَّ

َ
ْۚ إِنَُّهۥ َ� َحَصادِهۦِۖ َوَ� �ُۡ�ِفُوٓ  إَِذآ � : ]١٤١[األنعام:  ﴾١٤١ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ا

داربست پدید آورد و [نیز]  دار و [درختان] بی ] داربست ھای ھایی [با بوته اوست که باغو «
ھایشان]  ھایش گوناگون است و درخت زیتون و انار که [برگ درخت خرما و زراعتی که میوه

بخورید  -چون به بار نشست -ز میوۀ آن ھایشان] متفاوت است. [ای مردم،] ا ھمانند و [میوه
تردید، او  ] بیزیراو روِز چیدنش، حّق [زکاِت بینوایان از] آن را بپردازید و[لی] اسراف نکنید [

  ».اسرافکاران را دوست ندارد تعالی
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يِب َسِعيدٍ  -٣
َ
َواٍق : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
َصَدقٌَة، َولَيَْس لَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ

وُْسٍق َصَدقَةٌ 
َ
  ١.»ِ�يَما ُدوَن مَخِْس َذوٍْد َصَدقٌَة، َولَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ

ه یکه کمتر از پنج اوق یدر مال«فرمود:  ج پیامبر گوید: می س ابوسعید خدری
و در محصول کمتر از پنج َوسق، زکات واجب  ،ن در کمتر از پنج شتریو ھمچن ،باشد

 .»شود ینم

 ھا  ات حبوبات و میوهکشرایط ز
دست آمدن، در مالکیت ه در ھنگام بکه  این شود به شرط  آنچه از زمین بیرون می

است و  یصاع نبو ٣٠٠فرد باشد و به حد نصاب برسد که مقدار نصاب آن (پنج وسق)، 
 باشد.  لوگرم گندم میکی) ٦١٢معادل تقریبی آن (

لو و چھل گرم گندم است. به این ترتیب کی) دو ٢.٠٤٠( یوزن تقریب ھر صاع نبو
 ف دو دست) از گندم است. کھر کیِل معادل صاع نبوی تقریبا برابر با چھار مد (

 ھا  ات حبوبات و میوهکمقدار واجب در ز
ھایی که از آب   مانند: زمینخورد  می %، در آنچه بدون زحمت آب١٠شر = عُ  -١

 شود.  میھا و.... آبیاری   باران، چشمه
شود، مانند آبیاری با   ھایی که با زحمت آبیاری می  %، در زمین٥شر = نصف عُ  -٢

 شود.  ھا و ھر آبی که با ابزار مثل موتور آب و... بیرون آورده می  آب چاه

ْو اَكَن «قَاَل: ُه �نَّ  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب ا�ُْن ُ�َمرَ  َعِن 
َ
َماُء َوالُعيُوُن أ �ًّا ِ�يَما َسَقِت السَّ َ�رَثِ

، َوَما ُسيِقَ بِانلَّْضِح نِْصُف الُعرْشِ   ٢.»الُعرْشُ
ه از آب باران ک یات محصولکز«فرمود:  ج که پیامبرکند  می روایت ب ابن عمر

ن دارد (و یشه در عمق زمیه رک یات درختکن زیشود و ھمچن یم یاریا چشمه، آبی
دن آب یشکه با ک ینیزمات محصول) کدھم محصول است و (ز یکشود)،  ینم یاریآب

 .»باشد) یستم) میب یک یعنیشود، نصف عشر ( یم یارین، آبیاز زم
شود که ھم   ھایی پرداخت می  %، این مقدار زکات از زمین٧.٥سه چھارم عشر =  -٣

 شود.   ھا آبیاری می  با آب باران و ھم با آب چاه

                                           
  با لفظ بخاری ٩٧٩حدیث شماره  مسلم و ١٤٠٥حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -١
 ١٤٨٣حدیث شماره  بخاری -٢
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 اتکوقت وجوب پرداخت ز
 دن و برداشت محصول واجب است.یزمان رسھا در   ات حبوبات و میوهکپرداخت ز

منظور از رسیدن میوه این است که: سرخ یا زرد شود، ھمین که میوه را صاحبش 
ی صاحب میوه است نه   بفروشد، باید زکات آن را بدھد و پرداخت زکات به عھده

ھا بدون تعدی و کوتاھی از طرف مالک تلف شوند، زکاِت   مشتری. اگر حبوبات یا میوه
 گردد.  جب ساقط میوا

ھا فقط در صورتی زکات دارند که برای تجارت باشند و در چنین   سبزیجات و میوه
که سالی بر آن بگذرد  نیا شرطه رداخت شود، بپیک چھلم باید ھا  آن صورتی، از قیمت

 و به حد نصاب برسد.

 ات عسلکز
ھا  کوه ی بایر یاھا  آوری کنند یا از درختاِن زمین وقتی عسل را از کندوی آن جمع
) ١٦٠زکات بدھند و نصاب عسل (یک دھم آن را جمع نمایند، اگر به حد نصاب برسد، 

باشد. اما اگر با عسل تجارت کند زکاتش   لوگرم میکی) ٦٢است که برابر با ( یرطل عراق
به حد نصاب برسد و سالی که  نیاشرط ه ھمان زکات کاالی تجاری و یک چھلم است. ب

 بگذرد.بر آن 

 ای  زکات مزارع اجاره
زمین یا باغی را اجاره کرده است، یک دھم یا یک بیستم محصول را  که کسیبر 
عنوان زکات بپردازد و این ربطی به مالک ندارد و در تمام آنچه از زمین ه باید ب

 همحصوالتی که ذخیر چه ازو  دباش کیلیچه  ؛ھا و...  روید، اعم از حبوبات، میوه  می
کند، اگر به حد نصاب   مؤجر از آنچه به عنوان حق اجاره دریافت می .دباش شوند  می

گذرد، باید زکات آن را از پول نقد   ه بر آن میکسالی  ،برسد و از تاریخ دریافت پول اجاره
 بدھد.

 آید  دست میه ه از دریا بک ییزھایات چکز
ھا و.... زکات ندارد. اما   ماھیآید مانند: مروارید، مرجان،   دست میه ھر چه از دریا ب

اگر برای تجارت باشد و به حد نصاب برسد و سالی بر آن بگذرد، از قیمت آن یک چھلم 
 به عنوان زکات پرداخت کنند.
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ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
ُخۡذ مِۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ إِنَّ َصلَ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ کاران]  از اموال آنان [= توبه«: ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣ٰوتََك َسَ�ٞن ل
آن، آنان را [از گناه] پاک گردانی و درجاتشان را باال ببری؛   صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله

 ».شنوای داناست ] یقینًا دعای تو آرامشی برای آنان است؛ و اللهزیراو برایشان دعا کن [

 ات نفت خام و معادنکمقدار ز
آید، وقتی به   دست میه از معادن، نفت، گاز و .... از زمین بھرچه  غیر از گیاھان

حد نصاب طال یا نقره برسد، یک چھلم قیمت آن را باید به عنوان زکات بدھند و اگر 
 بدھند. آید، یک چھلم خود آن را زکات یم  مانند طال و نقره پول به حساب

اگر به حد نصاب  ،دست آمدن آنه ات معادن یک چھلم آن را در ھنگام بکدر ز
رسید، پرداخت کنند، چون مال آماده برای استفاده است و گردش یک سال در آن   می

 اعتبار ندارد.

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها ﴿: فرماید  الله تعالی می
َ
َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ ُخۡذ مِۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ کاران]  از اموال آنان [= توبه«: ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
آن، آنان را [از گناه] پاک گردانی و درجاتشان را باال ببری؛   صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله

 ».و آرامشی برای آنان است؛ و الله شنوای داناست] یقینًا دعای تزیراو برایشان دعا کن [

 ات گنجکز
گنج: مالی است که گذشتگان (مثل دوران جاھلیت قبل از اسالم) زیر خاک پنھان 

اند. واجب است که در گنج یک پنجم آن را کم باشد یا زیاد صدقه بدھند و ھیچ  کرده
ه بدون کات آن مانند مال غنیمتی کنصاب و گردش سالی در گنج شرط نیست و ز

دست آید یک پنجم است و چھار پنجم آن مال ھمان کسی است که گنج را ه جنگ ب
 پیدا کرده است.

 یتجار یاالھاکات کز -٤
ه د و فروش به ھدف بیخر یه براکشود  یگفته م ییاالھاک: به تمام یتجار یاالھاک

ھا،   یدنیوانات، غذاھا، نوشیحن، یشود. مانند زم یدست آوردن سود، داد و ستد م
 ھا، ابزار آالت و....  ھا، فرش  لباس
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  یتجار یاالھاکات کز
 ات درکبگذرد، زھا  آن بر یتجارت باشد، به حد نصاب برسد و سال یبرا یاالھا، وقتک

شود  یو اضافه مکند  می اال سودکثرت تبادل که با کاست  یواجب است، چون مالھا  آن
فقرا  یه براکا نقره یمت طال یات، بر اساس قکدن زمان پرداخت زیو در ھنگام فرارس

ا از یمت یل قکچھلم آن از  یکشود و   یم یمت گذاریداشته باشد، ق یتر بیشنفع 
 ات آن پرداخت شود. کاال، زکخود 

 اموال مختلف 
ونت و کس یه براک یھا، ابزار آالت و .... در صورت نیھا، ماش نیھا، زم  خانه -١

 ات ندارد.کانداز و] تجارت، ز باشد نه [پس یشخص ی استفاده
 یاتش را قبل از مصرف نمودن آن، از مالکه زکاجاره باشد  ین اموال برایاگر ا -٢

بر  یه به حد نصاب برسد و سالک نیا شرطه شود، ب یه به عنوان حق اجاره گرفته مک
 نند. کآن بگذرد، پرداخت 

بر آن بگذرد، از  یه سالکتجارت باشد و به حد نصاب برسد بعد از آن  یاگر برا -٣
 ات بدھند.کچھلم را ز یکمت آن یق

ات کنند زک یو.... استفاده م ی، تجاری، صنعتیشاورزکار که در ک یابزار و آالت -٤
ه به ک ید و فروش. فقط در آن ابزار و آالتیخر ینه برا ؛استفاده است یندارد، چون برا

بر  یرند، اگر به حد نصاب برسد و سالیگ یعنوان اجاره مه ه بک یدھند، از مال یم اجاره
 ات واجب است.کآن بگذرد، پرداخت ز

 یگذار هیسرما یھا ات صندوقکز
 یھا نند تا در عرصهک یرا جمع م یه اموالکاست  ی، صندوقیگذار هیصندوق سرما

 نند.ک یگذار هیسرما یآور مختلف به ھدف سود
ات کد زیچھلم سود خالص را با یکه کباشد  یھا صنعت ن صندوقیت ایفعالاگر  -١

ات در کستم را بر اساس قانون زیب یکا یدھم  یکه کاست  یبدھند. اگر زراع
د یه باکنند ک یگذار هیوانات سرماینند. اگر در حکجدا و پرداخت  یشاورزکمحصوالت 

  ند.یپرداخت نماوانات یات حکطبق قانون ز  وانات،یات را از حکز
 دو صورت دارد: -گونه است نیه غالبا اک-باشد.  یتجار یگذار هیاگر سرما -٢
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ات کاتش، زکه زکمضاربه باشد  ی به ھدف معامله یگذار هیاگر صندوق سرما -١
ج بازار بعد از آن یمت سھام آن بر اساس رسم رایچھلم است و ق یکو  یتجار یاالھاک
ات جدا کچھلم آن به عنوان ز یکشود و سپس  ین مییبر آن بگذرد، تع یه سالک
 افت شود.یه سود درکاست  ین در صورتیشود، ا یم

را به تجارت در مالش با بخش  یسک یگذار هیاگر صاحب مال در صندوق سرما -٢
را طبق برنامه فوق جدا و  یتجار یاالکات کد صاحب مال زیل نمود، باکیو یمشخص

  د.یپرداخت نما

 ھا تکات شرکز
  اشت، داشت و برداشِت حبوبات،کھا در  تکن شری: اگر ایزراع یھا تکشر -١

ات حبوبات کھمان ز اتشکزنند ک یگذار هیشوند، سرما یره میخذل و کیه کھا و...  وهیم
ط یه باز شراکد ینما یگذار هیوانات سرمای. اما اگر در حاستھا  آن طیھا با شرا وهیو م

 یکات کز ه در آنکند ک یگذار هیدر گردش سرما امواِل خاص خود را دارد و اگر در 
 ط خاص آن را بپردازد.یات پول نقد با شراکچھلم، ز

، یکیترونک، برق و الیسازدارو یھا تک: مثل شریصنعت یھا تکشر -٢
ه کھا  این ن موارد فقط از سود خالصیآھن و.... در ا یھا ارخانهکمان، یس یھا ارخانهک

ات را کبگذرد، زھا  آن بر یبه حد نصاب برسد و سالکه  نیا به شرطچھلم است،  یک
 شود. یاس میاجاره ق ی آماده یھا نیبه زمھا  این اتکن زیینند. در تعکپرداخت 

د و فروش، معامالت یه مشغول واردات و صادرات، خرک: یتجار یھا تکشر -٣
 دارد، ھستند، در ھمهعت جواز یه از نگاه شرکو....  یر و تحوالت مالیی، تغیا  مضاربه

 به شرطچھلم است،  یکه کھا  آن از اصل مال و سود یتجار یاالھاکات کزھا  این
 د پرداخت گردد.یبگذرد، باھا  آن بر یبه حد نصاب برسد و سالکه  نیا

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
َعلَۡيِهۡمۖ ُخۡذ مِۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ کاران]  از اموال آنان [= توبه«: ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
آن، آنان را [از گناه] پاک گردانی و درجاتشان را باال ببری؛   صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله

 ».برای آنان است؛ و الله شنوای داناست ] یقینًا دعای تو آرامشیرایزو برایشان دعا کن [
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 ا و .. دو صورت دارد:ھ تکزکات سھام شر
ت را دارد و ساالنه سود سھام خود کیاگر صاحب سھام قصد ادامه دادن در مال -١
چھلم را به عنوان زکات  یکر شد از سود آن که ذکطور  ه ھمانککند  می افتیرا در

 ند.کپرداخت 
ت سھام کن شریاز ا یه گاھکد و فروش سھام است یو اگر ھدف تجارت و خر -٢

دست ه ب یو در پکند  می یداریسھام خر یگریت دکفروشد و از شر یخرد و باز م یم
، مانند  ه واجب است زکات را از اصل سھام و سود آنکق است ین طریآوردن سود از ا

ه در کد توجه داشت یند. البته باکچھلم است، پرداخت  یکه ک یتجار یاالھاکزکات 
ھا و  ک(چ یپول یمت روز بازار معتبر است، مانند، سندھایات قکھنگام پرداخت ز

 ھا). سفته

 ھا) ھا و سفته ک(چ یپول یات سندھاکم زکح
اال کاز به یدر صورت ن ھا و... تکا شریومت که حکھستند  ییھا کچ یپول یسندھا

ھا، چون  کن چیدھند، ا یبا زمان محدود م یربو یبا سودھا کبه مردم چ و...
  ١با سود است، حرام ھستند. یھا قرض

ه قرض کھستند  یھا ھمانند ثروتمند کا بانیھا  تکھا، شر ن دولتیدر واقع ا
آن از  یات بدھند. اما سود ربوکبار ز یکن مال در ھر سال یاز اصل ا نیبنابرادھد،  یم

حرام است و  ییھا کن چیندارد و گرفتن چن اتکه زکرود  یشمار مه ب یاموال حرام
 شود. یرفته نمیپذھا  آن اتکز

 ات اموال حرامکز
فرد مسلمان حرام  یآن برا ی ت و استفادهکیه مالکاست  یمنظور از مال حرام؛ مال

 شده است. 

                                           
چک یا سند پولی اشاره کرده است، این درحالی است که انواع  مؤلف در این جا به نوع خاصی از -١

دیگر چک و سفته به عنوان جایگزین موقت پول در جوامع مختلف رواج دارد که اگر خالی از ربا 
  باشد، ایرادی ندارد ....[مترجم]



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٥٦

 

 اموال حرام بر دو نوع است:
ات، شراب، یدخانه خود آن حرام است مانند: کباشد  یاول: اگر مال حرام از نوع مال

ات عبادت کست، چون زیات واجب نکزھا  این ... درھا  این و مثل کمواد مخدر، خو
 ند. ک یرا قبول نم کز پایاست و الله جز چ

دست آمده باشد. استفاده از ه دوم: اگر مال در اصل حرام نباشد اما از راه حرام ب
دست آمده حرام ه عت بیرخود آن مال مباح بوده است اما چون از راه خالف دستور ش

 د و فروشیه خرک یو اموال یو دزد یشده است. مانند: ربا، رشوه، قمار، اموال غصب
 ین اموالیھا.... در چن نیو مانند ا کخو  حرام است، مثل شراب، مواد مخدر،ھا  آن

د و یپل یسبکشود، چون درآمد و  یرفته نمیاگر بدھند پذ یست و حتیات واجب نکز
به عنوان  ین مالیجه چنیند، در نتک یرا قبول نم کاست و جز پا کالله پاحرام است و 

و امثال آن مورد  ین مالیگردد و چن ارزش بودن آن برمال بی شود تا یات قبول نمکز
 رد. یتنفر قرار گ

د یه باکار فرد باشد یات و مواد مخدر در اختیاگر خود مال حرام مثل: شراب، دخان
 ا اگر مال حرام، پول نقد باشد، دو حالت دارد:آن مال نابود گردد. ام

ه مالش را به خودش برگردانند و صاحب مال کشناسند  یاول: اگر صاحب مال را م
 ات آن را بدھد. کبر آن، ز یل گرفتن مال خود و گذشت سالیبعد از تحو

دا شدنش وجود نداشت، از طرف یان پکدوم: اگر صاحب مال مشخص نبود و ام
ه کرد کدا شد و صدقه را قبول یرا صدقه بدھند. اگر بعدا صاحب مال پصاحب مال آن 

اگر مال را نگه داشت  یرد ضمانت آن را بپردازند ولکتمام است. اما اگر قبول ن
 ات آن را بدھد. کار است و زکگناھ

 اتکپرداخت ز -٣
 اتکانواع اموال ز

 باشد: یواجب است بر دو نوع مھا  آن ات درکه زک یاموال
شوند مانند: حبوبات و  ینند و اضافه مک یه خودشان رشد مکھستند  یاموال اول:

ھا  این ھا و مثل شود مانند معادن، گنج یا خود آن مال اضافه نمی، یشاورزکمحصوالت 
شان را بپردازند و  اتکد زیجا با ند، اگر به حد نصاب برسند، ھمانیدست آه ه ھرگاه بک

 ندارد.اعتبار ھا  این شرط گردش سال در
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دارند. مانند: طال،  یتجارت نگه م یشدن و ھم برا هاضاف یه ھم براک یدوم: اموال
ن اموال را اگر به حد یھا... ا نیو مانند ا یتجار یاالھاکوانات، یج، حیرا یھا نقره، پول

 نند.کد پرداخت یشان را با اتکبگذرد، زھا  این بر یه سالکنصاب برسد، بعد از آن 

 اتکآداب پرداخت ز
ه موجب ک ییزھایھا و اموال را از چ ه قلبکاست  یاز عبادات بزرگ یکیات کز
ه فرد مسلمان آن را فقط کات است کگرداند. از آداب ز یم کشود، پا یمھا  آن ینابود

د. با گردد، بدھ یه پرداخت آن واجب مک ید در ھمان وقتیالله بدھد و با یرضا یبرا
 ین و از مالیتر یداشتن ن، دوستین، بھتریتر کپا د، ازیت دل پرداخت نمایل و رضایم
ات کات خوشحال شود و زکد و با پرداخت زن مال است، بدھیتر رود، حالل یه گمان مک

 یبشمارد تا از خودپسند کوچکات داده است را که زک یباشد و مال ید راضیبا هدھند
ات کارا زکآش یحفظ شود اما گاھ اید تا از ربدھ یات را پنھانکو غرور سالم بماند و ز

ه کرا  یاتکزن ینچھم .خود قرار دھند یق شوند و فرد را الگوید تا ثروتمندان تشوبدھ
 د.را باطل نگردان شثواب ،زار دادند با منت نھادن و آنک یپرداخت م

ْ وَّقُلُوُ�ُهۡم وَِجلٌَة ﴿د: یفرما یم یالله تعال ٓ َءاتَوا ِيَن يُۡؤتُوَن َما ُهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِهِۡم َوٱ�َّ َّ�
َ
�

ْوَ�ٰٓ�َِك �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡ�َۡيَ�ِٰت وَُهۡم لََها َ�ٰبُِقونَ  ٦٠َ�ِٰجُعونَ 
ُ
و «: ]٦١-٦٠[المؤمنون:  ﴾٦١أ

گردند  خویش بازمی  کوشند و از اینکه به سوی پروردگار که در انجام کارھای خیر می کسانی 
کارھای نیکشان مقبول واقع نشود]. اینان در  ترسند که نکند ھایشان ھراسان است [و می دل

  ».گیرند کنند و در انجام آن [از یکدیگر] پیشی می ھا شتاب می نیکی

 ات داده شودکزھا  آن د بهیه باک ین افرادیبھتر
ه با تقواتر و از کبگردد  یه به دنبال فردکات بدھد، بھتر است کزخواھد  می که کسی

ن یات اکداشته باشد. ھدفش از پرداخت ز یتر بیشاز یتر باشد، ن یکشاوندان نزدیخو
ه عزت نفس ک یرانیھا، فق شاوندان، افراد با تقوا، طلبهیاز خو یسانکه با آن کباشد 

با عزت بمانند ھا  این ازمند و مانندیت نیپر جمع یھا نند، خانوادهک ینم ییدارند و گدا
 د. یشان را حفظ نما   و احترام

از ھرچه  هکد توجه داشت ینند و باکد آمدن موانع پرداخت یپد د قبل ازیات را باکز
تر است.  ستهیات دادن شاکباشد، به ز تر بیش یات در فردکن زین صفات مستحقیا

 ر و.....یفق ی شاوند، طلبهیر خویمانند فق
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 اتکوقت پرداخت ز
رسد، فورا  یه پرداخت آن فرا مک یات را در ھمان زمانکه زکواجب است  -١

 .دیش آیپ یعذر معتبراینکه  ند، مگریپرداخت نما
د آمدن یدن زمان پرداخت آن و بعد از پدیات را قبل از رسکه زکز است یجا -٢

 یاالھاکات شتر، گاو و گوسفند و طال و نقره و کن دادن زیسبب وجوب، بدھند. بنابرا
 ز است. یدن زمان آن، جایه به حد نصاب برسد، قبل از رسک یتجار
انه یصورت حقوق ماھه ا دو سال و دادن آن به فقرا بی یکات کش پرداخت زیپ -٣

 ز است.یار باشد، جاکدر  یاگر مصلحت
 ییھا نیزم  رد،یگ یانه حقوق میزمان دارد مانند: ماھھم یاموال متنوعھرکس  -٤

سال  یکامل شدن کرا بعد از ھریک  اتکده است، زیبه او رس یا  هیبه اجاره دارد، ارث
 یتواند ماه خاص یند، مکت ید. اگر دوست داشت حال فقرا و... را رعایپرداخت نما

افت یدر یتر بیشند، ثواب کن ییات مالش تعکپرداخت ز یمانند ماه رمضان را برا
 خواھد نمود. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُ�ٰعِۡفُه لَُ�ۡم َوَ�ۡغفِرۡ ﴿د: یفرما یم یالله تعال ْ ٱ�َّ لَُ�ۡمۚ  إِن ُ�ۡقرُِضوا
ُ َشُكوٌر َحلِيمٌ  اگر به الله قرض نیکو دھید، آن را برای شما افزون «: ]١٧[التغابن:  ﴾١٧َوٱ�َّ

  ».آمرزد؛ و الله قدرشناِس بردبار است کند و شما را می می

 اتکم زیتقس
ز است. البته ینفر دادن جا یکا به یم نمودن و یاز فقرا تقس ین جمعیات را بکز

د و به صورت یم نمایات خود را تقسکات دھنده، مال زکه خود فرِد زکن است یبھتر ا
 یه صدقه را پنھانکن است یارا بر حسب مصلحت، به فقرا بدھد. اما اصل اکا آشی یپنھان

 بدھند.

ۖ �ن ُ�ُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱلُۡفَقَرآَء ﴿د: یفرما یم یالله تعال ا ِ�َ َدَ�ِٰت فَنِعِمَّ ْ ٱلصَّ إِن ُ�ۡبُدوا
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  َٔ َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ َو�َُ�ّفُِر َعنُ�م ّمِن َسّ�ِ   :]٢٧١[البقرة:  ﴾٢٧١اتُِ�ۡمۗ وَٱ�َّ

را پنھان دارید و به تھیدستان بدھید، ھا  آن ھا را آشکار کنید، چه نیکوست! و اگر اگر صدقه«
زداید؛ و [بدانید که  برایتان بھتر است و [این گونه صدقۀ خالصانه و پنھانی] از گناھانتان می

گاه است در ھر حال،] الله به آنچه می  ».کنید آ
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 مکات به حاکل دادن زیتحو
ن را در جھت ز است تا آیدار دادن، جا م عادِل امانتکل حایات را تحوکز -١

ات را از که زکم مسلمان است کف حاید. از وظاین مصرف نمایمصلحت مسلم
م مسلمان که حاکد و واجب است یخرج نما یرد و در مصالح شرعیثروتمندان بگ

ات دارد، بفرستد. مثل شتر، گاو و کارا زکه آشک یاموال یآور جمع یرا برا یمأموران
از مردم خبر ندارند  یھا...، چون برخ نیو مانند ا یزارھا، محصوالت باغ شتکگوسفند، 

 یسانکن است کنند و ممک یم یوتاھکو  یتنبل یواجب است، برخھا  آن ات برکه زک

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهۡم ﴿فرماید:   رده باشند. الله تعالی میکه فراموش کباشند 
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ  َُّهۡمۗ َوٱ�َّ : ]١٠٣[التوبة:  ﴾١٠٣َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَ�ٞن ل
آن، آنان را [از گناه] پاک   کاران] صدقه [و زکات] بگیر، تا به وسیله از اموال آنان [= توبه«

شی برای گردانی و درجاتشان را باال ببری؛ و برایشان دعا کن [چرا که] یقینًا دعای تو آرام
 ».آنان است؛ و الله شنوای داناست

شان را پرداخت  ات مالکه زکات از ثروتمندان بخواھد کز یآور مأمور جمع یوقت -٢
 گر ازیدادند د یبدھند و وقتھا  آن ات مال خود را بهکه مردم زکنند، واجب است ک

باشد بار آن گناه بر  یشود و پاداش خود را دارند و اگر گناھ یم مسئولیترفع ھا  آن
 ر مستحق آن بدھد. یغه ا بیر دھد ییه آن را تغکاست  یسکدوش 

 اتکضمانت ز
ات دادند، در دستش امانت است، کز یل مأمور جمع آوریات را تحوکه زکبعد از آن 

د و تلف شود، ضامن است اما اگر بدون نک یوتاھکا در حفظ آن ی یاگر در آن مال تعد
  ندارد. یتلف شود، ضمانت یوتاھکو  یتعد

 ند؟یجا پرداخت نماکات را کز
ه مال در آن ک یشھر یآن را به فقرا نیبنابراشود  یات مال به خود مال مربوط مکز

ه بر فرد مسلمان کھرجا  ن دریات فطر به بدن تعلق دارد، بنابراکاست، بدھند. اما ز
 ند. کجا پرداخت  ات فطر واجب شد، آن را در ھمانکز

ھمان شھر بدھد، اما در صورت وجود  یات مالش را به فقراکه زکبھتر است 
ه آن را به کز است یاز، جایا شدت نیگر ید یر در شھریشاوند فقیمصلحِت داشتن خو
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را  یسکات مال خود را خود فرد بدھد اما اگر که زکگر ببرند. بھتر است ید یشھر
 ز است.یه از طرف او بدھد، جاکل نمود کیو

 ندھست ارکگران طلبیه از دک یا پولیات مال کخت زپردا
 ھا به سه صورت است: یارکطلب

ار است، کارخانه و....) طلبکت، کار خود (صاحب شرکه از صاحب ک یفرد -١
حقوق خود را پرداخت  یھا ات تمام سالکه زکرد، واجب است یحقوق خود را بگ یوقت

 یا فراموشیم از مرگ یخاطر به سال، بان یات ھر سال را، پاکه زکند، اما بھتر است ک
  بدھد.
ند، ک یار مکا طلبش را انیدھد  نمی طلبش را که کسیا یاگر از فرد تنگدست  -٢

بر آن بگذرد، بعد از آن  یند و سالکافت یطلبش را در یوقت ندارد تا یاتکطلب دارد، ز
ا یه مال فرد به سرقت رفته ک یات آن را بدھد. در مواردکه طلب خود را گرفت، زک

دست آورد بعد از ه ه ھرگاه مالش را بکن است یم اکا گم شده، حیاند و  ردهکغصب 
 اتش را بدھد.کسال، ز یکگذشت 

اتش را ھر کد زیدارند، با  ار خود طلبکه از افراد ثروتمند و صاحب ک یاموال -٣
دھد، طلب داشت بعد از  یطلبش را نم که کسیا یسال بدھند. اما اگر از فرد تنگدست 

 جا بدھد. یکسال آن را  یکات کافت طلبش، زیدر
ست یز نیرد، جایتواند طلبش را بگ یه نمکدارد  یطلب یاز فرد که کسی یبرا -٤

رد، یگر قرض بگیس دکرا از  یس مالکھر زین ند وکاتش رھا کت مال زیه آن را به نک
 ل دھد.یتحوه آن را به صاحبش کات آن را بدھد تا آن کد زیبا

 زن ی هیات مھرکپرداخت ز
 د.یآ یحساب مه گر اموال، مال بیزن ھمانند د ی هیمھر

بر آن گذشت  ید و سالیرس یخود را گرفت و به حد نصاب م ی هیمھر یاگر زن -١
 ات بدھد.کچھلم آن را ز یک

 ا شوھرِ یست: ین یاز دو حال خال -مثل قرض -ه عند المطالبه است یاگر مھر -٢
ه را یات مھرکه واجب است، زکدار و ثروتمند است و قصد دادن را دارد  زن پول

جا  یکه در یه را پس از گرفتن مھریات مھرکد زیبپردازد. اما اگر تنگدست است با
 ند. کپرداخت 
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 یه خود را گرفت و سپس شوھرش او را قبل از ھمبستریاگر زن تمام مھر -٣
ه یات نصف مھرکھم بر آن گذشت، ز یسالد و یرس یه به حد نصاب میطالق داد و مھر

ست و یحقش ن تر بیش[چون نصف مھر  .گر را شوھرش بدھدید ی مهیات نکرا بدھد و ز
 د به شوھرش بر گرداند. م]یگر را باینصف د

 ستیار خود فرد نیه در اختک یمال
س کات ندارد. ھرکرد، زیآن را نگ که یوقتتا  ،ستیار صاحبش نیه در اختک یمال

ا ین، یزم یکاز  یند، مانند سھمکنتواند آن را تصرف  یه به ھر سببکداشته باشد  یمال
ل یات ندارد و پس از تحوکرد، زیل نگیفرد تحوی که وقترا تا  ین مالیه، چنیحق ارث

ش کات آن را بدھد، چون قبل از آن مالکآن وقت ز ،سال بر آن بگذرد یکد یگرفتن با
 نبوده است.

 دھد ینم اتکز که کسیمجازات  
ند و کات آن را جدا کد زیه به حد نصاب برسد باکداشته باشد  یمالھرکس  - ١

 بالفاصله به مستحقش برساند.
گاھانه انکزھرکس  -٢ ات از کشود و ز یافر مکند، کار کات را ندھد و وجوب آن را آ

دن شود. اما اگر ندا یشته مکل مرتد شدن، یند، به دلکشود و اگر توبه ن یاو گرفته م
رند و با یگ یات مالش را مکز یگردد ول یافر نمکباشد،  یلیل بخیدله ات مالش بکز

ه از دادن کس را کھر یالله تعال نند.ک یر و مجازات میاز مالش او را تعز یگرفتن بخش
ات ندادن ظلم، کرده است، چون زکد یتھد کند، به عذاب دردناک یدارخودات کز

 شان است. ردن فقرا از حقوقکازمندان و محروم ی، خوردن حق نیلیبخ

َة َوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� ﴿د: یفرما یم یالله تعالی تعال -١ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱ�َّ ِيَن يَۡ�ِ�ُ َوٱ�َّ
 ٖ��ِ

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّ�ِ بَِها ِجَباُهُهۡم يَۡوَم ُ�َۡ�ٰ َعلَۡيَها ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ُتۡكَوٰى  ٣٤َسبِيِل ٱ�َّ

ونَ  وَُجُنوُ�ُهمۡ  ْ َما ُكنُتۡم تَۡ�ِ�ُ نُفِسُ�ۡم فَُذوقُوا
َ
ُ�ۡم ِ� [التوبة:  ﴾٣٥َوُظُهورُُهۡمۖ َ�َٰذا َما َكَ�ۡ

نند، آنان را به ک اندوزند و آن را در راه الله انفاق نمی ه زر و سیم میکسانی کو «: ]٣٥-٣٤
نند و پیشانی و کھا] را در آتش دوزخ سرخ  ینهه آن [گنجکعذابی دردناک بشارت بده. روزی 

اندوختید؛ پس  پھلو و پشتشان را با آن داغ نھند [و بگویند:] این است آنچه برای خویش می
 ».اندوختید ه میکبچشید آنچه را 
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ُ ﴿د: یفرما یم یالله تعالی تعال -٢ ٓ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ ِيَن َ�ۡبَخلُوَن بَِما مِن َوَ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ
ِ ِمي ْ بِهِۦ يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ� َوِ�َّ َُّهۡمۖ َسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُوا ٞ ل َُّهم� بَۡل ُهَو َ�ّ � ل َ�ُٰث فَۡضلِهِۦ ُهَو َخۡ�ٗ

ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �ِض� َوٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� که به آنچه الله   و کسانی«: ]١٨٠[آل عمران:  ﴾١٨٠ٱلسَّ
ورزند، گمان نکنند که آن [بخل] برایشان خیر  به آنان داده است بخل می از فضل خویش

ورزیدند، طوق گردنشان  است؛ بلکه برایشان شر است. در روز قیامت، آنچه به آن بخل می
ھا و زمین از آِن الله است و الله به آنچه  شوند]؛ و میراث آسمان خواھد شد [و با آن عذاب می

گاه است می  ».کنید آ
يِب َذرٍّ  -٣

َ
 انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ «قَاَل:  ج قَاَل: ا�ْتََهيُْت إىِل ِ

َّ
ي الَ  -َواذل ِ

َّ
ْو: َواذل

َ
أ

ْو َكَما َحلََف 
َ
َ َ�ْ�ُُه، أ

َ
  -إِهل

َّ
َها، إِال ْو َ�نٌَم، َال يُؤَدِّي َحقَّ

َ
ْو َ�َقٌر، أ

َ
ُ إِبٌِل، أ

َ
َما ِمْن رَُجٍل تَُ�وُن هل

يِتَ بَِها
ُ
ْخَفافَِها، َوَ�نَْطُحُه بُِقُرونَِها، لُكََّما  أ

َ
ْسَمنَُه َ�َطُؤُه بِأ

َ
ْ�َظَم َما تَُ�وُن َوأ

َ
يَْوَم الِقيَاَمِة، أ

والََها، َحىتَّ ُ�ْقىَض َ�ْ�َ انلَّاِس 
ُ
ْخَراَها رُدَّْت َعلَيِْه أ

ُ
 ١.»َجازَْت أ

جانم در  که کسیفرمود: قسم به  دمیرس ج امبریپبه خدمت  گوید: می س ابوذر
 ه قسم خورد!کطور  ا آنیست، یجز او ن یمعبود برحق که کسیا قسم به یدست اوست 

را ندھد در  ات آنکا گوسفند داشته باشد و زیا گاو یشتر  سک ھر د از راوی است)ی(ترد
 نند وک ا است، جمع مییتر از آنچه در دن ھای بزرگتر و چاق را با جثهھا  آن امتیروز ق

ھا  آن نیه آخرکن یزنند، ھم نند و با شاخ میک یود را با ُسم لگد مال مصاحب خھا  آن
ه الله در کن عذاب تا وقتی یگردند و ا بر الشه او گذشت دوباره از اّول بر روی او بر می

 ».د، ادامه داردینما ن بندگانش قضاوت مییب

يِب ُهَر�َْرةَ  -٤
َ
ِ  س َ�ْن أ ، فَلَْم يُؤَدِّ َزَ�تَُه ُمثَِّل «: ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ً
ُ َماال َمْن آتَاُه ا�َّ

ُخُذ بِِلْهِزمَ 
ْ
قُُه يَْوَم الِقيَاَمِة، ُ�مَّ يَأ ُ َز�ِيبَتَاِن ُ�َطوَّ

َ
قَْرَع هل

َ
ُ يَْوَم الِقيَاَمِة ُشَجااًع أ ُ َماهلُ  -تَيِْه هلَ

نَا َكْ�ُ  -َ�ْعِ� �ِِشْدَ�يِْه 
َ
نَا َمالَُك أ

َ
ِيَن َ�ۡبَخلُونَ ﴿َك، ُ�مَّ تََال: ُ�مَّ َ�ُقوُل أ  ﴾...َ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

 ٢.»]١٨٠[آل عمران: 
الله به او ثروت داده  که کسی«فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س رهیابوھر

ه ک یَسّم  ییل اژدھاکامت، مالش به شیند، روز قکات مالش را پرداخت نکاست اگر ز

                                           
  با لفظ بخاری ٩٩٠حدیث شماره  مسلم و ١٤٦٠حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -١
   ١٤٠٣حدیث شماره  بخاری -٢
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گیدو ن یدارا اش  چد و دو طرف چھرهیپ ید و به گردن او میآ یباشد، در م ین میش زھرآ
. سپس، رسول »تو ھستم ی د: من مال و خزانهیگو یرد و میگ یش) را گاز میھا (گونه

ِيَن َ�ۡبَخلُونَ ﴿رد: که را تالوت ین آیا ج الله که   کسانی«: ]١٨٠[آل عمران:  ﴾...َ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ
 ».نند ...کورزند، گمان ن یرده است، بخل مکت یعناھا  آن بهبه آنچه الله از فضل خویش 

يِب ُهَر�َْرةَ  -٥
َ
 : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

َّ
 يُؤَدِّي َزَ�تَُه، إِال

َ
َما ِمْن َصاِحِب َكْ�ٍ ال

ْحِ�َ َعلَيِْه يِف نَاِر َجَهنََّم، َ�يُْجَعُل َصَفائَِح َ�يُْكوَى بَِها َجنْبَاُه، 
ُ
وََجِبينُُه َحىتَّ َ�ُْ�َم اُهللا َ�ْ�َ أ

َف َسنَةٍ 
ْ
ل
َ
  ١.ِعبَاِدهِ، يِف يَْوٍم اَكَن ِمْقَدارُُه مَخِْسَ� أ

ات که زک یانداز پس ماِل  ھر صاحِب «فرمود:  ج رسول الله گوید: می س رهیابوھر
امت، آن پول و اندوخته او، در آتش دوزخ گداخته یند، در روز قکآن را پرداخت ن

نند، ک ین داغ مآا را، ب یو یشانیه پھلوھا و پکد، یآ یدرم ییھا صورت ورقه شود و ب یم
 . »ندک ین بندگان خود قضاوت میه پنجاه ھزار سال است، بک یه الله در روزکتا آن 

 ات کمصارف ز -٤
 ات کز نیمستحق

ن ین ھشت گروه در ایات داده شود و اکزھا  آن ز است بهیه جاکھشت گروه ھستند 

َدَ�ُٰت لِلُۡفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡلَ�ِٰملَِ� ﴿د: یفرما یم یاند، الله تعال ر شدهکه ذیآ َما ٱلصَّ إِ�َّ
بِيِل� فَرِ�َضٗة مِّ  ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َن َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهۡم َوِ� ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَ�ٰرِِمَ� َوِ� َسبِيِل ٱ�َّ

 ُ ِۗ َوٱ�َّ اختصاص دارد به فقیران [تھیدست] و   زکات«: ]٦٠[التوبة:  ﴾٦٠َعلِيٌم َحِكيمٞ  ٱ�َّ
شدگان [تازه مسلمان] و  آوری و توزیِع] آن و دلجویی مستمندان [تنگدست] و کارگزاران [جمع

برای [آزاد کردن] بردگان و [پرداخِت وام] بدھکاران و [جھادگران] در راِه الله و [کمک به] 
 ».ای [مقررشده] از جانب الله است؛ و الله دانای حکیم است ن. [این] فریضهماندگا درراه

 اتکمصرف ز
ند، مانند ک ین مییحق را تع ی مستحق و اندازه ،مت خودکبه ح أل الله یگاھ

 برند.  یارث م که کسانیراث و یاندازه حق م

                                           
 ٩٨٧حدیث شماره  مسلم -١
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ه و یمانند: ھده داده شود، ک یا و نه اندازهکند  می نیینه فرد مستحق را تع یگاھ
 بخشش. 

مانند:  ،کند نمی بدھند را مشخص یسکاما به چه کند  می نییرا تع یحق یگاھ
 ظھار، قسم و ..  یھا فارهک

ن یید به او داده شود را تعیه باک یا اما اندازهکند  می نییمستحق را تع یگاھ
 ات.کند. مانند: ھشت گروه مستحق زک ینم

 اتکمستحق ز یھا گروه
 ل بدھند:یات را به ھشت گروه ذکه زکواجب است 

 دارند. کیار اندیا مال بسیندارند  یچ مالیه ھکاست  یسانکاول: فقرا: منظور از فقرا 
 یم دارند اما براکه مال کاست  یسانکان): منظور ینواین (بکیدوم: مسا

 ند.ک یت نمیفاکشان  مخارج
ن یات و نگھبانان اکز یآور ات: منظور مأموران جمعکز یارمندان جمع آورکسوم: 

ه کرند یحقوق بگ یومت اسالمکاز طرف حھا  این نندگان است. اگرکم یاموال و تقس
 داده شود.ھا  این ات به عنوان حقوق بهکد از مال زینبا

ه کسران قوم خود ھستند ھا  این ؛فارکا ی ھا چھارم: مؤلفة القلوب: تازه مسلمان شده
 ات بهکبا دادن ز و اند ا مسلمان شدهیم شود کھا  آن ا شریاورند یرود اسالم ب ید میام

ھا  آن یوقتھا  این هیا افراد شبیشان افزوده شود  ا اسالمی  مانیه بر اکرود  ید میامھا  این
ن یدن به ایتا رسھا  این نند، مسلمان شوند. بهکدا یاطالع پھا  آن نند و از وضعیرا بب

 ز است. یات جاکدادن ز ،نیمع ھدِف 
ا مال یخود در برابر پول  یه خود را از آقاکب اتَ کمُ  بردگان: بردگان و غالماِن  - ٥

ران یه اسیات بدھند تا آزاد شوند. دکاز مال زھا  این اند. به ردهک یدارین خریمع
  شود. ین گروه میز شامل ایاند ن فار گرفتار شدهکدست ه ه در جنگ بک یمسلمان

 :استار است و بر دو نوع کبه مردم بدھ ه:کاست  یسکدار  اران: قرضکبدھ - ٦
ار شده کرده و] بدھکا دو گروه [ضمانت ین دو نفر یصلح ب یه براکاست  یسک - ١

ن یه از اک یا به اندازه -ھر چند خودشان ثروتمند باشند  -ن افراد یاست، به ا
 شود. یات داده مکابند، از مال زیخود نجات  یارکبدھ

 خود را ندارد. یشده است و توان پرداخت بدھار کست و بدھکورش یفرد - ٢
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 یعالبه ھدف اِ  هک الله ھستند: منظور مجاھدان در راه الله در راه که کسانیھفتم: 
افت یحقوق در یومت اسالمکه از طرف حکاست  یجنگند و دعوتگران یلمه الله مک

 ند. ک یشان را نم یت مخارج زندگیفاکم است و کرند اما یگ یا حقوق مینند ک ینم
 یبه سفر رفته و مال و پول ییه در جاک یل (در راه مانده): مسافریھشتم: ابن السب

 یا ات به اندازهکز از مال زین افراد نیه با آن به خانه و شھر خودش برسد، ندارد. به اک
 شود ھر چند ثروتمند باشند. یه با آن بتوانند به مقصد برسند داده مک

ل وئست و مسیز نیگر دادن جاید یسکگروه به  ن ھشتیجز از اه ات بکدادن ز
 از دارند.ین تر بیشه کند کشروع  یسانکات از کم زیتقس

 ست؟یز نیات جاکدادن ز یسانکبه چه 
به ھدف حفظ ھا  آن )ی (بردگان آزاد شده ِی ھاشم و موال یبن یات براکز - ١

 اموال مردم است. کات، چرکست؛ چون مال زیز نیشان جا                     احترام

ِلِب بِْن َر�ِيَعَة، وَ   َ�ْن َ�بِْد الُْمطَّ
ْ
نَّ انلَّيِبَّ  ب َفْضِل بِْن َ�بَّاٍس ال

َ
َدقََة «قَاَل:  ج أ إِنَّ الصَّ

وَْساُخ انلَّاِس 
َ
ٍد إِ�ََّما ِ�َ أ  تَنْبيَِغ ِآلِل ُ�َمَّ

َ
 ١».ال

لبعبد ال فرمود:  ج برامیه پکنند ک یت میروا ب و فضل بن عباس هعیبن رب مطَّ
 ». را صدقه (زکات)، چرِک مال مردم استیست؛ زیز نیخاندان محمد جا یزکات، برا«

اینکه  مگر -و برده  -از مؤلفه القلوب باشداینکه  مگر -افر کات به کدادن ز - ٢
 ست. یز نیجا -اتب باشدکم

ا از یات کز یآور ارمندان جمعکاز اینکه  ست، مگریز نیات به ثروتمند جاکز - ٣
ست شده کا ورشیا مسافر در راه مانده باشد یا از مجاھدان در راه الله یمؤلفه القلوب 

 باشد.

 هیریخ یھا ات به مؤسسهکپرداخت ز
ت از تازه یه به ھدف حمایریخ یھا جاد مؤسسهیا یات براکه از اموال زکز است یجا

 ند. یمان و.... مصرف نمایتی یا سرپرستیھا  مسلمان

                                           
 ١٠٧٢حدیث شماره  مسلم -١
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ز یرند، جایگ یحقوق نم یومت اسالمکه از حکه یریخ یھا مؤسسه ارمنداِن ک یو برا
ه با مجوز یریخ یھا ن مؤسسهیات بدھند. اگر اکشان را از اموال ز ه حقوقکاست 

 روند. یشمار مه م بکحا ی ندهیه نماکنند ک یت میومت فعالکح

 اتکم اموال زیتقس
شخص در  یکا یات کگروه، از ھشت گروه مستحق ز یکات به کپرداخت ز

مختلف ھستند،  یھا اد و از گروهیز است اما اگر مستحقان زیازش جاین ی چارچوبه
 نند.کم ین ھمه تقسیات را بکه اموال زکمستحب است 

ه ک یرد درحالیگ یون تومان حقوق میلیم یکدر ماه  یاگر به عنوان مثال فرد
ن یچن یشود، برا یورد مون تومان برآیلیاش سه م یمخارج او و افراد تحت سرپرست

 د.یمخارجش برآ ی ه ات بدھند تا بتواند از عھدکه از اموال زکز است یجا یفرد
از کرد  می ه گمانکداد  یسکاز تالش و دقت به  ات مالش را بعدکز یاگر فرد

اتش کات نبوده است، زکه مستحق زکات است، اما بعدا مشخص شد کمستحقان ز
 افت خواھد نمود. یده و پاداشش را دریگردش ادا مسئولیتپرداخت شده، 

 اتکدر اموال ز یگذار هیسرما
 د و فروش به دو قسم است:یات با خرکدر اموال ز یگذار هیسرما

ست، چون یز نیه جاکند ک یگذار هیات دھنده بخواھد سرماکاول: اگر خود فرد ز
 ات واجب است.کز یپرداخِت فور

ه به ک یا هیریخ یھا ھا و مؤسسه مثل وزارتاش  ندهیا نمایم مسلمان کدوم: اگر حا
صورت ه ات را بکر اموال زیخ یارھاکنند، به ھدف مصلحت ک یت میم فعالکدستور حا

ن کیفقرا و مسا یازھاینکه  نیا به شرطز است آن ھم ینند، جاک یگذار هیسرما  مضاربه
ه کازمند نباشند یجا محتاج و ن در آن یسانکه کن صورت یرا مورد توجه قرار دھند، به ا

دار  از افراد متخصص و امانت یگذار هیسرما ید برایبه حال خودشان رھا شوند. البته با
 یگذار هیم مسلمان در معامالت مشروع نه حرام سرماکحا ی نند و با اجازهکاستفاده 

 نند و ھر ماه بهکن ییتع یا انهیفقرا حقوق ماھ یرابکرد  می جابینند و اگر مصلحت اک
 بدھند. ھا آن



 ٩٦٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ات ھستندکمستحق ز که کسانیام کاح
ار ندارد، کن یا یبرا یافکقصد حج فرض دارد و پول  که کسیات به کدادن ز -١

و کند  می واجداز یدامن کبه ھدف پا که کسیر مسلمان و یاس یآزاد یز است و برایجا
 ات بدھند.که از اموال زکز است یت، جایم یھا یارکر است و پرداخت بدھیفق

ز یرده باشند، جاکن توافق نیش بر ایار باشد و از پکطلب یریاز فق یاگر فرد -٢
ه طلبش را کست یز نیازش برآورده شود اما جایاتش بدھد تا نکر از زیه به آن فقکاست 

 ات ببخشد.کت زیبه ن
ز یبرود، جا یعلم شرع یریادگی یردن را دارد، براکار ک ییه تواناک یاگر فرد -٣

جھاد در راه الله  ینوع یعلم شرع یریادگیات به او بدھند، چون کزه از مال کاست 
 باشد.  یھمه م یاست و منفعت آن برا

شان بر  ه پرداخت مخارجکبدھند  یریشاوندان فقیات را به خوکه زکسنت است  -٤
 ھا و....  ھا، خاله یینباشد مانند: برادران، خواھران، عموھا، دا یاو الزام

ات به کن فقط صدقه است. اما دادن زکیه دادن صدقه به مسکد توجه داشت یبا -٥
 است.  یشاوندیت روابط خویر، ھم صدقه و ھم رعایشاوند فقیخو

 ا شوھریات به پدر، فرزند کدادن ز
باالتر باشند و ھرچه  ھا ھا و مادر بزرگ ات به پدر و مادر و پدر بزرگکدادن ز - ١

شان ناتوان باشد،  ر باشند و از دادن مخارجیقه فک یفرزندان و نوادگان و .... در صورت
ز یشد، جا یا هیا مجبور به دادن دیار شد کاز افراد فوق بدھ یسکز اگر یز است و نیجا

تر به  مستحقھا  این بدھند وھا  آن ی هیا دیپرداخت قرض  یات براکه از مال زکاست 
 ات ھستند.کبا مال ز کمک

 یات بدھد و براکزنش را از مال ز ی فارهکه قرض و کز است یشوھر جا یبرا - ٢
 رش بدھد. یات مالش را اگر ثروتمند باشد، به شوھر فقکه زکز است یز جایزن ن

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
نَّ  س َ�ْن أ

َ
َمرَْت َز�ْنََب  أ

َ
، إِنََّك أ ِ ة ابِْن َمْسُعوٍد، قَالَْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ

َ
، اْمَرأ

َدقَِة،  هُ ايلَْوَم بِالصَّ َ نَُّه َوَودلَ
َ
َق بِِه، فََزَ�َم اْ�ُن َمْسُعوٍد: �

تََصدَّ
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َوَ�َن ِعنِْدي ُحِ�ٌّ يِل، فَأ

قُْت بِِه َعلَيِْهْم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  َحقُّ َمْن تََصدَّ
َ
َحقُّ َمْن : «ج أ

َ
ِك أ ُ َصَدَق ا�ُْن َمْسُعوٍد، َزوُْجِك َوَودلَ

قِْت بِِه َعلَيِْهمْ   ١.»تََصدَّ

                                           
 با لفظ بخاری ٨٠حدیث شماره  مسلم و ١٤٦٢حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٦٨

 

ای نب ھمسر ابن مسعود آمد و گفت: یه زککند  می تیروا س ید خدریابوسع
م یدارم و تصم یور آالتید و من زیات دادک! امروز شما دستور به پرداخت زرسول الله

 تر که او و فرزندش مستحقکند  می را صدقه دھم، ابن مسعود گمانھا  آن هکگرفتم 
ش از یراست گفته است؛ شوھر و فرزندت بابن مسعود «فرمود:  ج پیامبرند، ھست

 .»تو ھستند ی گران مستحق صدقهید

 د؟یات را گرفته است چه بگوکز که کسی

اللَُّهمَّ َصلِّ «د: یبگو دھنده دعا کند و ی زکاتبرا گیرنده اتکزسنت است که 
 .»د بفرستو! بر آنان درا اللهی«: ١»َعلَيِْهمْ 

] دھنده زکات[ یفالن ی ! بر خانوادها اللهی«: ٢»نٍ آِل فَُال اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ «د: یا بگوی
 . »درود بفرست

 . »ت بدهکو شترانش بر ی! در فالنا اللهی«: ٣»بِِلهِ اللَُّهمَّ بَارِْك ِ�يِه َوِ� إِ «د: یا بگوی

 ات کمال ز یمعرف
ات است و کمستحق ز یه فالنکداند  یم یات مالش را بدھد، وقتکس بخواھد زکھر

ن یه اکداند  یات است. اما اگر نمکن مال زید ایند، به او بدھد و نگوک یرا قبول مات کز
ات کن مال زید ایبگو ین حالتیند، در چنک یات را قبول نمکا زیات است کفرد مستحق ز

 است.

ۖ �ن ُ�ُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱلُۡفَقَرآَء ﴿د: یفرما یم یالله تعال ا ِ�َ َدَ�ِٰت فَنِعِمَّ ْ ٱلصَّ إِن ُ�ۡبُدوا
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  َٔ َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ َو�َُ�ّفُِر َعنُ�م ّمِن َسّ�ِ   :]٢٧١[البقرة:  ﴾٢٧١اتُِ�ۡمۗ وَٱ�َّ

را پنھان دارید و به تھیدستان بدھید، ا ھ آن ھا را آشکار کنید، چه نیکوست! و اگر اگر صدقه«
زداید؛ و [بدانید که  برایتان بھتر است و [این گونه صدقۀ خالصانه و پنھانی] از گناھانتان می

گاه است در ھر حال،] الله به آنچه می  ».کنید آ

                                           
 ١٠٧٨حدیث شماره  مسلم و ٤١٦٦حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -١
 ١٠٧٨حدیث شماره  مسلم و ١٤٩٧حدیث شماره  بخاری ؛علیه متفق -٢
 ٢٤٥٨حدیث شماره  یینسا؛ صحیح -٣



 ٩٦٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ات فطرکز -٥
 گردد.  یان ماه رمضان واجب میه بر فرد مسلمان در پاکاست  یا ات فطر: صدقهکز

 اتکانواع ز
 باشد: یعت پرداخت آن واجب است، بر سه نوع میه در شرک یاتکز

ه انسان نفس خود را با اعمال کن است یا ردن) نفس: منظورک ک(پا اتکاول: ز
 زه گرداند.کید و از گناھان و اعمال زشت و بد با توبه پاینما کپا یکن

ٮَٰها﴿د: یفرما یم یالله تعال  ۡفلََح َمن َز�َّ
َ
ٮَٰها ٩قَۡد أ  :]١٠-٩[الشمس:  ﴾١٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

. و ھر کس آن را [با شود میتردید، ھر کس نفس خود را [از گناھان] پاک کند، رستگار  بی«
 ».شود میگناه] آلوده سازد، یقینًا زیانکار 

ه) در آخر ماه رمضان یا فطریات بدن، صدقه فطر (کات بدن: منظور از زکدوم: ز
 یزشت است و برا یھا ھوده و حرفیب یزھایاز چ کیدار پا روزه یبرااست. صدقه فطر 

ن ین جا منظور ھمید. و در اباش یمصاع  یکشامل ه کاست  یین) غذاکیان (مساینوایب
 نوع است. 
شان به حد نصاب برسد  ه اموالکواجب است  یسانکات مال بر کات مال: زکسوم: ز

 م.یر نمودکتر ذ شیه پکان اسالم است کن سوم از ارکن ریو ا

 هیت فطریمت مشروعکح
ھوده و یدار را از گناه سخنان ب ات فطر را مشروع قرار داده است تا روزهکالله ز

 یید از گدایه در روز عکباشد  یین غذاکیمسا یزه گرداند و برایست پاک و پاکیناشا
 گردند. یکد شریع یاز شوند و با ثروتمندان در شادین بی ردنک

ِ قَاَل:  ب َ�بَّاٍس َعِن ابِْن  ائِِم ِمَن اللَّْغِو  ج فََرَض رَُسوُل ا�َّ ِفْطِر ُطْهَرًة لِلصَّ
ْ
َزَ�َة ال

فَِث، َوُطْعَمًة لِلَْمَساِكِ�،  اَها َ�ْعَد َوالرَّ دَّ
َ
َالِة، فَِ�َ َزَ�ٌة َمْقبُولٌَة، َوَمْن أ اَها َ�بَْل الصَّ دَّ

َ
َمْن أ

َالِة، فَِ�َ َصَدقٌَة ِمَن  َدقَاِت الصَّ  ١.الصَّ
 ی ه کنند زکات فطر را به عنوان پاک ج : رسول اللهگوید می ب ابن عباس

ن کیه برای افراد مسک نیه گفته است و به عنوان اکدار از سخنان لغو و نادرستی  روزه

                                           
  با لفظ ابوداود ١٨٢٧حدیث شماره  ماجه ابن و ١٦٠٩حدیث شماره  ابوداود ؛حسن -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٧٠

 

ه کاتی است کند؛ زکد) پرداخت یآن را قبل از نماز (عھرکس  .ی باشد، فرض نمودیغذا
 رود.  شمار میه ی از صدقات بیکبعد از نماز بدھد، ھرکس  است ومورد قبول واقع شده 

 ات فطرکز
ا برده، یا مؤنث، آزاد یر (جنس مرد) کمذ ؛واجب است ات فطر بر ھر فرد مسلمانکز

از مصرف مخارج روزانه خود و افراد  تر بیشصاع  یک  ه به اندازهکا بزرگ ی کوچک
ه کو مستحب است . است، داشته باشد یش الزامیشان برا ه پرداخت مخارجک یمسلمان

 ه بدھند.یم مادر فطرکن داخل شیاز طرف جن

يِب 
َ
ْو َصااًع ِمْن  س َسِعيٍد اخلُْدرِيَّ  َ�ْن أ

َ
ِْرُج َزَ�َة الِفْطِر َصااًع ِمْن َطَعاٍم، أ

ُ
َ�ُقوُل: ُكنَّا �

ْو َصااًع 
َ
قٍِط، أ

َ
ْو َصااًع ِمْن أ

َ
ْو َصااًع ِمْن َ�ْمٍر، أ

َ
  ١ .ِمْن َز�ِيٍب َشِعٍ�، أ

ک صاع یا یصاع طعام  کی )ج در زمان رسول الله(د: ما یگو یم س ید خدریابوسع
 م.یداد یک صاع کشمش را صدقه فطر میا یک صاع کشک یا یک صاع خرما یا یجو 

 هیوقت وجوب فطر
ن روز ماه رمضان بر ھر فرد مسلمان واجب ید آخریات فطر با غروب خورشکز

ند، کشان پرداخت  تیگر افراد با اجازه و رضایپدر از طرف خانواده و دشود، اما اگر  یم
 ز و مأجور است.یجا

 هیوقت پرداخت فطر
د ید فطر تا قبل از نماز عید در شب عیه از غروب خورشیوقت پرداخت فطر -١

 ن ندھند. یه را بدھند اما زودتر از اید قبل از نماز، فطریه در روز عکاست و بھتر است 
ه ید، فطریبعد از نماز عھرکس  د بدھند. ویا دو روز قبل از عی یکه کز است یو جا

عذر اینکه  شود. مگر یار مک رود و گنه یشمار مه از صدقات ب یکیش یخود را بدھد برا
ار کد بدھد گنه یه را بعد از روز عیدادن فطر ،داشته باشد. اگر بدون عذر یمعتبر

  ند.کآن را پرداخت  ییشود و قضا یار نمکشود. اما اگر عذر داشته باشد، گنه  یم
ل کیرا و یز اسالمکه و مرایریخ یھا ه مؤسسهکز است یه جایدر پرداخت فطر -٢

 ن دو حالت دارد:یخود قرار دھند و ا

                                           
 با لفظ بخاری ٩٨٥حدیث شماره  مسلم و ١٥٠٦حدیث شماره  بخاری؛ علیه متفق -١



 ٩٧١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ھا  آن ا بهیدھند  یمھا  آن لیات را تحوکه زکد نده مردم باشیه نمایریخ  اول: مؤسسه
و  یداریه را خریه فطریریخ یھا دھند مؤسسه یل میه را تحویمت فطریمعادل ق یپول
ه یریخ یھا ب بر مؤسسهین ترتین صورت است؛ به ایه غالبا به ھمکنند ک یع میتوز

 ه را به مستحقان آن برسانند.ید، فطریه قبل از نماز عکواجب است 
ن یر، به اینده فقیاست و ھم نما هات دھندکنده زیه ھم نمایریخ یھا دوم: مؤسسه

ل داده یات مال خود را به مؤسسه تحوکل از طرف ثروتمند است، چون زکیه وکصورت 
لف کم مسلمان مکه از طرف حاکد یآ یحساب مه ر از آن جھت بینده فقیاست و نما

ات فطر را قبل کز ،ازیب بر حسب نین ترتیند. به اک یدگیر رسیفق یازھایه به نکاست 
فتد، چون یر بید به تأخیه تا بعد از عکز است ید به مستحقش برساند و جایماز عاز ن
ت یازمندان مورد حمایست نیر در لیه اسم فقک یژه زمانیوه ر است، بینده فقینما

 ه ثبت شده باشد.یریمؤسسه خ

 ات فطرکزمقدار 
منطقه باشد مانند: گندم، جو،  یمصرف یه غذاک یات فطر از ھر نوع مالکپرداخت ز

ه ک ییز است. اما بھتر است از ھمان غذای، برنج، ذرت و....جاکشکشمش، کخرما، 
 ه را بدھند. یداشته باشد، فطر یتر بیشر نفع یفق یبرا

ر یه به فقکلو و چھارصد گرم است، کیدو ) ٢.٤٠٠صاع به وزن ( یکه یمقدار فطر
د توجه داشت یآن بر فرد واجب شده است. باه در یه فطرکند کپرداخت  یھمان شھر

به دادن  تر بیشگر یسان دکن از کیست و فقرا و مسایز نیه جایمت فطریه دادن قک
 ه اختصاص دارند.یفطر

ِ قَاَل:  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  ْو َصااًع ِمْن  ج فََرَض رَُسوُل ا�َّ
َ
َزَ�َة الِفْطِر َصااًع ِمْن َ�ْمٍر، أ

 ، ْن تُؤَدَّى َشِعٍ� ىلَعَ الَعبِْد َواحلُرِّ
َ
َمَر بَِها أ

َ
ِغِ� َوالَكِبِ� ِمَن الُمْسِلِمَ�، َوأ ْ�ىَث، َوالصَّ

ُ
َكِر َواأل َواذلَّ

َالةِ   الصَّ
َ

  ١.َ�بَْل ُخُروِج انلَّاِس إىِل
صاع جو،  یکا یصاع خرما  یکات فطر را کز ج للهد: رسول ایگو می ب ابن عمر

ه کفرض نمود و دستور داد  بزرگ و کوچکبر افراد مسلمان؛ برده و آزاد، مرد و زن، 
 رون رفتن برای نماز پرداخت شود.یقبل از ب

                                           
 با لفظ بخاری ٩٨٦ و ٩٨٤حدیث شماره  مسلم و ١٥٠٣حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٧٢

 

 یمستحب ۀصدق -٦
 نند. ک یمال کمکگران یالله به د یخاطر رضاه ه بکن است یا یمستحب ی صدقه

 یمستحب ی صدقه تیمت مشروعکح
 یمال کمکران به انفاق و یبا فق یدستان و ھمدرد خاطر ترحم به تنگه اسالم ب

دست آورند و به اخالق ه نندگان پاداش و اجر چند برابر بکق نموده است تا انفاق یتشو
 آراسته شوند. یارکویکامبران در بخشش و نیپ

َخۡ�ٖ فَِ�َنُفِسُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن ﴿د: یفرما یم یالله تعال
نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ 

َ
ِۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ و [ای مؤمنان،] «: ]٢٧٢[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

که] جز برای کنید، به سوِد خودتان است و [به یاد داشته باشید  آنچه از مال [خود] انفاق می
کنید، [پاداش آن] به طور کامل و تمام به  رضایت الله انفاق نکنید؛ و آنچه از مال انفاق می

 ».شود و [ھرگز] به شما ستم نخواھد شد شما داده می

  یمستحب ی صدقه
 یمال پرستی خود،ه از مخارج خود و افراد تحت سرکدر ھر وقت  یمستحب ی صدقه

د شده کیاوقات و احوال به دادن صدقه تأ یاضافه داشته باشد، سنت است. اما در برخ
 است:

 د شده است.کیحجه تأ ی: در رمضان و ده روز اول ذیاز نظر زمان
 کمکازمندان به یه نکاوقات  ی، برخکمکاز افراد به یمانند ن ییھا و در وقت

، ی، گرسنگیسال کزمان خش اوقات مثل یاز دارند مثل زمستان و برخین یتر بیش
 د شده است. کیازمندان تأیردن به نک کمکد و.... یگرفتار شد

دارد و در  یتر بیشلت یثواب و فض یماریاز زمان ب یدادن صدقه درحالت سالمت
 الله باشد.  یرضا یبراکه  نیا به شرطثواب دارد  تر بیشش یاز حالت آسا یحالت سخت

ِسً�ا﴿د: یفرما یم یالله تعال
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَ�تِيٗما َوأ َعاَم َ�َ إِ�ََّما  ٨َوُ�ۡطعُِموَن ٱلطَّ

ِ َ� نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ� ُشُكوًرا و غذا را با «: ]٩-٨[اإلنسان:  ﴾٩ُ�ۡطعُِمُ�ۡم لِوَۡجهِ ٱ�َّ
ما «گویند:]  ل میبخشند. [و در د اینکه [نیاز و] دوست دارند به مستمند و یتیم و اسیر می

 ».خواھیم و نه سپاسی دھیم؛ نه از شما پاداشی می فقط به خاطر الله به شما غذا می
ه در باطن با فرد کبدھند  یشاوندیه به خوکدارد  یا ن ثواب را صدقهیتر بیش

 ند.ک یم یدشمن



 ٩٧٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ت صدقهیفضل

ۡمَ�ٰلَُهم ﴿د: یفرما یم یالله تعال - ١
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ � وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم ٱ�َّ ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ بِٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
که اموال  کسانی «: ]٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤أ

کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان [محفوظ]  خود را در شب و روز، پنھان و آشکار انفاق می
 ».شوند ترسی خواھند داشت و نه اندوھگین میاست؛ نه 

َ�َٰ�ُٰت ﴿د: یفرما یم یالله تعال -٢ ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ وََسارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ
ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ِعدَّ

ُ
�ُض أ

َ
و به سوی آمرزش پروردگارتان و بھشتی «: ]١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٣َوٱۡ�

  ھا و زمین است [و] برای پرھیزگاران مھیا شده گسترۀ آن [به اندازۀ] آسمانبشتابید که 
 ».است
يِب ُهَر�َْرةَ  -٣

َ
ِ  س َ�ْن أ َق بَِعْدِل َ�ْمَرٍة ِمْن َكْسٍب : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن تََصدَّ

 َ يَِّب، َو�ِنَّ ا�َّ  الطَّ
َّ

ُ إِال َ�تََقبَّلَُها �ِيَِميِنِه، ُ�مَّ يَُر�ِّيَها لَِصاِحِبِه، َكَما يَُر�ِّ َطيٍِّب، َوَال َ�ْقبَُل ا�َّ
َحُدُ�ْم فَلُوَُّه، َحىتَّ تَُ�وَن ِمثَْل اجلَبَلِ 

َ
  ١.»أ

ک خرما از مال حالل یھرکس به اندازه «فرمود:  ج امبرید: پیگو یم س رهیابوھر
الله متعال،  -مال حالل باشدکند که از  یرا قبول م یا و الله فقط صدقه -صدقه دھد،

دھد که  یچنان پرورش مبرای صاحبش رد و آن را یگ یش میآن را به دست راست خو
 ».دیدھ یطور که شما، کره اسب خود را پرورش م شود؛ ھمان یمثل کوه، بزرگ م

 صدقه ین افراد برایتر  ستهیشا

ُ َ�ْن ُدبٍُر، َ�بَلََغ َذلَِك رَُسوَل  س َ�ْن َجابِرٍ  ْ�تََق رَُجٌل ِمْن بَِ� ُعْذَرَة َ�بًْدا هلَ
َ
قَاَل: أ

لََك َماٌل َ�ْ�ُُه؟«َ�َقاَل:  ج اهللاِ 
َ
، َ�َقاَل: » أ

َ
؟«َ�َقاَل: ال �ِه ِم�ِّ اُه ُ�َعيُْم �ُْن َ�بِْد » َمْن �َْشرَتِ فَاْشرَتَ

َعَدوِيُّ بِثََماِن ِمائَةِ 
ْ
 بِنَْفِسَك «فََدَ�َعَها إيَِلِْه، ُ�مَّ قَاَل:  ج ِدرَْهٍم، فََجاَء بَِها رَُسوَل اهللاِ  اِهللا ال

ْ
ابَْدأ

ي قََرابَِتَك، فَإِْن  ٌء فَِ�ِ ْهِلَك يَشْ
َ
ْهِلَك، فَإِْن فََضَل َ�ْن أ

َ
ٌء فَِأل ْق َعلَيَْها، فَإِْن فََضَل يَشْ َ�تََصدَّ

ٌء َ�هَ  َ�ُقوُل: َ�بَْ�َ يََديَْك َوَ�ْن يَِميِنَك َوَ�ْن » َكَذا وََهَكَذافََضَل َ�ْن ِذي قََرابَِتَك يَشْ
 ٢.ِشَمالَِك 

                                           
 با لفظ بخاری ١٠١٤حدیث شماره  مسلم و ١٤١٠حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١
  ٩٩٧مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٧٤

 

را مدبر نمود (گفت بعد از ای  ذره بردهعُ  یاز بن یه: مردککند  می تیروا س جابر
ا یآ«: دفرمود. (خطاب به آن مرد) یرس ج ن خبر به رسول اللهی)، ایھست مرگ من آزاد

ن برده را یا یچه کس« :ر. رسول الله اعالم کردیگفت: خ »؟ین برده داریر از ایغ یمال
 ج د، رسول اللهیآن را به ھشتصد درھم خر یم بن عبدلله عدوینع »خرد؟ یاز من م

(در صدقه دادن) اول از «گفت:  یآن پول را آورد و به آن مرد داد. سپس خطاب به و
ات اضافه  بده، اگر از خانوادهات  اضافه شد به خانواده یزیخودت شروع کن، اگر از تو چ

 - گونه نیگونه و ا نیاضافه شد، ا یزیشاوندانت چیاگر از خو شاوندانت بده ویشد به خو
 ».انفاق کن - (به اطرافیانت)با اشاره به سمت راست و چپ و روبرو 

 ن صدقاتیبھتر

يِب ُهَر�َْرةَ  -١
َ
َدقَِة «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ  َخْ�ُ الصَّ

ْ
َما اَكَن َ�ْن َظْهِر ِغً�، َوابَْدأ

  ١.»بَِمْن َ�ُعوُل 
ن صدقه، آن است که یبھتر«فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س رهیابوھر

باشد، و (صدقه را) از  از صدقه دھنده)یش از نیو ب یازین یب ی(از رو اجیمازاد بر احت
 .»تو است یآغاز کن که تحت سرپرست یکس

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن  -٢ 
َ
فَْضُل؟ قَاَل:  س أ

َ
َدقَِة أ يُّ الصَّ

َ
، أ ِ نَُّه قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
�» 

ْ
، َوابَْدأ ُجْهُد الُْمِقلِّ

  ٢.»بَِمْن َ�ُعوُل 
لت دارد؟ یفض تر بیش یا چه صدقه !ای رسول اللهد: گفتند یگو یم س رهیابوھر
و (صدقه را) از  ؛دھد توانش مییک انسان فقیر و نادار در حد  ی کها صدقه«فرمود: 

 . »کسی آغاز کن که تحت سرپرستی تو است

 شوھر ی صدقه دادن زن از خانه
است، صدقه  یداند شوھرش راض یم یه از خانه شوھر وقتکز است یزن جا یبرا

 رسد.  یبدھد و نصف ثواب صدقه به زن م

                                           
 ١٤٢٦بخاری حدیث شماره  -١
 ١٦٧٧و ابوداود حدیث شماره  ٨٧٠٢صحیح؛ احمد حدیث شماره  -٢



 ٩٧٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

بدھد، اما در اش صدقه  ه از خانهکست حرام است ین یداند شوھرش راض یو اگر م
شوھر پاداش داده  ی ش به اندازهیبه او اجازه بدھد، برا عبادتا سریه شوھر ک یصورت

 خواھد شد.

 امبریت پیب اھل یصدقه برا
ات کدادن از مال ز ،ھا آن )ی (بردگان آزاد شده یھاشم و موال یامبر و بنیپ یبرا 

 رواست.شان  یبرا یر باشند، از صدقات مستحبیست اما اگر فقیز نیجا

 در ھنگام توبه ی صدقه
 دادن صدقه در حد توان در ھنگام توبه مستحب است.

ْن : -َوِ�يهِ  -ِة تَوَ�ِتهِ  قِصَّ يِف – س َكْعَب �َْن َمالٍِك  َ�نْ 
َ
، إِنَّ ِمْن تَْوَ�يِت أ ِ قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

 رَُسوهِلِ 
َ

، َو�ىِل ِ  ا�َّ
َ

َِلَع ِمْن َمايِل َصَدقًَة إىِل ْ�
َ
ْمِسْك َعلَيَْك َ�ْعَض َمالَِك، َ�ُهَو َخْ�ٌ «؟ قَاَل: ج أ

َ
أ

ي خِبَيرَْبَ ، »لََك  ِ
َّ

ْمِسُك َسْهِ� اذل
ُ
 ١.قُلُْت: فَإِ�ِّ أ

ه ! بای رسول اللهه گفتم: ککند  می تیاش روا در داستان توبه س کعب بن مالک
صدقه دھم.  له و رسولش،خواھم اموالم را در راه ال یام، م رفته شدن توبهیخاطر پذ

». ت بھتر استین، برایخود، نگه دار. ا یاز اموالت را برا یمقدار«فرمود:  ج رسول الله
 دارم.  یرا نگه م» بریخ«م یام از غنا هیگفتم: پس سھم

 فارکدادن صدقه به 
دست ه ه با مسلمانان در حال جنگ نباشد، دادن صدقه به ھدف بک یافرکبه  

ز است و به فرد صدقه دھنده پاداش داده یزش جاایآوردن دلش و بر طرف نمودن ن
 خواھد شد.

 وان ثواب دارد.یاز انسان و ح یا ر نمودن ھر موجود زندهیو س 

 انیبه گدا کمک
به  کمکازش بر طرف شود، سنت است و یه نک یردن به گدا در حدک کمک
 م باشد سنت است.کند، ھر چند ک یاز دراز میدست ن که کسی

                                           
 با لفظ بخاری ٢٧٦٩و مسلم حدیث شماره  ٢٧٥٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٧٦

 

تِِه  مِّ جُبَيْدٍ َ�ْن َجدَّ
ُ
ُ َعلَيَْك، الِْمْسِكَ� يَلَُقوُم ىلَعَ  ل أ ِ َص�َّ ا�َّ قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ ْعِطيِه إِيَّاُه، َ�َقاَل لََها رَُسوُل ا�َّ
ُ
ُ َشيْئًا أ

َ
ِجُد هل

َ
ُ َشيْئًا ُ�ْعِطينَُه : «ج بَايِب، َ�َما أ

َ
ِدي هل ِ

َ
إِْن لَْم جت

 ِظلًْفا 
َّ

  ١.»ُ�َْرقًا، فَاْدفَِعيِه إيَِلِْه يِف يَِدهِ إِيَّاُه إِال
، یکالله عل ی! صلاللهگفتم: ای رسول  ج امبریه به پککند  می تیروا ل دیَج ام بُ 

. ھمدتا به او ب مابی زی را در خور او نمیید و من چیآ یام م به درب خانه ینکیگاھی مس
به  ی ھمان راافتینی ی پاچه سوخته جززی یر چگا یحت«فرمود: به او  ج رسول الله

 .»بده ستشد

 اجیردن بدون احتک ییمجازات گدا

ُل : «ج قَاَل رَُسوُل اهللاِ  :قَاَل  ب َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمرَ  َ�نْ  -١
َ
َما يََزاُل الرَُّجُل �َْسأ

ْمٍ 
َ
ِقيَاَمِة َولَيَْس يِف وَْجِهِه ُمزَْعُة حل

ْ
يِتَ يَْوَم ال

ْ
  ٢.»انلَّاَس، َحىتَّ يَأ

شه دست یھم یشخص«فرمود:  ج د: رسول اللهیگو یم ب بن عمرعبدالله 
چ یکه ھشود  یحشر م یامت درحالیند. تا روز قک ین و آن دراز میش ایپ ییگدا

 .»ستیاش ن در چھره یگوشت

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢ 
َ
ًا، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ ْمَوالَُهْم تََ�رثُّ

َ
َل انلَّاَس أ

َ
فَإِ�ََّما َمْن َسأ

ْو ِليَْستَْكرِثْ 
َ
ُل مَجًْرا فَلْيَْستَِقلَّ أ

َ
  ٣.»�َْسأ

از  ،ش مال و ثروتیافزا یبراھرکس «فرمود:  ج د: رسول اللهیگو یم س رهیابوھر
حاال  قت، اخگر آتش دوزخ را درخواست کرده است؛یکند، در حق ییگدا مردم

 . »خواھد کم یا زیاد جمع کند می

 ز است؟یردن جاک ییگدا یسکچه  یبرا
ا در یست یز نیم مسلمان جاکجز حا یسک یسوه ردن بکدراز  ییاز و گدایدست ن

ا به یشود  یل میتحم یبر فرد ینیبار قرض سنگکه  این د مانند:یاز شدیحالت ن
 یزیه چکگردد  یمبتال م یا به فقر و تنگدستیشود  یگرفتار م یسخت یسال کخش

                                           
 با لفظ ابوداود ٦٦٥و ترمذی حدیث شماره  ١٦٦٧ابوداود حدیث شماره صحیح؛  -١
 با لفظ مسلم ١٠٤٠و مسلم حدیث شماره  ١٤٧٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 ١٠٤١مسلم حدیث شماره  -٣



 ٩٧٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ند، ک ییھا گدا ن صورتیر ایند. اگر در غک یدا نمیمش پکردن شکر یس یبرا یافک
 حرام است.

الَْمَسائُِل ُكُدوٌح يَْ�َدُح بَِها الرَُّجُل وَْجَهُه، َ�َمْن َشاَء «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن َسُمَرةَ 
َل الرَُّجُل 

َ
ْن �َْسأ

َ
 أ

َّ
ْ�ىَق ىلَعَ وَْجِهِه، َوَمْن َشاَء تََرَك، إِال

َ
وْ أ

َ
ا َذا ُسلَْطاٍن، أ ُد ِمنُْه بُدًّ ِ�َ 

َ
ْمٍر ال

َ
 ١.»يِف أ

از  یکمک مال و درخواسِت  ییگدا«فرمود:  ج امبریه پککند  می تیروا س سمره
بر خواھد  می ھرکسکند؛  یجاد میصورتش ا یست که شخص، روا یگران، خراشید

 ھرکس و )ندک یدارردن خودک ییاز گدا(دارد،  از گوشت نگه یزیاش چ چھره
 -ّق خود راح -ن که شخص، یمگر ا گوشتی) باقی نگذارد؛ردن ک ییگدا(با خواھد  می

و  یضرور یا مسأله ی ا درخواستش دربارهید یمطالبه نما -یولئا ھر مسی -از پادشاه 
  .»به اندازه بر طرف شدن نیاز کمک بگیرد]و [ ر باشدیزناپذیگر

 اد صدقه دادنیلت زیفض
اد شدن مال فرد یو موجب حفظ و ز ر سنت استیخ یھا  اد صدقه دادن در راهیز

 هگرداند و اجر و پاداش صدقه دھند ین را برطرف مکیاز فقرا و مسایشود و ن یم
 گردد. یا آراسته میافت و به اخالق انبیش خواھد یافزا

ِ َكَمَثِل ﴿د: یفرما یم یالله تعال -١ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱ�َّ َحبٍَّة مَّ

ُ َ�ِٰسٌع  ۚ َوٱ�َّ ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُء ِ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� َوٱ�َّ
�َبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ

َ
أ

که اموال خود را در راه الله انفاق   َمَثل [اجر و ثواب] کسانی«: ]٢٦١[البقرة:  ﴾٢٦١َعلِيمٌ 
رویاَند که در ھر خوشه یکصد دانه است؛ و  ه میای است که ھفت خوش کنند، ھمانند دانه می

 ».کند و الله گشایشگِر داناست کس بخواھد [پاداش او را] چند برابر می الله برای ھر 
يِب ُهَر�َْرةَ  -٢

َ
نَّ انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ

َ
ِعبَاُد ِ�يِه، إِالَّ َملَاَكِن «قَاَل:  ج أ

ْ
َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح ال

ْعِط ُمْمِساًك تَلًَفاَ�ْ�ِالِن، 
َ
ْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا، َوَ�ُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ أ

َ
َحُدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
 ٢.»َ�يَُقوُل أ

ھر روز که بندگان شب را به صبح «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره
که انفاق  ی! به کسا اللهید: یگو یمھا  آن از یکیند؛ یآ ین مییرسانند، دو فرشته پا یم

                                           
    با لفظ ابوداود١٦٣٩و ابوداود حدیث شماره  ٢٠٥٢٩صحیح؛ احمد حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری  ١٠١٠و مسلم حدیث شماره  ١٤٤٢شماره متفق علیه؛ بخاری حدیث  -٢
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که از انفاق کردن  یل و کسیا الله! به بخید: یگو یم یگریکند، عوض بده. و د یم
 .»ان برسانیکند، ضرر و ز یم یخوددار

 کند  می افتیه مسلمان شود ثواب صدقات قبل از اسالم را درک کیمشر

،  س َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزامٍ  ِ ُث بَِها يِف قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َنَّ

َ
حت

َ
ْشيَاَء ُكنُْت أ

َ
يَْت أ

َ
َرأ

َ
أ

ْجٍر؟ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْو َ�تَاقٍَة، وَِصلَِة رَِحٍم، َ�َهْل ِ�يَها ِمْن أ

َ
ْسلَْمَت : «ج اجلَاِهِليَِّة ِمْن َصَدقٍَة أ

َ
أ

 ١.»ىلَعَ َما َسلََف ِمْن َخْ�ٍ 
ت، ین در زمان جاھل! ماللهرسول  یه گفت: اکت است یروا س م بن حزامکیاز ح

خاطر تقرب به ه رحم را ب ی ردن غالم و صلهکل صدقه دادن، آزاد یاز قب یکین یارھاک
ت کبر«فرمود:  ج امبریرسد؟ پ یبه من م یاجرھا  آن یا برایدادم. آ یالله، انجام م

 ».یه مشرف به اسالم شدکر بود یخ یارھاکھمان 

 آداب صدقه دادن 
ل یبه شرح ذھا  آن  نیتر دارد و مھم یطیآداب و شرا هکاز عبادات است  یکیصدقه 

 است:
 د:نکآلوده ن یا و شھرت طلبیرا با ر الله باشد و آن یرضا ید خالصانه برایصدقه با -١

ِسً�ا﴿د: یفرما یالله تعالی م
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَ�تِيٗما َوأ َعاَم َ�َ إِ�ََّما  ٨َوُ�ۡطعُِموَن ٱلطَّ

ِ َ� نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ� ُشُكوًراُ�ۡطعُِمُ�ۡم  و غذا را با «: ]٩-٨[اإلنسان:  ﴾٩لِوَۡجهِ ٱ�َّ
ما «گویند:]  بخشند. [و در دل می اینکه [نیاز و] دوست دارند به مستمند و یتیم و اسیر می

  ».خواھیم و نه سپاسی دھیم؛ نه از شما پاداشی می فقط به خاطر الله به شما غذا می
اِب  َ�نْ  -٢ ِ  س ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ ْ�َماُل «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ََّما األ

  ٢.»بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نَوَى
اعمال به « فرمود: شنیدم که می ج گوید: از رسول الله یم س عمر بن خطاب

 .»یابد خود را درمیھرکس نتیجه نیت دارد و  یھا بستگ تین

                                           
 با لفظ بخاری١٢٣حدیث شماره  مسلم و ١٤٣٦حدیث شماره  بخاری متفق علیه؛ -١
 با لفظ بخاری ١٩٠٧و مسلم حدیث شماره  ١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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و  کز پایاست و فقط چ کباشد، چون الله پا کسب حالل و پاکصدقه از  -٢
 ند.ک یزه را قبول مکیپا

آ ﴿د: یفرما یالله تعالی م ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َومِمَّ نفُِقوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ
�ِض� َوَ� 

َ
ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
ْ ٱۡ�َبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � أ ُموا ن َ�َيمَّ

َ
ٓ أ ِخِذيهِ إِ�َّ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  نَّ ٱ�َّ
َ
اید،  که ایمان آورده ای کسانی «: ]٢٦٧[البقرة:  ﴾٢٦٧ُ�ۡغِمُضواْ �ِيهِ� َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ایم، انفاق  اید و از آنچه از زمین برای شما برآورده ای که به دست آورده از چیزھای پاکیزه
کنید؛ و به سراغ [ماِل] ناپاک نروید که از آن انفاق نمایید؛ در حالی که خودتان حاضر به 

[پس چگونه چیزی را که  میلی] نسبت به آن؛ پوشی [و بی پذیرفتنش نیستید، مگر با چشم
 ».نیاِز ستوده است ه الله بیکدارید؟] و بدانید  پسندید، برای الله روا می برای خود نمی

 ن اموال باشد. یتر ن و محبوبیصدقه از بھتر -٣

ْ ِمن ﴿د: یفرما یالله تعالی م ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقوا ْ ِممَّ ٰ تُنفُِقوا ْ ٱۡلِ�َّ َح�َّ ءٖ لَن َ�نَالُوا ۡ�َ
َ بِهِۦ َعلِيمٞ  [ای مؤمنان،] ھرگز به [منزلت و ثواب] نیکوکاری «: ]٩٢[آل عمران:  ﴾٩٢فَإِنَّ ٱ�َّ

تردید، الله به آنچه انفاق  یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و بی دست نمی
 ».کنید داناست می

 ینیب و خود بزرگ ینباشد و از فخرفروش یدر صدقه دادن به دنبال افزون خواھ -٤
 ند:کز یپرھ

به این ھدف بذل و «: ]٦[المدثر:  ﴾٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡستَۡكِ�ُ ﴿د: یفرما یالله تعالی م -١ 
  ».طلبی کنی بخشش مکن که افزون

�ِض ﴿د: یفرما یم یالله تعال -٢
َ
َك لِلنَّاِس َوَ� َ�ۡمِش ِ� ٱۡ� ۖ إِنَّ َوَ� تَُصّعِۡر َخدَّ َمرًَحا

َ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخورٖ  اعتنایی] از مردم روی نگردان و  و [با بی«: ]١٨[لقمان:  ﴾١٨ٱ�َّ
 ».مغرورانه در زمین راه نرو. به راستی که الله ھیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد

ار دادن، ه موجب ابطال ثواب صدقه شود، مانند: منت گذاشتن و آزک یاز امور -٥
 ند. ک یخوددار

ذَٰى ﴿د: یفرما یالله تعالی م
َ
ْ َصَدَ�ٰتُِ�م بِٱلَۡمّنِ َوٱۡ� ْ َ� ُ�ۡبِطلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َ�َمَثلُُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن  ِي يُنفُِق َماَ�ُۥ رِئَآَء ٱ�َّاِس َوَ� يُۡؤمُِن بِٱ�َّ َكٱ�َّ
 َ� َصابَُهۥ َوابِٞل َ�َ�َ

َ
ُ َ� َعلَۡيهِ تَُراٞب فَأ ْۗ َوٱ�َّ ا َكَسُبوا ءٖ ّمِمَّ ۡ�َ ٰ �ۖ �َّ َ�ۡقِدُروَن َ�َ ُهۥ َصۡ�ٗ



 مختصر الفقه االسالمی  ٩٨٠

 

ھای خود را  اید، صدقه ای کسانی که ایمان آورده«: ]٢٦٤[البقرة:  ﴾٢٦٤َ�ۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
با منت و آزار باطل نکنید ھمچون کسی که مال خود را برای نمایش دادن به مردم انفاق 

کند و به الله و روز قیامت ایمان ندارد؛ پس َمَثل او ھمچون َمثل سنگ صافی است که  می
ھا را از سنگ  زند [و ھمۀ خاک رویش [اندکی] خاک نشسته است؛ آنگاه باراِن تندی بر آن می

کند. آنان [= ریاکاران] از آنچه که انجام  شوید] و آن را صاف و [بدون خاک] رھا می می
 ».کند آورند؛ و الله گروه کافران را ھدایت نمی به دست نمی اند، چیزی داده

 باشد. یمصلحتاینکه  مگر ؛اراکبدھد نه آش یصدقه را به صورت پنھان - ٦

ۖ �ن ُ�ُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱلُۡفَقَرآَء ﴿د: یفرما یالله تعالی م ا ِ�َ َدَ�ِٰت فَنِعِمَّ ْ ٱلصَّ إِن ُ�ۡبُدوا
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  َٔ َو�َُ�ّفُِر َعنُ�م ّمِن َسّ�ِ  َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�مۚۡ   :]٢٧١[البقرة:  ﴾٢٧١اتُِ�ۡمۗ وَٱ�َّ

را پنھان دارید و به تھیدستان بدھید، ھا  آن ھا را آشکار کنید، چه نیکوست! و اگر اگر صدقه«
د؛ و [بدانید که زدای برایتان بھتر است و [این گونه صدقۀ خالصانه و پنھانی] از گناھانتان می

گاه است در ھر حال،] الله به آنچه می  ».کنید آ
 یت از ادایخوشحال و با احساس رضا یخندان و قلب ی صدقه را با چھره -٧

 در بخشش، بدھد. یشرع ی فهیوظ

ُق : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن َجِر�ِر بِْن َ�بِْد اهللاِ  تَاُ�ُم الُْمَصدِّ
َ
فَلْيَْصُدْر إَِذا أ

  .»َ�نُْ�ْم وَُهَو َ�نُْ�ْم َراٍض 
ھرگاه مأمور جمع «فرمود:  ج ه رسول اللهککند  می تیروا س ر بن عبداللهیجر

  ١.»باشد یه از شما راضکد یداشته باش ید شما رفتاریات به نزد شما آمد باکز یآور
 ییدر جاھا اش مبادرت ورزد و صدقه را ید در حال زندگیدر پرداخت صدقات با - ٨

گر بھتر ید دافراشاوند محتاج از ید و دادن صدقه به خوباشد، بدھ تر بیشاج یه احتک
  .یشاوندیوند خویت پید و ھم رعایآ یحساب مه است، چون ھم صدقه ب

َحَدُ�ُم ﴿د: یفرما یالله تعالی م - ١
َ
ِ�َ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِمن مَّ نفُِقوا

َ
َوأ

ٰلِِح�َ  ٱلَۡمۡوُت  ُ�ن ّمَِن ٱل�َّ
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِ�ٖب فَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
 ﴾١٠َ�َيُقوَل رَّبِ لَۡوَ�ٓ أ

ایم، [در راه الله] انفاق کنید، پیش از آنکه مرگ  و از آنچه به شما روزی داده«: ]١٠[المنافقون: 
را مدت کمی به تأخیر به سراغ یکی از شما آید و بگوید: پروردگارا، ای کاش [مرگ] م

 ».انداختی تا [در راه تو] صدقه دھم و از نیکوکاران باشم می

                                           
 ٩٨٩حدیث شماره  مسلم -١
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ِۚ إِنَّ ﴿د: یفرما یالله تعالی م - ٢ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ
َ
رَۡحاِم َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
َوأ

ٍء َعلِيمُ  َ بُِ�ّلِ َ�ۡ خویشاوندان [در میراث،]  و در [حکِم] کتاِب الله،«: ]٧٥[األنفال:  ﴾ٱ�َّ
  ».نسبت به یکدیگر سزاوارترند. به راستی که الله به ھمه چیز داناست





 

 

 

 

 

 تاب روزهک -٥

 ل:یشامل مباحث ذ
 ام روزهکفقه اح -١
 ام روزهکاح -٢
 روزه یھا  سنت -٣
 نافله ی  روزه -٤
 افکاعت -٥

 ام روزهکفقه و اح -١
ر یدن، ھمبستری (جماع) و سایاز خوردن، نوش یداردعبارت است از خوروزه 

ت ید به نیتا غروب خورش یه ابطال روزه را به دنبال دارد، از طلوع فجر ثانک یموارد
 متعال. اللهسب تقرب به ک یروزه برا

 مت تنوع عباداتکح
بندگانش را گونه  نیمطرح نمود تا ا یمتنوع یھا  متعال عبادات را در قالب الله

عمل  ی  ه امر پروردگارشان را جامهکنیا اینند ک  یم یروینفس پ یا از ھوایه آکد یازمایب
 د.یبگشاھا  آن یسوه را ب یر و خوبیخ یپوشانند تا درھا  یم

ه انسان دوست کھمراه نمود  یاز امور یارداز عبادات را با خود یبخش نیبنابرا
ت یسب رضاک یاز آب و غذا و ھمبستری برا یدارده در واقع خوکدارد، مانند روزه 

ه نزد انسان محبوب است کاز عبادات را با بخشش اموال  یپروردگار است. و بخش
ن عبادات از نوع بخشش مالی یاز ا یکه در واقع ھرکات و صدقه کھمراه نمود، مانند ز

پرداخته ت او یسب رضاکمتعال و جھت  اللهباشد اما در راه   یه محبوب انسان مکاست 
 یکآسان باشد اما  یادیردن اموال زکپرداختن و انفاق  یشود. و چه بسا برشخص  یم

 س.کا بالعیرد یروز ھم روزه نگ
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ه بندگانش را مورد کنیمتعال عبادات را متنوع و گوناگون قرار داد تا ا اللهرو   نیاز ا
دن به یرس یبرا یا  ع و گستردهیوس یھا  گونه دروازه نیش قرار دھد و ایامتحان و آزما

سب ثواب و پاداش را آسان ک یھا  گر راهید یشان قرار دھد و از سویا یفرا رو یاو تعال
 د.یسر نمایو م

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� ﴿د: یفرما  یمتعال م الله
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

َ َ�ُفورٞ َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناۚ َ�َمِن  ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمتََجانِٖف ّ�ِ
امروز دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را « ]٣[المائدة:  ﴾رَِّحيمٞ 

ه به ک[به عنوان بھترین] دین برایتان برگزیدم. اما ھر کس [برای حفظ جان خود و] بدون آن
ھای ممنوعه] ناچار شود [گناھی بر او نیست]. به  متمایل باشد، [به خوردن گوشتگناه 

 ».راستی که الله آمرزندۀ مھربان است

 قلب کیصحت و پا
امل آن به پروردگار کآوردن  یآن با رو یداریقلب و استقامت و پا کیصحت و پا

خواھد بود. از سر یو لذت بردن از مناجات با او م یمتعال و انس گرفتن با او تعال
ش از یختن بیز آمیاد و نیو سخن گفتن و خواب ز دن و نوشیدن اضافیخوره ک ییآنجا

او با پروردگارش  ی  ان رابطهیم یو مانعکند  می دور اللهحد با مردم، انسان را از 
مھربان نسبت به  ی  رهیچ اللهشاند، رحمت ک  یم ییشود و او را به ھر سمت و سو  یم

دن و خورند تا کمقرر  یروزه را به عنوان عبادتھا  آن یبراکند  می ابندگانش، اقتض
ه کاز ھرگونه شھوت شود  یو عار ین برده و قلب خالیبدن را از ب یاضافنوشیدن 

 باشد.  یمتعال م الله یت به سوکر حریدر مس یمانع
ه ھدف از آن توجه قلب به کرده است کع یبندگانش تشر یاف را براکن اعتیھمچن

ع نموده یامت تشر یز برایر او باشد. و نیو جدا شدن از غ یو خلوت با او تعال الله یسو
در آخرت نخواھد داشت، باز دارد و نماز شب را مقرر نمود  یه زبانش را از آنچه سودک
 د است.یقلب و جسم مف یه براک

 ت روزهیمت مشروعکح
 ر محرماتکبا انجام واجبات و ذ یالھ یسب تقواکاست جھت  یا  لهیروزه وس -١
 ؛است
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آن عادت  یو فرمانبردار ینترل نفس و فروتنکشود انسان به   یروزه باعث م -٢
 ھا؛  الت و مشقتکت و صبر بر مشیتحمل مسئول ینی است برایند و درواقع تمرک

برادر مسلمانش شود  یھا  متوجه دردھا و رنج یشود ھر مسلمان  یروزه باعث م -٣
 ین رفتاریند و با چنکن انفاق و احسان کیشود تا به فقرا و مسا  یخود موجب من یو ا

 شود.  یان مسلمانان محقق میم یمحبت و برادر
 باشد.  یم یل اخالقیآن از رذا کیه نفس و پاکیاز ثمرات روزه تز یکی -٤
گر از ثمرات روزه، استراحت دستگاه گوارش است. دستگاه گوارش در ید یکی -٥

ت و یگونه فعال نیباشد و ا  یو سوء ھاضمه دور م یان روزه از ھرگونه پرخورمدت زم
 رد.یگ  یاز سر م یخود را به خوب یسالمت

 فقه روزه
 روزه دو نوع است:

از خوردن آب و غذا از صبح تا غروب  یداردی اصغر: عبارت است از خو  روزه الف)
 باشد.  یم یماه رمضان و روزه نفل ی  د و مثال آن روزهیخورش

متعال حرام  اللهبر: و آن عبارت است از بازداشتن قلب و اعضا از آنچه کا ی  روزهب) 
ه در تمام کروز و بل ھا، اقوال، اعمال و اخالق، در تمام شبانه  تیرده است. چه در باب نک

 طول عمر.
ه اکبر) از ھنگام بلوغ انسان آغاز شده و تا زمان مرگش ادام ی  ن نوع روزه (روزهیا

و پس از آن  یده جگر ماھیوثر و زاکدارد و افطار آن پس از مرگ و با آب حوض 
چ یه ھک ییھا  خواھد بود، نعمت یشگیھم یھا  ان نعمتیدر بھشت و در م یجاودانگ

 رده است.کخطور ن یچ قلبیده و به ھیرا نشنھا  آن یچ گوشیده و ھیرا ندھا  آن یچشم
 یله و نردبان برایوس ی  اصغر را به مثابه ی  روزهه کمتعال است  اللهن از رحمت یا

از  یو دور یھالاوامر  ی  ه انجام ھمهک یبرکا ی  بر قرار داده است. روزهکا ی  آغاز روزه
 رده است.ک یمتعال از آن نھ اللهه کاست  یزیھر آن چ

ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿د: یفرما  یچنانچه م  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ َ�ٰٓ� ٱلّصِ

ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  اید، روزه  ای کسانی که ایمان آورده« ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ٱ�َّ
که پیش از شما بودند [نیز] واجب شده بود؛   گونه که بر کسانی بر شما واجب شده است ھمان

 ».باشد که پرھیزگار شوید
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چ ثواب و یه ھکاست  یھیبر ندارند و بدکاصغر و ا ی  از روزه یا  چ بھرهیفار ھکاما 
ھا  آن تر از  ه گمراهکوان و بلیه ھمچون حکنه نخواھند داشت و بلین زمیدر ا یپاداش

 نند.ک  ینم خودداری یچ امریه از ھکباشند   یم

نَا ِ�ََهنََّم َكثِٗ�� ّمَِن ﴿د: یفرما  یمتعال م الله
ۡ
�ِس� لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َولََقۡد َذَر� ّنِ َوٱۡ�ِ ٱۡ�ِ

نَۡ�ٰ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكٱۡ�

ُ
ٓۚ أ وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِها ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�ۡبِ�ُ

َ
ِم َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ٰفِلُونَ 
ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
یاری از جّنیان و تردید، بس و بی« ]١٧٩[األعراف:  ﴾١٧٩بَۡل ُهۡم أ

[حقایق را] درک ھا  آن ه باکھایی دارند  ] دل هکایم؛ [چرا  آدمیان را برای دوزخ آفریده
بینند و  ھای توان و تدبیر الھی را] نمی [نشانهھا  آن ه باکنند و چشمانی دارند ک نمی

 ه [ازکبلشنوند. آنان ھمچون چارپایانند،  [سخنان حق را] نمیھا  آن ه باکھایی دارند  گوش
 ».تر. [آری،] آنانند که [از آخرت] غافلند ھم] گمراهھا  آن

 گاه روزهیجا
ان یمتعال جھت بزرگداشت و ب اللهان اسالم است. کن چھارم از ارکرمضان ر ی  روزه

 یمتعال روزه را در سال دوم ھجر اللهرا به خود نسبت داده است.    شرافت روزه، آن
ن فرض یشیپ یھا  ن امت و امتیرا برا   روزه، آن یواالگاه یل جایفرض نمود. و به دل

 .ُنه رمضان را روزه گرفت کات مباریدر طول ح ج اللهرده است. و رسول ک

 فضل ماه رمضان

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١
ُ
ِٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

ۡو  َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدىٰ 
َ
ۡهَر فَلَۡيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ َوٱلُۡفۡرقَاِن� َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ٱلشَّ

 ْ ُ بُِ�ُم ٱلۡيُۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم ٱۡلُعۡ�َ َوِ�ُۡكِملُوا َخَرۗ يُرِ�ُد ٱ�َّ
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ َ�َ 

 ٰ َ�َ َ واْ ٱ�َّ ُ ةَ َوِ�َُكّ�ِ ماه رمضان، « ]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ٱۡلعِدَّ
[ماھی] است که قرآن در آن نازل شده است؛ [کتابی] که راھنمای مردم است و دالیل 
آشکاری از ھدایت [با خود دارد] و جداکننده [حق از باطل] است. پس ھر یک از شما [که 

کس که بیمار یا در سفر   ا دریابد، باید آن را روزه بدارد و ھرُمقیم و سالم است و] این ماه ر
باشد، [باید به تعداد روزھایی که روزه نگرفته است] روزھای دیگری [را روزه بگیرد]. الله [با 

داری در ماه  خواھد تا [بتوانید روزه خواھد و دشواری نمی بیان این احکام،] برایتان آسانی می
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و الله را برای آنکه شما را ھدایت کرده است، به بزرگی یاد کنید؛ باشد رمضان] را کامل کنید 
 ».که شکر گزارید

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
َنَِّة، «قَاَل:  ج أ

ْ
بَْواُب اجل

َ
إَِذا َجاَء َرَمَضاُن ُ�تَِّحْت أ

يَاِط�ُ  َدِت الشَّ بَْواُب انلَّاِر، وَُصفِّ
َ
 ١.»وَُغلَِّقْت أ

 یچون رمضان فرا رسد درھا«فرمود:  ج اللهه رسول کت است یروا س رهیاز ابوھر
 ».شوند  یده میشکر ین به زنجیاطیشوند و ش  یدوزخ بسته م یشوند و درھا  یبھشت باز م

 فضل روزه

بَْواٍب، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  -١
َ
ِ�يَها بَاٌب �َُس�َّ يِف اجلَنَِّة َ�َماِ�يَُة أ

ائُِمونَ   الصَّ
َّ

�َّاَن، َال يَْدُخلُُه إِال  ٢.»الرَّ
در بھشت ھشت دروازه : «فرمود ج پیامبره کت است یروا س از سھل بن سعد 

 ».شوند  یداران وارد آن نم  ه جز روزهک است انیبا نام َر  یا  وجود دارد، در آن دروازه

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
ََسنَُة «: ج قَاَل رَُسوُل اهللاِ  قَاَل: س َ�ْن أ

ْ
لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم يَُضاَ�ُف، احل

ْجِزي بِهِ 
َ
نَا أ

َ
ْوَم، فَإِنَُّه يِل َوأ  الصَّ

َّ
: إِال  َسبْعِمائَة ِضْعٍف، قَاَل اُهللا َعزَّ وََجلَّ

َ
ْمثَالَِها إىِل

َ
، يََدُع َعرْشُ أ

ْجِ� 
َ
ائِِم  ،َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن أ  ،فَرَْحتَاِن: فَرَْحٌة ِعنَْد فِْطِرهِ، َوفَرَْحٌة ِعنَْد ِلَقاِء َر�ِّهِ لِلصَّ

ْطيَُب ِعنَْد اِهللا ِمْن ِر�ِح الِْمْسِك 
َ
ُلُوُف ِ�يِه أ

َ
 ٣.»َوخل

ھر عمِل انسان چند برابر : «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س رهیاز ابوھر 
 اللهابد. ی  یش میانسان از ده تا ھفتصد برابر افزا یک(پاداش) ھر عمل ن گردد و یم

دھم.   یرا م   من است و من خود پاداش آن یه آن براکد: جز روزه یفرما  یمتعال م
 یاست: شاد یدار دو خوشحال  روزه یند. براک  یش را به خاطر من رھا میشھوت و غذا

دار نزد   بد دھان روزه یبه ھنگام مالقات پروردگارش؛ و بو یبه ھنگام افطار و خوشحال
 ».تر است  خوشبو کمش یاز بو الله

                                           
 با لفظ مسلم ١٠٧٩حدیث شماره و مسلم  ٣٢٧٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١١٥٢و مسلم حدیث شماره  ٣٢٥٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ مسلم ١١٥١و مسلم حدیث شماره  ١٨٩٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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يِب ُهَر�َْرةَ  -٣
َ
ُ َما «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر هل

َم ِمْن َذنِْبهِ   ١.»َ�َقدَّ
مان یس ماه رمضان را با اکھر: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س رهیاز ابوھر

 ».شود  یده میبخش یرد، گناھان گذشته وید پاداش روزه بگیو ام

 ام روزهکاح -٢
 رمضان ی  م روزهکح

 ییه تواناک یم، در صورتیرمضان بر ھر مرد و زن مسلمان بالغ، عاقل، مق ی  روزه
 ا نفاس نباشند.یض ید در حالت حیروزه گرفتن داشته باشد، واجب است. و زنان با

 ش فرض نمود.یپ یھا  این امت ھمچون امت یمتعال روزه را برا الله

َياُم َكَما ُكتَِب ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  اید،  ای کسانی که ایمان آورده« ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣َ�َ ٱ�َّ
که پیش از شما بودند [نیز] واجب   گونه که بر کسانی روزه بر شما واجب شده است ھمان

 ».شده بود؛ باشد که پرھیزگار شوید
 «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -٢

َ
نَّ ال

َ
ِْسَالَم بُِ�َ ىلَعَ مَخٍْس: َشَهاَدِة أ

ْ
إِنَّ اإل

َيِْت 
ْ

اَكِة، وَِصيَاِم َرَمَضاَن، وََحجِّ ابل َالِة، َو�ِيتَاِء الزَّ  اُهللا، َو�ِقَاِم الصَّ
َّ

َ إِال
َ

 ٢».إِهل
ه بنا شده یاسالم بر پنج پا: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا ب از ابن عمر

 ی  ات، روزهکنماز، پرداختن ز ی  ست، اقامهیجز الله ن یه معبود بر حقکنیا یگواھاست: 
 ».ت الله الحرامیرمضان و حج ب

 اثبات وارد شدن ماه رمضان
 شود:  یدن ماه رمضان با دو امر ثابت میفرا رس
 ییباال یینایب ی  ه از قوهک یمسلمان عادل یده شدن ھالل ماه رمضان از سویالف) د

 ند.ک  ینم یا زن تفاوتیه مرد باشد کنیبرخوردار باشد. و ا

                                           
  ٧٦٠و مسلم حدیث شماره  ١٩٠١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ١٦و مسلم حدیث شماره  ٨شماره متفق علیه؛ بخاری حدیث  -٢
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ن روز خود یماُ   یده نشود و ماه شعبان به سیه ھالل ماه رمضان دک یب) در صورت
 امل شود.کروز  یبرسد و س

يِب 
َ
فِْطُروا لُِرْؤَ�ِتِه، : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

َ
َ ُصوُموا لُِرْؤ�َِتِه َوأ فَإِْن ُ�يبِّ

َة َشْعبَاَن ثََالِ��َ  ْ�ِملُوا ِعدَّ
َ
 ١.»َعلَيُْ�ْم فَأ
ماه رمضان ھالل دن یبا د: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س رهیاز ابوھر

؛ و اگر ھالل ماه د)ید کنید (و عییروزه بگشادم ھالل ماه شوال ید و با دیریروزه بگ
 ».دینکامل محاسبه کروز  یت نبود، شعبان را سی(رمضان) قابل رو

 ت ھالل رمضانیام روکاح
شود. و اگر ھالل ماه   یدن ماه رمضان ثابت شد، روزه گرفتن واجب میچون فرا رس

ام   یس-آن روز  یده نشد، فردایام شعبان د  یآسمان در شب س یرمضان با وجود صاف
ا گرد و غبار ی بودن ھوا یل ابرین اگر به دلیشود؛ ھمچن  یروزه گرفته نم -  شعبان

ست و ھشت روز روزه گرفتند و پس از یشود. و اگر مردم ب  ین عمل میده نشود، چنید
د را روزه یه روز بعد از عکنند و الزم است ک  یدند، افطار میآن ھالل ماه شوال را د

دند، یروز روزه گرفتند و ھالل ماه شوال را ند ینفر س یکرند. و اگر با شھادت یبگ
 نند.یه ھالل شوال را ببکنینند تا اک  یافطار نم

 نندیب  یھالل ماه رمضان را م که کسانیا ی یسک
نند، بر آنان واجب است روزه یھالل ماه رمضان را بب ینیاھل سرزم گاهھر -١

ان یآغاز روزه و پا یبرا یا  ن و منطقهیمطالع ھالل مختلف است. ھر سرزم ؛ زیرارندیبگ
دن ھالل ماه در ھر منطقه ین وابسته به دیام مخصوص به خود دارد. و کآن ح

ده ید یزن نان مغربکسا ید برایده شد باین اگر ھالل ماه در مشرق دیباشد. بنابرا  یم
نان مشرق که حتما نزد ساکست یده شود الزم نینان مغرب دکسا یشود. و چون برا

منطقه  یکده شدن ھالل ماه رمضان در ید یده شود. و اگر تمام مسلمانان بر مبناید
 ند.ک  یم ین خود داللت بر وحدت و برادریه اکوست یکن یرند، امریروزه بگ

 یکنان کرد و سایه با دولت خود روزه بگکالزم است  ین بر ھر مسلمانیبنابرا -٢
ن یدر اھا  آن از یبا دولت ھمراه بوده و برخ یه برخکم نشوند یمنطقه به دو گروه تقس

                                           
 با لفظ بخاری ١٠٨١و مسلم حدیث شماره  ١٩٠٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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متعال از  اللهه کای نشوند   و تفرقه یندگکه مانع پراکنیتا اگران ھمراه باشند یامر با د
 رده است.ک یآن نھ
نه ین زمیدر ا یو یند و گواھیھالل ماه شوال را بب ییخود به تنھا یسکاگر  -٢

 یو یند و گواھیس ھالل ماه شوال را ببکرد؛ و ھریگ  یانه روزه میرفته نشود، مخفیپذ
ده شود، ھالل یند. و اگر ھالل ماه رمضان در روز دک  یانه افطار میرفته نشود، مخفیپذ

د از نظرھا پنھان شود، ھالل شب یشود. و اگر قبل از خورش  یش رو محسوب میشب پ
 گذشته بوده است.

 دن رمضانیم اعالن فرا رسکح
دن یل مشروع و مباح، فرارسیه با استفاده از وساکبر امام مسلمانان واجب است  

ت ھالل ماه رمضان شرعا ثابت شده یه روکاست  ین زمانیند. و اک ماه رمضان را اعالن
 ار آسان و محقق است.یمتعال بس اللهن امر به فضل یباشد. و امروزه ا

ن را در یمختلف زم ید مسلمانان در نواحیه روزه و عکم یخواھ  یمتعال م اللهاز 
 زمان قرار دھد.  یک

 داند  یوقت رمضان را نم که کسی ی  م روزهکح
داند، سه   یبودن و ... نم ی، زندانیورکچون  یلیوقت روزه را به ھر دل که کسی

 حالت دارد:
ه پس از رمضان باشد، کنیا ایھمزمان با ماه رمضان باشد  یو ی  روزه رگاالف) 

ست. یح نیصحھا  آن ه روزه گرفتن درک ییح است، مگر در مورد روزھایاش صح  روزه
 د)ی(مثل روز ع

ح یرمضان صح ی  قبل از ماه رمضان روزه گرفته باشد، به عنوان روزهب) اگر 
 را قبل از وقت آن انجام داده است. یعبادت ؛ زیراستین

ست. چون شب وقت یح نیاش صح  ج) اگر در شب و نه روز، روزه گرفته باشد، روزه
 ست. یروزه گرفتن ن

ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ﴿د: یفرما  یمتعال م الله َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ
� َكَما  ٓ إِۡ�ٗ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � ٱۡ�تََسَبۡتۗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱۡغفِۡر َ�َا  َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ٱ�َّ
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نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ
َ
کس جز   الله به ھیچ« ]٢٨٦[البقرة:  ﴾٢٨٦َوٱرَۡ�َۡناۚٓ أ

به سوِد اوست و آنچه کند. آنچه [از خوبی] به دست آورده است  به اندازۀ توانش تکلیف نمی
پروردگارا، اگر فراموش «[بدی] کسب کرده است به زیان اوست. [پیامبران و مؤمنان گفتند:] 

یا خطا کردیم، ما را بازخواست نکن. پروردگارا، باِر گران [و تکلیف سنگین] بر [دوش] ما 
ز ما بودند [= مگذار؛ چنان که آن را [به مجازات گناه و سرکشی،] بر [دوش] کسانی که پیش ا

یھود] نھادی. پروردگارا، آنچه که تاب تحملش را نداریم بر [دوش] ما مگذار و ما را بیامرز و به 
 ».ما رحم کن. تو یار [و کارساِز] مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان

 ندک  یرد سپس مسافرت میگ  یروزه م یدر شھر که کسیم کح
 یم وکرد، حکمسافرت  یگریروزه گرفت و سپس به شھر د یدر شھر یسکچون 

نان آن کرده است. پس ھمراه ساکن سفر آه ه بکاست  یم شھرکدر روزه و افطار ح
رد، کد یروز ھمراه آنان ع ٢٩از تر  کم ند. اما اگرک  یشھر و مطابق با اوقات آن افطار م

روز روزه گرفت، جز به  یسش از یرد. و اگر ھمراه آنان بیروز روزه بگ یکد یپس از ع
 ند.کد یند و اگر به شھرش بازگشت، ھمراه آنان عکد نیھمراه آنان ع

 ت روزهین
ن راستا یند و در اکسب پاداش رمضان تالش ک یبرا یواجب است ھر مسلمان -١

د از ی، تظاھر، تقلییا، خودنمایر یرد نه از روید پاداش روزه بگیمان و امیرمضان را با ا
متعال به آن دستور داده است و  اللهرد چون یانش؛ روزه بگیاز ھمشھر یرویا پیمردم، 

ن یر عبادات چنیدر سا یدگاه ویز دیمتعال داشته باشد و ن اللهرا از    د و پاداش آنیام
 باشد.
واجب، در شب قبل از طلوع فجر واجب است. چه روزه  ی  روزه یردن براکت ین -٢

ل ماه ک یبار برایک؛ و در مورد رمضان چون یگریب دواج ی  ا روزهیماه رمضان باشد 
 ؛ندک  یت میفاکت شود، یبار نیک یمتوال یز در مورد روزھایاست و ن یافکند، کت ین

 باشد.  یروز م یک ی  روز ماه رمضان به مثابه یردن است. و در واقع سکت ین ،اصل زیرا
ه بعد از طلوع کاست  ین زمانیز است و ایز جایردن روزه نفل در روز نکت یاما ن
 نخورده باشد. یزیفجر چ

ه در شب از وجوب آن کح است یفرض در روز صح ی  ت روزهین یدر صورت -٣
ل و برھان در وسط روز اقامه شود، یت ماه با دلیه اگر روک  افته باشد. چنانیاطالع ن
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 ت ھاللیافتن از رویاگر قبل از اطالع  یو حتد نک یاردروز از خوردن خود یباق
پس از  ؛ زیراستیالزم ن یآن روز بر و ییآوردن قضا یخورده باشد، به جا یزیچ

 را انجام داده است.   اطالع از امر واجب آن
ار شود، یه ھوشک یا  وانهید دھماننواجب شود  یروزه در روز بر و که کسی -٤

روز ه در کز است یجاھا  آن یه مسلمان شود و ... براک یافرکه بالغ شود و ک کیودک
روز را روزه  یدن در ھمان روز باشد و باقیا نوشیپس از خوردن  گرچهنند کت روزه ین
 ست.یالزم نھا  آن آن روز بر ییآوردن قضا یرند و به جایگ  یم

غالب  یند و پس از سحری، خواب بر وک یرده و سحرکت روزه ین که کسی -٥
ندارد. اما  ییح است و قضایصح یو ی  دار نشود، روزهید بیشود و تا بعد از غروب خورش

ار بوده و الزم است توبه ک رده باشد، گنهکو تساھل  یوتاھکن مورد یه در اک یدر صورت
 ند.کرده و طلب آمرزش ک

ن کروزه از دو ر ؛ زیرارده استکقت افطار یند، درحقکت افطار یس نکھر -٦
ِت ین چون نیبنابرادن؛ یاز خوردن و نوش یاردت و خودیل شده است: نکیتش یاساس

باشد. و   یاعمال م ی  ه درواقع اساس ھمهکن اول روزه باطل خواھد شد کند، رکافطار 
 ت است.ین ارکان عبادت، نیتر  و مھم ترین بزرگه کبل

د: اگر فردا رمضان بود، روزه یام شعبان بخوابد و بگو  یشب س که کسی -٧
 ی  به عنوان روزه یو ی  آن شب رمضان است، روزه یرم؛ و مشخص شود فردایگ  یم

 ح است.یماه رمضان صح

 ماریھنسال و بکافراد  ی  م روزهکح
ست، نتواند روزه یآن ن ید بھبودیه امک یماریو ب یھنسالکل یبه دل که کسی -١

 را غذا یریه روزه نگرفته، فقک یدر برابر ھر روز -م باشد یا مسافریچه مق-رد یبگ
ه ک یین غذا به تعداد روزھایند. بنابراک  یت میفاکاو را  ،غذا دادن به فقیرن یو ادھد 

ن مورد یفرستد. در ا  یمھا  آن یا برایرده کده و فقرا را دعوت یه دیروزه نگرفته، تھ
ه غذا کنیا ایرد، فقیری را غذا دھد یگ  یه روزه نمکان ھر روز یه در پاکار دارد یاخت

ه ک ییتواند در عوض روزھا  یز میندازد. و نیر بیرمضان به تاخرا تا آخر ھا  آن دادن به
 روزه نگرفته، در برابر ھر روز به مقدار نصف صاع از غذا به فقرا بدھد.
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ان شود، نه روزه بر او واجب یا دچار ھذیس عقل خود را از دست بدھد کھر -٢
تاب کباشد. و قلم حساب و   یدر اصطالح مرفوع القلم م یو زیراآن؛  ی  فارهکاست و نه 

 ف از او برداشته شده است.یلکو ت

َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِيَن مِن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َن ِمنُ�م  ١٨٣ٱ�َّ يَّاٗما مَّ
َ
� ٰ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ مَّ

 � َع َخۡ�ٗ ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� َ�َمن َ�َطوَّ ۚ َوَ�َ ٱ�َّ َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة َسَفرٖ فَعِدَّ

ْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ن تَُصوُموا
َ
ۥۚ َوأ ُ ای « ]١٨٤-١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٤َ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ

که پیش از   گونه که بر کسانی اید، روزه بر شما واجب شده است ھمان که ایمان آوردهکسانی 
داری  شما بودند [نیز] واجب شده بود؛ باشد که پرھیزگار شوید. روزھایی معین [را روزه

اندازۀ آن روزھایی که نتوانسته است   کس از شما که بیمار یا مسافر باشد، [به نید]؛ و ھر ک
تعدادی از روزھای دیگر [را روزه بگیرد]؛ و بر کسانی که توانایی آن را ندارند، روزه بگیرد] 

دادن به یک تھیدست است؛ و ھر کس  الزم است کفاره بدھند [و آن، به ازای ھر روز،] خوراک
بخشی، به سوِد اوست و] برایش بھتر است؛ و  کند، آن [افزوننیکویی به میِل خود [بیشتر] 

 ».اری را] بدانید، روزه برایتان بھتر [از افطار و پرداخِت کفاره] استد اگر [فضیلت روزه

 ض و نفاس استیه در حالت حک یزن یم روزه براکح
 یزی) و نفاس (خونریودیپر -انه زنانیض (ھمان عادت ماھیه در حالت حک یزن

و رد ید روزه بگیط نباین شرایحرام است. در ا یمان) است، روزه گرفتن بر ویبعد از زا
 د.آوَر  یبه جا ییه روزه نگرفته، پس از رمضان قضاک ییدر عوض به تعداد روزھا

در وسط  یدار  ه روزهکنیا اید، شو کن دو حالت پایاز ا یکاگر در وسط روز از ھر
ردن، کافطار  یلکدن و به طور یست از خوردن و نوشیالزم نھا  آن روز مسافر شد بر

ن یا ییآوردن قضا یواجب است، به جاھا  آن ه برک یزیه تنھا چکنند بلک یداردخو
 روزھاست.

از  یانید عدم ھرگونه ضرر و زییا حج، با تایخاطر روزه ه ه بکز است یزنان جا یبرا
د اما ننکد، استفاده شو  یانه میه مانع عادت ماھک ییمتخصص، از داروھا کپزش یسو
 یز روال عادیھمه چنند تا ک خودداری ین عملیه از چنکن است یزنان بھتر ا یبرا

 ند.ک یخود را ط
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 ردهیزن حامله و ش یروزه برا
رد و اگر ترس یگ  یروزه گرفتن داشته باشد، روزه م ییرده اگر توانایزن حامله و ش

رده کند، در رمضان افطار ک  ا فرزندش احساس یدر مورد جان خود  یانیھرگونه ضرر و ز
بر وی  یا  فارهکآورده و  یرا به جا ن روزھایا ییرد و پس از رمضان قضایو روزه نگ

 نخواھد بود.

 روزه گرفتن در سفر
باشد.   ه در آن میکاست  یانکام نماز و روزه وابسته به مکاح یھر مسلمان یبرا -١
 ی  لهیا در وسین باشد یزم یبر روکند  نمی یتفاوت ،ه باشدک یانکه در ھر مک  چنان

دار از خوردن و     روزه ؛ایدر در یشتکا در یما در آسمان یا در ھواپیباشد  یا  هینقل
 .کند ری کرده و افطار میانوشیدن خودد

ردن و که افطار ک یردن در سفر افضل است. برای مسافرکبه طور مطلق افطار  -٢
ندارد، روزه گرفتن بھتر است. و اگر روزه  یتفاوت یو یروزه گرفتن در رمضان برا

ت قرار دارد. و در یدر اولو یو یردن براکل باشد، افطار کمش یو یگرفتن در سفر برا
او به ھمراه داشته باشد، افطار  یبرا یادیالت زکه روزه در سفر مشقت و مشک یصورت

 یرا به جا   آن ییواجب خواھد بود و پس از مسافرت و رمضان قضا یردن در حق وک
 آورد.  یم

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ائُِم ىلَعَ الُمْفِطِر، َوالَ  ج �َُسافُِر َمَع انلَّيِبِّ  ُكنَّا«قَاَل:  س َ�ْن أ فَلَْم يَِعِب الصَّ

ائِمِ    ١.»الُمْفِطُر ىلَعَ الصَّ
مسافرت  ج پیامبرما ھمراه «د: یگو  یه مکت است یروا س کاز انس بن مال

 که کسیو نه  گرفت یم یرادیرده اکه افطار ک یسکدار بر   م و در سفر نه روزهیردک  یم
 ».دانست  یز میجا یرادیدار ا  رده بر روزهکافطار 

 شود  یھوش میب که کسی ی  روزه
را    از آن یا بخشیرد اما تمام روز یگ  یو روزه مکند  می ت روزهین که کسی -١

 ح است.یاش صح  شود، روزه  یھوش میب

                                           
  ١١١٨و مسلم حدیث شماره  ١٩٤٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 از دست یماریا بی یھوشیل بیھا به دل  ر ماهیعقلش را در رمضان و سا که کسی -٢
؛ آورد یروزه و نمازش را به جا یست قضاید، الزم نیآ  یو سپس به ھوش مدھد  می
ار خود و با استفاده یس با اختکف از او برداشته شده است. اما ھریلکن حالت تیدر ا زیرا

خود شود، چون به  یھوشیا بیھا، سبب از دست دادن عقل   نندهکا مست یاز مخدرات 
 روزه و نمازش بر او واجب است. یآوردن قضا ید، به جایھوش آ

 داران  ام روزهکاح
ا ھمبستری یا بنوشد یبخورد  یزیچ یفراموش یدار در روز رمضان از رو  روزه گرا

ست. و اگر در حالت روزه در خواب محتلم یبر او ن یح است و گناھیاش صح  ند، روزهک
 ست.یبر او ن یند و گناھکد غسل یح است و بایاش صح  شود، روزه

ه ضرر داشته باشد، در کل و بلکاو مش یمار باشد و روزه گرفتن برایب که کسیو 
 ییقضا ،یافتن سالمتیو باز  یصورت روزه گرفتن بر او حرام است. و پس از بھبود  نیا

 د.آوَر  یرا به جا   آن
ر یتاخدار   روزه یباشد اما برا کبر پاکشه از حدث ایه مسلمان ھمکن است یافضل ا

 باشد.  ح مییصح یز است. و روزه ویض و نفاس تا طلوع فجر جایغسل جنابت و غسل ح
ند تا اینکه از کمسافر استفاده ن یعت برایازات شریقصد سفر دارد از امت که کسیو 

ت افطار یقصد مسافرت در رمضان دارد و ن که کسی یرد. و برایشھر فاصله بگ یآباد
شھر فاصله گرفته  یه از آبادک یند مگر زمانکه افطار نکن است یدر سفر دارد، سنت ا

 و دور شود.
دار   روزه یرد، براکد به آسمان بلند شد و پرواز یما قبل از غروب خورشیو اگر ھواپ

 یزین تصور چیس با اکند. و ھرکد غروب یه خورشکنیند تا اکه افطار کست یز نیجا
ا یروز بوده است،  ،یو غذا خوردِن ه ھنوز شب است اما مشخص شود، ھنگام کبخورد 

رده و وقت مغرب داخل کد غروب یا خورشیه گوکرده باشد کن تصور افطار یکه با ا نیا
ح است و یصح یو ی  ه ھنوز غروب نشده بود، روزهکشده است، اما مشخص شود 

 ست.یالزم ن یبر و ییقضا
 یند، مثال براکاش را بش  ند و روزهکعمدا افطار  یگریس به خاطر مصلحت دکو ھر

اجر و  ؛ردن آتش و ...کا خاموش یه در حال غرق شدن است ک ینجات دادن انسان
بر او  یآورد و گناھ یآن روز را به جا یه قضاکدارد و فقط الزم است  یپاداش بزرگ

 ست.ین
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 ندک  ید غروب نمیه خورشک ییھا  نیت روزه در سرزمیفکی
ز یو نکند  نمی د در تابستان غروبیه خورشککند  می یزندگ ینیدر سرزم که کسی

ه شش ماه روز است ککند  می یزندگ ینیه در سرزمکنیا ایکند  نمی در زمستان طلوع
د اوقات نماز و روزه یط باین شرایم است، در اکمشابه آن حا یطیا شرایو شش ماه شب 

ست و چھار ساعت بوده و یه شب و روزش بک ینین سرزمیتر  یکخود را بر اساس نزد
 د.نکم یتنظ    از ھم جداست،

ه شب و روزش با طلوع فجر و غروب کاقامت دارد  ینیدر سرزم که کسیو 
براساس اوقات  -باشد یاز شب و روز طوالن یکی گرچه-د، شو  ید از ھم جدا میخورش

 خواند.ب را شزو نما   گیردب روزه عتیمقدر در شر

َ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله ْ ٱ�َّ � فَٱ�َُّقوا ْ َخۡ�ٗ نفُِقوا
َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
ْ َوأ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعوا

نُفِسُ�مۡ 
َ
توانید، از الله پروا کنید و [حق را] بشنوید و فرمان  تا آنجا که می« ]١٦[التغابن:  ﴾ّ�ِ

 ».برید و انفاق کنید که برای خود شما بھتر است

 ندک کرمضان را تر ی  روزه که کسیم کح
شود. اما   یافر مکند، ک کرا تر   رمضان، آن ی  ار وجوب روزهکانس بر اساس کھر
ح خواھد بود اما یشود. و نمازش صح  یافر نمکند، ک کرا تر   آن یتنبل یاز رو که کسی

 رده است. ک کان اسالم را ترکاز ار ین بزرگکر ؛ زیراشده است یب گناه بزرگکمرت

ۡو فَلۡيَۡحَذرِ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
که از فرمان[و احادیث صحیح]ش   پس کسانی « ]٦٣[النور:  ﴾٦٣يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

کنند، باید بترسند از اینکه اندوه و بالیی بر سرشان بیاید یا به عذابی دردناک  سرپیچی می
 ».گرفتار شوند

 ه ظرف غذا در دست دارد:ک  یشنود درحال  یاذان صبح را م یصدا که سیکم کح
ه ظرف غذا در دست دارد، از غذا کشنود   یم یاذان را در حال یصدا که کسی

 ند.کازش را بر طرف یه نکنیشد تا اکخوردن دست ن

 نندک  یه روزه را باطل مک یامور
 در روز رمضان. یدن عمدیخوردن و نوش -١
 جنسی) در روز رمضان. ھمبستری (آمیزش -٢
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ا ... در یا استمنا یدن ھمسر یدر اثر بوس یداریدر ب یمن ی  انزال خود خواسته -٣
 روز رمضان.

 در روز رمضان. یّذ غَ مُ  یھا  استفاده از آمپول -٤
شوند و   یداند باعث ابطال روزه م  یه مک  ین موارد را عمدا و درحالیدار ا  چون روزه

 شود.  یاش باطل م  اد نبرده باشد، انجام دھد، روزهیاش را از   در صورتی که روزه
 ض و نفاس در روز رمضان.یخروج خون ح -٥
 ارتداد از اسالم. -٦
 ه دو نوع است:یلکز یالیه؛ دیلکز یالید -٧

ھا و   از رگ یکیمار از یدن خون بیشکعبارت است از  هکز از راه خون؛ یالیالف) د
به آن  یه مواردکنیه دارد عالوه بر ایلکچون  یردکه عملک یقرار دادن آن در دستگاھ

گردد.   یا چھار ساعت به بدن بر میدر مدت سه  کن خون پایشود. سپس ا  یاضافه م
 ند.ک  یند اما روزه را باطل مکش  ین خون از بدن و وارد شدن به آن وضو را نمیخروج ا

ر ناف گذاشته یو زن ناف یمار بیم بکدر ش یا  لوله ،ن نوعی؛ در ایز صفاقیالیب) د
ردن ک یمار به خالیند. سپس بک  یگر را جمع میعات دیه خون و ادرار و ماکشود   یم

 پردازد.  ین لوله میات ایمحتو
ند اما کش  یشود خون باشد، وضو را نم  ین لوله خارج میم آن: اگر آنچه از اکاما ح

وضو را  -گونه است نیاه اغلب ک-ن دو باشد یاژگی یوبا  یزیا چیا مدفوع یاگر ادرار 
 ند.ک  یند و روزه را باطل نمکش  یم

گران حرام ید یدار و حت  روزه یشود، برا  ینه خارج میه از سکقورت دادن خلطی  -
 شود.   یبدن مضر است. اما باعث ابطال روزه نم ید بوده و برایپل ؛ زیرااست

را   د آنیرا بچشد، نبا ییه غذاکنیا ایش خارج شود یھا  ا دندانیاز زبان  یخون اگر
 شود.  یاش باطل م  را قورت دھد، روزه   دار آن  قورت دھد؛ و چون روزه

 انواع مبطالت روزه

 مبطالت روزه بر دو نوع ھستند
ت آن شود. ید باشد و موجب تقویآن مف یه براکبه بدن  یالف) وارد شدن مواد

مار؛ یق خون به بیتزرز قبیل اباشد.   ن دو مییم اکدن و آنچه در حیمانند خوردن و نوش
ننده و کا مواد مست یدن خون یبدن ضرر دارد مانند نوش یه براک یا وارد شدن موادی

 ھا. نیامثال ا
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را به    ف شدن آنیجسم و ضع یو فرسودگ کیه خشکاز بدن  یب) خروج مواد
ض و یخون حد مانند جماع و استمناء و یافزا  یبدن م ید و بر ضعف و سستدنبال دار

 نفاس.

 ارندیشود، بس  یباطل نمھا  آن ه روزه باک یامور
، احتالم، یادرار یاندن قطره در مجارکق آمپول، چیدن، تزریشکاز جمله: سرمه  

 یھا  اف، استفاده از عطر، رنگ، روغن، پماد، چسبی، ش)داخل َفْرج( ھبلمَ  یشستشو
، قورت دادن آب ینیچشم و گوش و ب ی  ھا، بخور، حنا، قطره  زخم ی، مداوایدرمان

ھا،   ، خون زخمیزیدھان، استفراغ، حجامت، رگ زدن، خون دادن، خون دماغ، خونر
 یا نظافت، اسپریشدن  کخن یردن براک، غسل یدو َو  یذدن دندان، خروج مَ یشک

 نند.ک  ین موارد روزه را باطل نمیر دندان؛ تمام ای، خمیتنفس
ن و یمانند انسولکند  نمی ه باشد، روزه را باطلینه تغذوا و امد یو آمپول چون برا

 یر زبانیز یھا  ن قرصیر انداختن آن تا شب بھتر است. ھمچنیمانند آن؛ ھرچند به تاخ
 یزیچ ؛ زیراندک  یشود، روزه را باطل نم  یاستفاده م یقلب یھا  یماریدرمان ب یه براک
ه ین جھت شبیشوند و از ا  یم دهکیه در دھان مکشود بل  یم نمکوارد شھا  آن از

 از آن قورت داده نشود. یزیه چکن شرط یردن است اما به اکمضمضه 
ق دھان وارد حلق و از یالت آن از طرکمعده و مش یبررس یه براکان کن پزشیدورب

ند. مگر ک  ی) روزه را باطل نمیوپکنند (آندوسک  یو سپس معده م یجا وارد مر آن
ه کوارد معده شود  یه به راحتک نیباشد تا ا یلغزنده و مغذ یا  ه آغشته به مادهک یزمان
 ) یوپکشود. (در اصطالح گاستروس  ین صورت باعث ابطال روزه میدر ا
ق بو یاز طرکند  نمی یند؛ تفاوتک  یاز اعضا روزه را باطل نم یبرخ یموضع یحس  یب

؛ تمام یدیق وریا تزریر پوست یز کخش یردن سوزنکق وارد یا از طریدن باشد یشک
شوند و عقل و   یم نمکھستند و وارد ش یموضع ؛ زیراندک  ین موارد روزه را باطل نمیا

مار تمام روز به یه بکچنان باشد  یھوشیشود. اما اگر ب  یل نمیزاھا  آن خرد به ھمراه
د، یاز روز به ھوش آ یست و اگر بخشیح نیاش صح  ن صورت روزهید، در ایایھوش ن

 ح است.یاش صح  روزه
مصداق خوردن و ؛ زیرا کند نمی ز روزه را باطلین ھا گر )زدنن بالُ آنژیوپالستی (

 ستند. یدن نینوش
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انجام  یاز مرد برا یاما خروج منکند  نمی در رحم زن روزه را باطل یح مصنوعیتلق
ه خود باعث خارج شدن آن از ککند  نمی یو تفاوتکند  می اش را باطل  ح روزهیعمل تلق

 نند.که از بدن او خارج کنیا ایبدن شود 
زنان،  یبرا ٢یودین استفاده از آیند. ھمچنک  یروزه را باطل نم ١یوپکستروسیھ

 ند.ک  یروزه را باطل نم
د، روزه را باطل یآ  یرون مینه از فرج بیه به ھنگام معاک یھا و خون  و رطوبت

 ند. ک  یه روزه را باطل مکض و نفاس است یفقط خون ح ؛ زیراندک  ینم
 ا آب به ھمراه داشته باشد.ی ییه مواد غذاک یمگر زمانکند  نمی ز روزه را باطلین ٣هیتنق

ُ بُِ�ُم ٱۡليُۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم ٱۡلُعۡ�َ َوِ�ُۡكِملُواْ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله يُرِ�ُد ٱ�َّ
واْ  ُ ةَ َوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ ٱۡلعِدَّ َ�َ َ الله [با بیان این « ]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

داری در ماه رمضان]  خواھد تا [بتوانید روزه خواھد و دشواری نمی احکام،] برایتان آسانی می
که شکر را کامل کنید و الله را برای آنکه شما را ھدایت کرده است، به بزرگی یاد کنید؛ باشد 

 ».گزارید

 دار  روزه یخون برا یاھدا
ر افتد تا یاما بھتر است تا بعد از افطار به تاخکند  نمی خون روزه را باطل یاھدا

 نشود. یه دچار ضعف و سستکنیا

                                           
دھد بتواند داخل رحم زن را برای تشخیص  نوعی عمل جراحی است  که به پزشک اجازه می -١

ھای غیر طبیعی و نیز برخی از اشکاالت در ساختمان رحم بررسی کند. این عمل   خونریزی علت
باشد، انجام   ی باریک مجھز به دوربین و چراغ می  با استفاده از ھیستروسکوپ که یک لوله

تواند جھت   وسکوپی میشود. ھیستر  ژن و از دھانه رحم وارد رحم می                               شود. که از طریق وا می
 تشخیص یا برای جراحی باشد.

وسیله کوچکی است که برای جلوگیری از بارداری، توسط پزشک یا ماما در  ) IUD(یودیای   -٢
 شود.  داخل رحم زنان قرار داده می

ی بزرگ از راه مقعد، جھت پاک   تنقیه یا اماله به فرو کردن آب یا ھر مایع دیگر به داخل روده -٣
 شود.   دن روده از پلیدی و غائط دیر مانده و فساد انگیز گفته میکر
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 روه استکدار م  روزه یآنچه برا
روه کدن غذا بدون ضرورت میدار مبالغه در مضمضه و استنشاق و چش  روزه یبرا

ردن بزاق دھان و قورت دادن آن و حجامت در صورتی که به ضعف کز جمع یاست. و ن
 روه است.کمنجر شود، م یو سست

 دار واجب است  آنچه بر روزه
ه باعث باطل شدن کدن و ... یچون خوردن و نوش یدار از امور  واجب است روزه

روغ و ز واجب است از دیند. و نک خودداری یشود به ھنگام طلوع فجر ثان  یروزه م
 است. تر بیشن مساله در رمضان ید اکیند ھرچند تاک یدور یدشنام در ھر زمان

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
وِر َوالَعَمَل بِِه َواجلَْهَل، فَلَيَْس «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّ

ابَهُ  ْن يََدَع َطَعاَمُه َورَشَ
َ
ِ َحاَجٌة أ َّ�ِ«.١  

ه س دروغ و بھتان و عمل بکھر: «فرمود ج اللهت است رسول یروا س رهیابوھراز 
 ».دن نداردیاز خوردن و نوش یز ویبه پرھ یازین اللهند، کن و جھل را رھا نآ

 وصال در روزه
ه آب کنیش از دو روز پشت سرھم بدون ایا بیوصال عبارت است از روزه گرفتن دو 

 شود. ن روزھا استفادهین ایدر ب ییو غذا

 وصال بر دو نوع است: ی  روزه
 است. یز است. اما خالف اولین نوع روزه جایوصال از سحر تا سحر؛ ا ی  روزه -١
؛ از یا چند روز به صورت متوالیروز  دای آنفر وصال از سحر تا مغرب ی  روزه -٢
 شده است.  یوصال به این صورت نھ ی  روزه

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن «َ�ُقوُل:  ج �

َ
َراَد أ

َ
يُُّ�ْم أ

َ
َال تَُواِصلُوا، فَ�

َحرِ  ، قَاَل: ، »يَُواِصَل، فَلْيَُواِصْل َحىتَّ السَّ ِ لَْسُت َكَهيْئَِتُ�ْم «قَالُوا: فَإِنََّك تَُواِصُل يَا رَُسوَل ا�َّ
�ِيُت يِل ُمْطِعٌم ُ�ْطِعُمِ�، وََساقٍ 

َ
  ٢.»�َْسِق�ِ  إِ�ِّ أ

ھا را به   روزه: «فرموده کدم یشن ج اللهد: از رسول یگو  یم س ید خدریسعابو
ا چند روز پشت سر ھم روزه یدو  یزید (بدون افطار و خوردن چینکگر وصل نیدیک

                                           
 ٦٠٥٧بخاری حدیث شماره  -١
  ١٩٦٧بخاری حدیث شماره  -٢
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ند. کن یرد، تا ھنگام سحر چنیوصال بگ ی  از شما خواست روزه یسکد) اگر یرینگ
د؟ یریگ  یوصال م ی  ، شما روزهاللهرسول ای  : گفتنداصحاب ». بخورد) یزی(آنگاه چ

ه کنم ک  یم یسپر یستم، من شب را در حالیمن ھمچون شما ن: «فرمود اللهرسول 
 ». دھد یپروردگارم به من آب و غذا م

 دار  روزه یدن و در آغوش گرفتن ھمسر برایبوس
ز است ھرچند یدار جا  روزه یردن و در آغوش گرفتن ھمسر براکدن و لمس یبوس

نترل داشته باشد. اما اگر کشتن یه بر خوکاست  ین زمانیشھوت شود و ا یکباعث تحر
 وجود دارد، حرام خواھد بود. یترس انزال من

ْملََكُ�ْم « ج قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  
َ
ُ�َقبُِّل َو�ُبَارِشُ وَُهَو َصائٌِم، َوَ�َن أ

ْر�ِهِ   ١.»ِإلِ
 گرفت  ید و در آغوش میبوس  ی(ھمسرانش) را م ج اللهد: رسول یگو  یم ل شهیعا

 تر بود.   یش، قویز خوینترل غراکشما در  ی  ه روزه بود. و او از ھمهک  یدر حال

 (جماع) در روز رمضان یزش جنسیآم
 یا در آغوش گرفتن ھمسر و بدون جماع، موجب انزال منیبا استمناء  که کسی -١ 

ند و پس از رمضان کد توبه یار خواھد بود. و باک  حرمت روزه، گنه کل ھتیشود، به دل
 ست. یبر او ن یا  فارهکآورد اما  ین روز را به جایا ییقضا

رد و در روز رمضان با یند و در سفر روزه بگکس در رمضان مسافرت کھر -٢
ز یندارد و ن یا  فارهکواجب است و  ین روز بر ویا ییند، قضاکھمسرش مجامعت 

 مسافر است.؛ زیرا بر او نخواھد بود یگناھ
ه ک  یعمد و درحال یم است، از رویه مقک  یدر روز رمضان و درحال که کسی -٣

گاه است و نیم اکنسبت به ح را فراموش    اد دارد و آنیاش را به   ز روزهین مساله آ
گذاشتن حرمت رمضان ر پا یل زیب جماع با ھمسرش شود، به دلکرده است، مرتکن

شود. اما اگر   یواجب م یفاره بر وکند و عالوه بر آن قضا و کد توبه یار بوده و باک  گنه
رده باشد، که روزه رمضان را فراموش کنیا ایا جاھل باشد ینه مجبور ین زمیدر ا

                                           
 با لفظ بخاری ١١٠٦و مسلم حدیث شماره  ١٩٢٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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ست. و زن و مرد در یبر او الزم ن یا  فارهکچ گناه و قضا و یح است و ھیاش صح  روزه
 سان ھستند.یکنه یزم نیا

فاره و که در روز رمضان با ھمسرش مقاربت دارد، ک ییالف) در برابر تعداد روزھا
رد، کن بار با ھمسرش جماع یروز چند یکباشد. اما اگر در   یواجب م یبر و ییقضا
 باشد.   یروز بر او واجب م یک ی  فارهکآن روز و  ییقضا

از سفر برگردد و  روزه نگرفته،  یشرع ه با استفاده از رخصتک یمسافر گراب) 
مجامعت  یه با وکز است یشود، بر او جا کض و نفاس پایھمسرش در وسط روز از ح

 داشته باشد.

 ستن روزه به سبب جماع در روز رمضانکفاره شک
؛ و یاپیردن برده است. اگر مقدور نبود روزه گرفتن دو ماه پکن عمل آزاد یفاره اک
ر نصف صاع؛ و اگر این یھر فق یر و برایبود، غذا دادن به شصت فقز مقدور نین نیاگر ا

 فاره ساقط خواھد شد.کش مقدور نبود، یھم برا
ن یرد. و ایگ  یفاره تنھا به جماع در روز رمضان تعلق مک ،از میان مبطالت روزه

ن عمل را عالمانه، عمدا و یه روزه بر او واجب است و اکخواھد بود  یسکفاره متوجه ک
ه کنیا ایگرفته  ییا قضایا نذر ینفل  ی  روزه که کسیانجام داده باشد. اما  یبدون فراموش

 ست.یبر او ن یا  فارهکشود،   یب مجامعت مکدر سفر روزه دارد و مرت

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
 انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َوَما «َ�َقاَل: َهلَْكُت، يَا رَُسوَل اِهللا، قَاَل:  ج قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل

ْهلََكَك؟
َ
يِت يِف َرَمَضاَن، قَاَل: » أ

َ
ُد َما ُ�ْعِتُق َرَ�بًَة؟«قَاَل: َوَ�ْعُت ىلَعَ اْمَرأ ِ

َ
، قَاَل: » َهْل جت

َ
قَاَل: ال

؟« ابَِعْ�ِ
ْن تَُصوَم َشْهَر�ِْن ُمتَتَ

َ
، قَاَل: » َ�َهْل �َْستَِطيُع أ

َ
ُد َما ُ�ْطِعُم ِستَِّ� «قَاَل: ال ِ

َ
َ�َهْل جت

يِتَ انلَّيِبُّ » نًا؟ِمْسِكي
ُ
، قَاَل: ُ�مَّ َجلََس، فَأ

َ
ْق بَِهَذا«بَِعَرٍق ِ�يِه َ�ْمٌر، َ�َقاَل:  ج قَاَل: ال

قَاَل: » تََصدَّ
ْحَوُج إيَِلِْه ِمنَّا، فََضِحَك انلَّيِبُّ 

َ
ْهُل َ�يٍْت أ

َ
بَتَيَْها أ

َ
ْ�َقَر ِمنَّا؟ َ�َما َ�ْ�َ ال

َ
ْ�يَابُُه،  ج أ

َ
َحىتَّ بََدْت أ

ْهلََك «قَاَل:  ُ�مَّ 
َ
ْطِعْمُه أ

َ
  ١.»اْذَهْب فَأ

ای  آمده و گفت:  اللهنزد رسول  ید: مردیگو  یه مکت است یروا س رهیاز ابوھر
رده ک کتو را ھال یزیچه چ«فرمود:  ج اللهرسول  .و نابود شدم کھال !رسول الله

فرمود:  ج اللهردم. رسول کبا ھمسرم جماع  )در حال روزه( گفت: در رمضان »است؟

                                           
 با لفظ مسلم ١١١١و مسلم حدیث شماره  ١٩٣٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ١٠٠٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 یاپیدو ماه پ یتوان  یم«گفت: نه؛ فرمود:  »؟ینکآزاد  یا  ه با آن بردهک یدار یا مالیآ«
ر را غذا یه شصت فقکتو مقدور است  یا برایآ«فرمود:    گفت: نه؛ »؟یریروزه بگ

از خرما  یلین ھنگام زنبید: سپس آن مرد نشست. در ایگو  یم یراو .گفت: نه »؟یبدھ
 ی. و»ن خرما را صدقه بدهیا«فرمود:  ج اللهرسول  .آورده شد ج اللهرسول  یبرا

 ن خرماھایبه ا از ما تر محتاج یا  نه خانوادهیرتر از ما ھم ھست؟ در مدیا فقیگفت: آ
 کن مباریشیپ یھا  ه دندانکد یچنان خند ج اللهرسول  ،ن سخنانیدن ایست. با شنین

 ».ات بده  به خانوادهن خرماھا را ببر و یا«ار شد. سپس فرمود: کآش
 شود:  یفاره روزه نمکبودن  یاپیه باعث قطع پک یامور
د فطر و یاند از: دو ع  شود، عبارت  یفاره روزه نمک یاپیه باعث قطع شدن پک یامور

 ض و نفاس.یردن روزه شود، حکه باعث افطار ک یماریقربان، سفر، ب

 رمضان   روزه یآوردن قضا یبه جا روش
ندارند، واجب نمود. و  یچ عذریھ که کسانیرمضان را بر  ی  متعال روزه الله -١
دارند، واجب نمود.  یموقت یعذر شرع یبه ھر نحو که کسانی یرا برا   آن یقضا

  .ضیح و چون سفر ییعذرھا
رند، غذا دادن به فقرا را واجب کرده است. یتوانند روزه بگ  یھرگز نم که کسانیو بر 

 ست.ینھا  آن به بھبودی یدیه امکمار یھنسال و بکچون افراد  یسانک
و  یصورت متواله روزه رمضان پس از رمضان و ب ییه قضاکن است یسنت ا -٢

روزه گرفتن واجب است. اگر  یدر پ یپشت سر ھم انجام شود و اگر وقت تنگ باشد، پ
ھد بود و ار خواک  ندازد گنهیر بیرمضان را بدون عذر تا رمضان سال بعد به تاخ ییقضا
 ز توبه و استغفار واجب است.یه در رمضان روزه نگرفته و نک ییروزھا ییقضا یبر و

، یو ھرگونه عذر یرا عمدا و بدون فراموش   از آن یا بخشیماه رمضان  که کسی -٣
را  یست و گناه بزرگیاو مشروع ن یرمضان برا ییآوردن قضا یرد، به جایروزه نگ

 علت توبه و استغفار بر او واجب است.ن یه به اکب شده است کمرت

 روزه از جانب مرده ییآوردن قضا یبه جا
روزه رمضان بر عھده او باشد، اگر در  ییآوردن قضا یرد و به جایبم که کسی -١

آوردن  یداشته است، به جا یگریا عذر دیمار بوده ینه معذور بوده، مثال بین زمیا
ست و یکه بنا بر عذر نتوانسته در رمضان روزه بگیرد، از جانب او الزم ن ییروزھا ییقضا
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توانایی به  ین شخصیست. و اگر چنین روزھا نیران در برابر ایبه غذا دادن به فق یازین
 »ِی ول«ه مرده است، کنیرده تا اکار را نکن یآن روزھا را داشته، اما ا ییجای آوردن قضا

 رد.یاو روزه بگ یبه جا یو
اف نذر و ... باشد، کا اعتیا حج نذر ینذر  ی  روزه یرد و بر عھده ویبم که کسی -٢

آورد. و  ین موارد را به جایا ییه از جانب او قضاکمستحب است  یو »ولِی « یبرا
 یرا به جا ییاز جانب او قضا »ولی«جز  یسکھمان وارث است. و اگر  »ولی«

از  که کسیمرده و  ین عمل را برایمتعال پاداش ا اللهباشد. و   یز میح و جایصح آورد، 
 ند. ک  یجانب مرده روزه گرفته، ثبت م

ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
  ١.»َمْن َماَت وََعلَيِْه ِصيَاٌم َصاَم َ�نُْه َويِلُّهُ «قَاَل:  ج أ

بر  یا  رد و روزهیس بمکھر: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا ل شهیعا از
 ».ردیگبروزه  شیبه جا او »ولِی «عھده او باشد، 

 دیروزه گرفتن روز ع
 ی  رد. و روزهید فطر و قربان را روزه بگیع یه روزھاکحرام است  یبر ھر مسلمان

 ست.یح نیصح یین روزھایچن

 ضابطه
رد و موجب یگ  یحرام تعلق م ِم کحآن به وارد شده به خود عبادت بازگردد،  یاگر نھ

 اش حرام است و باطل؛  رد، روزهید روزه بگیشود مثال اگر روز ع  یعبادت مبطالن 
 یا عملین قول یه مخصوص آن عبادت است، چنکا فعل برگردد یبه قول  یاگر نھ

ن صورت یخورد؛ در ا  یم یزیه چک یدار  ند. مانند روزهک  یآن عبادت را باطل م
 شود.  یاش فاسد م  روزه

ن یمختلف مصداق داشته باشد، در ا یھا  عام باشد و در مورد عبادت یو اگر نھ
 یبت برایاھد و مثال آن غک  یاما از اجر و پاداش آن مکند  نمی صورت عبادت را باطل

ن در تمام یند. و اک  یبت حرام است اما روزه را باطل نمیه غک  دار است. چنان  روزه
 عبادات صادق است.

                                           
  ١١٤٧و مسلم حدیث شماره  ١٩٥٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ١٠٠٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 روزه یها  سنت -٣
ت است. و سنت است کبر یدر سحر ؛ زیراندک یدار سحر  ه روزهکسنت است  -١
 مومن خرماست. ین سحریندازد و بھتریر بیرا تا قبل از اذان صبح به تاخ یسحر

 باشد.  یم یو عبادت او تعال اللهاطاعت از  یرو گرفتن برای، نیات سحرکاز بر
وقت استغفار و دعا و آماده شدن ه کشود   یدار شدن به ھنگام سحر میز باعث بیو ن

ردن مخالفت با اھل ک یسحر یباشد. و از طرف  یت در نماز جماعت صبح مکشر یبرا
 تاب است.ک

رد و ھرچه زودتر افطار شود و یل صورت گیردن تعجکسنت است در افطار  -٢
م با آب؛ و اگر آب ھ  قبل از نماز افطار شود و اگر خرما نبود، ییه با خرماکسنت است 

 یبرا یزیند. و اگر چکسر است افطار یه مک یحالل یدنیا نوشی کیافت، با ھر خوراین
 ند.کت افطار ین شیخو قلب در افطار نبود،

 وه و دواست.یو م ینیریردن با خرما ھم عبادت است و ھم غذا و شکافطار 
حد  افتن قند بدن ازیاھش کابد. با ی  یاھش مکدار با روزه گرفتن، قند بدنش   روزه

ند. و خوردن خرما به اذن ک  یم یدار احساس ضعف و سست  و نرمال آن، روزه یعیطب
 گرداند.  یز نشاط بدن را به سرعت باز میه بدن از دست داده و نکرا  یمتعال قند الله

 یکین امر نیرا افطاری دھد. در ا یدار  دارد، روزه ییتوانا که کسیسنت است  -٣
 یرا افطار یدار  س روزهکاجر و پاداش نھفته است. و ھرسب کبه فقرا، جلب محبت و 

استه ک یزیدار چ  ه از اجر و پاداش روزهکنیند، بدون اک  یچون او حاصل م یدھد، پاداش
 شود.
ار و تالوت قرآن مشغول باشد و به یبس یر و دعاکدار به ذ  سنت است روزه -٤

 «ن دعا را بخواند: یھنگام افطار ا
ُ
َمأ ْجُر إِْن َشاَء َذَهَب الظَّ

َ ْ
ُعُروُق، َوَ�بََت األ

ْ
َواْ�تَلَِّت ال

 ُ  ».شاءالله پاداش ثابت گشت  شدند و انتر   ھا  بر طرف شد، رگ یتشنگ« ١»:ا�َّ
سر بود یه مکروز و ھرگاه  یگران سنت است در ابتدا و انتھایدار و د  روزه یبرا -٥
 بزند. کمسوا
د: یر شد، بگویبا او درگ یسکا یاده شد دشنام د یدار  سنت است چون به روزه -٦

 ام.  ام، من روزه  من روزه

                                           
  ٢٣٥٧حسن؛ ابوداود حدیث شماره  -١
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ر و تالوت قرآن و امر به کچون ذ یکیه بر اعمال نکدار سنت است   روزه یبرا -٧
ازمندان و استغفار و یدادن فقرا و ن یر و بخشش و صدقه و تسلکاز من یمعروف و نھ

 د.یفزایب مار و...یادت بیتوبه و نماز تھجد و صله رحم و ع
ازده یسنت است. ( رمضان بعد از نماز عشا یھا شبح در یخواندن نماز تراو -٨

ن تعداد یس بر اکن تعداد سنت است. و ھریعت با وتر) اکزده ریا سیعت به ھمراه وتر کر
ه امام از کنیس ھمراه امام نماز بخواند تا اکندارد. و ھر یتیراھکال و کچ اشید، ھیفزایب

 شود.  یام شب بر او نوشته میق نماز فارق شود،
د: من روزه یشود بگو  یدعوت م یروزه دارد و به مھمان که کسیسنت است  -٩

 َطَعاٍم، وَُهَو َصائٌِم، فَلْيَُقْل: إِ�ِّ «: فرمود ج اللهرسول  ؛ زیرادارم
َ

َحُدُ�ْم إىِل
َ
إَِذا ُديِعَ أ

د من ید بگوی، بادعوت شد ییبه صرف غذا و روزه بود از شما یکی گاهھر« :١»َصائِمٌ 
 ».ام  روزه

ند: یغذا خوردند، بگو یه چون نزد قومکگران سنت است یدار و د  روزه یبرا -١٠

َ�َل َطَعاَمُ�ُم «
َ
ائُِموَن َوأ ْ�َطَر ِعنَْدُ�ُم الصَّ

َ
بَْراُر، وََصلَّْت َعلَيُْ�ُم الَْمَالئَِ�ةُ أ

َ ْ
 :٢»األ

 ».تان را بخورند و فرشتگان بر شما درود بفرستند  یغذاان یکنند و نکداران نزد شما افطار   روزه«

ُ�ْمَرٌة يِف ... «: فرمود ج الله آوردن عمره در رمضان سنت است. رسول یبه جا -١١
ًة َميِع  ْو َحجَّ

َ
ًة أ در رمضان برابر است با   عمره یک(ثواب) «...  :٣»َرَمَضاَن َ�ْقيِض َحجَّ

 ».حج ھمراه من یکا یحج،  یک(ثواب) 
د انجام یرا در شب ع   ن روز رمضان احرام عمره ببندد و اعمال آنیدر آخر که کسی

ه کن وقت دخول در احرام است یا ؛ زیراشود  ین عمره در رمضان محسوب میدھد، ا
 معتبر است.

ھا، تالش و   رمضان با انجام انواع عبادت یانیه در ده روز پاکسنت است  -١٢
ز یند و نک یند و تمام شب را به عبادت سپرک تر بیشوشش خود را در عبادت ک

 یانیپا ده روزِ  فردِ  یند و شب قدر را در روزھاکدار یعبادت ب یاش را برا  خانواده
 جستجو نماید.

                                           
 ١١٥٠مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ ابوداود ١٧٤٧و ابن ماجه حدیث شماره  ٣٨٥٤صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
 ظ مسلمبا لف ١٢٥٦و مسلم حدیث شماره  ١٨٦٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 ١٠٠٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ین اوقات شرعین و برتریبھتر
ده روز اول  یھا شبرمضان، برتر از  یانیھاست. و ده شب پا  ن ماهیماه رمضان بھتر

ده روز اول  ی، شب قدر نھفته است. و روزھاھا شبن یدر ا زیرا ؛باشند  یالحجه م  یذ
د قربان قرار یعھا  آن در ؛ زیراباشند  یده روز آخر رمضان م یالحجه برتر از روزھا  یذ

ن روز سال است. ید قربان بھتریھفته است. و روز ع ین روزھایدارد. و روز جمعه بھتر
 باشد.  ن شب سال مییو شب قدر برتر

 قدر فضل شب
 یا  مانهکیار حکھرگونه  کن شب مباریبا قدر و منزلت واالست. در ا یشب قدر، شب

 یو َاجل و اوضاع و احوال سال جار ین شب روزیان و مقرر گشته است. در ایب
 شود.  یمشخص و مقدر م
ست و ھفتم یرمضان است و شب ب یانیپا   گانه  فرد ده یھا شباز  یکیشب قدر در 

رمضان پنھان  یانیاز ده شب پا یکیمتعال شب قدر را در  اللهی دارد. تر بیشد کیتا
رده است، تا کان نیه ساعت اجابت دعا در روز جمعه را پنھان داشته و بک  نموده چنان

 نند.کسب ک یتر بیشمشغول شده و اجر و پاداش  یتر بیشه بندگان به عبادت کنیا

 شب قدر یھا  یژگیو
ن از یماه؛ و ا ٤سال و  ٨٣ه برابر است با کشب قدر بھتر از ھزار ماه است 

 یر و استغفار و دعاکن شب با عبادت و ذین امت است. زنده داشتن ایا یھا  یژگیو
 اد، مستحب است.یز

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١
َ
آ أ ۡدَرٮَٰك َما  ١إِ�َّ

َ
 ٢َ�ۡلَُة ٱلَۡقۡدرِ َوَمآ أ

لِۡف َشۡهرٖ 
َ
ِ  ٣َ�ۡلَُة ٱلَۡقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

وُح �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ ُل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ َّ�َ�َ
ۡمرٖ 

َ
ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ  ٤أ ھمانا ما آن [قرآن] را [به یکباره به « ]٥-١[القدر:  ﴾٥َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ

در شب قدر نازل کردیم. و تو چه دانی شب قدر چیست؟ شب قدر، بھتر از سوی آسمان دنیا] 
ھزار ماه است. فرشتگان و روح [= جبرئیل] در آن [شب،] به فرمان پروردگارشان برای 

 ».شوند. [آن شب] تا طلوع فجر، سالمت [و رحمت] است [انجام] ھر کاری نازل می
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يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
ُ «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
َمْن قَاَم يَلْلََة الَقْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل

َم ِمْن َذنِْبهِ    ١.»َما َ�َقدَّ
مان و یس شب قدر را با اکھر: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س رهیاز ابوھر

 ». شود  یده میبخش یو ی  ، گناھان گذشتهکند یبه عبادت سپرد پاداش یام

ْدُعو؟  ل اَع�َِشةَ َ�ْن  -٣
َ
َقْدِر َما أ

ْ
يَْت إِْن َواَ�ْقُت يَلْلََة ال

َ
َرأ

َ
، أ ِ �ََّها قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
�

َعْفَو فَاْ�ُف َ��ِّ «قَاَل: 
ْ
ِبُّ ال

ُ
 ٢.»َ�ُقوِلَ�: اللَُّهمَّ إِنََّك َ�ُفوٌّ حت

افتم چه یاگر شب قدر را در !اللهرسول  ید: ایگو  یه مکت است یروا ل شهیاز عا

َعْفَو فَاْ�ُف َ��ِّ اللَّ «: بگو: فرمود ج اللهبخوانم؟ رسول  ییدعا
ْ
ِبُّ ال

ُ
»: ُهمَّ إِنََّك َ�ُفوٌّ حت

 ».؛ پس، از من درگذریو عفو و گذشت را دوست دار یا ندهیا الله! تو بخشای«

 نافله ی  روزه -٤
 :اللهرسول  ی  روزه

، َشْهًرا اَكِمًال َ�طُّ َ�ْ�َ َرَمَضانَ  ج َصاَم انلَّيِبُّ َما «قَاَل:  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١
 ِ ِ َال يَُصومُ َو�َُصوُم َحىتَّ َ�ُقوَل الَقائُِل: َال َوا�َّ  ٣.َال ُ�ْفِطُر، َوُ�ْفِطُر َحىتَّ َ�ُقوَل الَقائُِل: َال َوا�َّ

 املکطور   را به یچ ماھیھ ج اللهد: جز رمضان، رسول یگو  یم ب بن عباسا
گفتند:   یم یه برخک ) ادامه می دادنافلهای به روزه ( به اندازه گاھیگرفت.   یروزه نم

) را نافلهمدت طوالنی روزه ( گاھی . وخواھد روزه را بخورد گر نمییدسوگند  اللهبه 
 .ردیگر روزه بگیقصد ندارد د هکسوگند  اللهگفتند: به   یم یه برخک نیتا ا ردک می کتر

�ًَساَ�ْن  -٢
َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
ِ  س مُحَيٍْد، � ْهِر َحىتَّ َ�ُظنَّ  ج َ�ُقوُل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُ�ْفِطُر ِمَن الشَّ

ْن َال ُ�ْفِطَر ِمنُْه َشيْئًا، َوَ�َن َال �ََشاُء تََراُه ِمَن اللَّيْلِ 
َ
ْن َال يَُصوَم ِمنُْه، َو�َُصوُم َحىتَّ َ�ُظنَّ أ

َ
 أ

 
َ
 َرأ

َّ
ْ�تَهُ ْ�تَُه، وَ ُمَصلِّيًا إِال

َ
 َرأ

َّ
  ٤.َال نَائًِما إِال

                                           
  ٧٦٠و مسلم حدیث شماره  ١٩٠١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابن ماجه ٣٨٥٠و ابن ماجه حدیث شماره  ٢٥٨٩٨صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ١١٥٧و مسلم حدیث شماره  ١٩٧١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
 ١٩٧٢بخاری حدیث شماره  -٤



 ١٠٠٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ک یدر  ج رسول الله یگاھد: یگو  یمه کده یشن س از انس هک ت استید روایاز حم
م که در آن ماه یکرد یکه ما گمان م یا گرفت؛ به گونه یروزه نم یاپیماه، چند روِز پ

م یکرد یما فکر مگرفت؛ چنان که  ین روز را روزه میچند یروزه نخواھد گرفت. و گاھ
، ینیاو را در حاِل نماز شب بب یخواست یرا نخواھد خورد. اگر م یچ روزیکه ھ

رسول  یعنی( .یدید ی، مینیاو را در حاِل خواب بب یخواست یچه م و چنان یدید یم
ه ھرگاه از خواب کرد بلک  ینماز در شب مشخص نم یمشخص برا یوقت ج الله
 ستاد).یا  یخواست، به نماز م  یبرم

 نافله ی  در روزه یرھنمود نبو
 به سه گونه بوده است: ج اللهنفل رسول  ی  روزه

ق نموده و بر آن مداومت داشت. مانند: یبه آن تشو ج اللهه رسول ک یا  الف) روزه
 دھم محرم. ی  سه روز از ھر ماه، روزه ی  روزه

رمضان را شامل  ن روزھا بعد ازیتر بیشق نموده و یه به آن تشوک یا  ب) روزه
 د. مانند: روزه در ماه شعبان.شو  یم

را    آن ج رسول اللهه خود کت نشده یق نموده اما روایه به آن تشوک یا  ج) روزه
شش روز از ماه  ی  تواند باشد. مانند: روزه  یم یل آن ھر عذریه دلکانجام داده باشد. 

ماه محرم؛ بر ما  ی  گرفتن، روزهان روزه یروز در م یکروز دوشنبه،  ی  شوال؛ روزه
در اقوال و اعمال و اخالق به  یکیم و به نینکاطاعت  ج اللهه از رسول کواجب است 

 م.ینکاقتدا  وا

َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوَذَكَر ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ٱ�َّ
ُ
ِ أ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

 َ [و   یقینًا پیش از عذاب بزرگ [آخرت]، از عذاب نزدیک« ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ��ٱ�َّ
 ».چشانیم؛ باشد که [به درگاه الھی] بازگردند ھای این دنیا] به آنان می سختی

 مشروع ی    روزه
 شوند:  یم میمشروع به دو دسته تقس یھا  روزه
فاره سوگند، ک ی  نذر، روزه ی  ماه رمضان، روزه یھا  واجب: مانند روزه یھا  روزه

 جماع در روز رمضان. ی  فارهک ی  ظھار و روزه   فارهک ی  ر عمد، روزهیقتل غ ی  روزه



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠١٠

 

 نافله ی  روزه
 دارند. یتر بیشد کیتا یه برخکد یمطلق و مق یھا  ه خود بر دو نوع است. روزهک

ه کپاداش است، بلش اجر و یدارد و موجب افزا ینافله نه تنھا پاداش بزرگ ی  روزه
قلب و  یبرا یند. و از طرفک  یواجب را جبران م ی  در روزه یاحتمال ِی وتاھکنقص و 

اعضا  یلکطور   و پاداش به دنبال دارد. و به  یان روزه شادیبدن سودمند است. و در پا
 ند. ک  یو جوارح مسلمان را حفاظت م

يِب 
َ
ِ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ :«: ج َ�ُقوُل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُ يَاَم،  قَاَل ا�َّ  الصِّ

َّ
ُ، إِال

َ
لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم هل

َحِدُ�ْم 
َ
يَاُم ُجنٌَّة، َو�َِذا اَكَن يَْوُم َصْوِم أ ْجِزي بِِه، َوالصِّ

َ
نَا أ

َ
فََال يَْرفُْث َوَال يَْصَخْب، فَإِنَُّه يِل َوأ

ْو قَاتَلَُه، فَلْيَُقْل 
َ
َحٌد أ

َ
ٍد �ِيَِدهِ، .إِ�ِّ اْمُرٌؤ َصائِمٌ فَإِْن َسابَُّه أ ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
ائِِم  َواذل ُلُوُف فَِم الصَّ

َ
خل

ْطيَُب ِعنْ 
َ
ِ ِمْن ِر�ِح الِمْسِك أ ْ�َطَر فَِرَح، َو�َِذا ليَِقَ َر�َُّه  .َد ا�َّ

َ
ائِِم فَرَْحتَاِن َ�ْفرَُحُهَما: إَِذا أ لِلصَّ

  ١.»فَِرَح بَِصْوِمهِ 
که فرزند آدم،  یھر عمل: فرماید می الله«فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره

باشد، جز روزه که مخصوص من است و من خودم پاداش  یخودش م یانجام دھد، برا
از شما روزه  یکی(در برابر آتش جھنم) است. پس ھرگاه  یرا خواھم داد. روزه سپر آن

ا ناسزا گفت، در یر شد یبا او درگ یندازد. اگر کسید و سر و صدا راه نیبود، ناسزا نگو
 یکه جان محمد در دست اوست، بو ید: من روزه ھستم. سوگند به ذاتیجوابش بگو
دار دو بار، خوشحال  مشک، خوشبوتر است. روزه یدار نزد الله از بو دھان روزه

که با پروردگارش مالقات  یزمان یگریکند. و د یکه افطار م یھنگام یکیشود:  یم
 .»شود یاش شادمان م از روزه دینما یم

 نافله ی  انواع روزه
 باشد:  یمشروع چھار نوع م ی  نافله ی  روزه

 ان روزه گرفتن.یروز در م یکشود. مانند:   یرار مکرار روزھا تکه با تک یا  روزه -١
 روز دوشنبه. ی  گردد. مانند: روزه  یرار مکھا، ت  رار ھفتهکه با تک یا  روزه -٢
 سه روز در ماه. ی  گردد. مانند: روزه  یرار مکھا ت  رار ماهکه با تک یا  روزه -٣

                                           
 با لفظ بخاری ١١٥١و مسلم حدیث شماره  ١٩٠٤بخاری حدیث شماره متفق علیه؛  -١



 ١٠١١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

روز عرفه، دھم محرم،  ی  گردد. مانند: روزه  یرار مکھا ت  رار سالکه با تک یا  روزه -٤
 ماه محرم و شعبان. یثر روزھاکا ی  الحجه، روزه  یشش روز از ماه شوال، نه روز اول ذ

 نافله یھا  اقسام روزه
 ه عبارتند از:کشود   یم مینافله به ھشت قسمت تقس ی  روزه

ه ک  السالم است. چنان  هیداود عل ی  نفل، روزه یھا  ان روزهین روزه در میبھتر -١
 گرفت.  یان روزه میروز در م یک

روزه گرفتن ماه محرم است. و روز نھم و  ین روزھا برایبعد از ماه رمضان بھتر -٢
برخوردار است. روزه دھم محرم موجب بخشش گناھان  یتر بیشد کیدھم محرم از تا
ھود، ابتدا نھم و سپس دھم یه در مخالفت با کشود و مستحب است   یسال گذشته م

 محرم روزه گرفته شود. 

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
يَاِم، َ�ْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اِهللا : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ فَْضُل الصِّ

َ
أ

 ْ َفِر�َضِة، َصَالُة اللَّيْلِ ال
ْ
َالِة، َ�ْعَد ال فَْضُل الصَّ

َ
ُم، َوأ   ١.»ُمَحرَّ

 ی ن روزه پس از روزهیبھتر: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س رهیاز ابوھر
ن نماز پس از نماز فرض، نماز یرمضان، روزه گرفتن در ماِه الله، محّرم است؛ و بھتر

 ».باشد یم (تھجد) شب
 شش روز از ماه شوال؛  -٣

نَْصارِيِّ 
َ ْ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�ْن أ

َ
ْ�بََعُه ِستًّا ِمْن «قَاَل:  ج أ

َ
َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُ�مَّ أ

ْهرِ   ٢.»َشوَّاٍل، اَكَن َكِصيَاِم ادلَّ
رمضان را  سکھر«فرمود:  ج اللهه رسول کت است یروا س یانصار وبیاز ابو ا 

ا تمام سال را یرد، گویز روزه بگیرد و به دنبال آن شش روز از ماه شوال را نیروزه بگ
 ». روزه بوده است

ز است یز جاید باشد و نین شش روز پشت سرھم و بعد از عیه اکن است یو افضل ا
 نباشد. یاپیه پک

                                           
  ١١٦٣مسلم حدیث شماره  -١
  ١١٦٤مسلم حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠١٢

 

گرفتن تمام سال است؛ و    ن روزه ھمچون روزهیسه روز از ھرماه: ا ی  روزه -٤
ھر ماه؛ و  ١٥و  ١٤، ١٣ یروزھا یعنیض باشد. یام بین سه روز در ایه اکسنت است 

 رد. یماه روزه بگ یا انتھاین سه روز را در ابتدا یتواند ا  یز مین

لَْت اَع�َِشةَ 
َ
�ََّها َسأ

َ
َعَدِو�َُّة، �

ْ
َ�اَن رَُسوُل اهللاِ : «ل َ�ْن ُمَعاَذُة ال

َ
ِمْن لُكِّ َشْهٍر يَُصوُم  ج أ

يَّاٍم؟
َ
ْهِر اَكَن يَُصوُم؟«، َ�ُقلُْت لََها: »َ�َعمْ «قَالَْت: » ثََالثََة � يَّاِم الشَّ

َ
يِّ �

َ
لَْم يَُ�ْن «قَالَْت: » ِمْن أ

ْهِر يَُصومُ  يَّاِم الشَّ
َ
يِّ �

َ
  ١.»ُ�بَايِل ِمْن أ

در ھر ماه  ج رسول الله ایآد: یپرس ل شهیه از عاکت است یروا یوَد عَ  هعاذَ از مُ 
ماه را  ین روزھایدامکگفتم:  اوپس به  .ن گفت: بلهیالمومن  گرفت؟ ام  یسه روز روزه م

 رد. یگ  یماه را روزه م ین روزھایدامکه کنداشت  یاو تفاوت ی: برافتگگرفت؟   یروزه م
روزه گرفتن،  ین روزھا براین ایالحجه: و برتر  یروزه گرفتن نه روز اول ماه ذ -٥

ه از حجاج کاست  یسانک یروز عرفه برا ی  ه روز عرفه است. و روزهکباشد   یروز نھم م
 شود.  ینده میروز عرفه موجب مغفرت گناھان سال گذشته و آ ی  ستند. روزهین

 روزه گرفتن در جھاد -٦

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
، «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ ِ َمْن َصاَم يَْوًما يِف َسِبيِل ا�َّ

ُ وَْجَهُه َعِن انلَّاِر َسبِْعَ� َخِر�ًفا َد ا�َّ   ٢.»َ�عَّ
ه کدم یشن ج اللهد: از رسول یگو  یه مکت است یروا س ید خدریاز ابوسع

 ی  متعال به اندازه اللهرد، ی(جھاد) روزه بگ اللهرا در راه  یس روزکھر«فرمود:  می
 ».ندک  یاو را از دوزخ دور مچھره  ،ھفتاد سال

 ماه شعبان روزه گرفته شود. یثر روزھاکمستحب است ا -٧

ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  يَُصوُم َحىتَّ َ�ُقوَل: َال ُ�ْفِطُر، َوُ�ْفِطُر َحىتَّ  ج قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�رَثَ  ج َ�ُقوَل: َال يَُصوُم، َ�َما َرأ

َ
ْ�تُُه أ

َ
 َرَمَضاَن، َوَما َرأ

َّ
اْستَْكَمَل ِصيَاَم َشْهٍر إِال

  ٣.ِصيَاًما ِمنُْه يِف َشْعبَانَ 

                                           
  ١١٦٠مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١١٥٣و مسلم حدیث شماره  ٢٨٤٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ١١٥٦شماره و مسلم حدیث  ١٩٦٩متفق علیه: بخاری حدیث شماره  -٣



 ١٠١٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ه ما کگرفت  ی(پشت سرھم) روزه م ج رسول الله یگاھد: یگو  یم ل شهیعا
(پشت سر ھم) روزه  یطور یرد. و گاھکنخواھد  کگاه، روزه را تر چیم ھیردک یال میخ
افزود:  ل شهی. عاگرفتوقت، روزه نخواھد  چیم ھیردک یر مکما ف هکگرفت  ینم
رد. یروزه بگطور کامل    بهرا  یگریر از ماه رمضان، ماه دیغ ج رسول اللهه کدم یند

 .ردیشعبان، روزه بگ هر از رمضان) به اندازیگر (غید یھا ه در ماهکدم ین ندیھمچن
 روزه گرفتن دوشنبه ھر ھفته -٨

يِب 
َ
نَْصارِيِّ َ�ْن أ

َ ْ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س َ�تَاَدَة األ

َ
وَُسئَِل َ�ْن  -َوِ�يهِ -... ُسئَِل َ�ْن َصْوِمِه؟  ج أ

يِخ َداوُدَ «َصْوِم يَْوٍم، َو�ِْ�َطاِر يَْوٍم؟ قَاَل: 
َ
؟ » ÷ َذاَك َصْوُم أ قَاَل: وَُسئَِل َ�ْن َصْوِم يَْوِم اِالثْنَْ�ِ

ُت ِ�يهِ «قَاَل:  َّ ِ�يِه  -، َو�َْوٌم بُِعثُْت َذاَك يَْوٌم ُودِلْ نِْزَل يلَعَ
ُ
ْو أ

َ
وَُسئَِل َ�ْن َصْوِم يَْوِم َعَرفََة؟ ... » -أ

َاِ�يَةَ «َ�َقاَل: 
ْ

نََة الَْماِضيََة َوابل ُر السَّ ُر «قَاَل: وَُسئَِل َ�ْن َصْوِم يَْوِم اَعُشوَراَء؟ َ�َقاَل: » يَُ�فِّ يَُ�فِّ
نََة الَْماِضيَةَ    ١.»السَّ

ز یاش سوال شد ... و ن  در مورد روزه ج اللهه از رسول کت است یروا س قتادهاز ابو
برادرم  ی  ن روزهیا«ان روزه گرفتن سوال شد؟ در پاسخ فرمود: یروز در م یکاز 

روز دوشنبه سوال شد؟ فرمود:  ی  د: و از روزهیگو  یم یراو». باشد  یم ÷ داود
ن روز یا در ای-مبعوث شدم  یامبریام، به پ  ه در آن متولد شدهکاست  یدوشنبه روز«

موجب مغفرت «ی روز عرفه سوال شد؟ فرمود:   و از روزه ... »-نازل شد یبر من وح
روز عاشورا سوال شد؟ فرمود:    و از روزه». شود  ینده میگناھان سال گذشته و آ

 ». گناھان سال گذشته خواھد بود ی  فارهک«
عرفه و روز دھم محرم (عاشورا) را روزه  ی  ه روزهکمسافر مستحب است  یبرا

حجاج  یشوند و برا  یرار نمکن دو روز در سال تیا ؛ زیراابدیرد تا به ثواب آن دست یبگ
روزه  یبوده و از طرف ج اللهن اقتدا به رسول یست. و ایز نیروزه گرفتن روز عرفه جا

 باشد.  یحج م کمناس یجھت اداھا  آن تیحجاج باعث تقو ین روز براینگرفتن ا

 شنبه  یکروزه گرفتن شنبه و 
ان کمشر یدھاین دو روز، عیا ؛ زیراشنبه مستحب است  یکروزه گرفتن روز شنبه و 

 باشد.  یمھا  آن ن دو روز در واقع مخالفت بایھستند و روزه گرفتن ا

                                           
  ١١٦٢مسلم حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠١٤

 

 روزھایی که روزه گرفتن حرام است
ام شعبان (چون   الشک، سی  یومی   روزه گرفتن روز عید فطر، عید قربان، روزه -١

 م متعهقصد احتیاط برای ماه رمضان داشته باشد)، ایام التشریق مگر در عوض َد 
واجب  ِقرانحج که در (خونی  و ِقران )شود یحج تمتع واجب مکه در (خونی 

 ی تمام عمر نیز حرام است.   ؛ و روزه)شود یم
ن عمل از یا ؛ زیراردیامل روزه بگکطور   ھا فقط ماه رجب را به   ان ماهیه از مکنیا -٢
ت است. اما اگر عالوه بر ماه رجب روزھای دیگری را نیز روزه بگیرد، یجاھل شعایر

 حرام نیست.
جمعه از اعیاد  ؛ زیراو اینکه از میان روزھا فقط جمعه را روزه بگیرد، مکروه است

رد، یشنبه) را روزه بگا یشنبه   (چون پنج یمسلمانان است اما اگر ھمراه جمعه روز
 روه نخواھد بود.کم

رد، مگر با ینافله بگ ی  ه در حضور شوھرش روزهکست یز نیجا یچ زنیھ یبرا -٣
 -اگر وقت آن تنگ باشد-رمضان  ییرمضان و قضا ی  او؛ اما در مورد روزه ی  اجازه

 ست.یشوھر ن ی  به اجازه یازین

 رمضان یآوردن قضا یجاه روزه گرفتن شش روز شوال قبل از ب
آوردن  یقبل از به جا اگری اوست،   از رمضان بر عھده ییروزھا ییقضا که کسی

ن شش یا یور براکرد، به ثواب مذیرمضان، شش روز از شوال را روزه بگ ی  روزه ییقضا
نافله مقدم  ی  واجب را بر روزه ی  ه روزهکه بر او الزم است کابد. بلی  یروز دست نم

ند و به دنبال آن شش روز از شوال را روزه کامل کرمضان را  ی  داشته و ابتدا روزه
 ند.کن روزھا را حاصل یه اجر و پاداش مترتب بر روزه گرفتن اکنیرد. تا ایبگ

 نفل ی  قطع روزه
ند، کدا یاز به افطار و قطع روزه پین یلیرد، اما به ھر دلیروزه نافله بگ که کسی

سته یست. و البته شایالزم ن ین روز بر ویا ییند و قضاکاش را قطع     تواند روزه  یم
نافله را  ی  توان روزه  یند. و مکح قطع ینفل را جز به دلیل غرض صح ی  ه روزهکست ین

 ِت روز گرفت.یبا ن



 ١٠١٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

مِّ الُْمْؤِمِن�َ 
ُ
َّ انلَّيِبُّ  ل َ�ْن اَع�َِشَة أ َهْل ِعنَْدُ�ْم «يَْوٍم َ�َقاَل: َذاَت  ج قَالَْت: َدَخَل يلَعَ

ٌء؟ ، قَاَل: » يَشْ
َ

ْهِدَي نَلَا » فَإِ�ِّ إَِذْن َصائِمٌ «َ�ُقلْنَا: ال
ُ
تَانَا يَْوًما آَخَر َ�ُقلْنَا: يَا رَُسوَل اِهللا، أ

َ
ُ�مَّ أ

ْصبَْحُت َصائًِما«َحيٌْس َ�َقاَل: 
َ
ِر�نِيِه، فَلََقْد أ

َ
َ�َل » أ

َ
 ١.فَأ

 یزیا نزد شما چیآ«ام آمد و فرمود:  به خانه ج ی پیامبرروزد: یگو  یم ل شهیعا
گر، یک روز دی. بعد از آن، »پس من روزه ھستم«ر. فرمود: یم: خیگفت »وجود دارد؟

(که از خرما، روغن و  ییا رسول الله! به ما حلوایم: ینزد ما آمد. ما گفت ج رسول الله
خودم را  ؛ من صبِح دینشان دھ را به من آن«اند. فرمود:  ه دادهیکشک درست شده) ھد

 .ل فرمودیگاه از آن، م . آن»آغاز نمودم با روزه

 افکاعت -٥
 یمخصوص برا یمتعال به روش اللهعبادت  یعبارت است از حضور در مسجد برا

 ا زن.یمرد 

 افکفقه اعت
متعال و  اللهعبادت  یدن نفس برایشکاف عبارت است از به حبس کقت اعتیدرحق

 اللهر کُانس گرفتن با آن؛ قطع روابط با مردم و به خلوت بردن قلب از ھر آنچه مانع ذ
 شود.  یم

 افکم اعتکح
ردن واجب کح است و با نذر یسنت است. بدون روزه صح یاف در ھر زمانکاعت

 باشد.  یم
 تر بیشد آن در ده روز آخر رمضان کیلت و تایاف در رمضان سنت است و فضکاعت

 باشد.  یشب قدر م یجستجو یلت براید و فضکین تایاست. و ا
اف در مساجد کبھتر از اعت یاالقص  ا مسجدی یالنب  ا مسجدیالحرام   اف در مسجدکاعت

لتش از ھمه یه فضکند کاالحرام   اف در مسجدکت اعتیگر است. اگر شخصی نید
از  یتر  نییدر مرتبه پا لتیه از نگاه فضک یست در مسجدیز نیاو جا یاست، برا تر بیش

ه از نظر کرد ک یاف در مسجدکت اعتیند اما اگر نیاف بنشکآن قرار دارد، به اعت

                                           
  ١١٥٤مسلم حدیث شماره  -١
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لت یبا فض یه در مسجدکز است یاو جا یقرار دارد، برا یتر  نییلت در مرتبه پایفض
 ند. یاف بنشکبه اعت یباالتر

ٓ إَِ�ٰٓ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله آ�ِفَِ�  ۧإِبَۡ�ِٰ� وََعهِۡدنَا ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ
َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل أ

ُجودِ  ِع ٱلسُّ كَّ و ما به ابراھیم و اسماعیل وحی کردیم که: « ]١٢٥[البقرة:  ﴾َوٱۡلَ�ِٰكفَِ� َوٱلرُّ
کنندگان و ُمعتکفان و رکوع و سجودکنندگان [= نمازگزاران] پاک و  خانۀ مرا برای طواف

 ».پاکیزه کنید

 افکشروط صحت اعت
شود؛ افضل   یه نماز جماعت در آن اقامه مکباشد  یدر مسجد ؛افکت اعتین ؛اسالم
 ه ھمراه روزه باشد.کآن است 

 اف زن در مسجدکاعت
 کپاکند  نمی یند و تفاوتکاف که در مسجد اعتکز است یزن ھمچون مرد جا یبرا
آلوده به خوِن استحاضه سته است مراقب باشد تا مسجد یا مستحاضه، اما شایباشد 
 نشود.

 یا  اف وی، فتنهکه در اعتکنیاف او شرط است. تا اکاعت یزن برا »ِی ول« ی  اجازه
اف کمخصوص زنان در مسجد، به اعت یانکد در میگران نباشد. و بایا دیمتوجه او 

 نند.یبنش

 ن مساجد یبرتر
؛ برتر است ھزار نمازعت نماز در آن از صد کالحرام است. دو ر  ن مساجد، مسجدیبرتر

در مرتبه دوم قرار دارد و نماز در آن برتر است از  یالنب  الحرام، مسجد  پس از مسجد
ه کباشد   یدر مرتبه سوم م یقصاال  الحرام؛ و مسجد  گر جز مسجدیھزار نماز در مساجد د

 هکباشد   یگر مین سه مسجد، مساجد دینماز؛ پس از ا ٢٥٠نماز در آن برابر است با 
 برابر است با ده نماز.ھا  آن نماز در

 افکنذر اعت
ند، بر او واجب است کگانه نذر   از مساجد سه یکیاف در کا اعتینماز  یس براکھر

ند، ک  یگر نذر میاف در مساجد دکا اعتینماز  یبرا که کسیند. و کن نذر را ادا یه اک
ل یآورد مگر به دل ین شده نذرش را به جاییه در ھمان مسجد تعکست یحتما الزم ن



 ١٠١٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

افش را به که خواست، نذر، نماز و اعتک یتواند در ھر مسجد  ین می؛ بنابرایت شرعیمز
 آورد. یجا

 افکان اعتیآغاز و پا
ند، قبل از شب اول و قبل از ک  یاف مکت اعتیمشخص ن یزمان یبرا که کسی -١

آخر از آن  د روزیشود و بعد از غروب خورش  یاف مکد، وارد محل اعتیغروب خورش
ھفته از ماه رمضان را  یکه کنم ک  یند: نذر مک  یت میشود. به عنوان مثال ن  یخارج م

 نم.کاف کاعت
د یند، قبل از غروب خورشکاف کبخواھد ده روز آخر رمضان را اعت یسک اگر -٢
ن روز رمضان ید آخریاف شده و بعد از غروب خورشکم وارد محل اعتیکست و یشب ب

 شود.  یاز آن خارج م

 فکاعمال معت
ند. مانند: تالوت کھا تالش   ف در انجام انواع عبادتکه معتکن است یسنت ا -١

ھوده، یردار بکاز گفتار و  ینافله، تھجد، دور یر، دعا، طلب مغفرت، نمازھاکقرآن، ذ
 .یبه درگاه او تعال یه و زاریمتعال و گر اللهشگاه یدر پ یحضور قلب

چون:  یاز مسجد خارج شود. امور یامور یه براکز است یف جاکمعت یبرا -٢
ع ییت در تشکمار، شریادت بیدن، عیحاجت، وضو، نماز جمعه، خوردن، نوش یقضا

 ل؛ین قبیا از ایا دوست یشاوندان یبر او دارد مانند خو یحق که کسیجنازه 

 افکاعت یھا برا  ن وقتیبرتر
از  یباشد. و اگر بخش  یرمضان ماف ده روز آخر کاف، اعتکاعت یھا برا  ن وقتیبرتر

رده کن ده روز را نذر یاف اکه اعتکنیندارد مگر ا یالکند، اشیاف بنشکرا به اعت   آن
 باشد. 

نَّ انلَّيِبَّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحىتَّ تََوفَّاهُ  ج أ

َ
اَكَن َ�ْعتَِكُف الَعرْشَ األ

، ُ�مَّ اْ�تََكَف  ُ ْزَواُجُه ِمْن َ�ْعِدهِ ا�َّ
َ
 ١.أ

                                           
 با لفظ بخاری ١١٧٢و مسلم حدیث شماره  ٢٠٢٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠١٨

 

به ده روز آخر رمضان را  ج پیامبره کت است یروا ل شهین عایالمومن  از ام
ن ده ی. و پس از او ھمسرانش اا ُبردیالله متعال، او را از دنه ک نیتا ا نشست می افکاعت

 نشستند.  یاف مکروز را به اعت

 شود  یاف مکه باعث باطل شدن اعتک یامور
 شود.   یباطل م یزش با ھمسر، ارتداد و مستیھوده از مسجد، آمیخروج ب اف باکاعت

ِ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ٱلَۡمَ�ِٰجِد� تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
َ
وُهنَّ َوأ َوَ� تَُ�ِٰ�ُ

ُ َءاَ�ٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم  ُ ٱ�َّ که  و در حالی « ]١٨٧[البقرة:  ﴾َ�تَُّقونَ فََ� َ�ۡقَر�ُوَهاۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
 در مساجد معتکف ھستید با زنان آمیزش نکنید. این مرزھای [احکاِم] الھی است؛ پس به

سازد؛ باشد که  نزدیک نشوید. الله اینچنین آیات [و احکاِم] خود را برای مردم روشن میھا  آن
 ».پرھیزگار شوند

 دن در مسجدیخواب
ب یغر که کسین ندارد مانند یجز ا یا  چاره که کسی یخوابیدن در مسجد برا یگاھ

ه مسجد محل خواب کنیز است. اما ایونت ندارد، جاکس یبرا ییه جاک یریاست و فق
 ست.یز نیف جاکمعت یرد جز برایقرار گ

ر و کند و در آن به ذکاز مسجد را مشخص  یف بخشکه معتکن است یو سنت ا
 لذت مناجات با پروردگارش مشغول باشد.عبادت، خشوع و 

 افکمدت اعت
 ز است.یجا یا ھرچند روزیروز  یکا یشب  یک، یاف در ھر زمان، به ھر مدتکاعت

اِب  -١ ْ�تَِكَف  س َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ
َ
ْن أ

َ
ِ إِ�ِّ نََذرُْت يِف اجلَاِهِليَِّة أ نَُّه قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
�

ُ انلَّيِبُّ يَلْلًَة يِف 
َ

وِْف نَْذرََك فَاْ�تََكَف يَلْلَةً : «ج الَمْسِجِد احلََراِم، َ�َقاَل هل
َ
  ١.»أ

ت نذر ی، من در جاھلاللهرسول : ای ه گفتکت است یروا س از عمر بن خطاب
به «به او فرمود:  ج پیامبر. نمیبه اعتکاف بنشالحرام   را در مسجد یرده بودم شبک

 اف نشست. کرا به اعت یپس شب». نکنذرت وفا 

                                           
با لفظ  ١٦٥٦و مسلم در کتاب االیمان حدیث شماره  ٢٠٤٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١

 بخاری
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يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
ا اَكَن  ج قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ يَّاٍم، فَلَمَّ

َ
َة � َ�ْعتَِكُف يِف لُكِّ َرَمَضاٍن َعرَشَ

�َن يَْوًما ي قُِبَض ِ�يِه اْ�تََكَف ِعرْشِ ِ
َّ

 ١.الَعاُم اذل
؛ اما در نشست یم به اعتکافدر ھر رمضان ده روز  ج پیامبرد: یگو  یم س رهیابوھر

 رد.کاف کست روز اعتیب وفاتشسال 

 ه سنت استک یافکاعت یم قضاکح
ند اما ینش  یاف مکا در ده روز آخر آن به اعتیکند  می افکدر رمضان اعت که کسی

 آورد. یرا به جا   آن ییه قضاکرا نداشته باشد، سنت است    ان رساندن آنیبه پا ییتوانا

                                           
  ٢٠٤٤بخاری حدیث شماره  -١





 

 

 

 

 

 تاب حج و عمرهک -٦

 ل:یشامل مباحث ذ
 ام حجکفقه اح -١
 تیمواق -٢
 احرام -٣
 هیفد -٤
 کمناس -٥
 ام آنکعمره و اح یمعنا -٦
 عمره روش -٧
 حج روش -٨
 ام حج و عمرهکاح -٩
 یقربان -١٠
 نوازل حج و عمره -١١
 گانه  مساجد سه یھا  یژگیو -١٢

 ام حجکاحفقه  -١
 یادا یه در وقت مشخص و براکالله متعال به قصد م یاست برا یحج: عبادت

 مناسکی مشخص.
 هکحدود حرم م

لومتر تا کی ٢٢ جده ز مسیرا باشد،  یه) میبی(حد یسیاز سمت غرب: تا شم
 مسجدالحرام فاصله دارد.

مسجدالحرام لومتر با کی ١٥ه کباشد.   یم یغربنه َر عُ  یاز سمت شرق: تا ضفه واد
با تا ین تقریگذرد. و از سمت جعرانه، شرائع المجاھد  یفاصله دارد. و راه طائف از آن م

 باشد.  یلومتر مکی ١٦
 لومتر فاصله دارد.کی ٧با یه تقرکباشد   یم میاز سمت شمال: تا التنع



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٢٢

 

لومتر فاصله کی ١٢با یه تقرکباشد   یمن میر ین در مسیضاة لاز سمت جنوب: تا اَ 
 د.دار

 مسجدالحرام یھا  یژگیو
عبه را کمتعال  اللهباشد.   یا میمسجد دن ترین بزرگتمام مسجدالحرام حرم است. و 

جاد شد، در مسجدالحرام قرار داد. و یمردم ا ین برایه در زمک یا  ن خانهیبه عنوان اول
ھا   انسانت یو سبب ھدا کرد و مبارکن ییا از ھر سو تعیتمام مساجد دن ی  را قبله   آن

 قرار داد.
ه در کعبه و تمام مساجد واقع در حرم، برتر است از صد ھزار نماز کنماز در مسجد 

عبه افضل و بھتر است چون که نماز در مسجد کنیحرم خوانده نشود. جز ا ی  حوزه
 تر است.  یکبوده و به قبله نزد تر بیشنمازگزاران 

 یرا برا   اختصاص داده است و آن عبهکمتعال به  اللهه کاست  ین فضل بزرگیو ا
ه نه در آن کقرار داده است  یو محل عبادت و حرم الھ کان انجام مناسکمردم م

شود و   یسی برداشته مکشود و نه گمشده   یار مکش یدیشود و نه ص  یخته میر یخون
ست و گناه و یز نیان به آن جاکشود و وارد شدن مشر  یده میدر آن بر یاھینه گ

 ار بزرگ است.یدر آن بس ینافرمان
تمام  یرا برا   متعال آن اللهه کحرم و مشاعر آن ھمان مسجدالحرام ھستند 

 سان ھستند. یکدر آن  یمسلمانان وقف نموده است و ھمگ

ِ َوٱلَۡمۡسِجِد ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١ وَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ْ َو�َُصدُّ ِيَن َ�َفُروا إِنَّ ٱ�َّ
ِۢ بُِظۡلٖ� نُّذِ  � َوَمن يُرِۡد �ِيهِ �ِإِۡ�َاد ِي َجَعۡلَ�ُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱلَۡ�ِٰكُف �ِيهِ َوٱۡ�َادِ قُۡه ٱۡ�ََراِم ٱ�َّ

 ٖ��ِ
َ
فر ورزیدند و [مانند ماجرای که کسانی کگمان،  بی« ].٢٥[الحج:  ﴾٢٥ِمۡن َعَذاٍب أ

ه کذابی دردناک در پیش دارند]؛ و مسجد الحرام دارند [ع حدیبیه، مردم را] از راه الله بازمی
سانند؛ و ھر کس در کآن را برای مردم [قبله و عبادتگاه] قرار دادیم، مقیم و مسافر در آن ی
 ».چشانیم آنجا با ستمکاری [و گناه،] انحراف بخواھد، از عذابی دردناک به او می

َل َ�ۡيٖت ُوضِ ﴿«د: یفرما  یمتعال م الله -٢ وَّ
َ
َة ُمَباَرٗ� َوُهٗدى إِنَّ أ ِي بَِبكَّ َع لِلنَّاِس لَ�َّ

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ  ٩٦ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَُهۥ َ�َن َءاِمٗناۗ َوِ�َّ �ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ
 َ [آل عمران:  ﴾٩٧َغِ�ٌّ َعِن ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ ٱ�َّ

ای که برای [عبادت] مردم قرار داده شد، ھمانی است  در حقیقت، نخستین خانه« ].٩٧-٩٦



 ١٠٢٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ھای  که در مکه قرار دارد که پربرکت و [مایۀ] ھدایت جھانیان است. در آن [خانه،] نشانه
س وارد آن [حرم] شود، در امان ک روشن، [از جمله] مقام ابراھیم است و [دیگر اینکه] ھر 

نند [البته برای] که برای [عبادِت] الله قصد آن خانه کخواھد بود؛ و بر مردم [واجب] است 
کس [به فریضۀ حج] کفر  کسی که توانایی [مالی و جسمی] رفتن به سوی آن را دارد؛ و ھر 

 ».نیاز است تردید، الله از جھانیان بی ورزد، بی
ِ  س َ�ْن َجابِرٍ  -٣ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِف َصَالةٍ «قَاَل:  ج أ

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
َصَالٌة يِف َمْسِجِدي أ

ِف َصَالٍة ِ�يَما
ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن ِمائَِة أ

َ
ََراِم أ

ْ
ََراَم وََصَالٌة يِف الَْمْسِجِد احل

ْ
 الَْمْسِجَد احل

َّ
 ِ�يَما ِسَواُه إِال

 ١.»ِسَواهُ 
نماز خواندن در مسجد من : «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س از جابر
 ؛جز مسجد الحرامه ر مساجد است بیھزار بار بھتر از نماز خواندن در سا) ی(مسجدالنب

 ». خوانده شود د دیگراجه در مسکاست  یو نماز در مسجدالحرام برتر از صد ھزار نماز

نَّ انلَّيِبَّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٤
َ
َحٍد َ�بِْ�، «قَاَل:  ج أ

َ
لَّ ِأل ِ

َ
َة، فَلَْم حت َم َمكَّ َ َحرَّ إِنَّ ا�َّ

ِحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن َ�َهاٍر، َال ُ�ْتََ� َخالََها، َوَال ُ�ْعَضُد 
ُ
َحٍد َ�ْعِدي، َو�ِ�ََّما أ

َ
لُّ ِأل ِ

َ
َوَال حت

ُر َصيُْدَها، َوَال تُلْتََقُط لَُقَطتُهَ   لُِمَعرٍِّف َشَجُرَها، َوَال ُ�نَفَّ
َّ

، ، »ا، إِال ِ َوقَاَل الَعبَّاُس: يَا رَُسوَل ا�َّ
 اإلِْذِخَر، لَِصاَغِتنَا َوُ�بُوِرنَا؟ َ�َقاَل: 

َّ
 اإلِْذِخرَ «إِال

َّ
  ٢.»إِال

ه را حرام کمتعال م الله: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا ب از ابن عباس
حالل  یسکحالل ننموده است و نه بعد از من بر کس  ھیچ ش از من بریپو  کرده است

ده یآن بر ترِ   اهِ یاز روز حالل بوده است. پس گ یمن فقط ساعت یخواھد بود. و برا
در آن  یسک ی  شده منشود و گ ی دادهفرار ،ار آنکنشود و درخت آن قطع نگردد و ش

 !اللهرسول : ای گفت س عباس». را بشناسد  آنصاحب  که کسیبرداشته نشود مگر 
مان مورد استفاده قرار یھا و قبرھا را در خانه را ما آنید؛ زیاه) را استثنا کنیگ ی(نوع

 .ندارد) ی. (که کندن آن، اشکال»مگر اذخر«فرمود:  ج م. رسول اللهیدھ یم

                                           
 با لفظ ابن ماجه ١٤٠٦و ابن ماجه حدیث شماره  ١٤٧٥٠صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٣٥٣و مسلم حدیث شماره  ١٨٣٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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 الحرام تیگاه بیجا
و اط آن قرار داده است. یالحرام را بزرگ داشته و مسجدالحرام را ح  تیمتعال ب الله

العرب   رةیاط حرم و جزیت را حیه و مواقکاط میاط مسجدالحرام و حرم را حیه را حکم
الحرام   تیداشت ب  یبزرگداشت و گرام یبراھا  این ت قرار داده است. ھمهیاط مواقیرا ح

َة ُمَبا﴿د: یفرما  یمتعال م اللهباشد.   یم ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
َرٗ� َوُهٗدى إِنَّ أ

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ  ٩٦ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَُهۥ َ�َن َءاِمٗناۗ َوِ�َّ �ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ
َ َغِ�ٌّ َعِن ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ان: [آل عمر ﴾٩٧ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ ٱ�َّ

ای که برای [عبادت] مردم قرار داده شد، ھمانی است  در حقیقت، نخستین خانه« ].٩٧-٩٦
ھای  که در مکه قرار دارد که پربرکت و [مایۀ] ھدایت جھانیان است. در آن [خانه،] نشانه

کس وارد آن [حرم] شود، در امان  روشن، [از جمله] مقام ابراھیم است و [دیگر اینکه] ھر 
نند [البته برای] که برای [عبادِت] الله قصد آن خانه کواجب] است خواھد بود؛ و بر مردم [

کس [به فریضۀ حج] کفر  کسی که توانایی [مالی و جسمی] رفتن به سوی آن را دارد؛ و ھر 
 ».نیاز است تردید، الله از جھانیان بی ورزد، بی

 محاسن و اسرار حج
ه افراد مختلف با ک  انباشد. چن  یم یو وحدت اسالم یبرادر عملِی  حج نمودِ  -١
کند.   ھا و طبقات متفاوت را کنار ھم جمع می  نیھا و سرزم  ھا و زبان  ھا و رنگ  تیجنس

گذارد. تمام حجاج با   یش میرا به نما یو برادر یت و بندگیقت عبودیگونه حق نیو ا
 نند.ک  یاله و معبود را عبادت م یکآورند و تنھا   یم یقبله رو یکلباس به  یک

امت و یو روز قکند  می ن صبریه مسلمان در آن تمرکاست  یا  حج مدرسه -٢
ند. ک  یرا احساس م أل الله یبرا یآورد. در حج لذت بندگ  یاد میرا به    وحشت آن

 باشد.  یم یھا به او تعال  از انسانیشناسد و شاھد ن  یپروردگارش را م یعظمت و بزرگ
ده شدن گناھان است. بنده در یبخش سب پاداش وک یبرا یحج موسم بزرگ -٣

 یمتعال و اعتراف به گناھانش و اظھار ناتوان الله یگانگید و یموسم حج با اقرار به توح
از  یگونه در حال نیرد. و ایگ  یمتعال قرار م اللهشگاه یحق پروردگارش، در پ یاز ادا

 شود.  یم که از مادر متولد شده، پاک یه گناھانش ھمچون روزکگردد   یحج باز م
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والسالم و عبادت و دعوت و جھاد  الصالة  ھمیامبران علیت پیوضع یادآوریحج  -٤
دا یپ ین آمادگیاز خانواده و سرزم یدور یھاست. و نفس انسان برا و اخالق آن

 ند. ک  یم
ا یگر جویدیکت یآن از وضع ی  لهیه مسلمانان به وسکاست  یزانیار و میحج مع -٥

برند. در   یم یا انحراف خود پیم یا ثروت، راه مستقیا جھل، فقر یشوند. و به علم   یم
 باشد.  یشان میو عالمت وحدت اھا  آن از صفات ینمود ،واقع حج

 م حجکح
ان اسالم است. و بر ھر مسلمان آزاد، بالغ، عاقل و توانا به کن پنجم از ارکحج ر

 عمر واجب است.بار در تمام   یکط آن یمحض فراھم شدن شرا
آورد و آن  یحج به جا یک ج اللهفرض شد. رسول  یحج در سال نھم ھجر

 الوداع بود.  ةحج

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١ َوِ�َّ
َ َغِ�ٌّ َعِن ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ه کو بر مردم [واجب] است « ].٩٧عمران:  [آل ﴾َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ ٱ�َّ

نند [البته برای] کسی که توانایی [مالی و جسمی] رفتن به کبرای [عبادِت] الله قصد آن خانه 
نیاز  تردید، الله از جھانیان بی کس [به فریضۀ حج] کفر ورزد، بی سوی آن را دارد؛ و ھر 

 ».است
 «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -٢

َ
نَّ ال

َ
ِْسَالَم بُِ�َ ىلَعَ مَخٍْس: َشَهاَدِة أ

ْ
إِنَّ اإل

َيِْت 
ْ

اَكِة، وَِصيَاِم َرَمَضاَن، وََحجِّ ابل َالِة، َو�ِيتَاِء الزَّ  اُهللا، َو�ِقَاِم الصَّ
َّ

َ إِال
َ

 ١».إِهل
اسالم بر پنج پایه بنا شده «فرمود:  ج پیامبرروایت است که  ب از ابن عمر

ی   ی نماز، پرداختن زکات، روزه  اینکه معبود بر حقی جز الله نیست، اقامه است: گواھی
 ».رمضان و حج بیت الله الحرام

 حج فرض است یسکبر چه 
سالم  یاز جسم که کسی یعنیآن باشد، واجب است.  یقادر به ادا که کسیحج بر 

و  یافک ی  حج و بازگشت، توشه یادا یسفر دارد و برا ییبرخوردار باشد و توانا
ه وقت ک ییھا  ار داشته باشد. البته پس از پرداختن قرضیالزم را در اخت ی  لهیوس

                                           
 با لفظ مسلم ١٦و مسلم حدیث شماره  ٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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اوست.  ی  ه در برابر خانواده بر عھدهک یده است و نفقات شرعیفرا رسھا  آن پرداخت
داشته باشد، حج بر او الزم و واجب است و  یو جسم یمال ییتوانا که کسین یبنابرا
 یسکست، بر او واجب است یبرخوردار ن یدارد و از صحت جسم یمال ییتوانا که کسی

 ی  دارد اما از عھده یجسم ییتوانا که کسیابت از خود به حج بفرستد. و یرا به ن
 یو نه جسم یمال یینه توانا که کسیست. و ید، حج بر او واجب نیآ  یمخارج آن بر نم

 دارد، حج بر او واجب نیست.
ز است به مقدار مخارج حج از یردن ندارد، جاکحج  یبرا یمال که کسی یو برا
از » الله   لیسب یف«ق یحج از مصاد ؛ زیراآورد یند و حج را به جاکافت یات درکاموال ز

 ات است.کز فاصنا
را به  یمال یرده باشد، از اموال وکرد و حج نیحج بر او واجب شده بم یسکو اگر 

ند. و حج بر زن واجب کابت از او حج یبه ن یسکنند تا ک  یمخارج حج جدا م ی  اندازه
 به ھمراه داشته باشد. چون پدر، ھمسر، پسر و...  یه محرمک یست مگر زمانین

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن ﴿د: یفرما  یمتعال م الله َوِ�َّ
َ َغِ�ٌّ َعِن ٱۡلَ�ٰ  ه برای کو بر مردم [واجب] است « ].٩٧[آل عمران:  ﴾لَِم�َ َ�َفَر فَإِنَّ ٱ�َّ

نند [البته برای] کسی که توانایی [مالی و جسمی] رفتن به ک[عبادِت] الله قصد آن خانه 
نیاز  تردید، الله از جھانیان بی کس [به فریضۀ حج] کفر ورزد، بی سوی آن را دارد؛ و ھر 

 ».است

 فضل حج و عمره

يِب  -١
َ
فَْضُل؟ قَاَل:  ج قَاَل: ُسئَِل انلَّيِبُّ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

َ
ْ�َماِل أ

َ
يُّ األ

َ
ِ «أ إِيَماٌن بِا�َّ

ِ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: » َورَُسوهِلِ    ١.»َحجٌّ َمرْبُورٌ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: » ِجَهاٌد يِف َسِبيِل ا�َّ
: فرموددام است؟ کن اعمال یبرتر سوال شد، ج پیامبرد: از یگو  یم س رهیابوھر

گفته ». اللهجھاد در راه : «فرمودگفته شد: پس از آن چه؟ ». مان به الله و رسولشیا«
 .»حجی که نیک انجام شده باشد: «فرمودشد: پس از آن چه؟ 

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢
َ
ِ فَلَْم «َ�ُقوُل:  ج قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  س َ�ْن أ يَْرفُْث، َولَْم َمْن َحجَّ ِ�َّ

هُ  مُّ
ُ
تُْه أ َ   ١.»َ�ْفُسْق، رََجَع َكيَْوِم َودلَ

                                           
 با لفظ بخاری ٨٣و مسلم حدیث شماره  ١٥١٩بخاری حدیث شماره متفق علیه؛  -١



 ١٠٢٧    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 الله یس به ھدف رضاکھر: «فرموده کدم یشن ج پیامبرد: از یگو  یم س رهیابوھر
ب کند و مرتکز یو مقدمات آن پرھ ید و (در زمان حج) از آمیزش جنسیحج نما

 ».تازه از مادر متولد شده است ییه گوکشود   یم کت نشود، چنان از گناه پایمعص

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن  -٣
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س أ

َ
اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما، «قَاَل:  ج أ ُعْمَرِة َكفَّ

ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إىِل

ْ
ال

َنَّةُ 
ْ
ُ َجَزاٌء إِالَّ اجل

َ
َجُّ الَْمرْبُوُر لَيَْس هل

ْ
 ٢.»َواحل

مناسک عمره موجب محو شدن انجام «فرمود:  ج گوید: پیامبر یم س ابوھریره
شود که در بین این عمره و عمره قبلی انجام گرفته است، و  ای می ھای صغیره گناه

 ».حجی که مورد قبول الله قرار گیرد، پاداشی جز بھشت ندارد

 انجام دادن حج و عمره یدر پ یفضل پ

ِ بِْن َمْسُعودٍ  ِ  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ تَابُِعوا َ�ْ�َ احلَجِّ َوالُعْمَرِة، فَإِ�َُّهَما : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ِة،  َهِب، َوالِفضَّ نُوَب َكَما َ�نيِْف الِكُ� َخبََث احلَِديِد، َواذلَّ ِة َ�نِْفيَاِن الَفْقَر َواذلُّ َولَيَْس لِلَْحجَّ

 اجلَنَّةُ 
َّ

 ٣.»الَمرْبُوَرِة ثََواٌب إِال
به حج و عمره  یدر پ یپ: «فرمود ج اللهه رسول کت است یروا س از ابن مسعود

 یآھنگر ناخالص َدِم  هک  چنان ،برد  ین میرا حج و عمره فقر و گناھان را از بید؛ زیبرو
جز  یزینیک انجام شده باشد چ هد. و پاداش حجی کیزدا  یآھن و طال و نقره را م

 ».ستیبھشت ن

 زن بدون محرم یحج و عمره برا
مانند ھمسر، پدر،  یحج بر زنان، وجود َمحرمھای واجب شدن   یکی از شرط -١

ند، حج بر زن ک یباشد. اما اگر محرم از حج ھمراه زن خوددار  ا... مییبرادر، فرزند 
ند اما کد توبه و استغفار یار است و باک  ند، گنهکست. و اگر بدون محرم حج یواجب ن

 ح است.یصح یحج و
ند چه کبدون محرم سفر  یگریز دیا چیه به ھدف حج کست یز نیزن جا یبرا -٢

 ھمراه او باشند یچون و یزنانه کسان است یکند. و ک  ینم یا جوان تفاوتیر باشد یپ

                                                                                                       
 با لفظ بخاری ١٣٥٠و مسلم حدیث شماره  ١٥٢١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٣٤٩و مسلم حدیث شماره  ١٧٧٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
 با لفظ ترمذی ٨١٠و ترمذی حدیث شماره  ٣٦٦٩حسن؛ مسند احمد حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٢٨

 

د: یفرما  یه مکاست  یت رھنمود نبویل آن عمومیا کوتاه؛ و دلیباشد  یا نه، سفر طوالنی

 َمَع ِذي َ�َْرمٍ «
َّ

ُة إِال
َ
 ». ندکد بدون محرم سفر یزن نبا« :١»َال �َُسافِِر الَمْرأ

 گرانیابت از دیادای حج و عمره به ن
 ند.کحج  یگریابت از دیز است به نیرده جاکه خود حج ک یمسلمان یبرا
ا زن، عمره به یمرده، ناتوان، مرد  ز قبیلا یگریابت از دیه به نکز است یز جایو ن

 آورد. یجا
را  یسکتواند   یحج را نداشته باشد م کادای مناس ییتوانا یاز نظر جسم که کسیو 

 یادا یا بدون آن، براینافله، با پرداخت دستمزد  ی  ا عمرهیحج  یابت از خود برایبه ن
از محظورات احرام  کمناس یه ھنگام اداکست یب الزم نیبفرستد و بر نا کمناس

 ند.ک یخوددار
ا به نیابت از یالج الع یماریا بیھنسالی کل یبه دل یگریابت از دیبه ن که کسیو 

ه از شھر و کست یت، احرام ببندد و الزم نیاز مواق یکتواند از ھر  یند، مک  ُمرده حج 
 ند.کند، سفر حج را آغاز ک  یابت از او حج میبه ن که کسین یسرزم

نَا َجالٌِس ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ  س َ�ْن بَُر�َْدةَ 
َ
ٌة، َ�َقالَْت: إِ�ِّ  ج قَاَل: بَيْنَا أ

َ
َ�تُْه اْمَرأ

َ
إِذْ أ

�ِّ جِبَاِر�ٍَة، َو�ِ�ََّها َماتَْت، قَاَل: َ�َقاَل: 
ُ
قُْت ىلَعَ أ َها َعلَيِْك الِْمَ�اُث «تََصدَّ ْجُرِك، َورَدَّ

َ
» وََجَب أ

ُصوُم َ�نَْها؟
َ
فَأ

َ
قَالَْت: » ُصوِ� َ�نَْها«قَاَل:  قَالَْت: يَا رَُسوَل اِهللا، إِنَُّه اَكَن َعلَيَْها َصْوُم َشْهٍر، أ

ُحجُّ َ�نَْها؟ قَاَل: 
َ
فَأ

َ
، أ ُجَّ َ�طُّ   ٢.»ُحيجِّ َ�نَْها«إِ�ََّها لَْم حتَ

 یزینکو گفت: من  آمد یه زنکنشسته بودم  ج اللهد: نزد رسول یگو  یم س دهیُبَر 
 ج اللهرده است. رسول کفوت (مادرم)  را به عنوان صدقه به مادرم دادم و حال او

راث به تو باز خواھد یز به عنوان مینکرد و آن ک یافت خواھیپاداش خود را در«فرمود: 
توانم  می ایار است. آکبدھ ییقضا ی  ماه روزه یک، او اللهرسول : ای گفت یو». گشت
 باز گفت: او». ریمادرت روزه بگ یبه جا«فرمود:  ج اللهرم؟ رسول یاو روزه بگ یبه جا
 زابت اینبه «فرمود:  ج اللهنم؟ رسول کاو حج  زابت اینتوانم به   یمرده، کحج نگاه  ھیچ

 ».نکمادرت حج 

                                           
 ١٣٤١و مسلم حدیث شماره  ١٨٦٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ١١٤٩مسلم حدیث شماره  -٢



 ١٠٢٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 ا نفاس استیانه یه در عادت ماھک یاحرام زن
 یمان (نفاس) را سپریبعد از زا یزیا خونریانه یعادت ماھ ی  ه دورهک یزن یبرا

 یاحرام خود باقا عمره احرام ببندد و بر یحج  یند و براکز است غسل یند، جاک  یم
شود، بعد غسل  که پاکنیند تا اکالله ن  تیحج را انجام دھد. اما طواف ب کبماند و مناس

عمره احرام بست  یند. سپس از احرام خارج شود. اما اگر براکامل کرا  کند و مناسک
آورده و پس از  یعمره را به جا کند و مناسکشود، سپس غسل  کمنتظر بماند تا پا

 آن از احرام خارج شود.

 نابالغ کودکحج و عمره 
ح است. ینافله محسوب شده و صح یحج احرام ببندد، حج و یبرا کیودکاگر  -١

ھمچون زنان و مردان بالغ باشد. اما اگر خردسال  یز و تصرفات ویُمَم  کیودکھرچند 
ن صفا و مروه را یب یه و سعبندد و طواف نمود  یاز جانب او احرام م یو »ِی ول«باشد، 

 کودکن یه اکدھد. اما بھتر است   یز انجام میجمرات را ن یانجام داده و از طرف او رم
ن یآورد. و اگر پس از ا یا عمره را به جایحج  کخردسال به اندازه توانش، خود مناس

 آورد. یعت اسالم مقرر داشته به جایه شرکرا  یه حجکبالغ شد، بر او الزم است 
ش از حد یا ازدحام بی یماریل بیاحرام ببندد اما پس از احرام به دل کیودکاگر  -٢

لف کم ؛ زیراستیبر او واجب ن کردن مناسکامل کنباشد،  ک... قادر به اتمام مناسو
 ست.ین

ست چه برسد به یواجب ن یاز ھمان ابتدا بر و کست، آغاز مناسیلف نکو چون م
ب محظورات احرام شود، کمرت ،حج کمناس یادا؛ و اگر در طول کردن مناسکامل ک

 نخواھد داشت. یمجازات
 کودکه کنیح است اما پس از ایصحھا  آن رد، حجکحج  یا  وانهیا دی کیودکاگر  -٣

 آورند. یه حج را به جاکواجب است ھردو  وانه معقول شد بریبالغ شد و د
را بر عھده  یمخارج و که کسیا ھمراه یو  ییبالغ، خود به تنھا ی  برده گرا -٤

 ند.ک  یت میفاکاو را  ،ن حجیح است و ایند، حجش صحکگرفته حج 
ند، َاجر و کحج  کودکس به ھمراه کسنت است و ھر کودکردن با کحج  -٥

دشوار و  یردن به ھمراه او امرکا حج یمحفوظ است اما اگر ازدحام باشد  یپاداش و
 احرام بسته نشود. کدوکه ھمراه کن است یمشقت بار باشد، بھتر ا



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٣٠

 

؟  قَاَل: ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  لَِهَذا َحجٌّ
َ
ٌة َصِبيًّا لََها، َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل اِهللا، أ

َ
َرَ�َعِت اْمَرأ

ْجرٌ «قَاَل: 
َ
  ١.»َ�َعْم، َولَِك أ

 یاا بری، آاللهرسول : ای رده و گفتکرا بلند  کیودک ید: زنیگو  یم ب ابن عباس
ز یپاداش آن به تو نبله؛ و «فرمود:  ج اللهرسول  ؟شود محسوب مین بچه ھم، حج یا
 .»رسد یم

 به مسجد الحرام کوارد شدن مشر
ند، کس او را وارد مسجد الحرام کوارد مسجد الحرام شود. و ھر کست مشریز نیجا

به  کند؛ اما وارد شدن مشرکرون یرا از مسجد ب کند و مشرکد توبه یار است و باک  گنه
 یت وید اسالم آوردن و ھدایچون ام یگر با در نظر داشتن مصلحت شرعیمساجد د

 ز است.یجا

َما ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن َ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١ ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ُ مِن فَۡضلِهِۦٓ إِن  ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم َ�ۡيلَةٗ  فََسوَۡف ُ�ۡغنِيُ�ُم ٱ�َّ
َ َعلِيٌم َحِكيمٞ  ۚ إِنَّ ٱ�َّ اید، مشرکان قطعًا  که ایمان آورده  ای کسانی« ].٢٨[التوبة:  ﴾٢٨َشآَء

ند؛ پس نباید بعد از امسال به مسجدالحرام نزدیک شوند؛ و اگر [به خاطر قطع تجارت با  پلید
نیاز  رید، [بدانید که] اگر الله بخواھد، شما را از بخشش خویش بیآنان] از تنگدستی بیم دا

 ».تردید، الله دانای حکیم است سازد. بی می
يِب ُهَر�َْرةَ  -٢

َ
ٍْد، فََجاَءْت بِرَُجٍل ِمْن بَِ�  ج قَاَل: َ�َعَث انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ

َ
َخيًْال قِبََل �

ُ: ُ�َماَمُة �ُْن 
َ

ثَاٍل، فََرَ�ُطوُه �َِساِر�ٍَة ِمْن َسَوارِي الَمْسِجِد، فََخَرَج إيَِلِْه انلَّيِبُّ َحِنيَفَة ُ�َقاُل هل
ُ
أ

ْطِلُقوا ُ�َماَمةَ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: 
َ
ٍْل قَِر�ٍب ِمَن الَمْسِجِد، ، »أ

َ
� 

َ
فَاْ�َطلََق إىِل

ْشهَ 
َ
ِ فَاْغتََسَل، ُ�مَّ َدَخَل الَمْسِجَد، َ�َقاَل: أ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إهِل

َ
  ٢.ُد أ

از  یَنجد فرستاد. آنان مرد یرا به سو یسواران ج پیامبرد: یگو  یم س رهیابوھر
مسجد  یھا  از ستون یکیه ثمامة بن اثال نام داشت، آوردند و به کفه یحنفه بنویطا

پس ثمامه به ». دینکثمامه را آزاد «نزد وی آمد، فرمود:  ج پیامبر یوقتبستند. 

                                           
 ١٣٣٦مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٧٦٤و مسلم حدیث شماره  ٤٦٢متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 ١٠٣١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

رد. سپس وارد مسجد شد و گفت: کمسجد بود و غسل  یکه نزدکرفت  ینخلستان
 اوست. ی  ست و محمد فرستادهیبر حق جز الله ن یه معبودکدھم   یم یگواھ

 تیمواق -٢
 ان عبادت و زمان آن.کقات است و عبارت است از میت: جمع میمواق

 تین مواقییمت تعکح
متعال برای آن  اللهبرخوردار است،  یگاه واال و بزرگیالحرام از جا  الله    تیه بکاز آنجا 

آن و حرم محدوده آن  یبرا یه چون دژکه مک  رده است چنانکمشخص  یا  محدوده
ت یه ھمان مواقکرده است کن ییرا تع یین حرم، حد و مرزھایا یباشد. و برا  یم
ن یست بدون احرام از ایز نیا عمره دارند، جایقصد حج  که کسانی یباشند؛ و برا  یم
الحرام و احترام   الله  تیمتعال و ب اللهم و بزرگداشت ین از باب تعظیھا بگذرند. و ا  انکم

 باشد.  یالله م  تینندگان بکارت یبه ز

 تیاقسام مواق
 ت دو بخش ھستند: یمواق

: شوال، ذوالقعده و یعنیحج؛  یھا  ه عبارتند از ماهک: یت زمانیبخش اول: مواق
 انجام داد. یتوان در ھر زمان  الحجه؛ و عمره را می  یذ

آن،  یان وقت احرام برایشود و پا  یدن اول شوال آغاز میحج با فرارس یاحرام برا
 باشد.  ید قربان میقبل از طلوع فجر شب ع

ان یالحجه به پا  یزدھم ذیروز سد در یحج با غروب خورش کتمام اعمال و مناس
ر یه به تاخکاند   معذور بوده که کسانی یبرا یرسد. جز طواف وداع و طواف و سع  یم

 ز است.یالحجه جا  یان ذیتا پاھا  آن انداختن
 بخش دوم:

احرام ھا  آن گزاران از  ا عمرهیه حجاج ک ییھا  انک: عبارتند از میانکت میمواق
 پنج تا ھستند: یانکت میبندند. مواق  یم

ه کگذرند. فاصله آن تا م  یاز آن م که کسانینه و یقات اھل مدیفة: میذوالُحلَ  -١
 یواد« دیگر آننام ه است. کقات از مین میفه دورتریلومتر است. ذوالحلکی ٤٢٠با یتقر
 باشد.  یو مسجد آن معروف به مسجد شجره م است »قیقالع



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٣٢

 

 ١٣ یان آن و مسجدالنبیباشد. فاصله م  یمنه یفه واقع در جنوب مدیقات ذوالحلیم
 نماز بخواند. کمبار ین وادیه در اکم مستحب است حرِ مُ  یلومتر است. براکی

 یکه با آن در کاست  یسانکه، مصر، مغرب و کیقات اھل شام، تریُجحفه: م -٢
 ییگذرند. جحفه روستا  یر مین مسیه از اکاست  یسانکقات یز میراستا قرار دارند. و ن

نون مردم از کا  لومتر است. ھمکی ١٨٦با یه تقرکآن تا م ی  است در شرق رابغ؛ فاصله
 بندند.  یا احرام میرابغ واقع در غرب جحفه در ساحل در

ا از یراستا قرار دارند  یکه با آن در کاست  یسانکمن و یقات اھل یَلمَلم: می -٣
لومتر کی ١٢٠با یه تقرکآن از م ی  وه و دره است. فاصلهکلملم یگذرند.   یر مین مسیا
 بندند.  یاحرام م یلملم از جھت ساحل غربی یه واقع در وادینون مردم از سعدکباشد. ا  یم

راستا قرار  یکبا آن در  که کسانیقات اھل نجد و طائف و یَقرن المنازل: م -٤
ه کآن تا م ی  مشھور است. فاصله» ریبکل الیالس«گذرند. امروزه به   یا از آن میدارند 

ر منطقه یقرن المنازل است و مس یباال »مَمحَر  دیوا«لومتر است. و کی ٧٥با یتقر
 گذرد.  یه از آن مکم یبه سو »داھَ «

ا از آن یباشند   یراستا م یکبا آن در  که کسانیقات اھل عراق و یذات ِعرق: م -٥
ه کشود. فاصله آن تا م  یده میز نامین» بةیالضر«ه کاست  یا  ز درهیگذرند. و آن ن  یم

 لومتر است.کی ١٠٠با یتقر
ه احرام ککنند، از م  ه سکونت میکت و میان مواقیم ی  در فاصله که کسانی -

 بندند.  یم

ِ قَاَل:  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ِم  ج َوقََّت رَُسوُل ا�َّ
ْ
أ ْهِل الشَّ

َ
ْهِل الَمِدينَِة َذا احلُلَيَْفِة، َوِأل

َ
ِأل

ٍْد 
َ

ْهِل �
َ
ىَت َعلَيِْهنَّ ِمْن اجلُْحَفَة، َوِأل

َ
، َولَِمْن أ ْهِل ايلََمِن يَلَْملََم، َ�ُهنَّ لَُهنَّ

َ
قَْرَن الَمنَاِزِل، َوِأل

ْهِلِهنَّ لَِمْن اَكَن يُِر�ُد احلَجَّ َوالُعْمَرَة، َ�مَ 
َ
ْهِلِه، َوَ�َذاَك َحىتَّ َ�ْ�ِ أ

َ
، َ�ُمَهلُُّه ِمْن أ ْن اَكَن ُدوَ�ُهنَّ

َة يُِهلُّوَن ِمنَْها ْهُل َمكَّ
َ
 ١ .أ

قات یفه، میلَ نه را ذوالُح یقات اھل مدیم ج اللهرسول  گوید: یم ب ابن عباس
م لَ ْم لَ یَ من را یقات اھل ینازل و مرن الَم قات اھل نجد را قَ یحفه و ماھل شام را ُج 

 که کسانی ینان این مناطق است و ھم براکسا یھم برا ،ھا میقاتن ینمود. ا مشخص
قات و ین میب یعنیھا (  قاتیبعد از م که کسانیعازم حج و عمره ھستند. و  ھا ن راهیاز ا

                                           
 لفظ بخاریبا  ١١٨١و مسلم حدیث شماره  ١٥٢٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ١٠٣٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

اھل  یه براک  توانند احرام ببندند. چنان  یه بخواھند مکن ھستند) از ھرجا که ساکم
 ».استقات احرام یه مکمشھر ه، کم

 قات بدون احرامیگذشتن از م
ت بگذرد. یست بدون احرام از مواقیز نیا عمره دارد جایت حج ین که کسی یبرا -١
 ت احرام بندد.ید بازگشته و از مواقیند، باکگذر ھا  آن س بدون احرام ازکو ھر
ا عمره نداشته باشد و پس از گذشتن از یت حج یقات بگذرد و نیاز م که کسی -٢
بندد. مگر در مورد   یرده احرام مکت یه نکند، از ھرجا کا عمره یت حج ینت یمواق

د به یند باکت عمره یه و منطقه حرم نکه آمده و در مکبه م که کسیعمره مفرده؛ 
حرم رفته و از آنجا احرام بندد. (الحل= خارج حدود حرم) و اگر از  ی  خارج از محدوده

 بندد.  یده، احرام مرکت یه نکند، از ھرجا کت یمنطقه حل ن

 ن ھستندکه ساکت و میمواق ی  در فاصله که کسانیقات یم
ھا،  آن یا ھردویا عمره یحج  ین ھستند، براکن فاصله سایدر ا که کسانیقات یم
 باشد.   ینند مک  یت میه نک یمحلشان یا   منزل

ِم  ج قَاَل: إِنَّ انلَّيِبَّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس 
ْ
أ ْهِل الشَّ

َ
ْهِل الَمِدينَِة َذا احلُلَيَْفِة، َوِأل

َ
َوقََّت ِأل

ْهِل ايلََمِن يَلَْملََم، 
َ
ٍْد قَْرَن الَمنَاِزِل، َوِأل

َ
ْهِل �

َ
ىَت َعلَيِْهنَّ ِمْن اجلُْحَفَة، َوِأل

َ
، َولَِمْن أ ُهنَّ لَُهنَّ

َراَد احلَجَّ َوالُعْمَرَة، َوَمْن اكَ 
َ
ْن أ َة ِمْن َ�ْ�ِِهنَّ ِممَّ ْهُل َمكَّ

َ
 َحىتَّ أ

َ
�َْشأ

َ
َن ُدوَن َذلَِك، فَِمْن َحيُْث أ

ةَ   ١.َمكَّ
 یفه؛ براینه، ذوالحلینان مدکسا یبرا ج پیامبره کت است یروا ب از ابن عباس

لملم را به عنوان یمن یاھل  یاھل نجد، قرن المنازل و برا یاھل شام، جحفه و برا
ن یه از اکاست  یسانکن مناطق و ینان اکسا یبرا ھا میقاتن ی. اقات مشخص نمودیم

ه کو م ھا میقات ی  در فاصله که کسانیو  ت حج و عمره دارندیگذرند و ن  یمناطق م
ه، کاھل م یه براک  توانند احرام بندند. چنان  یه بخواھند مکن ھستند، از ھرجا کسا
 ». قات احرام استیه مکم

                                           
 با لفظ بخاری ١١٨١و مسلم حدیث شماره  ١٥٢٤متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٣٤

 

 ه استکعازم م که کسیقات یم
گذرد   یه از آن مک یقاتیا عمره دارد، از میت حج یست و نیه نکاھل م که کسی -١

صفا و مروه را به  یا ِافراد داشت، طواف نموده و سعیت حج ِقران یبندد. اگر ن  یاحرام م
جمرات را انجام دھد و  یه َرمکنیماند تا ا  یم یآورد، سپس در حال احرام باق  یم یجا

 د سرش را بتراشد. یروز ع
سپس لباسش را کند  می املکعمره را  کت حج تمتع داشته باشد، مناسیاگر نو 

ه کالحجه از م  یبرد) و پس از آن در روز ھشتم ذ  یان میپوشد (احرامش را به پا  یم
 شود.   یمنا خارج م یبندد و به سو  یحج احرام م یبرا

 ِ نَُّه َحجَّ َمَع انلَّيِبِّ  ب َجابُِر ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ
َ
وا بِاحلَجِّ  ج �

َهلُّ
َ
يَْوَم َساَق ابُلْدَن َمَعُه، َوقَْد أ

وا، ُ�مَّ «ُمْفَرًدا، َ�َقاَل لَُهْم:  ُ َفا َوالَمْرَوِة، َوقرَصِّ ِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمُ�ْم بَِطَواِف ابَليِْت، َو�َْ�َ الصَّ
َ
أ

ِهلُّ 
َ
ِْوَ�ِة فَأ ، َحىتَّ إَِذا اَكَن يَْوُم الرتَّ

ً
ِ�يُموا َحَالال

َ
، َواْجَعلُوا الَّيِت قَِدْمتُْم بَِها ُمتَْعةً أ ، »وا بِاحلَجِّ

؟ َ�َقاَل:  يْنَا احلَجَّ َْعلَُها ُمتَْعًة، َوقَْد َسمَّ
َ

�ِّ ُسْقُت «َ�َقالُوا: َكيَْف �
َ
َمْرتُُ�ْم، فَلَْوَال �

َ
اْ�َعلُوا َما أ

َمْرتُُ�ْم، َولَِ�ْن َال َ�ِ 
َ
ي أ ِ

َّ
» لُّ ِم�ِّ َحَراٌم َحىتَّ َ�بْلَُغ الَهْدُي َ�ِلَّهُ الَهْدَي لََفَعلُْت ِمثَْل اذل

 ١.َ�َفَعلُوا
را ھمراه داشت،  یشتران َھد ج پیامبره ک ید: زمانیگو  یم ب جابر بن عبدالله

پس : «دفرموھا  آن به ج الله رده بودند. رسولکت حج ِافراد یبه حج رفتم. مردم ن اوبا 
د. یشو سر، از احرام خارج  یردن موکوتاه کن صفا و مروه و یب یعبه و سعکاز طواف 

فرا  )ذوالحجهه (یتروه روز ھشتم کد تا آنیبعد در حالت حالل (خارج از احرام) بمان
مردم ». دیحساب آوره د و اعمال قبل را عمره بیحج احرام ببند یرسد. روز ھشتم برا

ت حج یه نک  یم درحالیحساب آوره چگونه آن اعمال را عمره ب اللهرسول : ای گفتند
د. اگر من با خود یدھم انجام دھ  یآنچه دستور م«فرمود:  ج اللهم؟ رسول یرده بودک

ه ک یتا زمان یردم. ولک  یدھم، عمل م  یه به شما دستور مک  ، چنانده بودماورین یقربان
طبق دستور و مردم ». من حالل نخواھد شد یبرا یچ حرامینم، ھکذبح ن یقربان

 .ردندکعمل  ج اللهرسول 

                                           
 با لفظ بخاری ١٢١٦و مسلم حدیث شماره  ١٥٦٨متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 ١٠٣٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

امل انجام دھد و کرا به طور  که برود و مناسکا عمره به میحج  یس براکھر -٢
ه از کند، الزم است ک یگریابت از دیا به نیخود  یگر براید یا  ت عمرهیپس از آن ن

 عمره احرام ببندد. یم رفته و از آنجا برایمحدوده حرم خارج شده، مثال به منطقه تنع
ه ھست، احرام که در مک یانکت حج داشته باشد از ھمان میاما چون پس از عمره ن

 بندد.  یم

َيِْت َحىتَّ َحاَضْت،  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
ْ

َهلَّْت بُِعْمَرٍة، َ�َقِدَمْت َولَْم َ�ُطْف بِابل
َ
�ََّها أ

َ
�

ْت بِا
َهلَّ

َ
، َ�َقاَل لََها انلَّيِبُّ فَنََسَكِت الَْمنَاِسَك لُكََّها، َوقَْد أ َجِّ

ْ
�ََسُعِك َطَوافُِك «: يَْوَم انلَّْفِر ج حل

ِك َوُ�ْمَرتِِك  َجِّ » حِلَجِّ
ْ
 اتلَّنِْعيِم، فَاْ�تََمَرْت َ�ْعَد احل

َ
بَْت، َ�بََعَث بَِها َمَع َ�بِْد الرَّمْحَِن إىِل

َ
  ١».فَأ

عبه کطواف  یولد: احرام عمره بسته بودم یگو  یه مکت است یروا ل شهیاز عا
گر را انجام داده ید کشدم، اما ھمه مناس )دچار عادت ماھانهض (یحه کرده بودم کن

ق به یام تشریدر روز دوم از ا ج پیامبره به قصد حج احرام بسته بودم. ک بودم. حال آن
چون بازگشتم مرا با ». ندک  یحج و عمره بسنده م یبرا وت طواف«من فرمود: 

 فرستاد و بعد از حج، ادای عمره کردم. میعبدالرحمن به تنع

 مایاحرام بستن در ھواپ
ما در یشود، چون ھواپ  یما میا ھردو سوار ھواپیا عمره یت حج یبه ن که کسی

ت احرام یپوشد و ن  یبندد و لباس احرام م  یت قرار گرفت، احرام میاز مواق یکی یراستا
فه حاز ھر جنس مانند مل ییازار و ردا ند. اما اگر لباس احرام به ھمراه نداشت، باک  یم

سر نبود، لباسش را ازار نموده و شالش را ردا ین ھم میبندد. و اگر ا  یو ... احرام م
بندد. و چون از   یند. اما اگر فقط شلوار و مانند آن به تن داشت، با آن احرام مک  یم

 پوشد.  یرا مھا  آن ،افتی یاحرام دسترس یھا  ه به لباسکاده شد، ھر زمان یما پیھواپ

ِد اِإلَزاَر «بَِعَرفَاٍت، َ�َقاَل:  ج قَاَل: َخَطبَنَا انلَّيِبُّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  َمْن لَْم َ�ِ
 ِ�ْ ِد انلَّْعلَْ�ِ فَلْيَلْبَِس اخلُفَّ اِو�َل، َوَمْن لَْم َ�ِ َ  ٢.»فَلْيَلْبَِس الرسَّ

                                           
 با لفظ مسلم ١٢١١و مسلم حدیث شماره  ١٥٥٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ١١٧٨و مسلم حدیث شماره  ١٨٤٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٣٦

 

راد خطبه پرداخت یما در عرفات به ا یبرا ج اللهد: رسول یگو  یم ب ابن عباس
د ُخف یابد، بای  ین نمینعل که کسید شلوار بپوشد و یابد، بای  ینم یس ازارکھر«و فرمود: 

 ».(موزه) بپوشد
ندازد تا یر بیست احرام را به تاخیز نیا عمره دارد، جایت حج ین که کسی یبرا -٢

ند، کن عمل یاحرام ببندد. و اگر چند و از آنجا یما در فرودگاه جده فرود آیه ھواپکنیا
ن یتر  یکه نزدکت رفته و از آنجا احرام ببندد ین مواقیتر  یکه به نزدکبر او واجب است 

 ت جحفه است.یمواق
دا یت عمره پیند، اما در جده نکا عمره به جده سفر یجز حج  یتیبه ن که کسی -٣

و پس از آن عمره گزاردن به  یارکبه ھدف  که کسیبندد. و   یند، از جده احرام مک
ه جحفه است، احرام کقات ین میتر  یکارش تمام شد از نزدکند، چون کجده سفر 

 آورد.  یم یه روکعمره به م یادا یبندد سپس برا  یم

 گذرد  یقات میاز دو م که کسیم کح
ن یگذرد، واجب است در اول  یقات میا عمره دارد و از دو میت حج ین که کسیبر 

قا یا و افریکا اھل اروپا و امری یو مغرب یا شامی ین اگر مصریاحرام ببندد. بنابراقات یم
نه بگذرد، از یقات اھل مدیه جحفه است، از مکاش   یقات اصلیقبل از گذشت از م

ه به کنیندازد تا ایر بیه احرام را به تاخکست یز نیاو جا یبندد و برا  یفه احرام میذوالحل
از آن  که کسانیز ینان ھر منطقه و نکسا یت برایمواق ؛ زیرادجحفه برس یعنیقاتش یم
 ا عمره دارند، مقرر شده است.یت حج یگذرند و ن  یم

 احرام -٣
 ا عمره.یحج  کت وارد شدن به مناسیاحرام: عبارت است از ن

 مت احرامکح
قصد وارد  که کسیتی قرار داده است و یالحرام حرم و مواق  تیب یمتعال برا الله

 ت مشخص؛ین و نیبگذرد مگر با وصف معھا  آن تواند از  یشدن به حرم دارد نم

 دن احرامیمکان پوش
 ده شود.یقات پوشیردن در مکه لباس احرام پس از غسل کن است یسنت ا
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 یکمنزلش نزد که کسی یشود. و برا  یل مکین تشیاحرام مردھا از ازار و ردا و نعل
اش بپوشد   ه لباس احرام را در خانهکز است ینه و طائف، جایمدقات است، مانند اھل یم

 ن است.ید، شرایط چنیآ  یه مکما به میبا ھواپ که کسی یقات احرام نبندد و برایو از م

ِ بِْن َ�بَّاٍس  َل،  ج ا�َْطلََق انلَّيِبُّ «قَاَل:  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِمَن الَمِدينَِة َ�ْعَد َما تَرَجَّ
ْصَحابُُه، 

َ
َهَن َولَِبَس إَِزارَُه َورَِداَءُه ُهَو َوأ  َوادَّ

َّ
ُزِر تُلْبَُس إِال

ُ
رِْديَِة َواأل

َ
ٍء ِمَن األ فَلَْم َ�نَْه َ�ْن يَشْ

ْصبََح بِِذي احلُلَيَْفِة َرِ�َب 
َ
، فَأ ِ

ْ
َراِحلَتَُه َحىتَّ اْستََوى ىلَعَ  الُمَزْ�َفَرَة الَّيِت تَرَْدُع ىلَعَ اجِل�

َ بََدَ�تَُه، وََذلَِك خِلَْمٍس بَِقَ� ِمْن ِذي الَقْعَدةِ  ْصَحابُُه َوقَ�َّ
َ
َهلَّ ُهَو َوأ

َ
  ١.ابَليَْداِء، أ

ھمراه اصحاب  ج اللهد: رسول یگو  یه مکت است یروا ب از عبدالله بن عباس
د، از یاحرام پوش یشانه زد و ازار و رداده و یه سرش را روغن مالکنیخود و پس از ا

ه آغشته به ک یا  رد مگر پارچهکرا منع ن یچ لباسیدن ھینه به راه افتاد. و پوشیمد
فه یشب را در ذوالحل ج اللهماند. رسول   یم یبدن باق یزعفران شده بود و اثرش بر رو

و  اود، یرس» ءدایبَ «به  که ھنگامیسوار بر مرکب به راه افتاد و  ،گذراند و ھنگام صبح
رانه که به شک یوانی(ح یبه گردن َھد یگردنبند ج اللهگفتند. رسول  یکاصحابش لب

ان یرد. در آن وقت پنج روز به پاکرا نشان    شود) خود انداخت و آن  یه ذبح مکحج در م
 ».القعده مانده بود  یماه ذ

 فت احرامکی
ا عمره دارد، غسل و نظافت یحج  یت احرام بستن براین که کسیسنت است  -١

- کد و پایسف یند، ازار و رداکبدن و نه لباسش را خوشبو  یین خوشبویند، با بھترک
 یه براکزن سنت است  یپوشد. و برابن یو نعل -د دوخته شده باشدین لباس نبایا

ه بدنش را ک یا نفاس باشد. و ھر لباسیانه یه در عادت ماھکند ھرچند کاحرام غسل 
ز یه باعث جلب توجه شود و نک یدن لباسیپوشد و از پوشبپوشاند،   یامل مکطور   به 

ند و نقاب و کز یفار باشد، پرھکا یه در آن شباھت به مردان ک یلباس تنگ و لباس
 ش نپوشد.کدست

 قلبدر ا نفل احرام ببندد. و یان، پس از نماز فرض کسنت است در صورت ام -٢
ه احرام بسته و کند. و سنت است کا عمره یحج  کت وارد شدن به مناسین

                                           
  ١٥٤٥بخاری حدیث شماره  -١
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مستقل داشت  یان داشت و سوارکا اگر امیان پس از نماز در مسجد باشد. یگو  یکلب
ح و ی، به حمد و تسبکمناس یگفتن برا یکه قبل از لبکند. سنت است کرو به قبله 

 متعال مشغول باشد. اللهر یبکت
د: یگو  یار مزگ  ه عمرهک  ند. چنانکر کش را ذکه ُمحرم نوع مناسکسنت است  -٣

ا«د: یگو  یت حج ِافراد دارد مین که کسیو » بَلَّيَْك ُ�ْمَرةً « ت ین که کسیو » بَلَّيَْك َحجًّ

ا«د: یگو  یحج ِقران دارد م ت حج تمتع داشته باشد، یو اگر ن» بَلَّيَْك ُ�ْمَرًة وََحجًّ

 .»بَلَّيَْك ُ�ْمَرةً «د: یگو یم

 به ھنگام عذر کشدن از مناسشرط نمودِن خارج 
حج را به  که مناسکالزم است  یا عمره احرام ببندد، بر ویحج  یبرا یفرد بالغ اگر

لف کم زیرا ؛را به اتمام برساند که مناسکست یواجب ن کودکان برساند. اما بر یپا
 باشد.  یواجبات نم یست و ملزم به اداین

ه به کترس و واھمه داشته باشد، سنت است  یزیا از چیمار باشد یاما اگر ُمحرم ب
 کمناس ی  مرا از ادامه یاگر مانع«د: یبگو کمناس یادا یھنگام احرام بستن برا

 یپس اگر در طول ادا». جاد مانع استیبازداشت، خارج شدن من از احرام، ھنگام ا
احرام افت، از یش یافزا یو یماریا بیشد،  کانجام مناس ی  مانع ادامه یزیچ کمناس

 یرد و عذرکن مساله را شرط نیدھد. اما اگر ُمحرم ا یست قربانیخارج شده و الزم ن
دن سر یند و بعد از تراشکرا ذبح  یه قربانکواجب است  یشد، بر و کمانع انجام مناس

 از احرام خارج شود.

ِۚ فَإِۡن ﴿د: یفرما  یمتعال م الله  -١ واْ ٱۡ�َجَّ َوٱلُۡعۡمَرةَ ِ�َّ تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ مَِن َوأ ۡحِ�ۡ

ُ
أ

ٰ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَّهُ  ْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ و حج و عمره را « ].١٩٦[البقرة:  ﴾ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقوا
، آنچه از  برای الله به پایان رسانید و اگر [به وسیلۀ دشمن یا بیماری از این کار] بازماندید

گاو یا گوسفند] فراھم شود [ذبح کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و قربانی [اعم از شتر، 
 ».سرھایتان را نتراشید تا قربانی به جایگاھش [در قربانگاه] برسد
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ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢ ، َ�َقاَل لََها:  ج قَالَْت: َدَخَل رَُسوُل ا�َّ ِ�ْ�َ ىلَعَ ُضبَاَعَة بِنِْت الزُّ
رَْدِت احلَ «

َ
؟لََعلَِّك أ  وَِجَعًة، َ�َقاَل لََها: » جَّ

َّ
ِجُدِ� إِال

َ
ِ َال أ يِط، َوقُوِ�: «قَالَْت: َوا�َّ ُحيجِّ َواْشرَتِ

 ١.»اللَُّهمَّ َ�ِ�ِّ َحيُْث َحبَْستَِ� 
ر رفت و به او فرمود: یه دختر زبباعَ نزد ُض  ج اللهد: رسول یگو  یم ل شهیعا 

مار ھستم. یب شهیھم ،ه منک اللهضباعه گفت: سوگند به  »؟یدارحج  گویا قصد«
رون شدنم از یب ا الله!ی«ن و بگو: کن شرط یبه او فرمود: به حج برو و چن ج اللهرسول 

 ».یرباز دا کمناس ی  ه تو مرا از ادامهکاست  ییاحرام ھمان جا

 نماز خواندن به ھنگام احرام
است بعد از نماز احرام ببندد. اگر وقت ا عمره دارد، سنت یت حج ین که کسی یبرا

نماز فرض بود، ابتدا نماز بخواند و پس از آن احرام ببندد. و اگر وقت نماز فرض نبود، 
 عت نماز نفل بخواند و پس از آن احرام ببندد.کدو ر

 فه احرام بست. یپس از نماز فرض و نفل از ذوالحل ج اللهرسول 

بَِواِدي الَعِقيِق َ�ُقوُل:  ج َ�ُقوُل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  س ِمَع ُ�َمرَ إِنَُّه سَ  ب ا�َْن َ�بَّاٍس  َعِن 
ةٍ « ، َ�َقاَل: َصلِّ يِف َهَذا الَواِدي الُمبَارَِك َوقُْل: ُ�ْمَرًة يِف َحجَّ تَاِ� اللَّيْلََة آٍت ِمْن َر�ِّ

َ
 ٢.»أ

از  ،در وادی عقیق: فتگ  یه مک دیه از عمر شنکت است یروا ب از ابن عباس 
از جانب پروردگارم آمد و گفت: در  یامشب قاصد«فرمود:  میه کدم یشن ج اللهرسول 

ه عمره و حج را با ھم انجام کن کت یق) نماز بخوان و نیعق ی(واد کمبار ین وادیا
 ». یدھ

 هیصفت تلب
سوار بر مرکب یا وسیله نقلیه  که ھنگامیسنت است که ُمحرم پس از احرام و  -١

�َك «د: یر بگویح و تکبیمتعال و تسب اللهشد، بعد از حمد  بَلَّيَْك اللَُّهمَّ بَلَّيَْك، بَلَّيَْك َال رَشِ
�َك لََك   ٣».لََك بَلَّيَْك، إِنَّ احلَْمَد َوانلِّْعَمَة لََك َوالُملَْك، َال رَشِ

                                           
 با لفظ بخاری ١٢٠٧و مسلم حدیث شماره  ٥٠٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ١٥٣٤بخاری حدیث شماره  -٢
 ١١٨٤و مسلم حدیث شماره  ١٥٤٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣
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ه گفتن رسول یھای تلب  غهیکی از صید: یگو  یت است که میروا س رهیاز ابوھر -٢

َقِّ «ن بود؛ یچن ج الله
ْ
َ احل

َ
  ١».بَلَّيَْك إِهل

 هیفضل تلب
 حج و عمره است. ی  ه شعار و نشانهیتلب زیرا ؛دیه بگویاد تلبیحرم زسنت است که مُ 

در صورت عدم خوف فتنه بلند نیز ند و زنان یگو  یه میمردان با صدای بلند تلب
ر؛ در عمره، با ورود یالله و گاھی تکب ند و گاھی الاله االیگو  یک میلبند. گاھی یگو  یم

د قطع یشود و در حج به ھنگام َرمی جمره در روز ع  یه قطع میتلب ،ی حرم  به محدوده
 شود.  یم

ِ  س َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ   لىَبَّ َمْن َ�ْن : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َّ

َما ِمْن ُمْسِلٍم يُليَبِّ إِال
رُْض 

َ
ْو َمَدٍر، َحىتَّ َ�نَْقِطَع األ

َ
ْو َشَجٍر، أ

َ
ْو َ�ْن ِشَماهِلِ ِمْن َحَجٍر، أ

َ
  ٢.»ِمْن َهاُهنَا وََهاُهنَايَِميِنِه، أ

ک یمسلمانی که لب ھر: «فرمود ج اللهت است که رسول یروا س از سھل بن سعد
ک یل سنگ و درخت و خانه، لبیی که در اطراف او ھستند، از قبیزھایتمام چ ،دیگو  یم
 ».ن محدوده از فالن تا فالن جا شودیکه وارد ا نیند. تا ایگو  یم

 آنچه بر حجاج واجب است
ا ی ج اللهگزار واجب است که مناسک را ھمچون عمل رسول   گزار و عمره  بر حج

ا یگزار   ی وی مورد قبول واقع شود. بر حج  عمرها ینکه حج یانجام دھد. تا ا شوامرا
گزار واجب است که در انجام انواع عبادات و دوری از امور حرام تالش کند و   عمره

بت و جر و بحث و جدال و اخالق ناپسند حفاظت کند. و دوست یزبانش را از دروغ و غ
 ند. یه ببیاش مال حالل تھ  ار کند و برای حج و عمرهیک و صالح اختین

ۡعلُوَ�ٰٞتۚ َ�َمن فََرَض �ِيِهنَّ ٱۡ�َجَّ فََ� َرفََث َوَ� ﴿د: یفرما  یمتعال م الله ۡشُهٞر مَّ
َ
ٱۡ�َجُّ أ

ادِ  ْ فَإِنَّ َخۡ�َ ٱلزَّ ُدوا ۗ َوتََزوَّ ُ ْ ِمۡن َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه ٱ�َّ ۗ َوَما َ�ۡفَعلُوا ّجِ فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ� ٱۡ�َ
لَۡ�ٰبِ ٱ�َّۡقَوٰىۖ 

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ ھای مشخصی است  [موسِم] حج در ماه« ].١٩٧[البقرة:  ﴾١٩٧َوٱ�َُّقوِن َ�ٰٓ

ھا حج را [بر خود] واجب گرداَند،  که در این ماه  حجه]؛ پس کسی [از آغاز شوال تا دھم ذی

                                           
 با لفظ نسایی ٢٩٢٠حدیث شماره و ابن ماجه  ٢٧٥٢صحیح؛ نسایی حدیث شماره  -١
 با لفظ ترمذی ٢٩٢١و ابن ماجه حدیث شماره  ٨٢٨صحیح؛ ترمذی حدیث شماره  -٢
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[باید بداند که] در حج، آمیزش جنسی و [ارتکاِب] گناه و درگیری [و جدال، روا] نیست؛ و 
داند؛ و [خوراک و پوشاک مورد نیاز حج را  نچه از کارھای نیک انجام دھید، الله آن را میآ

برای خود فراھم کنید و] توشه برگیرید [ولی به یاد داشته باشید که] به راستی، بھترین توشه، 
 ». پرھیزگاری است؛ و ای خردمندان، از من پروا کنید

 محظورات احرام
 محظورات احرام عبارتند از اعمالی که بر ُمحرم به سبب احرام ممنوع است. 

ِ بِْن ُ�َمرَ  ، َما يَلْبَُس الُمْحِرُم ِمَن  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ نَّ رَُجًال قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

 ِ اِو�َالِت، َوالَ َال يَلْبَُس الُقُمَص، َوَال الَعَمائَِم، وَ : «ج اثلِّيَاِب؟ قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ َال الرسَّ
ْسَفَل ِمَن 

َ
َْقَطْعُهَما أ ، َويلْ ِ�ْ

، فَلْيَلْبَْس ُخفَّ ُد َ�ْعلَْ�ِ َحٌد َال َ�ِ
َ
 أ

َّ
الرَبَا�َِس، َوَال اخِلَفاَف إِال

ْو َورٌْس 
َ
ْ�َفَراُن أ ُه الزَّ ، َوَال تَلْبَُسوا ِمَن اثلِّيَاِب َشيْئًا َمسَّ   ١.»الَكْعبَْ�ِ

ُمحرم چه  !اللهرسول : ای ت است که مردی گفتیروا ب ن عمراز عبدالله ب
 زهموو  ٢سرنُ بُ  ،شلوار ،عمامه ،راھنیپ«فرمود:  ج اللهپوشد؟ رسول   یلباسی م

ر استخوان یھا را از ز تواند موزه یم ین کسیچن .ابدین یکه کفش یکس؛ مگر پوشد  مین
آغشته شده،  سْر ا َو یه به آن زعفران ک ین لباسیھمچن د و بپوشد.یقوزک پا، قطع نما

 ».دینپوش
 ییه دمپاک یه با جوراب و ُخف احرام ببندند مگر زمانکست یز نیمردان جا یبرا -

قطع  زیرا ؛ندک  یرا قطع نمھا  آن پوشند و  ین صورت خف میه در اکنداشته باشند 
از جنس پوست و مانند آن است؛ و  یکردن خف منسوخ است. و منظور از خف، پوشش

 پوشانند.  یھا را م  قوزکھردو  باشد؛ و  یاز جنس پنبه و مانند آن م یجوراب لباس

 ل بر مرد و زن ُمحرم حرام است:یامور ذ -
 ا کوتاه کردن آن؛یدن مو یتراش -١
 ھا؛  کوتاه کردن ناخن -٢
 دن سر برای مردان؛یپوش -٣
 برای مردان؛دن لباس دوخته شده یپوش -٤

                                           
 با لفظ بخاری ١١٧٧و مسلم حدیث شماره  ١٥٤٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
ُبرُنس عبایی است که در منتھای آن کالھی دوخته شده است. امروزه لباس مردم کشور مغرب  -٢

 است.



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٤٢

 

راھن، شلوار، دستکش، خف برای مردان، عمامه و یتواند پ  یلباس دوخته شده م
 ل باشد.ین قبین و از ایعرقچ
 ؛یا لباس به ھر صورتیا بخور در بدن یاستفاده کردن از عطر  -٥
 ا شکار کردن آن؛ی یکشتن شکار حیواِن وحشِی حالِل خشک -٦
 عقد و نکاح؛ -٧
ھای وی با   ده شدن دستیا روبند؛ و پوشیزن با نقاب ده شدن صورت یپوش -٨

 دستکش؛
ر از فرج؛ اگر مرد انزال شود، حج و احرامش باطل یزش مرد با زن در غیآم -٩

ند و کد غسل و توبه و استغفار یشود اما مرتکب گناه بزرگی شده است و با  ینم
 مناسک را کامل کند؛

ن مورد از ھمه یاحرام، گناه اان محظورات یزش جنسی (جماع)؛ از میآم -١٠
 است؛ تر بیش

 جماع و فسق و جدال و دشمنی. -١١
ا ی یا فراموشین امور ممنوع شود، چه از روی جھل یکی از ایھرکس مرتکب  -

ن یکی از ایبکشد. و ھرکس ھا  آن د فورا دست ازیست و بایای بر او ن  هیاجبار، گناه و فد
ل عذری یار به دلیعالمانه و عمدا و به اخت امور ممنوع جز جماع و فسق و جدال را

را بپردازد و  »االذی  هیفد«د به اصطالح یماری مرتکب شود، بایا بیت و آزار یچون اذ
کار است   ازی مرتکب شود، گنهیا نیرا بدون عذر ھا  آن کی ازیست. و اگر یگناھی بر او ن

 دن از آن امرِ یصله دست کشای که در نصوص آمده و توبه و بالفا  هیو بر وی پرداخت فد
 ممنوع واجب است.

 کند  یدر حال احرام جماع م که کسیحکم 
 ن حالت جماع کند، دو حالت دارد:یبرای حج یا عمره احرام بسته و در ا که کسی

ای   هیا اجبار با ھمسرش جماع کند، گناه و فدی یا فراموشیالف) اگر از روی جھل 
 ح است.یبر او نخواھد بود و مناسک وی صح

ب) اگر عمدا در حالت احرام با ھمسرش جماع کند، گناه بزرگی را مرتکب شده 
از حدود الھی تجاوز کرده و حرمت  زیرا ؛باشد  یاست و مناسک وی در معرض ابطال م

ن بر او واجب است که یاحرام را شکسته و باعث ھتک حرمت مناسک شده است. بنابرا
 ن گناه بزرگ توبه کند.یاز ا



 ١٠٤٣    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ۡعلُوَ�ٰٞتۚ َ�َمن فََرَض �ِيِهنَّ ٱۡ�َجَّ فََ� َرفََث ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١ ۡشُهٞر مَّ
َ
ٱۡ�َجُّ أ

ْ فَإِنَّ َخۡ�َ ٱلزَّ  ُدوا ۗ َوتََزوَّ ُ ْ ِمۡن َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه ٱ�َّ ۗ َوَما َ�ۡفَعلُوا ادِ َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ� ٱۡ�َّجِ
لَۡ�ٰبِ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ َوٱ�َُّقونِ 

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ ھای مشخصی است  [موسِم] حج در ماه« ].١٩٧[البقرة:  ﴾١٩٧َ�ٰٓ

ھا حج را [بر خود] واجب گرداَند،  که در این ماه  [از آغاز شوال تا دھم ذیحجه]؛ پس کسی
[باید بداند که] در حج، آمیزش جنسی و [ارتکاِب] گناه و درگیری [و جدال، روا] نیست؛ و 

داند؛ و [خوراک و پوشاک مورد نیاز حج را  ی نیک انجام دھید، الله آن را میآنچه از کارھا
برای خود فراھم کنید و] توشه برگیرید [ولی به یاد داشته باشید که] به راستی، بھترین توشه، 

 ».پرھیزگاری است؛ و ای خردمندان، از من پروا کنید
ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢ ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِ�يِه، : «ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْحَدَث يِف أ

َ
َمْن أ

 ١.»َ�ُهَو رَدٌّ 
ھرکس در این امر ما (دین و شریعت «: فرمود ج اللهرسول  گوید: یم ل عایشه 

  ». ، آن عمل مردود استد نداشته استوجوآن  دراسالمی) چیز جدیدی ایجاد کند که 

 ان مرد و زن در احرامیتفاوت م
کسان یتر گذشت، مرد و زن در بخش امور ممنوعه (محظورات)   شیپکه   چنان

تواند ھر لباسی را که   یکه زن م  دن لباس دوخته شده؛ چنانیھستند مگر در پوش
دن نقاب ین و باعث جلب توجه نباشد و از پوشیمزکه  نیا به شرطدوست دارد بپوشد 

گانه بود، با روسری یحضور مردان بپوشاند و چون در   یز کند و سرش را میا روبند پرھی
ور یدن زیکند. اما پوش  یم خودداریدن دستکش یپوشاند. و از پوش  یاش را م  چھره

 آالت برای وی مباح است.

 وقت خارج شدن از مناسک (تحلل)
شود، مگر زنان؛ و با   یگزار حالل م  ز برای حجیدر تحلل اول در حج، ھمه چ -١

 ییزھایشود. و چون طواف خانه کند ھمه چ  یسر میدن سر میی عقبه و تراش  رمی جمره
شوند حتی زنان؛ و ھرکس قربانی آورده   یکه با احرام بر او حرام شده بود، حالل م

 دن سر است.یوابسته به قربانی کردن و رمی و تراش ،باشد، خارج شدن وی از احرام

                                           
 ١٧١٨و مسلم حدیث شماره  ٢٦٩٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٤٤

 

دن یو مروه و تراش ن صفایخارج شدن از احرام در عمره بعد از طواف و سعی ب -٢
 باشد.  یا کوتاه کردن موھا می

 شود  یانه میزن ُمحرمی که دچار عادت ماھ
ض شود و ترس فوت حج یت حج تمتع داشته، قبل از طواف حیچون زنی که ن

گونه حج وی ِقران  نیشود و ا  یداشته باشد، احرام حج بسته و وارد مناسک عمره م
 کند.  ین میز چنیخواھد شد. و معذور ن

ی مناسک حج جز طواف خانه را انجام   شود، ھمه  یا نفاس میض یکه دچار ح یزن
انه شد، از احرام خارج شده یدھد. و اگر زنی به ھنگام طواف خانه دچار عادت ماھ  یم

بندد و وارد مناسک عمره   یو در صورتی که وقت برای او تنگ است برای حج احرام م
 وی ِقران خواھد بود.صورت حج   نیشود که در ا  یم

 در حالت احرام   کوتاه کردن مو و ناخن
ا ناخنش را کوتاه کند. یی از بدنش یا مویست که موی سرش و یز نیحرم جابرای مُ 

 ن؛یز ھمچنیدن آن نیکی از مناسک است و تراشیباقی ماندن موی سر خود 

واْ ٱۡ�َجَّ ﴿د: یفرما  یمتعال م اللهچنانکه  تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتيَۡ�َ َوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ

ٰ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَّهُ  و حج و عمره را « ].١٩٦[البقرة:  ﴾ِمَن ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقواْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ
آنچه از  ، برای الله به پایان رسانید و اگر [به وسیلۀ دشمن یا بیماری از این کار] بازماندید

قربانی [اعم از شتر، گاو یا گوسفند] فراھم شود [ذبح کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و 
 ».سرھایتان را نتراشید تا قربانی به جایگاھش [در قربانگاه] برسد

متعال  اللهدن موی بدن بخشی از آلودگی است که یاما کوتاه کردن ناخن و تراش 
ن بر ممنوع بودن آن در یاز احرام دستور داده است و اپس از خارج شدن ھا  آن به دفع

 کند.   یحالت احرام داللت م

وَّفُواْ بِٱۡ�َۡيِت ﴿ د:یفرما  یمتعال م اللهچنانکه  ُ�مَّ ۡ�َۡقُضواْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُواْ نُُذورَُهۡم َوۡ�َطَّ
ھای خویش   و به نذر ھایشان را برطرف سازند سپس باید آلودگی« ].٢٩[الحج:  ﴾٢٩ٱۡلَعتِيقِ 

 ».وفا کنند و [گرداگرِد] این خانۀ کھن [= کعبه] طواف کنند



 ١٠٤٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

ا یمدت احرامش ناخن کوتاه کرده باشد  نقل نشده که در طول ج اللهو از رسول 
 ؛ردیزی از بدنش را بگیست چیز نیحرم جابرای مُ  نیبنابرای از بدنش گرفته باشد. یمو

  .ل شرعییمگر به دل

يُْت انلَّيِبَّ  س َعِن َجابِرٍ 
َ
ُخُذوا «يَْرِ� ىلَعَ َراِحلَِتِه يَْوَم انلَّْحِر، َوَ�ُقوُل:  ج قَاَل: َرأ

ْ
تِلَأ

يِت َهِذهِ  ُحجُّ َ�ْعَد َحجَّ
َ
 أ

َ
ْدرِي لََع�ِّ ال

َ
 أ

َ
 ١.»َمنَاِسَكُ�ْم، فَإِ�ِّ ال

بش رمی کدم که سوار بر مریرا د ج اللهد قربان رسول ید: روز عیگو  یم س جابر
را من یز ؛دیری) را (از من) فرا بگ  حج امکاحتان (  مناسک«فرمود:   یو مکرد  می جمرات

 ».منداشته باشگری یحج د َحج، نیپس از ا دیشا )رسد  یدانم (اجلم چه موقع فرا م  ینم

 ز استیحرم جاآنچه انجام آن برای مُ 
ره را یمرغ و غانی چون گاو و گوسفند و شتر و یز است چھارپایحرم جابرای مُ  -١

 ذبح کند.
ز است. یی حرم و خارج از آن جا  وانات موذی در محدودهیو برای او کشتن ح

وزپلنگ، مار، عقرب، موش و ھر جانوری موذی یر، گرگ، پلنگ، یواناتی چون شیح
صورت صد   نیک ضربه کشته شود که در این است که با یچون مارمولک؛ افضل اھم

 ز است. یجاحرم مُ  یآن برا یا و غذایار درکن شیمچنھخواھد بود. کی برای او ین

ِحلَّ لَُ�ۡم َصۡيُد ٱۡ�َۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم ﴿د: یفرما  یمتعال م اللهالف) 
ُ
أ

ِٓي إَِ�ۡهِ  َ ٱ�َّ ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ّ�َ
يَّاَرةِ� وَُحّرَِم َعلَۡيُ�ۡم َصۡيُد ٱلۡ ونَ َولِلسَّ ُ�َۡ�ُ٩٦﴾ 

[ای مسلمانان، در حال احرام] صید دریایی و خوراک آن برای شما حالل شده « ]٩٦[المائدة: 
] از آن برخوردار  است تا شما [که در مکه مقیم ھستید] و کاروانیان [که مسافرند، ھمگی

ه [روز شوید؛ و[لی] تا زمانی که ُمحِرم ھستید، صید صحرایی بر شما حرام است؛ و از الله ک
 ».شوید، پروا کنید قیامت] نزد او جمع می

ََرِم: «: ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ ب) 
ْ
مَخٌْس فََواِسُق، ُ�ْقتَلَْن يِف احل

َعُقورُ 
ْ
ُب ال

ْ
لَك

ْ
ُغَراُب، َوال

ْ
َُديَّا، َوال

ْ
َرُة، َواحل

ْ
َفأ

ْ
َعْقَرُب، َوال

ْ
 ٢ .»ال

                                           
 ١٢٩٧مسلم حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ١١٩٨و مسلم حدیث شماره  ١٨٢٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٤٦

 

 یه موذکوانات را یپنج نوع از ح: «فرمود ج اللهرسول  گوید: یم ل شهیعا
 ».و سِگ ھارالغ  ک ی،ارکباز ش ،شت: عقرب، موشکتوان در حرم  یھستند، م

د و یند و سر و لباسش را بشوکه پس از احرام غسل کز است یحرم جامُ  یبرا -٢
 ند. کتواند لباسش را عوض   یم

، ییش شنوایمخصوص افزا ی، گوشکنیه انگشتر نقره، عکز است یاو جا یو برا
تواند زخمش را   فش بپوشد ھرچند دوخته شده باشند. و میکمربند و کو  یساعت مچ
 ش خون بدھد.یآزما ند، تزریق کند وکپانسمان 

 یمه و چتر دستیخ ی  هیند و از ساکاھان خوشبو را بو یز است گیمحرم جا یبرا -٣
از  ید ھرچند مقدارانرا بخار تواند سرش  یز میند. و نکن استفاده یا سقف ماشی

 زد.یش بریموھا
ه در کست یز نیند، بر او جاکالحجه حج   یدارد و در ده روز ذ یت قربانین که کسی

ز یاو جا یبرا یند. و فقط در صورتکوتاه ک یزیحالت احرام از بدن، مو و ناخش چ
ا یدن یتراش زیرا ؛تمتع باشد یند که حج وکوتاه کا یده یسرش را تراش یه موھاکاست 

 است.  کاز مناس یبخش ،ردن موکوتاه ک

 ردیدر حالت احرام بم که کسی
ا یحج  کرد، آنچه از اعمال و مناسیا عمره بمیحج  کن مناسیدر ح که کسی

شود. و با ھمان لباس احرام دفن   یانجام نم یابت از ویمانده، به ن یباق یو ی  عمره
د. اما ھرکس در یگو  یم یکه لبکحشر خواھد شد  یامت در حالیروز ق زیرا ؛شود  یم

ابت از او حج یست به نیز نیالصالة) جا که ھرگز نماز نخوانده است (تارکرد یبم یحال
  .شود  یلی نماز مرتد محسوب مک کبا تر زیرا ؛ا صدقه داده شودیشود 

ُْن َمَع  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس 
َ

نَّ رَُجًال َوقََصُه بَِعُ�ُه َو�
َ
، وَُهَو ُ�ِْرٌم، َ�َقاَل ج انلَّيِبِّ أ

َسُه، فَإِنَّ : «ج انلَّيِبُّ 
ْ
ُروا َرأ َمِّ وُه ِطيبًا، َوَال ختُ ، َوَال تُِمسُّ نُوُه يِف ثَْوَ�ْ�ِ اْغِسلُوُه بَِماٍء وَِسْدٍر، َوَ�فِّ

َ َ�بَْعثُُه يَْوَم الِقيَاَمِة ُملَبِّيًا  ١.»ا�َّ
ُمحرم  یه مردکم یبود ج اللهمراه رسول ه ما ھکت است یروا ب از ابن عباس

سدر و او را با آب «فرمود:  اللهرد. رسول یسته و بمکبود و شترش باعث شد گردنش ش

                                           
 با لفظ بخاری ١٢٠٦و مسلم حدیث شماره  ١٢٦٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 پوشانید؛ند و سرش را ید و به او مواد خوشبو نزنینکفن کد و در دو پارچه یدھ غسل
 ».نماید حشر میان یگو  یکامت او را لبیمتعال روز ق اللهزیرا 

 هیفد -٤
 شود:  یم میه به سه بخش تقسیممنوعات احرام از جھت فد

 اح.کندارد مانند عقد و ن یا  هیآنچه فد -١
 حالل گوشت. کیار خشکشتن شکمثل است. ھمچون  یاش، جزا  هیآنچه فد -٢
ممنوعات چون  ین بخش شامل باقیباشد. و ا  یم »یاالذ   ةیفد«اش،   هیآنچه فد -٣
 باشد.  یو ... م ییز خوشبوسر، استفاده ا یدن مویتراش

از ممنوعات احرام جز جماع با  یکیازمند انجام یا معذور باشد و نیمار یس بکو ھر
رده و در کن یدن لباس دوخته شده و ... چنیدن سر، پوشیھمسرش باشد، مانند تراش

 ند.کرا پرداخت  »یاالذ   ةیفد«د یعوض با

 یاالذ   ةیفد
 باشد:  یامر مختار م ن سهیه محرم در بکاست  یا  هیفد
 روزه گرفتن. -١
ا یا خرما یر به اندازه نصف صاع برنج یھر فق یر؛ برایغذا دادن به شش فق -٢

 ر بر حسب عرف و عادت مرسوم در جامعه.یھر فق یبرا ییوعده غذا یکا یگندم؛ 
 بخورد. یزید از آن چیان فقرا؛ و خود نبایم آن میذبح گوسفند و تقس -٣

ردن، اگر در حرم باشد، کز است اما غذا دادن و ذبح یجا یانکھر م روزه گرفتن در
 م شود. یه تقسکم ین فقراید بیبا

ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ مَِن ﴿د: یفرما  یمتعال م الله ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ ْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ وا تِمُّ

َ
َوأ

 ٰ ۡو بِهِۦٓ ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقواْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ
َ
رِ�ًضا أ ۥۚ َ�َمن َ�َن مِنُ�م مَّ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَُّه

ۡو �ُُسكٖ 
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
و حج و عمره را برای « ].١٩٦[البقرة:  ﴾أ

آنچه از قربانی  ، الله به پایان رسانید و اگر [به وسیلۀ دشمن یا بیماری از این کار] بازماندید
[اعم از شتر، گاو یا گوسفند] فراھم شود [ذبح کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و سرھایتان 
را نتراشید تا قربانی به جایگاھش [در قربانگاه] برسد؛ و اگر کسی از شما بیمار بود و یا 

بتراشد،] فدیه  ای در سر داشت [که ناچار بود به سبب آن، در حال احرام سر خود را ناراحتی
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بدھد؛ از [قبیل: سه روز] روزه یا صدقه [= ِاطعام شش تھیدسِت حرم] یا قربانی کردن 
 ».گوسفندی [که میان تھیدستاِن حرم تقسیم شود]

 از ممنوعات احرام شود یکیب کمرت که کسیم کح
از ممنوعات احرام شود، نه  یکیب کا اجبار مرتی یا فراموشیجھل  یاز رو یسکاگر 

 شد.کد ھرچه زودتر از آن دست بیه باک؛ بلیا  هیبر اوست و نه فد یگناھ
االذی بر   هیشود، فدھا  آن از یکیب کمرت یازیخاطر ضرورت و نعمدا و به  یسکاگر 

 ست.یبر او ن یاو الزم است و گناھ
زش با یام جز آماز ممنوعات احر یکیب کمرت یعمدا و بدون عذر و ضرورت که کسی

د توبه و استغفار یشود و با  یبر او واحب م یاالذ   ةیار است و فدک  ھمسرش شود، گنه
 ند.ک

 یدر حالت احرام ُمحتلم شود (ناخواسته و در خواب انزال شود) نه گناھ که کسی
 ان ببرد.یا عمره را به پایحج  کند و مناسکد غسل یه باک، بلیا  هیبر اوست و نه فد

 کیار خشکشتن شک ی  هیفد
ار وجود کشد، اگر مثل آن شکرا عمدا و در حالت احرام ب کیار خشکس شکھر

ه کنیا ایند کم یه تقسکم ین فقرایند و بکرا ذبح    ر است مانند آنیداشته باشد، مخ
نصف  یریده و به ھر فقیه دیرا تھ ییرا سنجیده و با توجه به مبلغ آن غذا   مبلغ آن

 رد.یروزه بگ یریھر فق یه در برابر غذاکنیا ایصاع بدھد. 
ن یده و با توجه به آن، بیرا سنج   نداشت، مبلغ آن یه مانندکار چنان بود کو اگر ش

 روزه گرفتن و غذا دادن فقرا مختار خواھد بود.

نُتۡم ﴿د: یفرما  یمتعال م الله
َ
ۡيَد َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقُتلُواْ ٱلصَّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ُحُرمٞۚ َوَمن َ�َتلَُهۥ َ�ٰٓ

َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َ�َتَل ِمَن ٱ�ََّعِم َ�ُۡ�ُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َهۡديَۢ� َ�ٰلَِغ  ِمنُ�م مُّ
ۡمرِهۦِۗ َ�َفا 

َ
َُذوَق َوَ�اَل أ ۡو َعۡدُل َ�ٰلَِك ِصَياٗما ّ�ِ

َ
َٰرةٞ َطَعاُم َمَ�ِٰكَ� أ ۡو َك�َّ

َ
ا ٱۡلَكۡعبَةِ أ ُ َ�مَّ ٱ�َّ

ُ َعزِ�ٞز ذُو ٱنتَِقا�ٍ  ُ مِۡنُهۚ َوٱ�َّ ای کسانی که « ].٩٥[المائدة:  ﴾٩٥َسلََفۚ َوَمۡن َ�َد َ�يَنَتقُِم ٱ�َّ
یک از شما که به عمد آن را بکشد، باید  اید، در حال احرام، شکار را نکشید؛ و ھر  ایمان آورده

پایان بدھد؛ [به شرطی] که دو نفر عادل از شما ای از چار ھمانند آنچه که کشته است، کفاره
[برابرِی ارزِش] آن را تأیید کنند و [آنگاه آن کفاره را به صورت] قربانی به [مستمندان 
پیرامون] کعبه برساند؛ یا [معادِل بھای آن را] به تھیدستان [حرم] غذا دھد یا [اگر توان مالی 
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روز] روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد. الله نداشت] معادل آن را [به ازای ھر فقیر، یک 
آنچه را که [پیش از این تحریم] گذشته است عفو نمود؛ و[لی] ھر کس [به این گناه] بازگردد، 

 ». گیرنده است ناپذیِر انتقام گیرد؛ و الله شکست [بداند که] الله از او انتقام می

 مانند است  یه بک یارکه مانند دارد و شک یارکش
از  یکه ھریشتر چاق و فربه است. فد یکمرغ ه شتریه مانند دارد: فدک یارکش -١
ه آھو یقوچ است. فد یکفتار که یگاو است. فد یکو گوزن  یوھکش، بز یخر، گاومگور
 ییصحرا موش ی  هیبچه بز است. فد یکو سوسمار،  یه خرگوش رومیبز است. فد یک
 سال است. یکر یبزغاله ماده ز یکه خرگوش یبچه بز است. فد یک

گر بر یوانات دیار حکش ی  هیگوسفند است. و فد یکبوتر و مانند آن کار کش ی  هیفد
 گردد.  ین میینه، تعین زمیو نظر دو مرد عادل و ماھر در ا یرا ینابم

ده شده و با مبلغ آن یار سنجکمت شیصورت ق  نیمانند است: در ا  یه بک یارکش -٢
ه در برابر ھر کنیا ایشود.   یمد از آن داده م یک یریشده و به ھر فق یداریخر ییغذا
 شود.  یروز روزه گرفته م یکمد 

 ار آنکشتن شکقطع درخت حرم و 
ه وجود دارد، که در حرم مک یاھیردن درخت و گکر ُمحرم، قطع یبر ُمحرم و غ -١

ار کشتن شکندارد. و  یا  هیارند که فدک  یھا م  اه ِاذِخر و آنچه انسانیحرام است مگر گ
 ه بپردازد.ید فدیند، باکار کرا ش  حرم حرام است و چون آن

ه یفدھا  آن ز قطع درخت آن؛ اما درینه حرام است و نیار حرم مدکشتن شک -٢
اه و علف یار است. از گک  شود و گنه  یر میشد، تعزکنه را بیار مدکش که کسیست. اما ین

 ست.ین دو حرم نیجز ا یچ حرمیا ھیشود. و در دن  یاز استفاده میآن به اندازه ن

 از ممنوعات احرام یکیتکرار 
بر  ؛پردازد  یه میفد یکب شود، تنھا کاز ممنوعات احرام را مرت یکیرات کس به کھر

 پردازد.  یه میفد یکار، که در برابر ھر شکار حرم کخالف ش
سرش را بتراشد و ب شود، مثال کن امر ممنوع را مرتیس در احرام چندکو ھر
 ه بپردازد.ید فدین ممنوعات بایاز ا یکند، در برابر ھرکاستفاده  ییخوشبو

ه ندارد و رجوع از یست؛ اما فدیح نیاح به ھنگام احرام حرام است و صحکعقد و ن
 ح است. یآن صح
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 شود  ھایی که در حج و عمره ریخته می  اقسام خون
 شوند:  یم میواجب در حج و عمره به چھار بخش تقس یھا  خون

و به کند  می یخورند، قربان  یخون (َدم) تمتع و ِقران؛ حجاج از گوشت آن م -١
 بخشد.  یفقرا م

 ﴾َ�َمن َ�َمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِ� ٱۡ�َّجِ َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ ِمَن ٱلَۡهۡديِ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله
مند گردید و سپس [اعمال] حج را آغاز کرد، آنچه از  ھرکس از عمره بھره« ].١٩٦[البقرة: 

  ».کند] قربانی [برایش] میسر شد [ذبح 
ب شده کمرت یاز ممنوعات احرام را به دلیل عذر یکی که کسی یه برایخون فد -٢

از  یکین یه دادن بیدن لباس دوخته شده و ... و در فدیا پوشیدن سر یاست مانند تراش
 سه امر مختار است؛ روزه، غذا دادن به فقرا و ذبح.ن یا

ن مساله یا ،تیباز ماند و در ن کامل مناسکاز انجام  که کسی یخون احصار برا -٣
 رده باشد.کرا شرط ن

ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ مَِن ﴿د: یفرما  یمتعال م الله ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ ْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ وا تِمُّ

َ
َوأ

ۡو بِهِۦٓ 
َ
رِ�ًضا أ ۥۚ َ�َمن َ�َن مِنُ�م مَّ ٰ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَُّه ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقواْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ

ۡو �ُُسٖك� 
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
و حج و عمره را برای « ].١٩٦[البقرة:  ﴾أ

، آنچه از قربانی  ر [به وسیلۀ دشمن یا بیماری از این کار] بازماندیدالله به پایان رسانید و اگ
[اعم از شتر، گاو یا گوسفند] فراھم شود [ذبح کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و سرھایتان 
را نتراشید تا قربانی به جایگاھش [در قربانگاه] برسد؛ و اگر کسی از شما بیمار بود و یا 

شت [که ناچار بود به سبب آن، در حال احرام سر خود را بتراشد،] فدیه ای در سر دا ناراحتی
بدھد؛ از [قبیل: سه روز] روزه یا صدقه [= ِاطعام شش تھیدسِت حرم] یا قربانی کردن 

 ».گوسفندی [که میان تھیدستاِن حرم تقسیم شود]
 شد. ک  یحالل گوشت را م کیار خشکش که کسی یخون جزا برا -٤

نُتۡم ُحُرمٞۚ َوَمن َ�َتلَُهۥ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله
َ
ۡيَد َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقُتلُواْ ٱلصَّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َ�َتَل ِمَن ٱ�ََّعِم َ�ُۡ�ُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َهۡديَۢ� َ�ٰلَِغ  ِمنُ�م مُّ
َٰرةٞ َطعَ  ۡو َك�َّ

َ
ا ٱۡلَكۡعبَةِ أ ُ َ�مَّ ۡمرِهۦِۗ َ�َفا ٱ�َّ

َ
َُذوَق َوَ�اَل أ ۡو َعۡدُل َ�ٰلَِك ِصَياٗما ّ�ِ

َ
اُم َمَ�ِٰكَ� أ

ُ َعزِ�زٞ ذُو ٱنتَِقا�ٍ  ُ مِۡنُهۚ َوٱ�َّ ای کسانی که « ].٩٥[المائدة:  ﴾٩٥َسلََفۚ َوَمۡن َ�َد َ�َينتَقُِم ٱ�َّ
یک از شما که به عمد آن را بکشد، باید  ھر اید، در حال احرام، شکار را نکشید؛ و  ایمان آورده
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که دو نفر عادل از شما ]این ای از چارپایان بدھد؛ [به شرط ھمانند آنچه که کشته است، کفاره
[برابرِی ارزِش] آن را تأیید کنند و [آنگاه آن کفاره را به صورت] قربانی به [مستمندان 

ه تھیدستان [حرم] غذا دھد یا [اگر توان مالی پیرامون] کعبه برساند؛ یا [معادِل بھای آن را] ب
نداشت] معادل آن را [به ازای ھر فقیر، یک روز] روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد. الله 
آنچه را که [پیش از این تحریم] گذشته است عفو نمود؛ و[لی] ھر کس [به این گناه] بازگردد، 

 ».گیرنده است ناپذیِر انتقام له شکستگیرد؛ و ال [بداند که] الله از او انتقام می
ا فوت ی کدر جھت جبران نقص در مناس ییھا  ر، خونیاخ ی  گانه  سه یھا  خون

 یه به فقراکشود، بل  ین موارد خورده نمیباشد. از گوشت ا  یاز اعمال آن م یکیشدن 
 یفقراه باشد، به که رخ دھد؛ و اگر خارج از مکه در مک یشود، در صورت  یه داده مکم

 شود.  یجا داده م ھمان
 یحرم قربان یفقرا یحج و عمره برا که در مناسکمندان سنت است   ثروت یبرا

 نافله انجام دھند. 

نَفُقواْ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله
َ
ِ ُ�مَّ َ� يُۡتبُِعوَن َمآ أ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ٗذى 
َ
ا َوَ�ٓ أ ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ َمّنٗ

َ
َُّهۡم أ  ].٢٦٢[البقرة:  ﴾٢٦٢ل

بخشند و در پِی بخشش خود، مّنت و آزار روا  کسانی که اموالشان را در راه الله می«
دارند، پاداش آنان نزد پروردگارشان [محفوظ] است؛ نه ترسی خواھند داشت و نه  نمی

 ».شوند ندوھگین میا

 واجب است یسکبر چه  یقربان
در  که کسانین ھستند و که در محدوده حرم ساک یسانکاھل مسجدالحرام تمام 
 .شود  را شامل می تر است  یکشان به حرم نزد  یھا  مسجدالحرام ھستند و خانه

ھا  آن ونت دارند و برکه سکاطراف م یه در روستاھاکستند ین یسانکو ھمچون 
 ست.یواجب نھا  آن ست. و ھمچون اھل حرم، طواف وداع بریواجب ن یقربان

ا از حاضران در یا قران است، اگر اھل حرم نباشد، یحجش تمتع  که کسیو بر 
 یکا یھفتم شتر  یکا یگوسفند  یو یواجب است. و قربان یمسجدالحرام باشد، قربان

 ھفتم گاو است.
ا بعد یام حج و قبل از عرفه یدادن بود، در ا یربانا ناتوان از قیافت ین یس قربانکو ھر

الحجه   یذ ١٣اش   ن روز روزهیه آخرکن است یرد و افضل ایگ  یاز آن سه روز روزه م
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رد. یگ  یر اندازد، ھفت روز روزه میباشد. اما اگر روزه را تا بازگشت از سفر حج به تاخ
 ندارد.  یحجش افراد باشد، قربان که کسیاما 

ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ مَِن ﴿د: یفرما  یمتعال م الله ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ ْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ وا تِمُّ

َ
َوأ

ۡو بِهِۦٓ 
َ
رِ�ًضا أ ۥۚ َ�َمن َ�َن مِنُ�م مَّ ٰ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَُّه ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقواْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ

ِسهِۦ فَفِدۡ 
ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع بِٱلُۡعۡمَرةِ إَِ� أ

َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإِذَا

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
يَةٞ ّمِن ِصَياٍ� أ

يَّاٖ� ِ� ٱۡ�َّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رَجَ 
َ
ۡعُتۡمۗ ٱۡ�َّجِ َ�َما ٱۡستَۡيَ�َ ِمَن ٱلَۡهۡدِي� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ �

ٞ َ�ِملَ  ة َ تِۡلَك َعَ�َ ْ ٱ�َّ ُقوا ۡهلُُهۥ َحاِ�ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� َوٱ�َّ
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ ةٞ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ و حج و عمره را برای الله به پایان « ].١٩٦[البقرة:  ﴾١٩٦َوٱۡعلَُمٓوا

، آنچه از قربانی [اعم از شتر،  رسانید و اگر [به وسیلۀ دشمن یا بیماری از این کار] بازماندید
گاو یا گوسفند] فراھم شود [ذبح کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و سرھایتان را نتراشید تا 

ای در سر  قربانی به جایگاھش [در قربانگاه] برسد؛ و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی
ا بتراشد،] فدیه بدھد؛ از [قبیل: داشت [که ناچار بود به سبب آن، در حال احرام سر خود ر

سه روز] روزه یا صدقه [= ِاطعام شش تھیدسِت حرم] یا قربانی کردن گوسفندی [که میان 
مند  کس از عمره بھره  که در امان بودید، ھر  تھیدستاِن حرم تقسیم شود]. پس ھنگامی

کند]؛ و  [ذبح  گردید و سپس [اعمال] حج را آغاز کرد، آنچه از قربانی [برایش] میسر شد
که [به خانه] بازگشتید  کس [قربانی] نیافت، سه روز در [ایام] حج و ھفت روز ھنگامی  ھر 

اش  روزه بگیرد. این، ده [روِز] کامل است. این [حکِم حج تمتع،] برای کسی است که خانواده
الله ساکن مسجدالحرام [= مکه و اطراف آن] نباشد؛ و از الله پروا کنید و بدانید که 

 ».کیفر است سخت

 یان ذبح قربانکم
 حرم باشد. یفقرا ید برایا غذا دادنی بای یھر قربان

خواھد بود  یانکل و خون احصار در مین قبیدن لباس و از ایه پوشیو فد یه االذیفد
 شود.  یجاد میه سبب آن اک

 زیان جاکباشد و روزه گرفتن در ھر م  یحرم م یفقرا یار در حرم براکش یو جزا
 است.

ه از آن بخورد و به کشود. و سنت است   یران و نافله، در حرم ذبح متمتع و قِ  یقربان
ان بر او کحج باز ماند، در صورت ام کمناس ی  از ادامه که کسیز بدھد. و یحرم ن یفقرا
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افت، از احرام خارج ین یرده و سپس سرش را بتراشد. اما اگر قربانک یواجب است قربان
 ساقط شده است. یاز و یل ناتوانیامر واجب به دل زیرا ؛ستیاو واجب ن بر یزیشده و چ

 انتقال گوشت به خارج از حرم
 ست:ینند از سه حالت خارج نک  یآنچه حجاج ذبح م

و به فقرا خورد  می شود و خود از آن  یه در حرم ذبح مکران ا قِ یتمتع  یقربان -١
 خارج از حرم انتقال دھد.را به    ز است آنین مورد جایدھد. در ا  یم

ل یا به دلیبوده و  یة االذیا فدیار کش یشود و جزا  یآنچه داخل حرم ذبح م -٢
باشد و خود   یحرم م یفقرا یتماما برا ین قربانیاز ممنوعات احرام است. ا یکیانجام 

 خورد.  یاز آن نم
ن نوع در یو... اه جزا یا فدیاحصار  یشود مانند قربان  یآنچه خارج از حرم ذبح م -٣

گر ید یانکرا به م   تواند آن  یز میشود و ن  یم میشود، تقس  یه ذبح مک یانکھمان م
 خورد.  یند و خود از آن نمکمنتقل 

 کانواع مناس -٥
 اند: تمتع، ِقران، ِافراد.  حج سه گونه کمناس

ان یعمره را به پا کشود و مناس  یحج احرام عمره بسته م یھا  حج تمتع: در ماه -١
جمره عقبه در  یبندد و تا رم  یحج احرام م یآن برا یکا نزدیه کبرد. سپس از م  یم

تمتع واجب بوده و کیفیت  یدن سر، در احرام خواھد بود. و بر او قربانید و تراشیروز ع

 ».بَلَّيَْك ُ�ْمَرةً «ن است: یت آن چنین
 یه ابتدا براکنیا ایبندد،   یاحرام مباھم  را ھردو عمره و حج یحج ِقران: برا -٢

ران واجب است؛ قِ  یشود و بر او قربان  یعمره م کبندد سپس وارد مناس  یحج احرام م

ا«ن است؛ یت آن چنیکیفیت ن  ».بَلَّيَْك ُ�ْمَرًة وََحجًّ
حج شود و  کعمره وارد مناس کز است از مناسیمعذور باشد جا که کسی یو برا 

ا نفاس شود و وقت بر او یض یه حک یباشد. مانند زن  یعمره م ن قبل از شروع طوافیا
 تنگ باشد و ... .

ا«ند: ک  یت مین نیبندد و چن  یحج احرام م یحج ِافراد: فقط برا -٣  ».بَلَّيَْك َحجًّ
واجب است اما بر مفِرد  یه بر قاِرن قربانکنیعمل قاِرن ھمچون مفِرد است جز ا

 ست.یواجب ن یقربان
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لت یفضھا  آن است و حج تمتع از ھر دوی تر بیشفراد ران از اِ لت حج قِ یفض
 دارد. یتر بیش

فراد، اِ  یبار برا یکران و قِ  یبار برا یکتمتع،  یبار برا یک یسنت است ھر مسلمان
ند و کچنانکه مشروع شده عمل ھا  آن از یکند و به ھرکا یاحرام ببندد؛ تا سنت را اح

 است.  تر بیشلت تمتع یفض زیرا ؛باشدبر انجام حج تمتع تداوم داشته 

ْن يُِهلَّ حِبَجٍّ «َ�َقاَل:  ج قَالَْت: َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اهللاِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ 
َ
َراَد ِمنُْ�ْم أ

َ
َمْن أ

ْن يُِهلَّ 
َ
َراَد أ

َ
، َوَمْن أ ْن يُِهلَّ حِبَجٍّ فَلْيُِهلَّ

َ
َراَد أ

َ
قَالَْت » بُِعْمَرٍة، فَلْيُِهلَّ َوُ�ْمَرٍة، فَلْيَْفَعْل، َوَمْن أ

َهلَّ رَُسوُل اهللاِ ل اَع�َِشةُ 
َ
،  ج : فَأ َجِّ

ْ
ُعْمَرِة َواحل

ْ
َهلَّ نَاٌس بِال

َ
 بِِه نَاٌس َمَعُه، َوأ

َهلَّ
َ
، َوأ حِبَجٍّ
ُعْمَرةِ 

ْ
 بِال

َهلَّ
َ
َهلَّ نَاٌس بُِعْمَرٍة، َوُ�نُْت ِ�يَمْن أ

َ
  ١.َوأ

ت یاز شما ن یکھر: «فرموده کم یبود ج الله: ھمراه رسول گوید می ل شهیعا
ا عمره احرام ببندد، یحج  یند و اگر خواست تنھا براکن یاحرام حج و عمره داشت، چن

د: یگو  یم ل شهی. عا»عمره احرام ببندد یس خواست براکند. و ھرکن یباز چن
مردم از  یا  از مردم ھمراه او احرام بستند. عده یا  احرام حج بست و عده ج اللهرسول 
ان یعمره احرام بستند. و من در م یھم برا یعمره و حج احرام بستند و برخ یھم برا

 عمره احرام بستند. یه براکبودم  یسانک
 :ت حج داردین که کسی یبرا کن مناسیبرتر

باشد و رسول   یھا م  ن حجیبرتر زیرا ؛ت حج تمتع داشته باشدیه نکبھتر آن است 
س با کالوداع به آنان دستور داد ھر  ةآن امر نمود و در حج یاصحابش را به ادا ج الله

است و  کن مناسیتر  اورده است، از احرام خارج شود. تمتع آسانی) نی(ھد یخود قربان
 ن اجر و پاداش و اعمال را به ھمراه دارد.یتر بیش

ش را به عمره که مناسکن است یفراد ببندد، بھتر اا اِ یران احرام حج قِ  یسکاگر 
ه کاست  ین زمانیباشد. و ا یر دھد تا متمتع شود ھرچند بعد از طواف و سعییتغ

شود و به   یوتاه نموده و از احرام خارج مکش را یاورده باشد. پس موھایبا خود ن یقربان
 ند.ک  ین میچن ج اللهاز رسول  یرویپ

 یرمماند و جز بعد از   یم یبه ھمراه دارد، در احرامش باق یقربان که کسیاما 
 شود.  ید، از احرام خارج نمیسر در روز ع یدن مویجمرات و تراش

                                           
 با لفظ مسلم ١٢١١و مسلم حدیث شماره  ٣١٩شماره متفق علیه؛ بخاری حدیث  -١
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ْ�نَا  ج َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  ا قَِدْمنَا َ�َطوَّ ، فَلَمَّ نَُّه احلَجُّ
َ
� 

َّ
َوَال نَُرى إِال

َمَر انلَّيِبُّ 
َ
َيِْت، فَأ

ْ
، ج بِابل لَّ ْن َ�ِ

َ
فََحلَّ َمْن لَْم يَُ�ْن َساَق الَهْدَي،  َمْن لَْم يَُ�ْن َساَق الَهْدَي أ

ْحلَلْنَ 
َ
  ١ .َو�َِساُؤُه لَْم �َُسْقَن فَأ

 یجز ادا یتیم و نینه خارج شدیاز مد ج پیامبر: با هکت است یروا ل شهیعاز ا
 ج پیامبرم. سپس یردکالله را طواف   تیم، بیدیه رسکبه م که ھنگامیم. یحج نداشت

 که کسانیگاه  اورده است، از احرام خارج شود. آنین یقربانس با خود کدستور داد تا ھر
به  یقربان ج اللهرون آمدند. و زنان رسول یاورده بودند، از احرام بین یبا خود قربان

 ھمراه نداشتند و از احرام خارج شدند.

 هکوارد شدن به مروش 
عازم سفر ان یگو  یکه لبکا عمره احرام بست، به قصد میحج  یبرا یمسلمان گرا

ند. سپس از ھر که وارد شود و غسل کم یان از باالکشود. سنت است در صورت ام  یم
 یه خواست وارد مسجدالحرام شود؛ به ھنگام ورود به مسجدالحرام با پاک یجھت

بَْواَب رمَْحَِتَك اللَّ «ورود به مسجد را بخواند:  یراست وارد شده و دعا
َ
ا ی: «٢»ُهمَّ اْ�تَْح يِل أ

َعِظيِم، َو�ِوَْجِهِه «د: یو بگو». نکمن باز  یوررحمتت را به  یدرھا الله!
ْ
ِ ال ُعوُذ بِا�َّ

َ
أ

يَْطاِن الرَِّجيمِ  َقِديِم، ِمَن الشَّ
ْ
َكِر�ِم، وَُسلَْطانِِه ال

ْ
مش و یرکبه وجه  بزرگ و اللهبه «: ٣»ال

 .»طان رانده شده پناه می برمیاز ش اش ازلیپادشاھی 

 مسجدالحرامپس از ورود به 
ا عمره احرام بسته وارد مسجدالحرام شد، بالفاصله یحج  یه براکچون ُمحرمی  -١

ن صورت ابتدا یه در اکا جنازه باشد یه وقت نماز فرض کنیبه طواف مشغول شود مگر ا
 ند.ک  ینماز خوانده و پس از آن طواف م

احرام  که کسیو کند  می ا تمتع دارد، با طواف عمره آغازیاحرام عمره  که کسی -٢
ن سنت است و واجب یند. و اک  یفراد بسته است، با طواف قدوم آغاز ما اِ یران حج قِ 

 ست.ین
                                           

 با لفظ بخاری ١٢١١و مسلم حدیث شماره  ١٥٦١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
  ٧١٣مسلم حدیث شماره  -٢
  ٤٦٦صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٣
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 کخارج شدن از مناس یھا  حالت
 باشد:  یر میز یھا  روشاز  یکیبه  ،کخارج شدن از مناس

 ؛ کان دادن به مناسیپا
 رده باشد؛ کت شرط یاگر به ھنگام ن یل عذریبه دل کخارج شدن از مناس
 دن سر.یو تراش یبعد از ذبح قربان یل مانعیبه دل کخارج شدن از مناس

 آداب مسجدالحرام
به حضور در مسجد و انواع  یمتعال ھستند. ھر مسلمان الله یھا  مساجد خانه

ه بنده قدر و منزلت پروردگارش را بداند کعبادت در آن دعوت شده است. واجب است 
مناجات با او آماده  یاش را برا  اش را داده است. و خانه  به خانهه به او اجازه ورود ک
 یسته عظمت و جالل و بزرگیه شاکند کت یرا رعا یاش ادب  د در خانهیرده است. و باک

را ھا  آن را دوست داشته و بزرگ بدارد و احترام یز مساجد الھیخانه است؛ و ن  صاحب
 یھستند؛ برا الله یھا  مساجد خانه زیرا ؛ژه در مورد مسجدالحرامیند. به وکت یرعا

 اند.  عتش ساخته شدهیم شریتابش و تعلکو تالوت  یر و تعظیم او تعالکعبادت و ذ

 آداب مساجد
 ند. کت کمسجد حر یبا وضو به سو -١
 با بپوشد.یو ز کرده و لباس پاکاستفاده  ییاز انواع خوشبو -٢
 مسجد برود. یبا آرامش و وقار به سو -٣
 المسجد بخواند.   ةیوارد مسجد شد، نماز تح یوقت -٤
در ھنگام -ھا  آن برادرانش و گذاشتن پا بر گردن یدر مسجد از مزاحمت برا -٥

 ند.ک خودداری -عبور از صفوف
 ند.کجا باز ھا  آن یند و براکبا برادران مسلمانش برخورد  یبه نرم -٦
ت شدن یاذه باعث کبدبو  یھا  کیازچه و خورایاز و پیر و پیاز خوردن س -٧

 ند.ک خودداریشود،   ینمازگزاران و فرشتگان م
ت و آزار اھل مسجد یآن باعث اذ یصدا زیرا ؛ندکل خود را خاموش یموبا -٨

 شود.  یم
استفاده شده و ... باعث  یھا مالو دست ینیچون آب دھان و ب ییھا  یدیبا پل -٩

 آلوده شدن مسجد نشود.
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د و فروش، اعالن یش، خرکشمکھوده، لغو، ھمھمه، یار بکز از ھرگونه یپرھ -١٠
 ؛ییگم شده، گدا یزھایچ

 ت نظافت.یرعا -١١
 مسجد. یھا  ل و مصحفیمراقبت از وسا -١٢
ه در مسجد حاضر ک یزنان یبرا ییش و استفاده از خوشبویز از آرایپرھ -١٣

 شوند.  یم
 ان مخصوص زنان.کز از نماز خواندن در میپرھ -١٤
 ردار.کز از اسباب فتنه، چه از جھت گفتار و یپرھ -١٥

ِ َمۡسِجٖد َوُ�ُواْ ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -١
ْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذوا

ْۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ْ َوَ� �ُۡ�ِفُوٓا ُ�وا ای فرزندان آدم، ھنگام « ].٣١[األعراف:  ﴾٣١َوٱۡ�َ
و لباس شایسته بپوشید] و [در رفتن به مسجد [و در ھر نمازی] زینت خود را برگیرید [

تردید، الله  ھای پاکیزه] بخورید و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید [که] بی زندگی، از خوراکی
 ».اسرافکاران را دوست ندارد

ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها ٱۡسُمُهۥ �َُسّبُِح ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -٢
َ
ُ أ ذَِن ٱ�َّ

َ
ِ� ُ�ُيوٍت أ

لَٰوةِ  ٣٦بِٱۡلُغُدّوِ َوٱ�َصالِ َ�ُۥ �ِيَها  ِ �قَاِم ٱلصَّ رَِجاٞل �َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرةٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ
بَۡ�ٰرُ 

َ
َكٰوةِ َ�َافُوَن يَۡوٗما َ�َتَقلَُّب �ِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡ� ۡحَسَن َما  ٣٧�يَتآءِ ٱلزَّ

َ
ُ أ ِ�َۡجزَِ�ُهُم ٱ�َّ

ْ َو�َ  ُ يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب َعِملُوا  ].٣٨-٣٦[النور:  ﴾٣٨زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦۗ َوٱ�َّ
[این چراغ ھدایت،] در مساجدی است که الله امر کرده است تا [قدر و منزلتشان] گرامی «

برده شود [و] در آنجا بامدادان و شامگاھان او را به پاکی ھا  آن داشته شود و نامش در
که ھیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد الله و برپا داشتن نماز و   مردانی بستایند.

شود بیم دارند. تا  ھا دگرگون می ھا و چشم کند [و] از روزی که دل پرداخت زکات غافل نمی
الله بر اساس نیکوترین کردارشان به آنان پاداش دھد و از فضل خود نیز بر پاداششان بیفزاید 

 ».دھد حساب روزی می کس که بخواھد، بی الله به ھر و 

�ُض َ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتُهۥ يَوَۡم ﴿: دیفرما  یمتعال م الله -٣
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱۡ� ْ ٱ�َّ َوَما قََدُروا

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ُٰتۢ �َِيِمينِهۦِۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ�َّ  ].٦٧[الزمر:  ﴾٦٧ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوٱلسَّ
سره که سزاوار اوست، ارج ننھادند؛ حال آنکه در روز قیامت، زمین یکمشرکان، الله را چنان «
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پیچیده خواھد شد. پاک و منزه است الله؛ و از  ھا به دست وی درھم در قبضۀ اوست؛ و آسمان
 ».سازند، برتر است [یا چیزھایی] که با وی شریک می کسانی 

ن �َّ �ُۡ�ِۡك ِ� َشۡ� ﴿د: یفرما  یمتعال م الله -٤
َ
بَۡ�ٰهِيَم َمَ�َن ٱۡ�َۡيِت أ نَا ِ�ِ

ۡ
ا  ٔٗ �ۡذ بَوَّ�

ُجودِ  ِع ٱلسُّ كَّ آ�ِفَِ� َوٱۡلَقآ�ِِمَ� َوٱلرُّ و [یاد کن از] آنگاه که « ].٢٦[الحج:  ﴾٢٦َوَطّهِۡر بَۡيِ�َ لِلطَّ
گفتیم] که: چیزی را شریک من قرار نده محِل خانه [کعبه] را برای ابراھیم تعیین کردیم [و 

کنندگان پاک  کنندگان [و] سجده کنندگان و رکوع کنندگان و قیام ام را برای طواف و خانه
 ».گردان

 ام آنکعمره و اح -٦
ن صفا و مروه، یب یه شامل طواف خانه، سعکمتعال  الله یاست برا یعمره عبادت

 باشد.  یردن آن مکوتاه کا یسر  یدن مویتراش

 م عمرهکح
حج،  یھا  سنت است اما در ماه ،سال باشد. و در ھر وقِت   یده مکعمره سنت مو

رار عمره و کمعادل حج دارد. ت یدارد. عمره در ماه رمضان پاداش یتر بیشلت یفض
 آن واجب است.  کان بردن مناسیاد انجام دادن آن سنت است و به پایز

ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ مَِن ﴿د: یفرما  یمتعال م الله ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ ْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ وا تِمُّ

َ
َوأ

و حج و عمره را برای الله به پایان رسانید و اگر [به وسیلۀ دشمن یا  « ]١٩٦[البقرة:  ﴾ٱلَۡهۡديِ 
اھم شود [ذبح ، آنچه از قربانی [اعم از شتر، گاو یا گوسفند] فر بیماری از این کار] بازماندید

 ».کنید و آنگاه از احرام خارج شوید]

 ج الله رسول یھا  تعداد عمره
ه، یبیه عبارتند از: عمره حدکحج، چھار عمره انجام دادند  یھا  در ماه ج اللهرسول 

رسول  یھا  ه ھمراه حج انجام دادند. عمرهک یا  جعرانه و عمره ی  عمرة القضاء، عمره
 القعده بود.   یذ یھا  در ماه ج الله

 ان عمرهکار
 ن صفا و مروه.یب یحرام، طواف و سعن دارد: اِ کعمره سه ر
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 واجبات عمره
 سر. یردن موکوتاه کا یدن یقات، تراشیاحرام از م

 شروط صحت طواف خانه
ه کنیردن؛ اکبر؛ پوشاندن عورت؛ ھفت بار طواف کت؛ طھارت از حدث اصغر و این

ختم شود؛ طواف تمام خانه؛ طواف در جھت  ھر دور از حجراالسود شروع و به آن
ھفت دور پشت سر ھم رد؛ یه خانه سمت چپ قرار گک  ساعت چنان یھا  خالف عقربه

 .یل عذریانجام دادن طواف مگر به دل

 طواف خانه یم طھارت براکح
 ج اللهبر شرط است. و عمل رسول کصحت طواف، طھارت از حدث اصغر و ا یبرا

داد تمام   گرفت و دستور می  یقبل از طواف وضو م ج اللهچنین بوده است. رسول 
رد تا ک یض شده بود از طواف خانه نھیه حکرا  یدریافت کنند و زن اورا از  کمناس

 شود. کانه پایه از عادت ماھکنیا

 بِِه  ل َ�ْن اَع�َِشةُ  -١
َ
ٍء بََدأ َل يَشْ وَّ

َ
نَّ أ

َ
نَُّه تَوَضَّ  - ج ِحَ� قَِدَم انلَّيِبُّ  -أ

َ
، ُ�مَّ َطاَف، �

َ
أ

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ 
َ
  ١.ِمثْلَهُ  ب ُ�مَّ لَْم تَُ�ْن ُ�ْمَرًة. ُ�مَّ َحجَّ أ

ه انجام کبه ھنگام ورود به م ج پیامبره ک یارکن یت است: اولیروا ل شهیاز عا
ر و عمر با کاورد. و ابوبین یجاه عمره ب یرد، ولکه وضو گرفت و طواف کن بود یداد، ا

 ردند.کچنین عمل  اواقتدا به 

، َحىتَّ إَِذا ُكنَّا  ج قَالَْت: َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢ َجَّ
ْ
 احل

َّ
 نََرى إِال

َ
َوال

َّ انلَّيِبُّ  ْو قَِر�بًا ِمنَْها، ِحْضُت فََدَخَل يلَعَ
َ
بِْ�ي، َ�َقاَل:  ج �رَِسَِف، أ

َ
نَا أ

َ
نَِفْسِت؟«َوأ

َ
َ�ْعِ�  -» أ

َيَْضَة 
ْ
ٌء َكتَبَُه اُهللا ىلَعَ َ�نَاِت آَدَم، فَاقيِْض َما َ�ْقيِض «قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل:  -قَالَْت احل إِنَّ َهَذا يَشْ

َيِْت َحىتَّ َ�ْغتَِسِ� 
ْ

 َ�ُطوِ� بِابل
َ

ْن ال
َ
، َ�ْ�َ أ َاجُّ

ْ
  ٢.»احل

م و ینه) خارج شدی(از مد ج پیامبرھمراه «د: یگو  یه مکت است یروا ل شهیاز عا
م، من دچار یدیه) رسکم یک(نزد "ِسرف"ه به منطقه ک نیم. تا ایجز حج نداشت یقصد

                                           
 با لفظ بخاری ١٢٣٠و مسلم حدیث شماره  ١٦١٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ مسلم ١٢١١و مسلم حدیث شماره  ٢٩٤علیه؛ بخاری حدیث شماره متفق  -٢
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دچار «ردم. فرمود: ک  یه میه گرک  ینزد من آمد درحال ج پیامبرانه شدم. یعادت ماھ
 یرا برا  متعال آن اللهه کاست  یزین چیا«گفتم: بله؛ فرمود:  »؟یه شدنایعادت ماھ

حج را انجام  کاست. جز طواف، تمام احکام و مناسرده کدختران آدم مقرر  ی  ھمه
 ».ینکشده و) غسل  که (پاکنیبده، تا ا

نَّ َصِفيََّة بِنَْت ُحَيٍّ َزْوَج انلَّيِبِّ  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٣
َ
ِة الوََداِع، ج أ ، َحاَضْت يِف َحجَّ

َحا�َِستُنَا ِ�َ : «ج َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
َيِْت، َ�َقاَل َ�ُقلُْت: إِ�ََّها قَْد » أ

ْ
ِ َوَطافَْت بِابل فَاَضْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

  ١.»فَلْتَنِْفرْ : «ج انلَّيِبُّ 
الوداع    ، در حجةج پیامبرھمسر  ییَ ه دختر ُح یه صفکت است یروا ل شهیاز عا

(چون  »؟شود یا او مانع از رفتن ما میآ«فرمود:  ج پیامبرانه شد. یدچار عادت ماھ
ه طواف افاضه را انجام نداده است) گفتم: او طواف افاضه را یصفکرد  می رکف ج پیامبر

و بعد از آن، دچار عادت ماھانه شده ( رده استکانجام داده است و خانه را طواف 
 ».دینکت کحرپس  «فرمود:  ج پیامبر. )است

 عمره روش -٧
 ستا   را بیان کرده   انجام داده و آن ج اللهای که رسول   عمرهروش 

در  که کسیبندد و   گذرد، از آن احرام می  نیت عمره دارد و از میقات می که کسی
 بندد.  ی مواقیت و مکه است، از ھر جایی که نیت عمره کرده، احرام می  فاصله

 مستحب است که در شب یا روز از قسمت باالی مکه از ناحیه َکداء وارد مکه شود.
الحجون مشھور است. و نیز مستحب است   که امروز به بریع -اگر در مسیر وی باشد -

و چون وارد  -اگر در مسیر وی باشد - از پایین مکه از ناحیه ُکدی از مکه خارج شود
کند. وقتی به مسجدالحرام رسید از ھر دری که   حدود حرم شد، تلبیه را قطع می

الی شود؛ و در طواف کعبه از حجراالسود شروع کرده و در ح  خواست با وضو وارد می
 که خانه در سمت چپ او قرار دارد.کند  می طواف

برای مرد سنت است که قبل از طواف یکی از بازوھایش را نمایان کند چنانچه 
را سمت چپ    وسط ردایش را زیر بخش راست گردنش قرار دھد و دو طرف آن

                                           
 با لفظ بخاری ١٢١١و مسلم حدیث شماره  ٤٤٠١متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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باع) و در تمام دورھای طواف چنین ضِط ی چپ قرار دھد. (=اِ   گردنش و روی شانه
 عمل کند.

مل) و در چھار دور سنت است که در سه دور اول با قوت و نشاط طواف کند (=َر 
 تر به طواف ادامه دھد.  دیگر آھسته

 .مل فقط برای مردان سنت استباع و َر ضِط اِ  ،در طواف قدوم در حج و طواف عمره
مس را ل   در ھر دور چون در برابر حجراالسود قرار گرفت، رو به آن کرده و آن -

را لمس    بوسد. اما اگر بوسیدن حجراالسود میسر نبود، با دست راستش آن  نموده و می
را با عصا یا چیزی مانند    نموده و دستش را ببوسد. و اگر این مقدار ھم میسر نبود آن

را نبوسد. اگر این مقدار ھم میسر نبود، با دست راستش به سوی    آن لمس کند و آن
ن بار دستش را ببوسد. و پس از این نایستد و به طواف ادامه دھد. و آن اشاره کند و ای

بار الله اکبر بگوید و این کار را در ھر دور   چون در راستای حجراالسود قرار گرفت، یک
خواھد، بخواند و به   انجام دھد. و پس از این در اثنای طوافش ھر دعای شرعی که می

گفته و او را به یگانگی یاد کند و جز سخن  اللهر مشغول باشد و ذک اللهراز و نیاز با 
نیک نگوید. و برای او جایز است که در اثنای طواف و سعی بین صفا و مروه، بخورد و 

 بنوشد.
-را لمس کند    چون از رکن َیمانی گذشت، در ھر دور با دست راست آن -

اگر لمس آن میسر  را ببوسد و نه تکبیر بگوید. و  اما نه آن -درصورتی که میسر بود
نبود، طوافش را ادامه دھد و نه تکبیر بگوید و نه به سمت آن اشاره کند. و بر زنان 

 حرام است که در طواف به صورت فشرده در کنار مردان باشند.

ۡ�َيا َحَسنَٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ ﴿گوید:   بین رکن یمانی و حجراالسود می ٓ َءاتَِنا ِ� ٱ�ُّ َر�َّنَا
پروردگارا، به ما در دنیا نیکی [= روزی، سالمتی، « ].٢٠١[البقرة:  ﴾َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ  َحَسَنةٗ 

 ».دانش و ایمان] عطا کن و در آخرت [نیز] نیکی [عطا فرما] و ما را از عذاب آتش نگه دار
حجراالسود قرار چرخد. و ھر بار که در برابر   پس ھفت دور کامل اطراف کعبه میس

بوسد. و دو رکن دیگر را   و میکند  می را لمس   آناگر میسر بود  و یر گفتهگرفت، تکب
 کند.  لمس نمی

اگر امکان داشت بعد از طواف قدوم یا وداع یا ھر طواف دیگری، بین حجراالسود و 
گیرد و سینه و صورت و دو ساعدش را بر خانه قرار داده و به دعا   خانه قرار می ِب در

 بخواھد. اللهھایش را از   مشغول شده و خواسته
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چون از طواف فارغ شد، شانه راستش را بپوشاند و به سوی مقام ابراھیم برود  -

َقاِم إِبَۡ�ِٰ� ﴿خواند؛   که این آیه را می  درحالی ْ ِمن مَّ ُِذوا و « ].١٢٥[البقرة:  ﴾َم ُمَصّ�ٗ  َۧوٱ�َّ
 ».اب کنید[مقرر کردیم که] مقام ابراھیم را نمازگاھی برای خویش انتخ

پس از این سنت است که دو رکعت کوتاه پشت مقام ابراھیم بخواند، البته اگر  -
میسر بود. و اگر امکان آن نبود در ھر قسمتی از مسجدالحرام که میسر بود، بخواند. و 

 سنت است که در رکعت اول و دوم بعد از فاتحه، آنچه از قرآن میسر است، بخواند.
رکعت، جایگاه شرعی ندارد. و ھمچنین دعا کردن نزد  دعا کردن پس از این دو

مقام ابراھیم ھیچ اصل و اساسی در شریعت ندارد. و ھرکس با سنت مخالفت کند، در 
 افتد.  بدعت می

چون از نماز فارغ شد، سنت است به سوی حجراالسود رفته و در صورت امکان،  -
 را لمس کند.   آن

ی بعد متوجه صفا شود و سنت است که چون به آن نزدیک شد، فقط   در مرحله -

وِ ٱۡ�َتَمَر ﴿یکبار این آیه را بخواند: 
َ
ِۖ َ�َمۡن َحجَّ ٱۡ�َۡيَت أ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآ�ِرِ ٱ�َّ إِنَّ ٱلصَّ

 َ � فَإِنَّ ٱ�َّ َع َخۡ�ٗ وََّف بِهَِماۚ َوَمن َ�َطوَّ ن َ�طَّ
َ
 ].١٥٨[البقرة:  ﴾١٥٨ َشاكٌِر َعلِيمٌ فََ� ُجنَاَح َعلَيۡهِ أ

ھای [ظاھرِی شریعِت] الله است؛ پس ھر کس که حج خانه [کعبه] یا  صفا و مروه از نشانه«
بین آن دو را [نیز] انجام دھد  [= سعی]آورد بر او گناھی نیست که طواف  عمره به جای می

که به میِل خود کاِر نیکی انجام گردد]؛ و کسی  [و این کار، از رفتارھای جاھلیت تلقی نمی
دھد] و  گزار [= بیش از عمل فرد به او پاداش می تردید، الله سپاس دھد، [بداند که] بی

  ».دھند و سزاوار دریافت پاداش ھستند] داند چه کسانی کار خیر انجام می داناست. [= می
آغاز کرده است. چون باالی صفا رفت و  اللهکنم که   گوید: از قسمتی آغاز می  و می

که دستانش را برای ذکر   خانه را دید، رو به قبله ایستاده و سه بار تکبیر بگوید درحالی
اد ی یگانگیبه  اللهکه کف دستش رو به آسمان باشد. سپس از   برد. چنان  و دعا باال می

 «د: یگو  یم یر و حمد او تعالیبکرده و تک
َّ

َ إِال
َ

 إهِل
َ

ُ  ال
َ

ُ الُْملُْك َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل  رَشِ
َ

اُهللا وَْحَدُه ال
ََز وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََهَزمَ 

ْ
�

َ
 اُهللا وَْحَدُه، أ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ٍء قَِديٌر، ال َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
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 با لفظ مسلم ١٢١٨ مسلم حدیث شماره و ٤١١٤ متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره -١
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ندارد. پادشاھی و ستایش تنھا  ھمتا وجود  ی بی  ھیچ معبود راستینی جز الله یگانه«
نیست؛    از آن اوست و او بر ھرچیز تواناست. ھیچ معبود راستینی جز الله یگانه

اش را یاری داد و احزاب را به تنھایی   اش را راست گردانید و بنده  که وعده کسی
 ».شکست داد

خوانده و  بعد از این به ھر دعایی خواست، بپردازد. سپس این ذکر را برای بار دوم
خواند. در ھر بار این   خواند. و این ذکر را برای بار سوم می  یآن ھر دعایی خواست، م اب

 خواند.  ذکر را با صدای بلند گفته و دعا را آرام می
و در این میان کند  می چون این اعمال را انجام داد، از صفا به سوی مروه حرکت -

ت خشوع و فروتنی بپردازد. و به حالت عادی راه و دعا به درگاه او با رعای اللهبه ذکر 
گیرد. چون به علم سبز رنگ رسید، تا علم   رود تا اینکه در برابر َعَلم سبز قرار می  می

کند. و با رسیدن به علم سبز دوم، تا مروه به   حرکت می تر بیشسبز دیگر با سرعت 
تھلیل و تکبیر و دعا  کند. در طول انجام این اعمال، مشغول  صورت عادی حرکت می

ھای بین صفا و مروه به صورت عادی حرکت   باشد. اما زنان در تمام رفت و برگشت  می
 کنند.  می

گوید   چون به مروه رسید، از آن باال رفته و رو به خانه کرده و سه بار تکبیر می -
دازد. و به ھمان پر  برد. و توقف کرده و به ذکر و دعا می  که دستانش را باال می    درحالی

 کند.  ترتیب کوه صفا عمل می
و در  تر بیشآید؛ در بین دو علم سبز با سرعت   سپس از مروه به سوی صفا پایین می

کند. عمل   کند. و این کار را ھفت بار تکرار می  باقی مسیر به صورت عادی حرکت می
 رساند.  سعی را از کوه صفا آغاز کرده و در مروه به پایان می

سنت است که برای سعی بین صفا و مروه طھارت داشته و این عمل را پشت سر 
ھم انجام دھد. زنی که طواف خانه کرده و پس از آن دچار عادت ماھیانه شد، سعی و 

 کند.   را کامل می   اعمال پس از آن
دچار عادت ماھیانه یا  که کسیبرای  و باشد  سعی بین صفا و مروه، پس از طواف می

ابتدا سعی صفا و مروه را انجام دھد و بعد از پاک ه کدیگری شده، جایز نیست عذر 
 شدن، طواف را انجام دھد.

کف انجام دھد. و نیز جایز است   سنت این است که طواف و سعی را در طبقه ھم
 طواف و سعی را در طبقات باالتر انجام دھد.
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ام شود ھرچند جایز اگر میسر باشد، سنت است که طواف و سعی پشت سر ھم انج
است به دلیل عذری چون خستگی و... در اثنای انجام این دو عمل استراحت کند. اما 

را ترک نکند مگر به دلیل ضرورت یا عذری مباح چون ھا  آن در اثنای انجام این اعمال،
 وضو و امثال آن؛ و پس از برطرف شدن عذر بالفاصله برگردد و این اعمال را کامل کند.

در طواف و سعی ھمچون مردان ھستند جز اینکه در طواف عمل رمل را زنان 
افزاید.   و در سعی صفا و مروه به سرعت خود در میان دو علم سبز نمیدھد  نمی انجام

اش در برابر مردان بیگانه آشکار باشد و بلند   و از اظھار زینت و زیورآالت و اینکه چھره
 کند.  می کردن صدا و اختالط با مردان خودداری

چون عمل سعی به پایان رسید، افضل این است که سرش را بتراشد یا اینکه  -
مقداری از موھای سرش را به طور یکسان از تمام سر کوتاه کند. و افضل این است که 

 تمام سرش را با تیغ بتراشد.
در تراشیدن مو با ماشین، اگر تمام موھای سر را بتراشد، در حکم تراشیدن است و 

گر چیزی از موھا باقی بماند، در حکم کوتاه کردن خواھد بود. و تراشیدن و کوتاه ا
باشد. و ھرکس   ھای سر به طور یکسان می  کردن مو در انجام مناسک، از تمام بخش

تنھا بخشی از موھایش را بتراشد یا کوتاه کند بخشی از عمل واجب را انجام داده است 
قص است. بنابراین بر وی واجب است بخشی را که و تراشیدن یا کوتاه کردن وی نا

 اللهنتراشیده یا کوتاه نکرده، تراشیده یا کوتاه کند، تا اینکه پاداش کامل این عمل را از 
باشد، نه مکلف به  تاسموھایش ریخته باشد و در اصطالح  که کسیمتعال دریافت کند. 

رش را تیغ یا ژیلت بزند. تراشیدن است و نه کوتاه کردن؛ و بر او واجب نیست که س
شود. زنان در ادای این بخش از   چون با نداشتن مو، این امر واجب از وی ساقط می

کنند. و با   مناسک، به طور یکسان از تمام موھای خود به اندازه سر انگشت کوتاه می
گزار تمام اعمالی که با احرام   رسد و برای عمره  این عمل مناسک عمره به پایان می

 شود. مانند لباس پوشیدن، عطر زدن، ازدواج و ...  ستن حرام شده بود، حالل میب

 اقامه نماز به ھنگام طواف یا سعی
خواند؛   نماز اقامه شد و وی مشغول طواف یا سعی بود، ھمراه جماعت نماز می اگر

نماز به پایان رسید، از ھمان  یوقتمردان در صفوف مردان و زنان در صفوف زنان؛ 
تی که طواف یا سعی را متوقف کرده و به صفوف نماز جماعت پیوسته، دور طواف قسم

دھد. و الزم نیست این دور را از اول آغاز کند. و اگر قبل از اقامه   یا سعی را ادامه می
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نماز، نماز خوانده بود، ھمراه جماعت نماز بخواند و این نماز برای او نافله محسوب 
 شود.  می

کار   حرام است که در صفوف مردان قرار بگیرند؛ و اگر چنین کند گنهو برای زنان 
خواھد بود اما نمازش صحیح است. و اگر ازدحام بیش از حد باشد و برای زن خارج 

نماز بخواند،  در مکانی که ھست شدن از میان مردان میسر نباشد، اگر در این شرایط
جز به اندازه کس  ھیچ متعال به الله زیرا ؛نمازش صحیح است و گناھی بر او نیست

 کند.  اش تکلیف نمی  توانایی

� ﴿فرماید:   متعال می الله ْ َخۡ�ٗ نفُِقوا
َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
ْ َوأ َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعوا ْ ٱ�َّ فَٱ�َُّقوا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ

َ
تا آنجا که « ].١٦ن: [التغاب ﴾١٦ّ�ِ

توانید، از الله پروا کنید و [حق را] بشنوید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما  می
 ».که از ُبخل و حرِص نفس خویش در امان بمانند، آنانند که رستگارند بھتر است؛ و کسانی 

 بوسیدن حجراالسود
بوسیدن حجراالسود، لمس کردن آن، اشاره به آن، تکبیر گفتن، مسح رکن یمانی، 

که  یکی از این اعمال برای وی دشوار است، یا این که کسیھمه و ھمه سنت است. 
را ترک کند و به عمل بعدی بپردازد و ھیچ گناھی بر    تواند آن  را فراموش کند، می   آن

 .او نخواھد بود و طوافش صحیح است
سنت، بوسیدن حجراالسود و لمس کردِن آن است و این برای کسی است که در 

این امور برای وی آسان و میسر باشد. اما در شرایط  ،ھنگام طواف یا بین طواف و سعی
مشغول طواف ھستند، این عمل جایز نیست و  که کسانیازدحام و در صورت آزار دیدن 

بوسیدن و لمس کردن حجراالسود  زیرابلکه ترک آن بھتر است. به ویژه برای زنان؛ 
باشد؛ بنابراین در آِن واحد نباید عمل سنت   سنت است اما اذیت و آزار مردم حرام می

 را انجام داده و مرتکب امر حرام شد. 
که از بھشت نازل شده و در ابتدای نزول از شیر حجراالسود در واقع سنگی بوده 

سفیدتر بوده است. اما گناھان فرزندان آدم، باعث سیاھی آن شده است. و اگر 
کرد مگر   را لمس نمی   کرد، ھیچ بیماری آن  ھای جاھلیت با آن تماس پیدا نمی  پلیدی

را مبعوث خواھد کرد و حجراالسود برای    متعال روز قیامت آن اللهیافت.   اینکه شفا می
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دھد.   اند، گواھی می  را در چھارچوب ضوابط و اوامر شرعی لمس کرده   آن که کسانی
 باشند.  لمس حجراالسود و رکن یمانی، باعث بخشیده شدن گناھان می

بوسیدن حجراالسود و لمس رکن یمانی تنھا برای کسی جایز است که خانه کعبه را 
 یکی از مناسک ھستند. ،این امور ؛ زیراندک  طواف می

 فضل طواف خانه کعبه
مستحب است که خانه کعبه زیاد طواف شود. و این در راستای تعظیم و  -١

 متعال و کسب اجر فراوان است.  اللهبزرگداشت 

بَاُه َ�ُقوُل ِالبِْن �ُ 
َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
� ، ِ بِْن ُ�بَيِْد بِْن ُ�َمْ�ٍ َراَك  ب َمرَ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
 أ

َ
َما يِل ال

، َ�َقاَل اْ�ُن ُ�َمرَ  ََماِ�َ
ْ

ْ�َن ايل ْسوََد، َوالرُّ
َ ْ
ََجَر األ

ْ
ْكنَْ�ِ احل  َهَذيِْن الرُّ

َّ
ْ�َعْل ب �َْستَِلُم إِال

َ
: إِْن أ

 ِ ََطايَا«َ�ُقوُل:  ج َ�َقْد َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
 .»إِنَّ اْسِتَالَمُهَما َ�ُطُّ اخل

ُ َكِعْدِل َرَ�بَةٍ «وََسِمْعتُُه َ�ُقوُل: قَاَل: 
َ

َعتَْ�ِ اَكَن هل
ْ
ْسبُواًع ُ�ِْصيِه، وََص�َّ َر�

ُ
 .»َمْن َطاَف أ

ُ َعرْشُ َحَسنَاٍت، وَُحطَّ «قَاَل: وََسِمْعتُُه َ�ُقوُل: 
َ

 ُكِتبَْت هل
َّ

 وََضَعَها إِال
َ

َما َرَ�َع رَُجٌل قََدًما، َوال
ُ َعرْشُ َدرََجاٍت َ�نُْه َعرْشُ َسيِّئَاٍت، وَ 

َ
 ١.»ُرفَِع هل

 ب روایت است که از پدرش شنیده که به ابن عمر ریبن عم دیاز عبدالله بن عب
 ب کنی؟ ابن عمر  : چرا این دو رکن حجراالسود و رکن یمانی را لمس میفتگ  می

شنیدم که فرمود:  ج اللهاز رسول دھم به این دلیل است که  گر انجام میاگفت: 
 ». شود  باعث مغفرت و آمرزش گناھان میھا  آن لمس کردن«

طواف کس این خانه را ھفت بار   ھر«: فرمودشنیدم که  ج رسول الله: از گفتو 
را به طور کامل رعایت کند و دو رکعت نماز بخواند، چنان    شروط و آداب آن وکند 

 . »ای را آزاد کرده باشد  است که برده
گامی در این مسیر بردارد در  سکھر« :فرمودشنیدم که  ج رسول الله: از گفتو 

شود و ده   شود و ده گناه از او بخشیده می  نوشته می شبرابر ھر گام ده نیکی برای
 .»شود  مرتبه بر درجات او افزوده می

رمضان و حج، ترک طواف نافله بھتر است. و در  مراسِم  ھنگام ازدحام و شلوغِی  -٢
این شرایط اولویت در عباداتی جز طواف نافله مانند اذکار، نوافل، تالوت قرآن، امر به 

                                           
 با لفظ احمد ٩٥٩ و ترمذی حدیث شماره ٤٤٦٢ صحیح؛ احمد حدیث شماره -١
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باشد. و اجر و پاداش آنچه به دلیل عذری   معروف و نھی از منکر و دیگر اعمال نیک می
 دھد.  میی کسی است که آن عبادت را انجام   ترک نموده، به اندازه

ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�ُبُدواْ َر�َُّ�ۡم ﴿فرماید:   متعال می اللهالف)  َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن۩ اید، رکوع  که ایمان آورده ای کسانی «. ]٧٧[الحج:  ﴾٧٧َوٱۡ�َعلُوا
بادت کنید و کار نیک انجام دھید؛ باشد که رستگار کنید و سجده گزارید و پروردگارتان را ع

 ».شوید

ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿فرماید:   متعال می اللهب)  آ�ِفَِ�  ۧوََعِهۡدنَا ن َطّهَِرا بَيِۡ�َ لِلطَّ
َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل أ

ُجودِ  ِع ٱلسُّ كَّ کردیم که: و ما به ابراھیم و اسماعیل وحی « ].١٢٥[البقرة:  ﴾َوٱۡلَ�ِٰكفَِ� َوٱلرُّ
کنندگان و ُمعتکفان و رکوع و سجودکنندگان [= نمازگزاران] پاک و  خانۀ مرا برای طواف

 ».پاکیزه کنید

 صحبت کردن در اثنای طواف و سعی
در  که کسیباشند. پس   طواف و سعی دو عبادت ھستند و فقط محل ذکر و دعا می

چیزی بگوید. مانند امر به گوید، نباید جز خیر   اثنای انجام این دو عبادت سخن می
 معروف یا نھی از منکر، پاسخ دادن به سوال، جواب سالم دادن؛ و مواردی از این قبیل.

و در حین انجام این دو عبادت از مجادله و قیل و قال و صحبت کردن با موبایل 
 خودداری کند.

ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ﴿: فرماید  متعال می اللهالف)  ِ فَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ ٱ�َّ
[حکِم حج] این است و ھر کس دستورھای دینی و الھی را بزرگ « ].٣٢[الحج:  ﴾٣٢ٱۡلُقلُوِب 

 ».ھاست ای] از پرھیزگاری دل بشمارد، یقینًا این [بزرگداشت، نشانه
نَّ انلَّيِبَّ  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ب) 

َ
 َمرَّ وَُهَو َ�ُطوُف بِالَكْعبَِة  ج أ

َ
بِإِ�َْساٍن َرَ�َط يََدُه إىِل

ٍء َ�ْ�ِ َذلَِك  -إِ�َْساٍن �َِسْ�ٍ  ْو �يَِشْ
َ
ْو خِبَيٍْط أ

َ
  ١.»قُْدُه �ِيَِدهِ «�ِيَِدهِ، ُ�مَّ قَاَل:  ج ، َ�َقَطَعُه انلَّيِبُّ -أ

در حال طواف از کنار فردی گذشت  ج پیامبر هک روایت است ب از ابن عباس
کرد.   خود را با شخصی دیگر بسته بود و طواف میدست طناب  ی    که به وسیله

 ».دست او را بگیر و طواف کن«طناب را قطع کرد و فرمود:  ج پیامبر

                                           
 ١٦٢٠ بخاری حدیث شماره -١
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 تکرار عمره
. و وده استفرمعموم مسلمانان را به انجام مکرر حج و عمره تشویق  ج اللهرسول  

آن  شعایرو  اللهی   متعال و تعظیم خانه اللهاین در راستای تعظیم و بزرگداشت 
باشد. بنابراین برای ھر مسلمان مستحب است که به کرات برای حج و عمره عازم   می

طلبی خیر و خوبی زمانی که مطابق سنت   سفر شود. و انجام مکرر عبادات و افزون
 باشد، امری مطلوب است.

 طواف جزئی از ؛ زیرای داردتر بیشعمره نسبت به طواف خانه به تنھایی فضیلت 
ی گناھان بین دو عمره است.   ی بعدی کفاره  باشد. و عمره تا عمره  مناسک عمره می

آیند، تکرار عمره و انجام مناسک آن   به مکه می که کسانیبنابراین برای اھل مکه و 
 بار، چه برای خود یا به نیابت از مرده یا ناتوان، امری مشروع است.   برای چندین

يِب َ�ْن  -١
َ
نَّ رَُسوَل اهللاِ  س ُهَر�َْرةَ أ

َ
اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما، «قَاَل:  ج أ ُعْمَرِة َكفَّ

ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إىِل

ْ
ال

َنَّةُ 
ْ
ُ َجَزاٌء إِالَّ اجل

َ
َجُّ الَْمرْبُوُر لَيَْس هل

ْ
 ١.»َواحل

انجام مناسک عمره موجب محو شدن «فرمود:  ج گوید: پیامبر یم س ابوھریره
شود که در بین این عمره و عمره قبلی انجام گرفته است، و  ای می ھای صغیره گناه

 ».حجی که مورد قبول الله قرار گیرد، پاداشی جز بھشت ندارد

زِْد  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢ 
َ
ْجِر َحجٍّ َوُ�ْمَرٍة، َولَْم أ

َ
ْصَحابَُك بِأ

َ
، يَرِْجُع أ ِ قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

؟ َ�َقاَل لََها:  ُ�ِْدفِْك َ�بُْد الرَّمْحَِن «ىلَعَ احلَجِّ
ْ
ْن ُ�ْعِمَرَها ِمَن ، »اْذَهيِب، َول

َ
َمَر َ�بَْد الرَّمْحَِن أ

َ
فَأ

 ِ َة َحىتَّ َجاَءْت  ج اتلَّنِْعيِم، فَاْ�تََظَرَها رَُسوُل ا�َّ ىلْعَ َمكَّ
َ
 ٢.بِأ

اصحابت با اجر و پاداش حج و  !الله: ای رسول گفتروایت است که  ل از عایشه
برو (و عمره به «فرمود:  ج اللهگردند. اما من جز حج انجام ندادم. رسول   ز میعمره با

. پس به »المومنین) ھمراه تو بیاید  جای بیاور)؛ و باید عبدالرحمن بن ابوبکر (برادر ام
المومنین عایشه اقدام کند.   عبدالرحمن امر کرد تا از منطقه تنعیم برای احرام بستن ام

 المومنین ماند تا اینکه از عمره فارغ شده و آمد.  در باالی مکه منتظر ام ج اللهو رسول 

                                           
  ١٣٤٩و مسلم حدیث شماره  ١٧٧٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٢١١ و مسلم حدیث شماره ٢٩٨٤ متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره -٢
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ِ بِْن َمْسُعودٍ  -٣ ِ  س َ�ْن َ�بِْد ا�َّ تَابُِعوا َ�ْ�َ احلَجِّ َوالُعْمَرِة، : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
نُوَب َكَما َ�نيِْف الِكُ� َخبَ  ِة، فَإِ�َُّهَما َ�نِْفيَاِن الَفْقَر َواذلُّ َهِب، َوالِفضَّ َولَيَْس َث احلَِديِد، َواذلَّ

 اجلَنَّةُ 
َّ

ِة الَمرْبُوَرِة ثََواٌب إِال  ١.»لِلَْحجَّ
پی در پی به حج و عمره «فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از ابن مسعود

که آھنگر ناخالصی آھن و طال   چنان ،برد  بروید؛ زیرا حج و عمره فقر و گناھان را از بین می
 ».نیک انجام شده باشد چیزی جز بھشت نیست هزداید. و پاداش حجی ک  و نقره را می

 طواف وداع بعد از عمره
طواف وداع بر کسانی واجب است که اھل مکه نیستند؛ و آن زمانی است که قصد 

ی که دچار عادت سرزمین خود دارند. این طواف بر زن خروج از مکه و بازگشت به
گزار طواف وداع ندارد   ماھیانه یا خونریزی بعد از زایمان شده، واجب نیست. اما عمره

 چه از اھل مکه باشد یا نه؛ 
که  ای که به ھمراه حج انجام داد، سه عمره به جای آورد  غیر از عمره ج اللهرسول 

 طواف وداع انجام نداد.ھا  آن ازیک  ھیچ در

َف قَاَل:  ب َ�بَّاٍس َعِن ابِْن  نَُّه ُخفِّ
َ
� 

َّ
َيِْت، إِال

ْ
ْن يَُ�وَن آِخُر َ�ْهِدِهْم بِابل

َ
ِمَر انلَّاُس أ

ُ
أ

َائِِض 
ْ
ِة احل

َ
 ٢.َعِن الَْمْرأ

شان در ایام حج، طواف   گوید: به مردم امر شد که آخرین عمل  می ب ابن عباس
 قاعده مستثنی ھستند. وداع باشد مگر زنانی که دچار عادت ماھیانه شوند که از این

 حج روش -٨
 ن امر نمود.آه بیان کرده و صحابه را ب ج اللهحجی که رسول روش 
متعال باشد و بر طبق  اللهحج مبرور: و آن حجی است که خالصانه برای  روش

ھای مشخص شده خود   انجام شود؛ مناسک در وقت ج اللهسنت قولی و فعلی رسول 
گزار با ذکر و عبادت، امر به معروف، نھی از   وقت حج د؛ از مال پاک باشد؛انجام شو

 منکر، نیکی به مردم و با دوری از گناھان و اذیت و آزار رساندن به مردم سپری شود.

                                           
 با لفظ ترمذی ٨١٠و ترمذی حدیث شماره  ٣٦٦٩حسن؛ مسند احمد حدیث شماره  -١
 ١٣٢٨ و مسلم حدیث شماره ١٧٥٥ بخاری حدیث شمارهمتفق علیه؛  -٢
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َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك ﴿فرماید:   متعال می الله 
َحَدۢ�بِعَِباَدةِ 

َ
[ای پیامبر،] بگو: من فقط بشری [عادی] ھمچون شما « ].١١٠هف: ک[ال ﴾َرّ�ِهِۦٓ أ

کس به دیداِر   شود که تنھا معبودتان، اللِه یکتاست؛ پس ھر ھستم. به من وحی می
 عبادِت پروردگارش [در آخرت] امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد و ھیچ کس را در 

 ».پروردگارش شریک نسازد

 ، مزدلفه، عرفات)اتوقف در مشاعر (من
جایز کس  ھیچ براین ی. بنابرازدلفه و عرفات از مشاعر حج ھستندو م امن -١

گذشت. و ھرکس ھا  آن محل اقامت کسانی بود که ذکر اباشد. منھا  آن نیست مالک
به را  اتوقف در من ترک کند، یا اینکه ایا سه شب از ایام تشریق را در منخوابیدن دو 

کار خواھد بود و مناسک   ، گنهترک کند که عذری داشته باشد مقدار یک روز بدون این
 ؛ بنابراین باید توبه و استغفار کند.است وی صحیح اما ناقص

ای که در   نیافت، در کنار آخرین خیمه امکانی را جھت اقامت در من که کسی
کند) ھرچند خارج از   مستقر شده، جا گیرد، (از ھر جھت بود تفاوتی نمی اسرزمین من

طلبد. و   باشد. در این شرایط چنین کاری نه اشکالی دارد و نه ریختن خون می امن
موجب زیان دیدن خود و اذیت و آزار دیگران  زیرادر مسیر راه قرار بگیرد؛  انباید در من

 شود.  می
جایز کس  ھیچ مشاعر الھی ھستند مانند مساجد؛ برای و مزدلفه و عرفات امن -٢

را    را به اجاره دھد یا اینکه بخشی از زمین آن   ای بسازد و آن  نیست در این مناطق خانه
خریداری کرده و اجاره دھد. و اگر کسی چنین کند و حجاج ناچار به پرداخت اجاره 

 گیرد.  باشند، گناه بر کسی خواھد بود که اجاره می
بر امام و حاکم اسالمی واجب است در مشاعر شرایط مناسب جھت تحقیق  -٣

و سر و سامان دادن مصالح و امنیت و آسایش حجاج را فراھم نموده و در رعایت نظم 
 د.امور کوشا باش
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ْصَحاِب انلَّيِبِّ 
َ
 ج قَاَل: َخَطَب انلَّيِبُّ  ج َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ُمَعاٍذ، َ�ْن رَُجٍل، ِمْن أ

لَُهْم َمنَاِزلَُهْم َ�َقاَل:  ِل الُْمَهاِجُروَن َها ُهنَا«انلَّاَس بِِمً� َونَزَّ ِقبْلَِة » يِلَْ�ِ
ْ
 َميَْمنَِة ال

َ
َشاَر إىِل

َ
َوأ

نَْصاُر َها ُهنَا«
َ ْ
ِقبْلَِة » َواأل

ْ
ِة ال  َميرَْسَ

َ
َشاَر إىِل

َ
ِل انلَّاُس َحوْ «َوأ   ١.»لَُهمْ ُ�مَّ يِلَْ�ِ

روایت است که فرمود:  ج پیامبراز عبدالرحمن بن معاذ از مردی از اصحاب 
 کرد ومستقر  ھایشان گاهیجادر را در منی به ایراد خطبه پرداخت و مردم  ج پیامبر

و انصار « ؛و به سمت راست قبله اشاره کرد »مھاجرین در اینجا مستقر شوند«فرمود: 
مردم  هیبقد یباسپس «و به سمت چپ قبله اشاره کرد؛  »در اینجا مستقر شوند

 .»ندومستقر شھا  آن پیرامون
اند، سنت است که   در مکه حضور دارند و احرام نبسته که کسانیبرای اھل مکه و  -

غسل و نظافت نموده و خوشبویی استفاده کنند و در روز ترویه و قبل از زوال برای 
حجه؛ و اینان از مکه احرام بسته و  بر است با ھشتم ذیحج احرام ببندند. روز ترویه برا

ا«گویند:   در نیت احرام می  ».بَلَّيَْك َحجًّ
بل از زوال ھمراه حجاج به سوی ماند و ق  د بر احرام خود باقی مین و مفرِ اما قارِ 

 شود.  خارج می امن
عمره را آید،   صبح روز ھشتم و پس از آن، به نیت حج تمتع به مکه می که کسیو 
پس مناسکش را به حج ِقران تغییر  .وقت حج آغاز شده است ؛ زیرادھد نمی انجام

 کند.   و بالفاصله به سوی منی حرکت میکند  می دھد. و طواف کرده و سعی  می
گویان و   ع) لبیکمتُّ سپس ھرکس با ھر نیتی که در حج داشته (ِافراد، ِقران، تَ  -

 کند.  یحرکت م اقبل از زوال به سوی من
با  ااگر میسر بود نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا و صبح را ھمراه امام در من

که ھر نماز در وقت خودش و به صورت قصر و نه جمع خوانده   خواند. چنان  جماعت می
شود. و اگر این امر میسر نبود ھمراه گروه خود نماز را به جماعت به صورت قصر   می
کند. در این روز   سپری می اکند. و این شب را در من  جمع نمیخواند و بین نمازھا   می

مشغول تلبیه و ذکر و دعا، سالم کردن، نصیحت و خیرخواھی، امر به معروف، نھی از 
 شود.  و دیگر اعمال نیک می -اگر میسر بود  -منکر، غذا دادن به دیگران 

                                           
 با لفظ ابوداود ٢٩٩٦و نسایی حدیث شماره  ١٩٥١صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -١
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 امن حدود
 از غرب: جمرة عقبه؛

 ر؛ ِسّ َح از شرق: وادی مُ 
 شمال: کوه بزرگ و مرتفع؛از 
 روی آن قرار دارد.  جنوب: کوه بزرگ و مرتفعی که روبهاز 

کنند بنابراین   را مشخص می ادر ھر سو تابلوھایی قرار داده شده که حدود من
 حجاج باید متوجه این تابلوھا باشند.

گویان و   باشد، لبیک  چون خورشید در روز نھم طلوع کرد که روز عرفه می
کند. تا زوال خورشید   به سوی عرفه حرکت می اگوید از من  که تکبیر و تھلیل می  درحالی

ماند که جایی نزدیک عرفات است اما بخشی از عرفات نیست. نمره مکانی   در َنُمره می
در نمره توقف کرد و  ج اللهرسول  است واقع در غرب وادی ُعـَرنه به سمت حرم؛

ایراد خطبه در میان ادی عرنه به سمت عرفه رفته و به چون خورشید منحرف شد به و
. و نماز ظھر و عصر را به صورت قصر و جمع خوانده و سپس به سوی مردم پرداخت

 عرفه حرکت نمود. 

 حدود عرفات
 غرب: وادی عرنه؛  از

 ھای محیط و مشرف بر میدان عرفات؛   از شرق: کوه
 از شمال: محل تالقی وادی وصیق و وادی عرنه؛

 ی یک و نیم کیلومتر.   از جنوب: پس از مسجد نمره به سمت جنوب به اندازه
ده شده که حدود عرفات را مشخص در ھریک از این مناطق تابلوھایی قرار دا

 کنند. پس حجاج باید متوجه این مساله باشند.  می
به سمت مسجد عرفات  و عرفاتدای بتای سوزوال خورشید پایان یافت، به  یوقت -

پردازد که اکنون داخل مسجد   رود. امام در این مکان برای مردم به ایراد خطبه می  می
نماز  ،شود و امام  گوید. اقامه گفته می  قرار دارد. سپس موذن برای نماز ظھر اذان می

خواند. دو رکعت دو رکعت و با   ظھر و عصر را به صورت قصر و جمع به ھمراه مردم می
 اذان و دو اقامه؛ نیت جمع تقدیم با یک 

گزار میسر نباشد، نماز را به صورت قصر و جمع در محلی که   اما اگر این برای حج
 خواند.  قرار دارد، ھمراه گروھش و به ترتیب بیان شده، به جماعت می
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سنت است که خطبه امام را گوش کنند و پس از آن اذان داده شده و نماز در  
 ھمین مکان خوانده شود.

سنت این است که متوجه عرفات شده و در جوار کوه عرفه  ،ی نماز  پس از اقامه -
بایستد و کوه را بین خود و قبله قرار دھد، رو به قبله کند و مسیری را که برای رمل 

چنین  ج اللهرسول  ؛ زیرارود  کنند، در برابر خود قرار دھد و از کوه باال نمی  طی می
 وه دستور نداد.نکرد و به باال رفتن از ک

ایستد، به ذکر، دعا و طلب مغفرت با رعایت خشوع     ھای پایین کوه می  در زیر صخره
و لبیک و تھلیل کند  می ھا را باال برده، دعا  که دست  پردازد. درحالی  و فروتنی می

که سوار بر مرکب است چنین کند یا اینکه نشسته بر زمین   تواند درحالی  گوید. می  می
تر   عمل را انجام دھد. اما افضل آن است عملی را انجام دھد که خاشعانه و فروتنانه این

 باشد.
و خواھد  می با دعاھایی که در قرآن و سنت وارد شده و نیز دعاھایی که خود -

موافق با اصول و قواعد کلی قرآن و سنت است، بسیار دعا کند. و نیز از استغفار، توبه، 
، اظھار فقر و نیاز به ج الله، درود فرستادن بر رسول اللهتکبیر، تھلیل، حمد و ثنای 

غافل و خسته نشود و این اعمال را به کثرت انجام دھد. و در دعا اصرار  ،اللهدرگاه 
را امری بعید تصور نکند. و پیوسته در سایه کوه به ذکر و دعا      ابت آنداشته باشد و اج

 مشغول باشد تا اینکه قرص خورشید پنھان گردد.
ھا میسر نبود، در ھر مکانی از عرفه که   و اگر توقف در جوار کوه و نزدیک صخره 

 میسر بود مستقر شود. و تمام عرفه محل توقف است جز بطن عرنه.

 عرفه وقت توقف در
توقف در عرفه پس از زوال خورشید در روز عرفه آغاز شده و تا غروب خورشید 

کس قبل از زوال   باشد. و زمان توقف تا طلوع فجر شب دھم ادامه دارد. و ھر  می
ھنگام وارد عرفه شود، جایز است. اما سنت وارد شدن به عرفه بعد از  خورشید یا شب

ای در عرفه توقف داشته   یک روز یا حتی لحظهباشد. و ھرکس یک شب یا   زوال می
 کند.  باشد، کفایت می

عرفه را ترک کند، درحقیقت امر  ،روز در عرفه توقف کند و قبل از غروب که کسی
واجب را ترک کرده است. و در این زمینه عملی از اعمال اھل جاھلیت داشته است که 



 مختصر الفقه االسالمی  ١٠٧٤

 

کردند. و در این زمینه با عمل رسول   قبل از غروب خورشید به سوی مزدلفه حرکت می
خورشید به سوی مزدلفه پس از غروب  ج رسول الله؛ زیرا مخالفت کرده است ج الله

و حجش صحیح است اما نه  کار بوده و باید توبه کند  صورت گنه  . و در اینحرکت نمود
  .بدون نقص

َ�يُْت رَُسوَل  س َ�ْن ُعْرَوَة بِْن ُمرَضِِّس 
َ
ِ قَاَل: أ َالةِ،  ج ا�َّ  الصَّ

َ
بِالُمزَْدِلَفِة ِحَ� َخَرَج إىِل

ِ َما ْ�َعبُْت َ�ْفيِس، َوا�َّ
َ
ْ�لَلُْت َراِحليَِت، َوأ

َ
، إِ�ِّ ِجئُْت ِمْن َجبََ�ْ َطيٍِّئ أ ِ  َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

؟ �َ   َوَ�ْفُت َعلَيِْه، َ�َهْل يِل ِمْن َحجٍّ
َّ

ُت ِمْن َحبٍْل إِال
ْ
ِ تََر� َمْن َشِهَد َصَالَ�نَا : «ج َقاَل رَُسوُل ا�َّ

هُ  َ�مَّ َحجَّ
َ
ْو َ�َهاًرا، َ�َقْد أ

َ
، َهِذهِ، َوَوَ�َف َمَعنَا َحىتَّ نَْدَ�َع َوقَْد َوَ�َف بَِعَرفََة َ�بَْل َذلَِك يَلًْال، أ

 ١.»َوقىََض َ�َفثَهُ 
مزدلفه برای نماز خارج  در ج زمانی که رسول اللهگوید:   می س سِرّ َض ه بن مُ رَو عُ 

آمدم. مرکبم  )َسلمی و َاَجا(طیء من از دو کوه  !اللهرسول : ای گفتم و رفتم ششد نزد
توقف کردم. آیا حج من  یا تل ماسه نزد ھررا غذا دادم و خودم را خسته کردم. 

کس در این نماز (نماز صبح در مزدلفه)   ھر«فرمود:  ج اللهپذیرفته است؟ رسول 
تا حرکت کنیم و قبل از این، شبی یا  کند (وقوف) ته باشد و ھمراه ما توقفشرکت داش

روزی در عرفه توقف کرده باشد، حجش کامل شده و مناسکش که بر او واجب بوده، 
 ».انجام داده است

 وقت افاضه از عرفات (حرکت از عرفات به سوی مزدلفه)
گویند،   که تکبیر و تھلیل می  گویان و درحالی  خورشید پنھان شد، حجاج لبیک یوقت

شوند و الزم است آرامش خود را حفظ کنند و   از عرفات به سوی مزدلفه خارج می
د. و اگر شرایط مھیا بود نبرای دیگر حجاج و حتی چھارپا و مرکبش مزاحمت ایجاد نکن

 د. نبا سرعت این کار را انجام دھ
خواند و پس از آن دو   ا میچون به مزدلفه رسید، سه رکعت نماز مغرب را در آنج

خواند.   رکعت نماز عشا؛ این دو نماز را به صورت جمع تاخیر و با یک اذان و دو اقامه می
خواند و پس از آن نماز صبح را   گذراند و نماز تھجد و وتر می  این شب را در مزدلفه می

 خواند.  به ھمراه نماز سنت صبح، در تاریکی و پس از وارد شدن وقت می

                                           
 با لفظ ترمذی ٨٩١ و ترمذی حدیث شماره ١٩٥٠ صحیح؛ ابوداود حدیث شماره -١
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 حدود مزدلفه
  از غرب: وادی محسر؛

 از شرق: مفیض المأزمین غربی؛ 
 از شمال: کوه َثبیر؛

 مقابل کوه ثبیر. ھای مریخی  از جنوب: کوه
کنند،   در این مناطق تابلوھایی قرار داده شده که حدود مزدلفه را مشخص می 

 بنابراین حجاج باید متوجه باشند.

 وقت توقف در مزدلفه
آیند که اکنون   حجاج نماز صبح را در عرفات خواندند، به مشعرالحرام می یوقت

باشد. در مزدلفه رو به قبله ایستاده و به ذکر و حمد و ثنا و تھلیل و   مسجد مزدلفه می
کنند تا اینکه روز   شوند و لبیک گفته و سوار بر مرکب و پیاده دعا می  تکبیر مشغول می

َ ِعنَد ﴿فرماید:   متعال می اللهکه   روشن شود. چنان فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ
َ
فَإَِذآ أ

آّلِ�َ   ].١٩٨[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡشَعرِ ٱۡ�ََراِم� َوٱۡذُكُروهُ َكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ
یاد » َمشَعر الحرام«الله را در که [روز نھم، پس از وقوف] از عرفات کوچ کردید،   و ھنگامی«

زیرا شما را که پیشتر از گمراھان بودید [به ادای مناسک حج و دیگر  ؛کنید؛ و او را یاد کنید
 ».اعمال عبادی] ھدایت کرد

و اگر رفتن به سوی مشعرالحرام میسر نباشد، سرزمین مزدلفه تمامًا محل توقف 
شود تا   رو به قبله کرده و مشغول دعا میاست. پس در ھر مکانی از مزدلفه قرار داشت، 

 ھوا روشن شود.
و با آرامش از  حجاج قبل از طلوع خورشید ،اوقت حرکت از مزدلفه به سوی من

 کنند.  حرکت می امزدلفه به سوی من

ۚ إِنَّ ﴿فرماید:   متعال می الله  َ فَاَض ٱ�َّاُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱ�َّ
َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
َ  ُ�مَّ أ ٱ�َّ

شوند  سپس از ھمانجا که مردم [= پیروان ابراھیم] روانه می« ].١٩٩[البقرة:  ﴾١٩٩َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 
تردید، الله  [زیرا] بی ؛] حرکت کنید و از الله آمرزش بخواھیدا[شما نیز از عرفات به سوی ِمن

 ».آمرزندۀ مھربان است
چه  -نیست اکه جزء من امزدلفه و منای بین   منطقه - ر رسیدِسّ َح چون به وادی مُ 

حرکت کند. پس از جھت رمی جمرات ھفت سنگریزه  تر بیشپیاده یا سواره، با سرعت 
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به سوی  امون جمرات یا از مسیر حرکت از منکه خواست بردارد. چه از پیراھرجا  از
گوید. و   جمرات؛ و اگر از مزدلفه نیز برداشت، جایز است. در مسیر راه تکبیر و تلبیه می

 که کسانیکند. برای ضعیفان و   چون رمی جمره عقبه را آغاز کرد، تلبیه را قطع می
مشغول ھستند، جایز است که ھا  آن   معذور ھستند و ھمراھان ایشان که به خدمت

 اچون ماه پنھان شد یا زمانی که اکثر شب سپری شده بود، از مزدلفه به سوی من
 ی عقبه مشغول شوند.  رسیدند، به رمی جمره احرکت کنند. و چون به من

 وقت رمی جمره عقبه
معذور ھستند و ھمراھان ایشان، شب عید قربان  که کسانیرمی جمره عقبه برای  

و آن آخرین  - گزار به جمره عقبه رسید  باشد. چون حج  بعد از پنھان شدن ماه می
را رمی کند.    سنگریزه آن پس از طلوع خورشید با ھفت -باشد  می اجمرات از سمت من

را سمت راست خود قرار داده و مکه را سمت چپش؛ دست  ابه این ترتیب که من
کند، الله اکبر   ی که پرتاب میو با ھر سنگکند  می راستش را برای رمی جمره بلند

 گوید.  می
 ای بین نخود و فندق.   ھا این است که کوچک باشند. اندازه  آوری سنگ سنت در جمع

ھای بزرگ جایز نیست. و نیز رمی جمرات با چیزی جز سنگ   رمی جمرات با سنگ
جایز نیست. و در این عمل نباید برای دیگران مزاحمت ایجاد شده و اذیت و آزار 

 دیگران صورت گیرد.

 بعد از رمی
کنند و به ھنگام ذبح قربانی   پس از رمی جمرات، متمتع و قارن قربانی را ذبح می

ْ�رَبُ « گویند:  می
َ
از من  ا الله!یبا نام الله، الله اکبر، «» َ�َقبََّل ِم�ِّ ، ا� بِاْسِم اِهللا َواُهللا أ

 .»قبول فرما

�ٍَس 
َ
، َذحَبَُهَما �ِيَِدهِ، وََس�َّ  ج َضىحَّ انلَّيِبُّ قَاَل:  س َ�ْن أ قَْرَ�ْ�ِ

َ
ْملََحْ�ِ أ

َ
بَِ�بَْشْ�ِ أ

، َووََضَع  َ  ١.ِصَفاِحِهَما رِْجلَُه ىلَعَ َوَ�ربَّ
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خود آن دو    ر قربانی کرد. با دستادخشا دیسفدو قوچ  ج پیامبرگوید:   می س انس
آن  گردن ک طرفیرا سر برید و ھنگام قربانی بسم الله و الله اکبر گفت و پایش را بر 

 . ده بونھاد دو
سنت این است که از گوشت قربانی بخورد و از شوربای آن بنوشد و از گوشت آن به 

 فقرا بدھد. و برای او جایز است که مقداری را برای سرزمین خود ذخیره کند. 
تراشد. چون قربانی   حجش ِافراد بوده، بعد از رمی جمرات سرش را می که کسیاما 

و حجشان ِقران یا تمتع است، قربانی  که حجاجی که اھل مکه ھستند  ندارد. چنان
 ندارند.

و تراشیدن سر کند  می تراشد یا موھایش را کوتاه  پس از ذبح قربانی، سرش را می
 برای مردان افضل است. 

تراشیدن سر را از سمت راست آن شروع کند. و زنان  ،سنت این است که آرایشگر
 ند.کن  از موھای سر به اندازه یک بند انگشت کوتاه می

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، »اْغِفْر لِلُْمَحلِِّق�َ ا� : «ج قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللاِ  س َ�ْن أ

�َن؟، قَاَل:  ِ
�نَ » اْغِفْر لِلُْمَحلِِّق�َ ا� «َولِلُْمَقرصِّ ِ

ا� «؟، قَاَل: قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، َولِلُْمَقرصِّ
�َن؟ قَاَل: »لِلُْمَحلِِّق�َ اْغِفْر  ِ

�نَ «، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، َولِلُْمَقرصِّ ِ
 ١.»َولِلُْمَقرصِّ

 یموھا که کسانی ا الله!ی: «فرمود ج اللهروایت است که رسول  س از ابوھریره
شان را کوتاه   موھای که کسانی، اللهرسول : ای گفتند». تراشند، بیامرز  سرشان را می

: ای گفتند». تراشند، بیامرز  سرشان را می که کسانی ا الله!ی«چه؟ فرمود:  کنند  می
 که کسانی ا الله!ی«کنند چه؟ فرمود:   شان را کوتاه می  موھای که کسانی، اللهرسول 

شان را کوتاه   موھای که کسانی اللهرسول : ای گفتند». تراشند بیامرز  سرشان را می
 ».را نیز بیامرز کنند  شان را کوتاه می  که موھای کسانیو «کنند چه؟ فرمود:   می

 تحلل اول
 حجاج اعمال گذشته را انجام دادند، تمام ممنوعات احرام جز جماع برای یوقت 

ھا  آن شود. بنابراین لباس پوشیدن و عطر زدن و پوشیدن سر و ... برای  حالل میھا  آن
ی ممنوعات   داده و سرش را بتراشد ھمهحالل است. و اگر رمی جمره عقبه را انجام 
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احرام برای او حالل خواھد شد جز زنان؛ ھرچند قربانی را ذبح نکند مگر برای 
شود که رمی را   با خود قربانی آورده باشند. برای ایشان زمانی حالل می که کسانی

 انجام داده و قربانی را ذبح نموده و سپس سرش را بتراشد. 
و در محل جمرات به ایراد خطبه  ات که صبح روز عید در منو برای امام سنت اس

پرداخته و در آن مناسک را آموزش دھد. و مردم را به تقوا، ھمکاری در امور نیک و 
 ، سفارش نماید. اللهافزایش ذکر و شکر 

گزار مناسک حج را انجام   تحلل دوم پس از رمی، ذبح قربانی و تراشیدن سر، حج
و به کند  می پوشد و عطر استفاده  سپس لباسش را میکند  می داده است. نظافت

که این طواف، طواف کند  می ھنگام ُضحی به سوی مکه حرکت نموده و خانه را طواف

ُ�مَّ ﴿فرماید:   متعال می اللهکند.   شود اما در آن رمل نمی  افاضه یا زیارت نامیده می
ْ نُُذورَُهمۡ  ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا ْ بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيقِ  ۡ�َۡقُضوا وَّفُوا سپس باید « ].٢٩[الحج:  ﴾٢٩َوۡ�َطَّ

ھای خویش وفا کنند و [گرداگرِد] این خانۀ کھن [=   ھایشان را برطرف سازند و به نذر آلودگی
 ».کعبه] طواف کنند

پردازد. و این در صورتی است که متمتع باشد. و   سپس به سعی بین صفا و مروه می
سعی را انجام نداده باشد، مانند  ،فراد باشد و ھمراه طواف قدومران یا اِ قِ  اگر حاجِی 

کند. و اگر بعد از طواف قدوم، عمل سعی را انجام داده   متمتع طواف نموده و سعی می
بعد از طواف افاضه، سعی بر او الزم نیست. و پس  - که افضل ھم ھمین است - باشد

 .شود  ج حالل میبرای حجا حتی زنان از این ھمه چیز

 اوِل وقت طواف افاضه
اند،   طواف افاضه ھمان طواف زیارت است. برای افراد معذور که در عرفه توقف کرده

شود و برای حجاج سنت است که طواف   وقت آن پس از گذشتن اکثر شب عید آغاز می
نباید این افاضه را در صبحگاه روز عید انجام دھند ھرچند تاخیر آن جایز است. البته 

 مگر به دلیل عذری. ؛الحجه ادامه یابد  تاخیر تا بعد از ماه ذی

 اوقت بازگشت به من
 اگردند و اگر میسر بود نماز ظھر را در من  می  باز اسپس حجاج از مکه به من

کنند.   سپری می ارا در من   ی آنھا شبخوانند و باقی روز عید و ایام تشریق و   می
کند  می سپری ارا در من - اگر تاخیر کند - ، دوازدھم و سیزدھمبنابراین شب یازدھم



 ١٠٧٩    باب سوم: کتاب عبادات 

 

میسر نباشد، بخش  ادر من ھا شبو افضل ھمین است. اما اگر سپری کردن تمام این 
گذراند، چه از اول شب یا وسط یا آخر آن؛ و   می ارا در من ای منھا شببزرگی از یکی از 

امور  زیرا ؛کند  سپری می امیسر نباشد، شب را در جوار من ااگر گذراندن شب در من
 شوند.  ساقط میھا  آن اداِی  واجب در حالت عدم توانایِی 

 حکم توقف حجاج در مشاعر
در مشاعر برای ھا  آن جمع شدن حجاج در مشاعر بخشی از مناسک است. و توقف

شناسند و   ر را میادای مناسک، عبادتی مقصود شریعت است. با این عمل حجاج یکدیگ
شتابند. بنابراین بر   به یاری ھمدیگر می ابرند و در نیکی و تقو  از یکدیگر استفاده می

و عرفات و مزدلفه، شب و روزی را بگذراند.  اواجب است که در منکند  می حج که کسی
چنین بوده است و به ھنگام حج خارج شدن از مشاعر جایز  ج پیامبرکه عمل   چنان

ادای طواف یا سعی یا نیازی ضروری؛ که پس از  دھمانن ؛نیست مگر به دلیل عذری
 گردد.  رفع نیاز باید فورًا به مشاعر باز
گانه را با جماعت در اوقات خود  گزار نمازھای پنج  حج وقت رمی در ایام تشریق

کند. و در   بود نمازھایش را در مسجد حنیف قصر و نه جمع می خواند. اگر میسر  می
خواند. و رمی جمرات   میسر بود، نماز جماعت می اصورت در ھر مکانی از من  غیر این

ھا را ھر روز از   دھد؛ و سنگریزه  گانه را در ایام تشریق بعد از زوال خورشید انجام می  سه
 دارد.  برمی ایک بخش من

اگر میسر باشد، سنت این است که پیاده به سوی جمرات برود. در روز یازدھم  -١
ترین جمرات است و نزدیک مسجد   بعد از زوال به رمی جمره اولی بپردازد که کوچک

پردازد. برای   ی اولی می  باشد. با ھفت سنگ پشت سر ھم به رمی جمره  حنیف می
گوید؛ و چنانچه میسر بود رو   لله اکبر میپرتاب ھر سنگ دست راستش را باال برده و ا

اولی فارغ شد، اندکی از سمت راست جلو    از رمی جمره یوقتکند.   به قبله چنین می
 کند.  ھا را باال برده و در حد توان دعا را طوالنی می  ایستد، دست  آمده رو به قبله می

ولی با ھفت سنگ رمی ا   را مانند جمره   وسطی رفته و آن   سپس به سوی جمره -٢
گوید. سپس اندکی   کند. و با پرتاب ھر سنگ دست راستش را بلند کرده و تکبیر می  می

ھا را بلند کرده و به دعای طوالنی   از سمت چپ جلو آمده، رو به قبله ایستاده، دست
 از دعای پس از جمره اولی باشد.تر  کم پردازد. البته مقدار دعای وی در این مرحله  می
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پردازد. در این   سپس به سوی جمره عقبه رفته و با ھفت سنگ به رمی آن می -٣
در سمت راست وی قرار گیرد. و پس از رمی جمره  احالت که مکه در سمت چپ و من

گونه بیست و یک سنگ را به سوی جمرات پرتاب  ایستد. و این  عقبه برای دعا نمی
 کرده است.

سپری نکند و رمی دو روز را در یک روز  امن برای معذور جایز است که شب را در
انجام دھد یا اینکه رمی جمرات را تا آخرین روز ایام تشریق به تاخیر بیندازد یا اینکه 

را    جز رمی روز سیزدھم که آن - و این نیز برای او افضل است - در شب رمی کند.
 دھد.   قبل از غروب انجام می

کند. پس از زوال خورشید به   در روز دوازدھم ھمچون روز یازدھم عمل می -
گانه در طبقه   پردازد. سنت این است که رمی جمرات سه  ترتیب به رمی جمرات می

 کف باشد ھرچند در طبقات باالتر نیز جایز است.   ھم
خارج شود، قبل از غروب خورشید در روز  ااگر دوست داشت زودتر از من -

تر   که پیش  ماند چنان اشود. و اگر تا روز سیزدھم در من  خارج می اازدھم، از مندو
که روز سیزدھم در  دھد. و این  گذشت، بعد از زوال خورشید رمی جمرات را انجام می

چنین بوده است. و زنان در تمام  ج اللهعمل رسول  ؛ زیراباشد، افضل است امن
گزار از اعمال حج فارغ   باشند. و اینگونه حج  ن میمواردی که بیان شد، با مردان یکسا

 شود.  می
الوداع بود. در این حج مناسک را  تنھا یک حج انجام داد و آن حجة ج اللهرسول 

 را به امت سپرد. اللهآموخت و مسئولیت دعوت به سوی  را به مردمھا  آن انجام داده و
اسالمی مسئولیت دین را به عھده در عرفه دین کامل شد و در روز عید قربان امت 

اِهُد الَغائَِب «: فرموددر حجةالوداع  ج اللهکه رسول   گرفت چنان حاضران « :١»يِلُبَلِِّغ الشَّ
 ». ان برسانندغایبباید به 

 پس از پایان یافتن مناسک اللهذکر و یاد 
چون نماز، روزه و ھمبرای ھر مسلمانی چنین مشروع شده که پس از ھر عبادتی 

که به او توفیق ادای عبادت را عطا  ذاتیھمان مشغول شود.  اللهحج به ذکر و یاد 
و نیز  .ای را برای وی میسر نمود  گوید که ادای فریضه  را می اللهنمود. حمد و ستایش 
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بخواھد. و  اللهبرای کوتاھی و تقصیرش طلب مغفرت کند و خیر دنیا و آخرت را از 
 اللهگونه بر  ش چنین نباشد که عبادتی را به طور کامل انجام داده و اینچنین تصور

 متعال منت نھاده است. 

َ َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم ﴿فرماید:   متعال می الله ْ ٱ�َّ َ�ِٰسَكُ�ۡم فَٱۡذُكُروا فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ
َشدَّ ذِۡكٗر�ۗ فَِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َر�ََّنآ ءَ 

َ
ۡو أ

َ
ۡ�َيا َوَما َ�ُۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمۡن َخَ�ٰقٖ أ  ٢٠٠اتَِنا ِ� ٱ�ُّ

ِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ  ۡ�يَا َحَسَنٗة َوِ� ٱ�ِخَرة ٓ َءاتَِنا ِ� ٱ�ُّ ن َ�ُقوُل َر�ََّنا  ٢٠١َوِمۡنُهم مَّ
ُ َ�ِ�ُع ٱۡ�ِ  ْۚ َوٱ�َّ ا َكَسبُوا ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم نَِصيٞب ّمِمَّ

ُ
پس چون « ].٢٠٢-٢٠٠[البقرة:  ﴾٢٠٢َساِب أ

 کردید گونه که پدرانتان را [با فخر و غرور] یاد می مناسک [حج] خود را به جای آوردید، ھمان
الله را یاد کنید؛ و برخی از مردم [کافرانی] ھستند که  - بلکه [بھتر و] بیشتر از  آن -

ای [از  این شخص در آخرت بھره». فرزند] عطا کنپروردگارا، به ما در دنیا [مال و «گویند:  می
پروردگارا، «گویند:  و برخی [دیگر] از ایشان [مؤمنانی] ھستند که می ھای الھی] ندارد. نعمت

به ما در دنیا نیکی [= روزی، سالمتی، دانش و ایمان] عطا کن و در آخرت [نیز] نیکی [عطا 
ای دارند؛ و الله در  که از دستاوردشان بھره اینانند». فرما] و ما را از عذاب آتش نگه دار

 ».حسابرسی، سریع است
شود. و سنت این   خارج می ایزدھم بعد از زوال خورشید، از منپس از رمی روز س -
بطح بماند و نماز ظھر و در منطقه اَ  - اگر میسر بود - از اھل مکه نیست که کسیاست 

 عصر و مغرب و عشا را در آنجا بخواند. و بخشی از شب را در ابطح سپری کند. 

 وقت طواف وداع
دھد. البته اگر از اھالی مکه نباشد. و   سپس به مکه آمده و طواف وداع را انجام می

د. زنی که دچار عادت ماھیانه یا خونریزی بعد از زایمان باشد، طواف وداع ندار
تواند ھر   گردد. و اگر خواست، می  طواف وداع تمام شد، به وطنش بازمی که گامیھن

 مقدار آب زمزم که بخواھد با خود ببرد. 
خارج شد و پس از آن نماز ظھر را خواند و طواف وداع را  او اگر بعد از رمی از من

 انجام داده و به وطنش بازگشت، جایز است. 
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َف قَاَل:  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  نَُّه ُخفِّ
َ
� 

َّ
َيِْت، إِال

ْ
ْن يَُ�وَن آِخُر َ�ْهِدِهْم بِابل

َ
ِمَر انلَّاُس أ

ُ
أ

َائِِض 
ْ
ِة احل

َ
 ١.َعِن الَْمْرأ

شان در ایام حج، طواف   گوید: به مردم امر شد که آخرین عمل  می ب ابن عباس
 ».ثنی ھستندوداع باشد مگر زنانی که دچار عادت ماھیانه شوند که از این قاعده مست

 م طواف وداعکح
 را قبل از خروج از مکه انجام   گزار طواف افاضه را به تاخیر اندازد، آن  چون حج

صورت طواف افاضه کفایت نموده و نیازی به طواف وداع نیست. و   و در ایندھد  می
شود، الزم   طواف وداع بر او واجب است و قبل از انجام آن از مکه خارج می که کسی
بازگشته و طواف وداع را انجام دھد. و اگر برای طواف وداع به مکه بازنگردد،  است
 کار بوده و مناسک وی ناقص است و باید توبه و استغفار کند.  گنه

 ج اللهحج رسول  روش
، ُ�مَّ  ج قَاَل: إِنَّ رَُسوَل اهللاِ  ب َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد اهللاِ  ذََّن  َمَكَث �ِْسَع ِسنَِ� لَْم َ�ُجَّ

َ
أ

نَّ رَُسوَل اهللاِ 
َ
ِة، أ َعارِشَ

ْ
ْن  ج يِف انلَّاِس يِف ال

َ
، َ�َقِدَم الَْمِدينََة �رََشٌ َكِثٌ�، لُكُُّهْم يَلْتَِمُس أ َحاجٌّ

َ�مَّ بِرَُسوِل اهللاِ 
ْ
ْت ج يَأ َ ُلَيَْفِة، فََودلَ

ْ
تَيْنَا َذا احل

َ
ْسَماُء  ، َوَ�ْعَمَل ِمثَْل َ�َمِلِه، فََخرَْجنَا َمَعُه، َحىتَّ أ

َ
أ

 رَُسوِل اهللاِ 
َ

رَْسلَْت إىِل
َ
يِب بَْ�ٍر، فَأ

َ
َد ْ�َن أ ْصنَُع؟ قَاَل: ج بِنُْت ُ�َميٍْس ُ�َمَّ

َ
اْغتَِسِ�، «: َكيَْف أ

ْحِرِ� 
َ
َقْصَواَء، َحىتَّ إَِذا  ج فََص�َّ رَُسوُل اهللاِ » َواْستَثِْفِري بِثَوٍْب َوأ

ْ
يِف الَْمْسِجِد، ُ�مَّ َرِ�َب ال

 َمدِّ برََصِي َ�ْ�َ يََديِْه، ِمْن َراِكٍب َوَماٍش، َوَ�ْن اْستَوَ 
َ

َيَْداِء، َ�َظْرُت إىِل
ْ

ْت بِِه نَاَ�تُُه ىلَعَ ابل
ْظُهِرنَا،  ج يَِميِنِه ِمثَْل َذلَِك، َوَ�ْن �ََسارِهِ ِمثَْل َذلَِك، َوِمْن َخلِْفِه ِمثَْل َذلَِك، َورَُسوُل اهللاِ 

َ
َ�ْ�َ أ

َهلَّ بِاتلَّوِْحيِد وََعلَيِْه َ�ْ�ِ 
َ
ا بِِه، فَأ

ٍء َعِملْنَ ِو�لَُه، َوَما َعِمَل بِِه ِمْن يَشْ
ْ
ُقْرآُن، وَُهَو َ�ْعرُِف تَأ

ْ
ُل ال

 رَشِ «
َ

َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك، َوالُْملَْك ال
ْ
�َك لََك بَلَّيَْك، إِنَّ احل  رَشِ

َ
، بَلَّيَْك، بَلَّيَْك ال �َك بَلَّيَْك اللُهمَّ

هَ » لََك 
َ
ي يُِهلُّوَن بِِه، فَلَْم يَُردَّ رَُسوُل اهللاِ َوأ ِ

َّ
َعلَيِْهْم َشيْئًا ِمنُْه، َولَِزَم رَُسوُل  ج لَّ انلَّاُس بَِهَذا اذل

َيَْت س قَاَل َجابِرٌ  .تَلِْبيَتَهُ  ج اهللاِ 
ْ

تَيْنَا ابل
َ
ُعْمَرَة، َحىتَّ إَِذا أ

ْ
، لَْسنَا َ�ْعرُِف ال َجَّ

ْ
 احل

َّ
 : لَْسنَا َ�نْوِي إِال

 َمَقاِم إِبَْراِهيمَ 
َ

ْرَ�ًعا، ُ�مَّ َ�َفَذ إىِل
َ
ْ�َن فََرَمَل ثََالثًا َوَمىَش أ : ÷ َمَعُه، اْستَلََم الرُّ

َ
، َ�َقَرأ
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َقاِم إِبَۡ�ِٰ� ﴿ ُِذواْ مِن مَّ �  َۧوٱ�َّ
يِب  ]١٢٥[البقرة: ﴾ َم ُمَصّ�ٗ

َ
َيِْت، فَاَكَن أ

ْ
فََجَعَل الَْمَقاَم بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ابل

 َعِن انلَّيِبِّ  - َ�ُقوُل 
َّ

ْعلَُمُه َذَكَرُه إِال
َ
 أ

َ
َحٌد َوقُْل يَا - ج َوال

َ
ْكَعتَْ�ِ قُْل ُهَو اُهللا أ  يِف الرَّ

ُ
: اَكَن َ�ْقَرأ

ا َدنَا َفا، فَلَمَّ  الصَّ
َ

َاِب إىِل
ْ

ْ�ِن فَاْستَلََمُه، ُ�مَّ َخَرَج ِمَن ابل  الرُّ
َ

اَكفُِروَن، ُ�مَّ رََجَع إىِل
ْ
َها ال ُّ�

َ
 ِمنَ  �

 :
َ
َفا قََرأ ِۖ ﴿الصَّ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآ�ِرِ ٱ�َّ  اُهللا بِهِ « ]١٥٨[البقرة:  ﴾إِنَّ ٱلصَّ

َ
 بَِما بََدأ

ُ
بَْدأ

َ
 » أ

َ
َ�بََدأ

َُه، َوقَاَل:  َد اَهللا َوَ�ربَّ ِقبْلََة، فَوَحَّ
ْ
َيَْت فَاْستَْقبََل ال

ْ
ى ابل

َ
َفا، فََرِ�َ َعلَيِْه، َحىتَّ َرأ  إِ «بِالصَّ

َ
 ال

َّ
َ إِال

َ
هل
 اُهللا وَ 

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ٍء قَِديٌر، ال َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
ْحَدهُ، اُهللا وَْحَدُه ال

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ ْ
ََز وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََهَزَم األ

ْ
�

َ
َهَذا ثََالَث  ُ�مَّ َداَع َ�ْ�َ َذلَِك، قَاَل: ِمثَْل » أ

 الَْمْرَوِة، َحىتَّ إَِذا انَْصبَّْت قََدَماُه يِف َ�ْطِن الَْواِدي َسىَع، َحىتَّ إَِذا َصِعَدتَ 
َ

اٍت، ُ�مَّ نََزَل إىِل ا َمرَّ
َفا، َحىتَّ إَِذا اَكَن آِخرُ  ىَت الَْمْرَوَة، َ�َفَعَل ىلَعَ الَْمْرَوِة َكَما َ�َعَل ىلَعَ الصَّ

َ
َطَوافِِه ىلَعَ  َمىَش، َحىتَّ أ

ُسِق الَْهْدَي، وََجَعلْتَُها ُ�ْمَرًة، «الَْمْرَوِة، َ�َقاَل: 
َ
ْمِري َما اْستَْدبَْرُت لَْم أ

َ
�ِّ اْستَْقبَلُْت ِمْن أ

َ
لَْو �

َْجَعلَْها ُ�ْمَرةً 
ْ

، َويل اقَُة �ُْن َمالِِك »َ�َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم لَيَْس َمَعُه َهْدٌي فَلْيَِحلَّ بِْن  ، َ�َقاَم رُسَ
بٍَد؟ فََشبََّك رَُسوُل اهللاِ 

َ
ْم ِأل

َ
ِلَعاِمنَا َهَذا أ

َ
َصابَِعُه َواِحَدًة يِف  ج ُجْعُشٍم، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل اِهللا، أ

َ
أ

ْخَرى، َوقَاَل: 
ُ ْ
َجِّ «األ

ْ
ُعْمَرُة يِف احل

ْ
َ�ْ�ِ » َدَخلَِت ال بَدٍ «َمرَّ

َ
بَِد أ

َ
 بَْل ِأل

َ
َمَ » ال

ْ
ٌّ ِمَن ايل ِن بِبُْدِن َوقَِدَم يلَعِ

نَْ�َر ج انلَّيِبِّ 
َ
، َولَِبَسْت ِ�يَابًا َصِبيًغا، َواْكتََحلَْت، فَأ ْن َحلَّ ، فَوََجَد فَاِطَمَة ريَِضَ اُهللا َ�نَْها ِممَّ

ِعَراِق: فََذَهبُْت إِ 
ْ
ٌّ َ�ُقوُل، بِال َمَرِ� بَِهَذا، قَاَل: فَاَكَن يلَعِ

َ
يِب أ

َ
 رَُسوِل َذلَِك َعلَيَْها، َ�َقالَْت: إِنَّ أ

َ
ىل

ي َصنََعْت، ُمْستَْفِتيًا لِرَُسوِل اهللاِ  ج اهللاِ  ِ
ْخرَبْتُُه  ج ُ�َرًِّشا ىلَعَ فَاِطَمَة لِ�َّ

َ
ِ�يَما َذَكَرْت َ�نُْه، فَأ

نَْ�ْرُت َذلَِك َعلَيَْها، َ�َقاَل: 
َ
�ِّ أ

َ
؟«� َجَّ

ْ
قَاَل » َصَدقَْت َصَدقَْت، َماَذا قُلَْت ِحَ� فََرْضَت احل

 بِِه رَُسولَُك، قَاَل: اللَّ قُلُْت: 
َهلَّ

َ
ِهلُّ بَِما أ

ُ
، إِ�ِّ أ ِلُّ «ُهمَّ

َ
قَاَل: فَاَكَن مَجَاَعُة » فَإِنَّ َميِعَ الَْهْدَي فََال حت

ىَت بِِه انلَّيِبُّ 
َ
ي أ ِ

َّ
ََمِن َواذل

ْ
ٌّ ِمَن ايل ي قَِدَم بِِه يلَعِ ِ

َّ
ْم ِمائًَة، قَاَل: فََحلَّ انلَّاُس لُكُّهُ  ج الَْهْدِي اذل

 انلَّيِبَّ 
َّ

وا، إِال ُ َهلُّوا  ج َوقرَصَّ
َ
 ِمً�، فَأ

َ
ُهوا إىِل ِْوَ�ِة تَوَجَّ ا اَكَن يَْوُم الرتَّ َوَمْن اَكَن َمَعُه َهْدٌي، فَلَمَّ

، َوَرِ�َب رَُسوُل اهللاِ  َجِّ
ْ
َفْجَر، ُ�مَّ ج بِاحل

ْ
ِعَشاَء َوال

ْ
َعرْصَ َوالَْمْغرَِب َوال

ْ
ْهَر َوال  بَِها الظُّ

 ، فََص�َّ
ُ بِنَِمَرَة، فََساَر رَُسوُل  َمَر بُِقبٍَّة ِمْن َشَعٍر ترُْضَُب هلَ

َ
ْمُس، َوأ َمَكَث قَِليًال َحىتَّ َطلََعِت الشَّ

ََراِم، َكَما اَكنَْت قَُر�ٌْش تَْصنَُع يِف  ج اهللاِ 
ْ
نَُّه َواقٌِف ِعنَْد الَْمْشَعِر احل

َ
� 

َّ
 �َُشكُّ قَُر�ٌْش إِال

َ
َوال

َاِهِليَِّة،
ْ
َجاَز رَُسوُل اهللاِ  اجل

َ
َل بَِها،  ج فَأ ُ بِنَِمَرَة، َ�َ�َ

َ
َ�ْت هل ُقبََّة قَْد رُضِ

ْ
ىَت َعَرفََة، فَوََجَد ال

َ
َحىتَّ أ

ىَت َ�ْطَن الَْواِدي، فََخَطَب انلَّاَس 
َ
ُ، فَأ

َ
َقْصَواِء، فَرُِحلَْت هل

ْ
َمَر بِال

َ
ْمُس أ َحىتَّ إَِذا َزاَغِت الشَّ
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ْمَوالَُ�ْم َحَراٌم َعلَيُْ�ْم، َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا يِف َشْهِرُ�ْم َهَذا، يِف إِنَّ ِدَماَء�ُ «َوقَاَل: 
َ
ْم َوأ

َاِهِليَِّة َموُْض 
ْ
َْت قََدَ�َّ َموُْضوٌع، وَِدَماُء اجل

َ
َاِهِليَِّة حت

ْ
ْمِر اجل

َ
ٍء ِمْن أ  لُكُّ يَشْ

َ
ال

َ
ُ�ْم َهَذا، أ وَعٌة، بََ�ِ

َضُع مِ 
َ
َل َدٍم أ وَّ

َ
َارِِث، اَكَن ُمْسرَتِْضًعا يِف بَِ� َسْعٍد َ�َقتَلَتُْه َو�ِنَّ أ

ْ
ْن ِدَمائِنَا َدُم ابِْن َر�ِيَعَة بِْن احل

ِلِب، فَإِنَّ  َضُع ِرَ�انَا ِرَ�ا َ�بَّاِس بِْن َ�بِْد الُْمطَّ
َ
ُل ِرً�ا أ وَّ

َ
َاِهِليَِّة َموُْضوٌع، َوأ

ْ
ُه ُهَذيٌْل، َوِرَ�ا اجل

َماِن اِهللا، َواْستَْحلَلْتُمْ َموُْضوٌع لُكُُّه، فَا�َّقُ 
َ
َخْذُ�ُموُهنَّ بِأ

َ
فُُروَجُهنَّ  وا اَهللا يِف النَِّساِء، فَإِنَُّ�ْم أ

َحًدا تَْ�َرُهونَُه، فَإِْن َ�َعلَْن َذلَِك بَِ�ِلَمِة اهللاِ 
َ
 يُوِطنْئَ فُُرَشُ�ْم أ

َ
ْن ال

َ
، َولَُ�ْم َعلَيِْهنَّ أ

�ًا َ�ْ�َ ُمرَبِّ  ُ�وُهنَّ رَضْ ُت فَارْضِ
ْ
ٍح، َولَُهنَّ َعلَيُْ�ْم ِرْزُ�ُهنَّ َوِ�ْسَوُ�ُهنَّ بِالَْمْعُروِف، َوقَْد تََر�

ْ�تُْم 
َ
، َ�َما أ لُوَن َ��ِّ

َ
�ْتُْم �ُْسأ

َ
ِ�يُ�ْم َما لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدُه إِِن اْ�تََصْمتُْم بِِه، ِكتَاُب اِهللا، َوأ

نََّك قَْد بَلَّ » قَائِلُوَن؟
َ
 قَالُوا: �َْشَهُد �

َ
بَّابَِة، يَْرَ�ُعَها إىِل يَْت َونََصْحَت، َ�َقاَل: بِإِْصبَِعِه السَّ دَّ

َ
ْغَت َوأ

 انلَّاِس 
َ

َماِء َوَ�نُْكتَُها إىِل ، اْشَهْد، اللَّ اللَّ «السَّ ، اْشَهدْ ُهمَّ قَاَم » ُهمَّ
َ
ذََّن، ُ�مَّ أ

َ
اٍت، ُ�مَّ أ ثََالَث َمرَّ

قَاَم فََص�َّ 
َ
ْهَر، ُ�مَّ أ ، َولَْم يَُصلِّ بَيْنَُهَما َشيْئًا، ُ�مَّ َرِ�َب رَُسوُل اهللاِ  فََص�َّ الظُّ َعرْصَ

ْ
، َحىتَّ ج ال

َخَراِت، وََجَعَل َحبَْل الُْمَشاِة َ�ْ�َ يََديِْه،   الصَّ
َ

َقْصَواِء إىِل
ْ
ىَت الَْمْوقَِف، فََجَعَل َ�ْطَن نَاقَِتِه ال

َ
أ

ِقبْلََة، فَلَْم يََزْل َواقًِفا
ْ
ْفَرُة قَِليًال، َحىتَّ اَغَب  َواْستَْقبََل ال ْمُس، وََذَهبَِت الصُّ َحىتَّ َغَرَ�ِت الشَّ

َساَمَة َخلَْفُه، وََدَ�َع رَُسوُل اهللاِ 
ُ
رَْدَف أ

َ
ُقْرُص، َوأ

ْ
َمامَ  ج ال َحىتَّ إِنَّ ، َوقَْد َشنََق لِلَْقْصَواِء الزِّ

 ُ
ْ

َسَها يَلُِصيُب َمْورَِك رَْحِلِه، َو�َُقوُل �ِيَِدهِ ايل
ْ
ِكينَةَ «ْمَ� َرأ ِكينََة السَّ َها انلَّاُس، السَّ ُّ�

َ
ىَت » �

َ
لُكََّما أ

ىَت الُْمزَْدِلَفَة، فََص�َّ بَِها الَْمْغرَِب 
َ
ْرىَخ لََها قَِليًال، َحىتَّ تَْصَعَد، َحىتَّ أ

َ
ِبَاِل أ

ْ
َحبًْال ِمَن احل

، َولَْم �َُسبِّْح  َذاٍن َواِحٍد َو�ِقَاَمتَْ�ِ
َ
ِعَشاَء بِأ

ْ
َحىتَّ  ج بَيْنَُهَما َشيْئًا، ُ�مَّ اْضَطَجَع رَُسوُل اهللاِ َوال

َقْصَواَء، َحىتَّ 
ْ
َذاٍن َو�ِقَاَمٍة، ُ�مَّ َرِ�َب ال

َ
بُْح، بِأ ُ الصُّ

َ
َ هل َفْجَر، ِحَ� تَبَ�َّ

ْ
َفْجُر، وََص�َّ ال

ْ
ىَت َطلََع ال

َ
 أ

ِقبْلََة، فََداَعُه وَ 
ْ
ََراَم، فَاْستَْقبََل ال

ْ
ْسَفَر الَْمْشَعَر احل

َ
َدُه، فَلَْم يََزْل َواقًِفا َحىتَّ أ َُه وََهلَّلَُه َووَحَّ َ�ربَّ

ْعِر  َفْضَل �َْن َ�بَّاٍس، َوَ�َن رَُجًال َحَسَن الشَّ
ْ
رَْدَف ال

َ
ْمُس، َوأ ْن َ�ْطلَُع الشَّ

َ
ا، فََدَ�َع َ�بَْل أ ِجدًّ

ا َدَ�َع رَُسوُل اهللاِ  ْ�يََض وَِسيًما، فَلَمَّ
َ
، َمرَّْت بِِه  ج أ َفْضُل َ�نُْظُر إيَِلِْهنَّ

ْ
ُظُعٌن َ�ِْر�َن، َ�َطِفَق ال

َخِر َ�نُْظُر،  ج فَوََضَع رَُسوُل اهللاِ 
ْ

قِّ اآل  الشِّ
َ

َفْضُل وَْجَهُه إىِل
ْ
َل ال َفْضِل، فََحوَّ

ْ
يََدُه ىلَعَ وَْجِه ال

َل رَُسوُل اهللاِ  َفْضلِ  ج فََحوَّ
ْ
َخِر ىلَعَ وَْجِه ال

ْ
قِّ اآل َخِر يََدُه ِمَن الشِّ

ْ
قِّ اآل ، يرَْصُِف وَْجَهُه ِمَن الشِّ

َمْ 
ْ
ُْرُج ىلَعَ اجل

َ
ِر�َق الْوُْسَطى الَّيِت خت ، فََحرََّك قَِليًال، ُ�مَّ َسلََك الطَّ ٍ

ىَت َ�ْطَن ُ�رَسِّ
َ
َرةِ َ�نُْظُر، َحىتَّ أ

َجَرِة، فََرَماَها �َِسبْ  َْمَرَة الَّيِت ِعنَْد الشَّ
ْ
ىَت اجل

َ
ُكرْبَى، َحىتَّ أ

ْ
ُ َمَع لُكِّ َحَصاةٍ ال ِع َحَصيَاٍت، يَُ�ربِّ



 ١٠٨٥    باب سوم: کتاب عبادات 

 

 الَْمنَْحِر، َ�نََحَر ثََالثًا وَِستِّ�َ 
َ

َْذِف، َرَ� ِمْن َ�ْطِن الَْواِدي، ُ�مَّ انرَْصََف إىِل
ْ
 ِمنَْها، ِمثِْل َحىَص اخل

َ�ُه يِف َهْديِِه، ُ�مَّ  رْشَ
َ
، َوأ ْ�َطى َعِليًّا، َ�نََحَر َما َ�رَبَ

َ
َمَر ِمْن لُكِّ بََدنٍَة بِبَْضَعٍة،  �ِيَِدهِ، ُ�مَّ أ

َ
أ

َ�ا ِمْن َمَرقَِها، ُ�مَّ َرِ�َب رَُسوُل اهللاِ  ِْمَها َورَشِ
َ
َ�َال ِمْن حل

َ
 ج فَُجِعلَْت يِف قِْدٍر، َ�ُطِبَخْت، فَأ

ِلِب، �َْسُقونَ  ىَت بَِ� َ�بِْد الُْمطَّ
َ
ْهَر، فَأ َة الظُّ َيِْت، فََص�َّ بَِمكَّ

ْ
 ابل

َ
فَاَض إىِل

َ
ىلَعَ َزْمَزَم، َ�َقاَل:  فَأ
ْن َ�ْغِلبَُ�ُم انلَّاُس ىلَعَ ِسَقايَِتُ�ْم لََ�َْعُت َمَعُ�مْ «

َ
 أ

َ
ِلِب، فَلَْوال » انْزُِعوا، بَِ� َ�بِْد الُْمطَّ

 ١.َ�نَاَولُوُه َدلًْوا فرََشَِب ِمنْهُ 
نه سال صبر کرد و حج نکرد. بعد از  ج اللهگوید: رسول   می ب جابر بن عبدالله

حج خواھند کرد. تعداد  ج رسول اللهن در سال دھم در بین مردم ندا داده شد که آ
شبیه  اقتدا نمایند و ج رسول اللهخواستند که به   زیادی از مردم به مدینه رفتند و می

جا اسما دختر   ه رسیدیم. در آنیفَ لَ الُح  بیرون آمدیم تا به ذی اوحج گزارند. ما ھمراه  او
فرستاد که  ج رسول اللهعمیس، محمد بن ابوبکر را به دنیا آورد. وی کسی را نزد 

استفاده کن (مثل  یا پارچهغسل کن و «فرمود:  ج رسول اللهچگونه عمل نماید؟ 
 ».و احرام ببند )یامروز یبھداشت ینوارھا

سپس سوار شتر خود، قصواء شد تا وقتی که به  در مسجد نماز گزارد و اللهپیامبر 
که با چشم قابل مشاھده بود، روبرو، پشت  ییانداختم تا جا یمن نگاھرسید.  "بیداء"

 ج اللهرسول اده فرا گرفته بود. یت سواره و پیسر، سمت راست و سمت چپش را جمع
ھرچه رسول دانست و  یرش را خوب میشد و تفس ینازل م اوقرآن بر  ،در میان ما بود

سر  یکتاپرستیک یلب ج اللهگاه رسول  آن م.یداد یز انجام میداد ما ن یانجام م ج الله

َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك، بَلَّيَْك اللَّ : «داد و فرمود
ْ
�َك لََك بَلَّيَْك، إِنَّ احل  رَشِ

َ
، بَلَّيَْك، بَلَّيَْك ال ُهمَّ

�َك لََك   رَشِ
َ

ک گفتند. یند، لبیگو یک میکه امروزه لب یکلماتو مردم با  .»َوالُْملَْك ال
 ج از صحابه نقل شده است). رسول الله یک که از برخیاز الفاظ لب ی(اشاره به بعض

، یکتاپرستیک یخودش بر ھمان الفاظ لب یراد نگرفت ولیاھا  آن ک از الفاظیچ یبه ھ
ھمان الفاظ ن است که ما یاستفاده نکرد و سنت ھم ھم یگریبند بود. (لفظ دیپا

 م).ییرا بگو ج رسول الله

                                           
 ١٢١٨مسلم حدیث شماره  -١
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، تا اینکه مینداشت یاطالعبه قصد حج آمده بودیم و از عمره  ما فقط: گوید یمجابر 
رکن حجراالسود  ج اللهبه کعبه رسیدیم. در این ھنگام رسول  ج رسول اللهبه ھمراه 

نزدیک به ھایش را  و در سه دور نخست، رمل نمود (گام )لمس کرد( استالم نمود را
) و در چھار دور دیگر، به طور داد میش را تکان یشانه ھا و داشت  ھم و با تندی بر می

ُِذواْ ﴿رفت و چنین تالوت کرد:  ÷ عادی راه رفت. سپس به سوی مقام ابراھیم َوٱ�َّ
َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �  ِۧمن مَّ

نمازگاھی برای [مقرر کردیم که] مقام ابراھیم را «: ]١٢٥[البقرة:  ﴾َم ُمَصّ�ٗ
(و دو رکعت  و طوری بود که مقام، میان او و بیت قرار گرفته بود »خویش انتخاب کنید

 کرد که ینقل م ج پیامبر مطمئنم که ازگفت:   پدرم می )د:یگو یجعفر م( .نماز خواند)

َحدٌ ﴿ھای   سوره ،در دو رکعت نماز طواف
َ
ُ أ َها قُۡل ﴿و  ].١[اإلخالص:  ﴾١قُۡل ُهَو ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

را خواند. سپس دوباره به سمت حجراالسود برگشت و  ].١افرون: ک[ال ﴾١ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
 که ھنگامیگاه از دروازه به سوی صفا بیرون رفت.  . آن)لمس کرد( استالم نمودرا    آن

َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآ�ِرِ ﴿: دفرموبه صفا نزدیک شد، این آیه را تالوت  ِ إِنَّ ٱلصَّ  ﴾...ٱ�َّ
با ھمان چیزی که «و فرمود: » ...ھای الھی ھستند    مروه از نشانه ھمانا صفا و« :]١٥٨[البقرة: 

بر آن باال رفت تا اینکه ی ا اندازهپس از صفا آغاز نمود و به ». کنم  آغاز نموده، آغاز می الله
را به یگانگی خواند و  اللهبه روی آن ایستاد و   را مشاھده نمود. آنگاه رو اللهی  خانه

َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ «تکبیر گفت و فرمود: 
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ال

ْحَزاَب وَ 
َ ْ
ََز وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََهَزَم األ

ْ
�

َ
 اُهللا وَْحَدُه، أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ٍء قَِديٌر، ال ھیچ »: «ْحَدهُ يَشْ

ھمتا وجود ندارد. پادشاھی و ستایش تنھا از آن   ی بی  یگانه اللهمعبود راستینی جز 
اش   وعده که کسیتواناست. ھیچ معبود راستینی جز الله نیست؛ ھرچیز  اوست و او بر

سپس دعا ». اش را یاری داد و احزاب را به تنھایی شکست داد  را راست گردانید و بنده
در این میان کلمات گفته شده را سه بار تکرار کرد. آنگاه به سمت مروه پایین نمود و 

گاه به   صعود آغاز شد، آناینکه  آمد تا وقتی که در وسط وادی رسید، در آنجا دوید تا
چنان کرد که در صفا انجام نکه به مروه رسید. در مروه نیز طور عادی راه رفت تا ای

اگر آنچه را که اکنون «مروه رسید، فرمود:  یباال یسعداده بود و چون در آخرین 
م را عمره قرار   دانستم، حیوان قربانی را با خود نمی  دانم، اول می  می آوردم و َحجَّ
آن را کس با خود حیوان قربانی به ھمراه ندارد، از احرام به درآید و   دادم. پس ھر  می

 ».دبه حساب آوَر عمره 
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، این (عمره در ای رسول اللهم برخاست و گفت: عُش ه بن مالک بن ُج راقَ سپس ُس 
انگشتان  ج اللهاست؟ رسول  گیشیھماست یا می این سال   ھای حج) ویژه  ماه

برای ن یو ا عمره در حج داخل شده است«د و فرمود: فرو برھم  دردستانش را 
را از یمن آورد و دید که  ج شتران پیامبر س . علی بن ابی طالب»دی استاب و ھمیشه
 د و سرمه زده است.از احرام به در آمده است و لباس رنگین بر تن دار ل فاطمه

گفت: پدرم چنین  ل را ناپسند دانست و بر او ایراد گرفت. فاطمه   آن س علی
گفت: من نزد رسول   در عراق می س گوید: بعد از آن علی  ؛ راوی میداده استدستور 

را به خاطر کاری که کرده بود، مورد سرزنش قرار  ل رفته بودم تا فاطمه ج الله
گفتم که من از    فتوا بگیرم. به آن ج دھم و در مورد آنچه وی کرده بود از پیامبر

؛ او راست گفته است«فرمود:  ج اللهبه خاطر کارش انتقاد کردم. رسول  ل فاطمه
من به  ا الله!یگفت: گفتم:  س علی» چه گفتی؟ ت حج،یتو ھنگام ن .راست گفته است

من ھم «فرمود:  ج اللهاحرام بسته است. رسول  تبندم که رسول  ھمان نیتی احرام می
گوید: مجموع   راوی می». ایرون نیپس تو از احرام بام،   ھمراه خود قربانی آورده
 آورده بود، صد شتر بود. ج اللهبرای رسول   س حیوانات قربانی را که علی

با خود قربانی داشتند، باقی مردم  که کسانیو  ج اللهبه ھر حال جز رسول 
الحجه (ترویه)  شان را کوتاه کردند و از احرام بیرون آمدند. در روز ھشتم ذی  موھای

این مسیر را سوار  ج اللهبرای حج احرام بستند و به سوی منی حرکت کردند. رسول 
گزارد و مقداری صبر  اکرد و نماز ظھر، عصر، مغرب، عشا و صبح را در من بر مرکب طی

ای مویین برایش در نمره   کرد تا وقتی که خورشید طلوع کرد. آنگاه دستور داد خیمه
در  ج به راه افتاد. قریش، مطمئن بودند که پیامبر اللهپا کنند. بعد از آن رسول   بر

کند؛   کردند، توقف می    ر دوران جاھلیت توقف میمشعر الحرام، ھمان جایی که آنان د
را    از مشعر الحرام عبور نمود تا به عرفه رسید. در آنجا دید که خیمه اللهاما رسول 

که خورشید مایل گردید، در   تا این توقف نموداند، پس در آنجا   برایش در نمره برپا کرده
کنند. آنگاه به وسط وادی  پاالن ایشاش، قصواء را بر  این ھنگام دستور داد تا ناقه

ھمانند حرمت و اموال شما  ھا خون«رنه) آمد و برای مردم، سخنرانی کرد و فرمود: (عُ 
بدانید  حرام است؛تان یبراالحجه) و در این شھر (مکه)  این روز (عرفه) در این ماه (ذی

ده گرفته یت، نادیدوران جاھل یھا قتل ؛ر پا گذاشتمیرا زکه تمام امور جاھلیت 
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عه بن یربفرزند م، خون ینما یمان گذشت میھا که از خون ین خونیشوند. و اول یم
توسط  وبرد  یسعد، به سر م یبن ی لهیدر قب یرخوارگیحارث است که به ھدف ش

شوند   . ھمچنین رباھای دوران جاھلیت نیز نادیده گرفته میل، کشته شدیھذ ی لهیقب
نماییم، ربای عباس بن عبدالمطلب است؛ ھمانا   میو اولین ربایی که از آن گذشت 

بترسید؛ زیرا شما آنان را با عھد و  اللهی آن بخشیده شده است. در مورد زنان از   ھمه
شان را برای خود   ایھ گاه  اید و طبق شریعت الھی شرم  به عقد خود در آورده اللهپیمان 

است که کسی را که شما دوست اید. یکی از حقوق شما بر آنان، این   حالل ساخته
تان راه ندھند. اگر چنین کردند، آنان را به آھستگی بزنید. حق آنان   ھای    ندارید به خانه

ی توان، خوراک و پوشاک بدھید. در   بر شما این است که آنان را به خوبی و به اندازه
شوید؛   راه نمین چنگ زنید، ھرگز گمآه گذارم که اگر ب  میان شما چیزی را بر جای می

ی من از شما خواھند پرسید، چه جوابی   . در روز قیامت دربارهالله استآن کتاب 
 » دھید؟  می

خواھی کردی.   گوییم که تو ابالغ کردی و ادا نمودی وخیر  صحابه ھمه گفتند: می
و به سوی مردم اشاره کرد  می اش را به سوی آسمان بلند  که انگشت سبابه ج پیامبر

را سه بار تکرار نمود.  جملهاین ». گواه باش ا الله!یگواه باش؛  ا الله!ی«نمود، فرمود:   می
سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظھر خواند. سپس اقامه گفت و بدون اینکه میان نماز 
ظھر و عصر چیزی (نماز) بخواند، نماز عصر را خواند. سپس سوار بر مرکبش شد و 

ای   قرار داد، به گونهھای کوه رحمت)  (تخته سنگ ھا  شکم شترش را به سوی صخره
نکه یارویش قرار گرفت و رو به سوی قبله نمود. در آنجا ماند تا  به  رو ،که راه افراد پیاده

ناپدید گشت.  قرص آنباالخره ن رفت و یاز ب یآن، اندک ید غروب نمود و زردیخورش
 ج رسول اللهاسامه را پشت سر خود سوار کرده بود. آنگاه حرکت نمود.  ج اللهرسول 

شتر ( کشید که سر شتر به قسمت جلوی پاالن آن چسبیده بود  طوری مھار شتر را می
فرمود:   نمود و می  و با دست راستش اشاره می نمود تا آھسته راه برود) یرا کنترل م

ھای ریگ   ھرگاه به تپه». حفظ کنیدای مردم! آرامش را حفظ کنید، آرامش را «
گونه به مسیرش   تا شتر باالی تپه برود و اینکرد  می رسید، اندکی مھار شتر را شل  می

که به مزدلفه رسید و در آنجا نماز مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه   ادامه داد تا این
وابید تا وقتی که صبح خ ج اللهخواند و میان آن دو نماز نافله نخواند. سپس رسول 

شد. نماز صبح را با یک اذان و یک اقامه خواند، سپس سوار بر قصواء به مشعرالحرام 
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را به  اللهگفت و  (ال اله اال الله) و تھلیل بر)ک(الله ا رفت و رو به قبله دعا کرد و تکبیر
اه افتاد. یگانگی ستود. در آنجا ماند تا رنگ افق زرد گشت و قبل از طلوع خورشید به ر

 یقشنگ یبا بود و موھاید و زیسف یا چھره یدارافضل بن عباس را که  ج اللهرسول 
 یحرکت نمود، زنان ج رسول الله که ھنگامی، پشت سرش سوار بر مرکب نمود. داشت

دند از کنارشان عبور کردند. فضل شروع به نگاه کردن به آنان نمود. رسول یدو یکه م
گر، برگرداند یاش را به طرف د صورت فضل گذاشت. فضل چھره یدستش را رو ج الله

فضل  یز برگرداند. ولیگر نیفضل را از آن طرف د ی چھره ج کرد. رسول الله یو نگاه م
رش ادامه یمسبه  ج گونه رسول الله نیکرد. به ھر حال، ا یگر، نگاه میاز آن طرف د

. سپس راه وسطی را که به راند؛ اندکی شتر را تندتر دیمحّسر رس ینکه به وادیداد تا ا
 ای که کنار درخت است  رسید، در پیش گرفت تا اینکه به جمره  ی بزرگ می  جمره

ی دانه باقال) از وسط واد ی زه (به اندازهیر را با ھفت سنگ آنرسید.  بزرگ) ی (جمره
رفت و با دست مبارک  گاه گفت و سپس به قربان  ای تکبیر می  و با ھر سنگریزه زد

داد تا ذبح کند.  س ھا را به علی  ی شتر  خویش شصت و سه شتر را ذبح نمود و بقیه
سپس را در قربانی خویش شریک کرد.  س گونه علی  صد شتر شد) اینھا  آن (مجموع

از ھردو  س و علی ج ؛ آنگاه پیامبرگ بگذارندیک قطعه در دیدستور داد تا از ھر شتر، 
سوار بر مرکب شد و به  ج اللهگوشت و آبگوشت درست شده خوردند. سپس رسول 

کعبه آمد و نماز ظھر را در مکه خواند و در آنجا فرزندان عبدالمطلب را دید که در کنار 
ای فرزندان عبدالمطلب، آب بکشید. «دھند. فرمود:   اند و مردم را آب می  زمزم ایستاده

مردم به شما ھجوم آورند و خدمت آب دادن را از شما بگیرند،  رفت که  اگر بیم آن نمی
دادند و از آن آب  ج آنان یک دلو آب را به پیامبر». کشیدم  من ھم ھمراه شما آب می

 نوشید.

 احکام حج و عمره -٩
ارکان حج: حج چھار رکن اساسی دارد: احرام، توقف در عرفه، طواف زیارت، سعی 

 بین صفا و مروه. 
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 حجواجبات 
احرام از میقاتی که برای ساکنان ھر منطقه مشخص شده است (احرام از میقات  - 

 جزو واجبات است اما خود احرام رکن است)؛ 
و  ١اھل سقایه و رعایه که کسانیبرای  ای ایام تشریق در منھا شبسپری کردن  -
 نیستند. ھا  آن امثال
شب برای ضعیفان و  تر بیشسپری کردن شب عید در مزدلفه یا سپری کردن  -

 معذور ھستند. که کسانی
 رمی جمرات؛ -
 تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر؛  -
 طواف وداع به ھنگام خروج از مکه جز برای اھل مکه.  -

 ترک عملی از اعمال مناسک
یکی  ؛ زیرااحرام را ترک کند، مناسک وی جز با آن صحیح نخواھد بود که کسی -١

باشد. و ھرکس رکنی از ارکان حج یا عمره را ترک کند، مناسک وی   از ارکان حج می
 صحیح نخواھد بود مگر با انجام آن؛ 

ھرکس واجبی از واجبات حج یا عمره را ترک کند و این ترک عامدانه، با اختیار  -٢
و امر او  ج اللهبا عمل رسول  ؛ زیراکار خواھد بود  و با اطالع از حکم آن باشد، گنه

را    رده است. و مناسک وی ناقص و ناتمام است. و ھرکس به سبب عذری آنمخالفت ک
 ترک کند، گناھی بر او نیست و چنانچه در نص وارد شده، باید فدیه بپردازد. 

ھای حج یا عمره را ترک کند، امری بر وی الزم نخواھد   کس سنتی از سنت  ھر -٣
و سنت عبارت است از اقوال و اعمالی  را از دست داده است.   بود، اما ثواب و پاداش آن
 که رکن و واجب نباشند.

 قربان اعمال روز عید
الحجه را به این  گزار اعمال روز عید یعنی روز دھم ذی  افضل آن است که حج

 ترتیب انجام دھد:

                                           
جاجی بودند که در گذشته به ناچار برای آب دادن و مراقبت از منظور از اھل سقایه و رعایه ح -١

 ماندند.  شتران حجاج بیرون از منا باقی می
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رمی جمره عقبه؛ ذبح قربانی؛ تراشیدن یا کوتاه کردن مو؛ طواف و در پایان سعی 
را به این ترتیب ھم انجام ندھد ھا  آن این سنت نبوی است. اما اگربین صفا و مروه. و 

قربانی سرش را بتراشد. یا قبل از رمی جمره، طواف  اشکالی ندارد. مثال قبل از ذبِح 
 کند.

آن برای حجاج جایز نیست. بلکه  در روز عید یا ایام تشریق، ادای عمره یا تکرار
 قی بماند تا اینکه مناسک وی کامل شود.با اباید ھمراه دیگر حاجیان در من یحاج

 الحجه ادامه دارد. وقت ذبح قربانی از روز عید آغاز شده و تا غروب روز سیزدھم ذی

ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص  ِ  ب َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِة الوََداِع بِِمً�  ج أ َوَ�َف يِف َحجَّ

لُونَُه، فََجاءهُ 
َ
ْذبََح؟ َ�َقاَل:  لِلنَّاِس �َْسأ

َ
ْن أ

َ
ْشُعْر فََحلَْقُت َ�بَْل أ

َ
» اْذبَْح َوَال َحَرجَ «رَُجٌل َ�َقاَل: لَْم أ

؟ قَاَل:  ْرِ�َ
َ
ْن أ

َ
ْشُعْر َ�نََحْرُت َ�بَْل أ

َ
 ج َ�َما ُسئَِل انلَّيِبُّ » اْرِم َوَال َحَرجَ «فََجاَء آَخُر َ�َقاَل: لَْم أ

َر إِ 
خِّ

ُ
َم َوَال أ ٍء قُدِّ  قَاَل: َ�ْن يَشْ

َّ
  ١.»اْ�َعْل َوَال َحَرجَ «ال

در حجةالوداع در  ج اللهروایت است که رسول  ب از عبدالله بن عمرو بن عاص
برای پاسخ به سواالت مردم توقف کرده بود. مردی آمد و گفت: به دلیل فراموشی  امن

گاھی قبل از ذبح قربانی، موھای سرم را تراشیدم. رسول  فرمود:  ج اللهو عدم آ
گاھی قبل »اشکالی ندارد« . پس از آن شخص دیگری آمده و گفت: به دلیل غفلت و ناآ

گوید: آن   . راوی می»اشکالی ندارد«فرمود:  ج اللهاز رمی جمره، ذبح نمودم. رسول 
ی آن   درباره ج اللهھر حکمی را پس و پیش انجام داده بود و از رسول  ،کس  روز ھر

 .»انجام بده، اشکالی ندارد«فرمود:   در پاسخ می ج اللهکرد، رسول   سوال می

 سعی قبل از طواف
در انجام تمام مناسک حج و عمره، ابتدا طواف کرده و پس از آن  ج اللهرسول 

داد. بنابراین انجام دادن سعی قبل از طواف جایز   سعی بین صفا و مروه را انجام می
 چه در حج یا عمره. ؛نیست

                                           
 با لفظ بخاری ١٣٠٦و مسلم حدیث شماره  ٨٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 در مزدلفه حضور نیابد که کسیحج 
ن ازدحام یا چوھمحجاج از عرفه به سوی مزدلفه حرکت کنند و عذری  که گامیھن

مانع رسیدن حاجی به  -چه نماز را در راه بخواند چنان – ترس از خروج وقت عشا
مزدلفه شود و بعد از طلوع فجر یا بعد از طلوع خورشید به مزدلفه برسد، اندکی در 

صورت نه گناھی بر او   کند. و در این  حرکت می اسپس به سوی منند ک می مزدلفه توقف
 خواھد بود و نه ریختن خونی؛ و حجش صحیح است. 

 احکم سپری کردن شب در من
سپری کنند و یک روز  ای ایام تشریق را در منھا شببر تمام حجاج واجب است که 

خارج شوند مگر به دلیل ضرورت یا ادای  ادر آن بمانند. و جایز نیست از منرا ھم 
ھا و خیری   اجتماع در مناسک است و این به دلیل منافع و نیکی ،ھدف ؛ زیرامناسک

 باشد.  است که در آن می
مشغول رسیدگی به امور حجاج ھستند مانند پلیس  که کسانیبرای مسئولین و 

ھا و ... جایز است که در صورت لزوم   نشان  راھنمایی و رانندگی، امنیت، پزشکان، آتش
نخواھد ھا  آن ای بر  صورت فدیه  سپری کنند و در این ارا در خارج از من ای منھا شب
 بود.

� ﴿: فرماید  متعال می الله  ْ َخۡ�ٗ نفُِقوا
َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
ْ َوأ َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعوا ْ ٱ�َّ فَٱ�َُّقوا

نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ ّ�ِ

ُ
تا آنجا که « ].١٦[التغابن:  ﴾١٦ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ

توانید، از الله پروا کنید و [حق را] بشنوید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما  می
 ».که از ُبخل و حرِص نفس خویش در امان بمانند، آنانند که رستگارند بھتر است؛ و کسانی 

 رمی جمرات در ایام تشریقوقت 
باشد. و ھرکس قبل از   رمی جمرات بعد از روز عید، پس از زوال خورشید می -١

را انجام دھد. و اگر پس از زوال    زوال این عمل را انجام دھد، الزم است پس از زوال آن
کار خواھد بود.   که خورشید در روز سیزدھم پنھان شود، گنه رمی جمرات نکند تا این

چون وقت آن گذشته است و مناسک وی نکند  نابراین باید توبه کند و بعد از این رمیب
متعال طلب مغفرت و  الله؛ بنابراین باید به دلیل این مخالفت، از است صحیح اما ناقص

دھند   آمرزش کند. حجاج در ایام تشریق رمی جمرات را ھر روزه بعد از زوال انجام می
 جمره کوچک، سپس میانی و پس از آن رمی جمره بزرگ؛و به این ترتیب: رمی 
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ایام تشریق از باب رمی جمرات، ھمچون یک روز ھستند. با این توضیح که اگر  -٢
کسی معذور باشد و رمی جمرات روزی از ایام تشریق را با روز دیگر ھمراه کند، جایز 

 است اما مرتکب ترک افضل شده است.
شود و باید   پرتاب کند، یک سنگ محسوب می و ھرکس ھفت سنگ را به یک بار 

 شش سنگ دیگر را به سوی جمرات پرتاب کند.
باشد نه دیواری که برای   ھا می  ھا، ھمان محل جمع شدن سنگ  محل پرتاب سنگ

 ی آن ایجاد شده است.  تعیین محدوده

 رمی جمرات در شب
ر روزھایی که ھای تعیین شده د  سنت این است که حجاج رمی جمرات را در وقت

عمل کرد. و برای مسئولین و  ج اللهکه رسول   مشخص شده انجام دھند. چنان
ضرر دارد، جایز ھا  آن که ازدحام و شلوغی برای معذورند یا این که کسانیبیماران و 

است رمی ایام تشریق را تا روز سیزدھم به تاخیر بیندازند و روز سیزدھم به ترتیب 
کنند. برای روز یازدھم سه جمره کوچک، میانه و بزرگ را  برای ھر روز رمی جمرات

 د.ند و پس از آن برای روز دوازدھم و سیزدھم به ھمین ترتیب عمل کننرمی کن
کار بوده و   اما اگر بدون عذر رمی جمرات تا بعد از روز سیزدھم به تاخیر بیفتد، گنه

باشد، گناھی بر او  اما اگر این تاخیر به دلیل عذری است. حجش صحیح اما ناقص
حالت پس از روز سیزدھم رمی نکند. چون وقت این عبادت ھردو  نیست. اما در

 گذشته است و مناسک وی صحیح است. 

 رمی جمرات به نیابت از دیگری
توانایی این عمل را نداشته باشد، مانند مردان و  که کسیرمی جمرات به نیابت از 

 این امر وکیِل  ،که کسی را به نیابت از خود  زنان پیر و کودکان، جایز است. چنان
 دھد.   رمی جمرات را انجام می ،و وی به نیابت از موکل خودکند  می

 تاخیر در طواف افاضه
د. و نیز جایز است دھ  در روز عید طواف افاضه را انجام  یاجسنت این است که ح

را تا    تواند آن  معذور است می که کسیرا به تاخیر بیندازد و نیز    که تا ایام تشریق آن
الحجه جایز نیست مگر  الحجه به تاخیر بیندازد. اما تاخیر آن تا بعد از ذی پایان ماه ذی
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تواند پیاده یا سواره   چون بیماری که به خاطر آن نمیھمبه دلیل عذری الزم و پیوسته 
و عذرھایی  ؛شود  طواف کند. یا زنی که قبل از طواف دچار خونریزی بعد از زایمان می

باشد. بنابراین حتی اگر کسی به   ارکان حج می ترین بزرگطواف افاضه از  .از این قبیل
 را انجام دھد.    را ترک کند، باید آن   دلیل عذر یا فراموشی آن

 طواف زنی که دچار عادت ماھیانه یا خونریزی بعد از زایمان شده است
تا کند  نمی اگر زنی قبل از طواف دچار حیض یا نفاس شود، خانه را طواف -١

 کند.  ماند تا غسل کرده و خانه را طواف   اینکه پاک شود. و در مکه می
توانست در مکه بماند، باید   ماندند و یا نمی  اگر ھمراه کسانی بود که منتظر وی نمی

نه شود، مصرف کند سپس غسل دارویی که ضرر نداشته و باعث قطع عادت ماھیا
 اللهصورت مضطر و ناچار است. و   در این ؛ زیرانموده و طواف افاضه را به جای آورد

شاءالله حجش صحیح است.   را بیش از توانش مکلف نکرده است. و انکس  ھیچ متعال
در صورت ناتوانی، شرط واجب (پاک  ؛ زیراو اگر ناچار بود، در حالت حیض طواف کند

 شود.   برای طواف) از او ساقط میبودن 
زنی برای عمره احرام بست اما قبل از طواف دچار عادت ماھیانه شد، اگر  گاهھر -٢

بندد و به   سپس برای حج احرام میکند  می اش را کامل  قبل از روز نھم پاک شد، عمره
کند،   ه میشود. اما اگر قبل از روز عرفه پاک نشد، حج را وارد عمر  سوی عرفه خارج می

شود. و ھمراه مردم   گونه حج او ِقران می و این» ةً رَ مْ �ُ اً وَ جّ حَ  َك يْ بَلَّ «گوید:   که می  چنان
دھد. و چون پاک شد، غسل نموده و خانه   ماند و مناسک حج را انجام می  در مشاعر می

 پردازد.  را طواف کرده و پس از آن به سعی می

 تغییر مناسک
به مکه آمد و طواف و سعی را انجام داد،  یوقتران است فراد یا قِ حج او اِ  که کسی 

برای او سنت است که مناسکش را به عمره تغییر دھد تا اینکه حج وی تمتع باشد. و 
 تواند قبل از طواف و بعد از آن و بعد از سعی، مناسکش را به تمتع تغییر دھد.   نیز می

تواند نیت   ؛ میاست یا معذور حایضو ھرکس ترس فوت حج داشت، مانند زنی که 
ران تبدیل کند و به سوی عرفات خارج شود تا ھمراه مردم به توقف عمره را به حج قِ 

 در عرفات بپردازد. 
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 وارد شدن به کعبه
ھای حج یا عمره؛ بلکه وارد   وارد شدن به کعبه نه فرض است و نه سنتی از سنت

باشد؛ و زمان خاصی برای آن وجود شدن به آن امری نیک است، البته اگر میسر 
ندارد. و ھرکس وارد خانه شد، مستحب است که در آن نماز بخواند و تکبیر گفته و 

ی سه ذراع از دیوار کعبه فاصله   دست به دعا بردارد. چون وارد خانه شد به اندازه
. پشت سرش قرار بگیرد سپس دو رکعت نماز بخواند ،ای که دِر ورودی  بگیرد به گونه

ی داخل دیوار   جر کعبه (محدودهدر حِ  که کسیچنین عمل نمود. و  ج اللهرسول 
 حطیم) نماز بخواند، گویا در خانه کعبه نماز خوانده است.

 محل توقف برای دعا در حج و عمره
در حج شش توقف برای دعا وجود دارد: در صفا و مروه، در ابتدای ھر دور از ھفت 

 ه، بعد از جمره اول و بعد از جمره وسطی؛فمزدل ، درعرفه دور سعی؛ در
باشد: توقفی در صفا و توقفی در مروه در ابتدای   اما در عمره دو توقف برای دعا می

 ھر دور از ھفت دور سعی. 

 انتقال مکان در حج (افاضات)
 حجاج در حج سه تغییر مکان دارند:

 از عرفه به سوی مزدلفه در شب عید؛ -١
 در روز عید؛ امن از مزدلفه به سوی -٢
 به سوی مکه برای طواف افاضه. ااز من -٣

ّ�ُِ�ۡمۚ فَإِذَآ ﴿: فرماید  متعال می الله -١ ن تَۡبتَُغواْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ
َ
لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ ٱۡ�ََراِم� َوٱۡذُكُروهُ َكَما  فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ
َ
َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم أ

آلِّ�َ  َ  ١٩٨ّمِن َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ فَاَض ٱ�َّاُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱ�َّ
َ
ْ ِمۡن َحۡيُث أ �ِيُضوا

َ
ُ�مَّ أ

گناھی بر شما نیست که [در ایام حج، با خرید و « ].١٩٩-١٩٨[البقرة:  ﴾١٩٩َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 
که [روز نھم، پس از   ان [منفعت و روزی] طلب کنید؛ و ھنگامیفروش] از فضل پروردگارت

یاد کنید؛ و او را یاد کنید، زیرا شما را » َمشَعر الحرام«وقوف] از عرفات کوچ کردید، الله را در 
که پیشتر از گمراھان بودید [به ادای مناسک حج و دیگر اعمال عبادی] ھدایت کرد. سپس 
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] حرکت اشوند [شما نیز از عرفات به سوی ِمن ابراھیم] روانه می از ھمانجا که مردم [= پیروان
 ».تردید، الله آمرزندۀ مھربان است کنید و از الله آمرزش بخواھید [زیرا] بی

ْ بِٱۡ�َۡيِت ﴿فرماید:   متعال می الله -٢ وَّفُوا ْ نُُذورَُهۡم َوۡ�َطَّ ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا ُ�مَّ ۡ�َۡقُضوا
ھای خویش   ھایشان را برطرف سازند و به نذر سپس باید آلودگی. «]٢٩[الحج:  ﴾٢٩ٱۡلَعتِيقِ 

 ».وفا کنند و [گرداگرِد] این خانۀ کھن [= کعبه] طواف کنند

 فوت شدن حج و بازماندن از آن
 شان فوت شود یا به دلیلی از حج باز بمانند:  حج که کسانیاحکام مربوط به 

حج باز  ی  ِکرد او را از ادامه  تمام شدن خرجھرکس بیماری، عذر، مانع، حیض یا 
دارد، اگر در ابتدای احرام نیت خارج شدن از حج را به دلیل مانع احتمالی شرط کرده 

ی او نخواھد بود. و اگر به ھنگام احرام شرط   باشد، از حج خارج شده و چیزی بر عھده
ربانی کند سپس موھای خارج شدن از حج به دلیل عذر و مانع را نداشته است، باید ق
شود. و اگر حجش فرض   سرش را تراشیده یا کوتاه کند و از مناسک حج خارج می

 را به جای آورد.    باشد، باید قضای آن
توقف در عرفه را از دست بدھد، حجش فوت شده و وارد مناسک عمره  که کسی

را به جای    ھای بعد قضای آن  شود. و اگر این حج، حج فرض او باشد، در سال  می
کند. و اگر به ھنگام احرام خارج شدن از   آورد. و به خاطر فوت شدن حج قربانی می  می

 حج به دلیل مانع احتمالی را شرط کرده باشد، نیاز به قربانی ندارد.
او را از ادامه حج بازدارد، قربانی کرده و موی سرش را تراشیده یا  ،دشمن که کسی

داشته شود، از مناسک حج شود. و اگر از عرفه باز  خارج می و از مناسککند  می کوتاه

واْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ﴿د: یفرما  یمتعال م اللهشود.   خارج شده و وارد مناسک عمره می تِمُّ
َ
َوأ

ٰ َ�بۡ  ْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ ُ�ۡم َ�َما ٱۡستَيَۡ�َ ِمَن ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقوا ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ لَُغ ٱلَۡهۡدُي ِ�َّ

و حج و عمره را برای الله به پایان رسانید و اگر [به وسیلۀ دشمن یا « ]١٩٦[البقرة:  ﴾َ�ِلَّهُ 
، آنچه از قربانی [اعم از شتر، گاو یا گوسفند] فراھم شود [ذبح  بیماری از این کار] بازماندید

انی به جایگاھش [در قربانگاه] کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و سرھایتان را نتراشید تا قرب
 ».برسد

و چون به زنی خبر فوت شوھرش ابالغ شود و او در اثنای مناسک حج یا عمره 
پایان دادن به مناسک واجب است. و مناسک و  ؛ زیرابرد  باشد، مناسکش را به پایان می
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در وجوب یکسان ھستند. و وقت برای ادای مناسک تنگ است؛ ھردو  گذراندن عده
 تر است مقدم داشت.  اید به ھنگام تعارض دو واجب، آنکه وقتش تنگپس ب

 شود  آنچه به ھنگام بازگشت از حج یا عمره یا غیره گفته می

ايَا،  ج قَاَل: اَكَن رَُسوُل اهللاِ  ب َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمرَ  َ ِو الرسَّ
َ
ُيُوِش، أ

ْ
إَِذا َ�َفَل ِمَن اجل

ِو 
َ
، أ َجِّ

ْ
ِو احل

َ
َ ثََالثًا، ُ�مَّ قَاَل: أ ْو فَْدفٍَد، َكربَّ

َ
ْوَ� ىلَعَ ثَنِيٍَّة أ

َ
ُعْمَرِة، إَِذا أ

ْ
 «ال

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ال

ٍء قَِديٌر، آيِبُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن َساِجُدوَن  َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل ُ الُْملُْك َوهلَ ُ، هلَ

َ
�َك هل رَشِ

ْحَزاَب وَْحَدهُ لَِر�ِّ 
َ ْ
 ١.»نَا َحاِمُدوَن، َصَدَق اُهللا وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََهَزَم األ

یا حج یا عمره باز    از غزوه ج اللهرسول ی وقت: گوید یم ب عبدالله بن عمر
، سه بار تکبیر گفته و رفت یباال م ین سخت و بلندیا زمیھر بار که از گردنه گشت،   می

ٍء قَِديٌر، «فرمود:   می ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُ الُملُْك َوهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

َال إِهل
ُ وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََهَزَم  آيِبُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن َساِجُدوَن لَِر�ِّنَا َحاِمُدوَن، َصَدَق ا�َّ

ْحَزاَب وَْحدَ 
َ
معبود بر حقی جز الله نیست، یکتاست و شریکی ندارد. پادشاھی و « :»هُ األ

کنندگان،   گردیم و توبه  فرمانروایی از آن اوست و او بر ھر چیزی تواناست. ما باز می
اش   اش وفا کرد و بنده  گران پروردگارمان ھستیم. الله به وعده  گزاران و ستایش  عبادت

 ». ھا(ی کفر) را شکست داد  ی گروه  مهرا یاری رساند و به تنھایی ھ

 َهدی و قربانی -١٠
متعال به حرم آورده  اللهھدی: عبارت است از چھارپایانی که برای تقرب به 

 شود.  شوند. و آنچه به سبب تمتع یا قران یا احصار واجب می  می

 وقت ذبح ھدی
 ھدی دو نوع است: 
الف) ھدی تمتع و ِقران که وقت ذبح آن از صبح روز عید شروع شده و تا غروب  

الحجه که ایام تشریق است، ادامه دارد. و مستحب است که   خورشید روز سیزدھم ذی
 از آن خورده شود و به فقرا و مساکین داده شود.

 شود.  یا مزدلفه یا ... ذبح می ااین ھدی داخل حدود حرم در مکه یا من

                                           
 با لفظ مسلم ١٣٤٤و مسلم حدیث شماره  ١٧٩٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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ِ لَُ�ۡم �ِيَها َخۡ�ۖٞ ﴿فرماید:   متعال می الله َوٱۡ�ُۡدَن َجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِرِ ٱ�َّ
ۡطعُِمواْ ٱۡلَقانَِع َوٱلۡمُ 

َ
ۖ فَإَِذا وََجَبۡت ُجُنوُ�َها فَُ�ُواْ ِمۡنَها َوأ ِ َعلَۡيَها َصَوآفَّ ۚ فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱ�َّ ۡعَ�َّ

ۡرَ�ٰ  [قربانی کردِن] شتر [و گاو « ].٣٦[الحج:  ﴾٣٦َها لَُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ َكَ�ٰلَِك َسخَّ
ھای عبادت الله] قرار دادیم. در این [کار،]  در موسِم حج] را برای شما از شعایر دین [و نشانه

را اند، نام الله  که [شتران] بر پا ایستاده  خیر [و برکت] برایتان است. [ھنگام قربانی،] در حالی
بخورید و ھا  آن ببرید [و نحرشان کنید]. آنگاه چون بر خاک افتادند، از [گوشت]ھا  آن بر

[=چارپایان] را اینچنین به خدمت شما ھا  آن تھیدستان آبرومند و گدایان را نیز اطعام کنید.
 ».گماشتیم؛ باشد که شکر به جای آورید

اشد چه در خارج از ب  ب) ھدی احصار؛ وقت ذبح آن ھنگام وجود سبب آن می
 خورد.  و از آن چیزی نمیدھد  می ی حرم یا در حرم؛ از آن به فقرا و مساکین  محدوده

ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتيَۡ�َ ِمَن ﴿فرماید:   متعال می الله  ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ ْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ وا تِمُّ

َ
َوأ

 ٰ ْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ و حج و عمره را « ].١٩٦[البقرة:  ﴾ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَّهُ ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقوا
، آنچه از  برای الله به پایان رسانید و اگر [به وسیلۀ دشمن یا بیماری از این کار] بازماندید

قربانی [اعم از شتر، گاو یا گوسفند] فراھم شود [ذبح کنید و آنگاه از احرام خارج شوید] و 
 ».د تا قربانی به جایگاھش [در قربانگاه] برسدسرھایتان را نتراشی

 ھدی نافله
برای حجاجی که توانایی دارند، سنت است که زیاد قربانی انجام دھند و در  -١

 بین فقرای حرم و ... تقسیم کنند. 

 الَْمنَْحِر، َ�نََحَر  -ج يِبِّ ِة انلَّ يِف ِصَفِة َحجَّ – س َ�ْن َجابِرٍ 
َ

ثََالثًا وَِستَِّ� ُ�مَّ انرَْصََف إىِل
َمَر ِمْن لُكِّ بََدنٍَة بِبَْضَعةٍ 

َ
َ�ُه يِف َهْديِِه، ُ�مَّ أ رْشَ

َ
، َوأ ْ�َطى َعِليًّا، َ�نََحَر َما َ�رَبَ

َ
، �ِيَِدهِ، ُ�مَّ أ

�َا ِمْن َمَرقَِها ِْمَها َورَشِ
َ
َ�َال ِمْن حل

َ
 ١.فَُجِعلَْت يِف قِْدٍر، َ�ُطِبَخْت، فَأ

گاه  سپس به قربان«... روایت است که:  ج اللهدر توصیف حج رسول  س از جابر
ھا را به   ی شتر  رفت و با دست مبارک خویش شصت و سه شتر را ذبح نمود و بقیه

را در قربانی  س گونه علی  صد شتر شد) اینھا  آن داد تا ذبح کند. (مجموع س علی

                                           
 ١٢١٨شماره مسلم حدیث  -١
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؛ آنگاه گ بگذارندیطعه در دک قیسپس دستور داد تا از ھر شتر، خویش شریک کرد. 
 ».ھردو از گوشت و آبگوشت درست شده خوردند س و علی ج پیامبر
ترین   گزار سنت است که قربانی (ھدی) را از سرزمینش یا از نزدیک  برای عمره -٢

 را به فقرای حرم و ... ببخشد.    ی حرم تھیه کند و آن  مکان به محدوده

ةَ  ج : َخَرَج انلَّيِبُّ َ�َْرَمَة قَاَل َعِن الِمْسَوِر بِْن  َزَمَن احلَُديِْبيَِة ِمَن الَمِدينَِة يِف بِْضَع َعرْشَ
َ انلَّيِبُّ  ْصَحابِِه َحىتَّ إَِذا اَكنُوا بِِذي احلُلَيَْفِة، قَ�َّ

َ
ْحَرَم بِالُعْمَرةِ  ج ِمائًَة ِمْن أ

َ
ْشَعَر َوأ

َ
  ١.الَهْدَي، وَأ

در زمان صلح حدیبیه با بیش از ھزار تن از  ج پیامبرگوید:   ه میمَ خَر ر بن مَ سوَ مِ 
به ذوالحلیفه رسید، شترھای ھدی (شکرانه)  که ھنگامیآمد. رون یباصحابش از مدینه 

 .احرام بستگذاری کرد و برای عمره   را عالمتھا  آن ھای  را قالده انداخت و کوھان
 در شھرش مقیم است، سنت است که ھدی را به حرم بفرستد.  که کسیبرای  -٣

ُ�َها ُ�مَّ  ج َ�تَلُْت قََالئَِد َهْدِي انلَّيِبِّ قَالَْت:  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  ْ ْو قَ�َّ
َ
َها، أ َ ْشَعَرَها َوقَ�َّ

َ
ُ�مَّ أ

 
َ

ءٌ َ�َعَث بَِها إىِل قَاَم بِالَْمِدينَِة َ�َما َحُرَم َعلَيِْه يَشْ
َ
ُ ِحلٌّ  ابَليِْت، َوأ

َ
  ٢.اَكَن هل

را بافتم. سپس رسول  ج اللهی قربانی رسول ھا   گوید: من قالده  می ل عایشه
گذاری کرد و قالده را به گردن قربانی آویخت یا من   کوھان شتر را عالمت ج الله

فرستاد و خود در مدینه باقی ماند و به سبب این  عبهکی   آویختم. و قربانی را به خانه
بر او حرام حالل کرده بود  ج رسول الله یآنچه را که الله متعال برا کار ُمحرم نشد تا

 شود.

 قربانی (اضحیه)
شود. مانند شتر، گاو،   ذبح می اللهعبارت است از آنچه در ایام قربانی جھت تقرب به 

 گوسفند.

 حکم قربانی
را داشته باشد، سنت موکده است. و    ای که توانایی آن  ھر مسلمان زندهقربانی بر 

که   طور که قربانی به نیابت از زنده سنت است، به نیابت از مرده جایز است. چنان  ھمان
ای وصیت   کسی از طرف خود و خانواده و زندگان و مردگان قربانی کند. یا اینکه مرده

                                           
 ١٦٩٥بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ بخاری ١٣٢١و مسلم حدیث شماره  ١٦٩٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٢
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نند که تنفیذ این وصیت الزم است. اما اینکه قربانی کرده باشد که برای او قربانی ک
 مستقلی برای مرده در نظر گرفته شود، جایز نیست مگر در صورت وصیت مرده؛ 

ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱۡلَكۡوثَرَ ﴿فرماید:   متعال می الله
َ
آ أ إِنَّ َشانَِئَك ُهَو  ٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َرۡ  ١إِ�َّ

 ُ�َ�ۡ
َ
نھایت [از جمله رود کوثر در  [ای پیامبر،] به راستی که ما خیِر بی« ].٣-١وثر: ک[ال ﴾٣ٱۡ�

تردید، دشمنت  بھشت را] به تو عطا کردیم؛ پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. بی
 ».بھره و] ُبریده است [از ھمۀ خیرات و برکات، بی

 وقت ذبح قربانی
وقت ذبح قربانی از بعد نماز عید آغاز و تا آخرین روز ایام تشریق ادامه دارد.  

 بنابراین روزھای ذبح قربانی، عبارت است از چھار روز: روز عید و سه روز بعد آن.
 مستحب است که از گوشت قربانی بخورد و به فقرا بدھد.

نھفته است؛ و بخشندگی  اللهدر آن نیت تقرب به  ؛ زیراقربانی کردن فضل بزرگی دارد
 ھا را در بر دارد.  ی رحم و نیکی به نزدیکان و ھمسایه  به خانواده، کمک به فقرا، صله

 شروط ھدی و قربانی (اضحیه)
سال به باال، گاو دو سال به باال، گوسفند  ٥در ھدی و قربانی و عقیقه، شتر باید  -١

ماه به باال، بز یک سال به باال داشته باشد. و چون قربانی مشخص شود، فروختن و  ٦
 را جایگزین کند.    ھدیه دادن آن جایز نیست مگر اینکه بھتر از آن

چھارپایانی چون شتر و گاو و گوسفند واجب است که عقیقه، قربانی یا ھدی از  -٢
د. و بھتر آن است شد و به سن شرعی معتبر رسیده باشد و از ھر عیبی سالم باشو بز با

 باشد. ھا  آن ترین  ترین و گران  که بھترین و چاق
کند. و   گوسفند برای یک نفر، شتر برای ھفت نفر و گاو برای ھفت نفر کفایت می

اش چه زندگان و چه مردگان، یک گوسفند یا گاو   و خانوادهجایز است که از طرف خود 
 یا شتر قربانی کند.

و برای حجاجی که توانگر ھستند مستحب است بیش از دیگران قربانی کنند تا ھم 
اقتدا کرده باشند و ھم حجاج بیت الله را پذیرایی کرده باشند و ھم کمکی  ج به پیامبر

 و پاداش فراوانی را کسب کنند. به فقرای حرم باشد. و اینگونه اجر
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 قصد قربانی دارد، اموری بر او حرام است که کسی
الحجه مو یا   قصد قربانی دارد، بر وی حرام است که در ده روز اول ذی که کسی

ناخنش را کوتاه کند یا اینکه بخشی از پوست بدنش را جدا کند. و اگر چنین کند، 
 ای بر او نیست.   طلب مغفرت کند و فدیه

مِّ َسلََمةَ 
ُ
نَّ انلَّيِبَّ  ل َ�ْن أ

َ
، «قَاَل:  ج أ َ ْن يَُضيحِّ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
َراَد أ

َ
، َوأ َعرْشُ

ْ
إَِذا َدَخلَِت ال

  ١.»فََال َ�َمسَّ ِمْن َشَعِرهِ َو�رََشِهِ َشيْئًا
الحجه آغاز   ی ذی  چون دھه«فرمود:  ج اللهروایت است که رسول  ل سلمه  از ام

 ».کند کوتاهو ناخنش را  کسی قصد قربانی داشت، نباید مو شد و

 کیفیت َنحر و ذبح
سنت در نحر شتر این است که شتر ایستاده و دست چپش بسته باشد. و گاو و  -١

شوند. اما ذبح شتر به صورت خوابیده بر روی زمین جایز   گوسفند خوابانیده ذبح می
باشد. و ذبح گاو یا   ش از جھت سینه میترین قسمت گردن  است. و نحر شتر از پایین

که گاو یا   شود. چنان  به سر انجام می   گوسفند از باالترین قسمت گردن و نزدیک
خواباند و پای راستش را بر گردنش گذاشته، سپس   ی چپ می  گوسفند را بر شانه

ْسِم اِهللا َواُهللا بِا«گوید:   کند. و به ھنگام ذبح یا نحر می  را ذبح می  سرش را گرفته و آن
، ا� َ�َقبََّل ِم�ِّ  ْ�رَبُ

َ
 .»از من قبول فرما ا الله!یبا نام الله، الله اکبر، «» أ

ِ لَُ�ۡم �ِيَها ﴿فرماید:   متعال می اللهالف)  َوٱۡ�ُۡدَن َجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِرِ ٱ�َّ
ِ َعلَۡيَها  ْ ٱۡسَم ٱ�َّ ۖ فَٱۡذُكُروا ْ ٱۡلَقانَِع َخۡ�ٞ ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ ۖ فَإَِذا وََجَبۡت ُجُنوُ�َها فَُ�ُوا َصَوآفَّ

ۡرَ�َٰها لَُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۚ َكَ�ٰلَِك َسخَّ [قربانی کردِن] شتر « ].٣٦[الحج:  ﴾٣٦َوٱلُۡمۡعَ�َّ
] قرار دادیم. در این ھای عبادت الله [و گاو در موسِم حج] را برای شما از شعایر دین [و نشانه

اند، نام  که [شتران] بر پا ایستاده  [کار،] خیر [و برکت] برایتان است. [ھنگام قربانی،] در حالی
بخورید ھا  آن ببرید [و نحرشان کنید]. آنگاه چون بر خاک افتادند، از [گوشت]ھا  آن الله را بر

[=چارپایان] را اینچنین به خدمت شما ھا  آن و تھیدستان آبرومند و گدایان را نیز اطعام کنید.
 ».گماشتیم؛ باشد که شکر به جای آورید

                                           
 ١٩٧٧مسلم حدیث شماره  -١
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�ٍَس ب) 
َ
، َذحَبَُهَما �ِيَِدهِ، وََس�َّ  ج قَاَل: َضىحَّ انلَّيِبُّ  س َ�ْن أ قَْرَ�ْ�ِ

َ
ْملََحْ�ِ أ

َ
بَِ�بَْشْ�ِ أ

، َووََضَع رِْجلَُه ىلَعَ ِصَفاِحِهَما َ   ١.َوَ�ربَّ
خود آن دو    ر قربانی کرد. با دستادخشا دیسفدو قوچ  ج پیامبرگوید:   می س انس

آن  گردن ک طرفیرا سر برید و ھنگام قربانی بسم الله و الله اکبر گفت و پایش را بر 
 .ده بونھاد دو

توانست ذبح کردن را   سنت است که ھدی یا قربانی را خود ذبح کند؛ و اگر نمی -٢
را ذبح کند اما در    را در آن رعایت کند، قصاب آنبه خوبی انجام دھد و صفت احسان 

قربانی برای اوست یا به  که کسیکند. و به ھنگام ذبح نام   برابر ذبح اجرت دریافت نمی
 شود.  یشود، برده م  نیابت از او انجام می

ھای گردن و ریخته شدن خون   َذبیحه با قطع حلقوم و مری و دو یا یکی از رگ
 شود.  حالل می

 ھدی و قربانی که جایز نیست
چون مسلمانی ھدی یا قربانی را ذبح نمود و بعد از ذبح آن متوجه بیماری حیوان 

 مقصود از آن فوت شده است.؛ زیرا کند  کفایت نمی یا ھدی ین قربانیشد، ا
اش یا بخشی از آن قطع شده باشد، کوھان نداشته باشد، کور باشد،   حیوانی که دنبه

باشد،   میھا  آن شده باشد، در ھدی و قربانی و ذبایحی که نیت تقرب درپاھایش قطع 
 جایز نیست. 

نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  س َ�ْن الرَبَاِء بِْن اَعزٍِب 
َ
َعْوَراُء : «ج �

ْ
: ال َضايِحِّ

َ ْ
 ُ�ِْز�َن يِف األ

َ
ْرَ�َعٌة ال

َ
أ

ُ َمَرُضَها،  ِّ�َ ُ َعَورَُها، َوالَْمِر�َضُة ابلْ ِّ�َ  ُ�نيِْق ابلْ
َ

َكِسَ�ُة الَّيِت ال
ْ
ُ َظلُْعَها، َوال ِّ�َ َعرَْجاُء ابلْ

ْ
 ٢».َوال

چھار حیوان : «فرمودشنیده که  ج پیامبرروایت است که از  س از براء بن عازب
وان یحش واضح و آشکار باشد؛ ا کوری که کوریوان یحبرای قربانی جایز نیست: 

لنگی که لنگیدن آن واضح باشد و حیوانی وان یحش آشکار باشد؛ ا بیماری که بیماری
 ».که قادر به راه رفتن نباشد و بسیار نحیف و الغر باشد  که پایش شکسته باشد، چنان

                                           
 ١٩٦٦و مسلم حدیث شماره  ٥٥٦٥متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 نساییبا لفظ  ٤٣٧٠و نسایی حدیث شماره  ٢٨٠٢صحیح؛ ابوداود حدیث شماره  -٢
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 بھترین ھدی و قربانی
ی   بھترین ھدی و قربانی یک شتر کامل است و پس از آن یک گاو کامل و در وھله

شتر یا گاو یا گوسفند تنھا برای  بعد یک گوسفند و یک ھفتم شتر یا گاو؛ اما در عقیقه
در سنت نبوی  ؛ زیراکند. و در عقیقه ذبح گوسفند افضل است  یک نفر کفایت می

 گوسفند ذکر شده است. و افضل این است که گوسفند نر باشد.

 فقه نوازل حج و عمره -١١
 ویزا و مجوز حج

و  ویزا و مجوز حج و عمره و مشخص شدن ھویت حجاج ھمه جھت ساماندھی 
باشد نه   تنظیم امور و برقراری امنیت جھت ادای این عبادت بزرگ به بھترین نحو می

 در جھت بازداشتن از آن و مقید کردنش؛ 
ی   ی سفر و وسیله  باشد ھمچون توشه  تھیه ویزا شرطی برای واجب شدن حج می

نیابت از او حج تواند به   سفر؛ و ھرکس به دلیل ویزا از حج بازداشته شود، دیگری نمی
 کند.

و فروختن مجوز یا ویزای حج حرام است و استفاده کردن از آن تنھا برای کسانی 
مجوز و ویزا داده شده است. و فریب دادن سازمان و دفاتر حج ھا  آن جایز است که به

مخالفت با ولِی امر و دروغ و ھرج و مرج و  زیرا؛ با مجوز یا ویزای تقلبی جایز نیست
 ل امنیتی و درآمد حرام را به دنبال دارد.ایجاد خل

 محدود کردن تعداد حجاج
پی انجام دادن حج و عمره مستحب است. و تکرار مناسک عمره در   در  در اصل پی

ھا  آن اصل در عباداتی که وقت مشخصی ندارند، تکرار ؛ زیراسال نیز مستحب است  یک
 ی نفل؛  باشد. مانند نماز نافله و روزه  می

تواند   باشد، ولِی امر می تر بیشازدحام در حج و عمره از حد متعارف آن  اهھرگ 
قصد حج  که کسانیگزاران را محدود به تعدادی معین کند. تا   گزاران و عمره  تعداد حج

 یا عمره دارند، مناسک را به آسانی و آرامش انجام دھند. 
برای حج بعدی وقت مشخصی اند،   قبًال حج کرده که کسانیتواند برای   و نیز می

مثًال پنج سال دیگر در نظر بگیرد. تا اینکه از ازدحام بیش از حد جلوگیری شود. اما 
مسئولیت  ؛ زیراعلما و دعوتگران و پزشکان و سربازان از این قاعده مستثنی ھستند
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 راھنمایی و مراقبت و ساماندھی امور دماننھای مختلفی از حج را بر عھده دارند.   بخش
 و ...

ھای اسالمی بر افراد و حکام واجب است که برای تحقیق این مصالح کلی،   در دولت
 با ولی امر ھمکاری کنند.

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   متعال می الله  ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ ّ�ِ
َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱلۡ

 َ ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 ھای حج و عمره  کاروان
ھای حج   شرعی کاروانھایی جایز است که با رعایت ضوابط   برای موسسات و شرکت

دریافت کند تا اینکه ھا  آن تواند ضمان بانکی از  و عمره تشکیل دھند. و دولت می
 ضمانتی باشد جھت رعایت حقوق حجاج و ادای مناسک بر حسب قراردادی که بین

 بسته شده است.ھا  آن
اینکه ھای حج و عمره امری مشروع است تا   و ھمراھی علما و دعوتگران با کاروان

گاه نموده و راھنمای در دین باشند. و اگر به کسی ھا  آن مردم را از احکام و مناسک آ
تواند دریافت کند. و برای مسلمانی که   بدون شرط قبلی مالی داده شد، میھا  آن از

در آن  ؛ زیراھای گران حج کند  سب اجر و پاداش دارد، شایسته نیست با کاروانکنیت 
و اصحابش مخالف است  ج اللهباشد و با راه و روش رسول   اسراف و فخرفروشی می

 کردند.   که در برابر پروردگارشان اظھار فقر و تواضع می  چنان

 ھای دولتی  حج ھمراه سازمان
از سوی  که کسانیھای دولتی برای تمام کارکنان و   حج کردن با اموال سازمان

این  که کسانیدر حج ھستند، جایز است. و ھمچنین برای  سازمان موظف به کاری
اند جایز است مانند: علما و   را برای امور خاص به خدمت گرفتهھا  آن ھا  سازمان

اجازه حج ھمراه سازمان ھا  آن دعوتگران، پزشکان و ... و نیز برای افراد عادی که به
 داده شده است.

در بخش خدمت به حجاج مسئولیت دارند و مشغول انجام وظیفه  که کسانی
دارند، اما    ھستند، مانند سربازان و پزشکان و کارگران و ... و نیت ادای حج فرض
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که حج کردن ایشان کمترین   به ایشان اجازه نداده است، درصورتیھا  آن مرجع و مافوق
ی مرجع و   جایز است که بدون اجازه اش نداشته باشد، برای او  تاثیری در انجام وظیفه

اش موثر است، برای او جایز نیست   مافوق خود حج کند. و اگر حج وی در انجام وظیفه
منافات ھا  آن صورت با عقد قرار فیمابین  در این ؛ زیرای مرجع حج کند  که جز با اجازه

 دارد. 
باشد، اگر   می که مکلف به کاری در حج  برای حج احرام ببندد درحالی که کسی

ی خود نیز   برد و به وظیفه  مرجع وی به او اجازه داد، مناسکش را به پایان می
پردازد. اما اگر به وی اجازه داده نشد، اگر به ھنگام احرام شرط باز داشته شدن از   می

احرام را داشته است از مناسک خارج شده و نیاز به قربانی ندارد. و اگر این شرط را 
شود. و   و سرش را تراشیده و از احرام خارج میکند  می قربانی احصار ذبح نداشته،

دانست به او اجازه   ھرکس مکلف به عملی در موسم حج شد و نیت حج داشت و نمی
حج داده شده یا نه، الزم نیست از میقات احرام ببندد. و اگر به وی اجازه حج داده 

 بندد.  یاحرام مه اجازه حج داده شده ک یانکشد، از ھمان م

 سفر زن برای حج و عمره
کند  نمی برای زن جایز نیست بدون محرم برای حج یا عمره یا ... سفر کند؛ تفاوتی
 دعوتگر، پزشک، خدمتکار یا ... باشد. و یکسان است که کوچک یا بزرگ باشد.

پرستار زن یا خدمتکار زنی نزد وی مشغول به کار باشد و قصد سفر حج یا  که کسی 
... داشته باشد و برای آن زن َمحرمی نباشد که نزد وی بماند یا مکانی میسر نباشد که 
امنیت وی را تامین کند و نیز امکان تنھا ماندن وی نباشد و به او در سفر نیاز باشد، در 

اش با آن زن سفر کند و این از   تواند ھمراه خانواده  این شرایط بنا به وجود ضرورت می
 باشد.  ای که گناه کمتری دارد، می  تر با انجام مفسده  ای بزرگ  دهجھت دفع مفس

 نوازل مواقیت
 المنازل، ذات عرق.  مواقیت حج و عمره عبارتند از: ذوالحلیفه، جحفه، یلملم، قرن

باشد و احرام بستن از آن تنھا برای اھل جده جایز است   جده در حدود مواقیت می 
 کنند.  آیند و از آنجا نیت احرام پیدا می  میبه جده  که کسانیو نیز برای 
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از میقات بگذرد و به این دلیل بعد از مواقیت احرام ببندد که جواز سفر  که کسیو 
با ترک  ؛ زیرا؛ و این عمل حرام استاست به ھمراه ندارد، حجش صحیح اما ناقص

 احرام از میقات و مخالفت با ولِی امر از حدود الھی تجاوز کرده است.
که احرام ببندد اما پس از احرام مجبور   و ھرکس بدون ویزا و جواز سفر کند؛ چنان 

شود لباس احرام را درآورد و لباس دوخته شده بپوشد و پس از عبور از نقاط امنیتی 
قلب احرام ببندد و لباس دوخته شده بپوشد، مناسک وی در احرامش را بپوشد؛ و 

ی پوشیدن   کار است و فدیه  لفت با ولی امر گنه؛ و به دلیل مخااست صحیح اما ناقص
 باشد.  لباس دوخته شده بر عھده وی می

و ھرکس برای حج یا عمره احرام ببندد اما پس از احرام به ھر دلیلی از ادای 
مناسک باز بماند، اگر به ھنگام احرام شرط حصر را داشته باشد، از مناسک خارج شده 

بود. و اگر شرط حصر را نداشته باشد، ھدی احصار بر  ی او نخواھد  و چیزی بر عھده
شود. و اگر ھدی   عھده او خواھد بود. سپس سرش را تراشیده و از احرام خارج می

شود و چیزی بر   نیافت یا قادر به ذبح ھدی نبود، سرش را تراشیده و از احرام خارج می
 ی او نخواھد بود.   عھده

 نوازل احرام
ست که از صابون و شامپو استفاده کند ھرچند بوی خوشی برای ُمحرم جایز ا 

تواند از آن برای شستن بدن یا لباسش استفاده کند و این در   داشته باشند. و می
ی   اضافه شده و سبب خوشبویی شده، عصارهھا  آن ای که به  صورتی است که اصل ماده

 عود و مشک و ... نباشد.
و نوشیدنی بخورد که در آن نعناع یا زعفران یا حرم جایز است که خوراکی و برای مُ 

 ھا و ...  ی میوه  ھر چیزی باشد که بوی خوش داشته باشد مانند عصاره
ی معطر خشک جایز است. اما استفاده کردن از ھا مالو استفاده کردن از دست

ی خیس معطر جایز نیست. ھرکس در حال احرام طواف کند و قصد لمس ھا مالدست
گین بوده و عطر ویحجراالسود ی را    باشد، آنتر   ا رکن یمانی را داشته باشد اگر عطرآ

 لمس نکند و اگر عطر وی خشک باشد، لمس کردن یا بوسیدن آن اشکالی ندارد. 
دن وزره یا ُنقبه جایز نیست. و آن لباسی است شبیه شلوار که یو برای ُمحرم پوش

 دامن زنان؛ در باالی آن بندی برای بستن وجود دارد. مانند
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و در صورت نیاز ماسک زدن به ھنگام احرام و استفاده از چتر در برابر حرارت 
 خورشید جایز است.

 نوازل طواف و سعی
کف باشد. و طواف و سعی   سنت و افضل این است که طواف و سعی در طبقه ھم 

 ی اول و طبقات باالتر نیز جایز است.  در طبقه
و سنت این است که طواف و سعی پیاده باشد ھرچند سوار بر وسیله نیز جایز است 

 صورت طواف کردند.ھردو  به ج اللهرسول  زیراچه معذور باشد یا نه؛ 
که احکام خاص خود را دارد. و  محل سعی صفا و مروه مکانی مستقل است

برای حج و عمره که وقت سعی،   اکنون داخل مسجد کعبه قرار گرفته است. چنان ھم
 باشد و در اوقات دیگر حکم مسجد را دارد.  محل سعی می

حیاط و صحن بیرونی مسجدالحرام که برای نماز آماده شده، در تمام احکام، حکم 
 مسجدالحرام را دارند.

برای زنان جایز است به ھنگام نیاز و ضرورت، برای اتمام مناسک دارویی را 
 زی ماھیانه شود و این در صورتی است که ضرری متوجهری  استفاده کنند که مانع خون

ریزی ماھیانه (حیض) ادامه داشته باشد و نیاز به خوردن   نشود. و اگر خونھا  آن
تواند چیزی بخورد که به   چیزی باشد که مانع آن شود تا طواف الزم انجام شود، می

تواند نماز بخواند و   میصورت   ریزی شود و پاکی را ببیند؛ در این  طور کلی مانع خون
 ریزی قطع شود.  طواف کند و اگر بار دیگر خون دید، حیض است تا اینکه خون

به وی سوند ادرار  که کسی دماننبه ھنگام طواف، حامل نجاست است،  که کسیو 
در ادرار یا باد خود اختیاری ندارد، نماز و طواف و سعیش در  که کسیوصل است و 

معذور است. و شرط واجب (پاکی از حدث اکبر و اصغر)  زیرا ؛این حالت صحیح است
 شود.   در ھنگام عدم توانایی در رعایت آن ساقط می

اصل در دعا به ھنگام طواف و سعی این است که ھرکس به تنھایی دست به دعا 
جمعی در طواف و سعی بدعت است. و ھرکس با سنت نبوی  هبردارد؛ و دعای دست
 شود.  عت میمخالفت کند، دچار بد

اصل در دعا، پنھان بودن آن است و دعای جھری و با صدای بلند در طواف و سعی 
 شود.  باعث تشویش و اختالل حواس در میان طواف کنندگان می زیرا ؛جایز نیست
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بنابراین اصل این است که ھرکس در طواف و سعی خود به تنھایی دعاھای وارده 
یز است که دعایی جز دعاھایی که در قرآن و سنت در قرآن و سنت را بخواند و نیز جا

 ندارد بخواند.ھا  آن آمده و مخالفتی با
ی   ھای جدید است که به وسیله  کرایه کردن کسانی برای طواف و سعی، از بدعت

آورند. و به سبب آن اختالف و دشمنی و کشمکش و   آن دنیا را به نام دین به دست می
دھد. بنابراین برای ھیچ مسلمانی انجام آن صحیح   رخ میکنندگان   اذیت و آزار طواف

 نیست. 
اصل این است که ھرکس خود طواف کند و به ھنگام ازدحام شدید از مواضع فتنه و 

 شلوغی دوری کند.
باشد. باال رفتن   محل سعی میھا  آن ی بین  حج ھستند و فاصله شعایرصفا و مروه  

ی بین صفا و مروه واجب است.   دن کامل فاصلهاز صفا و مروه سنت است. و اما پیمو
باشد. تراشیدن یا کوتاه کردن مو در   متر می ٤٠متر و عرض آن  ٣٩٤طول محل سعی 

مکان انجام مناسک و عبادت و نماز است. بنابراین پاکیزه  زیرا ؛محل سعی جایز نیست
بودن آن و آلوده نشدن آن به مو و مانند آن واجب است. و ھرکس قصد تراشیدن مو 

 ھای خارج از مسجد مراجعه کند.  دارد، باید به آرایشگاه

 نوازل عرفه
غرب عرفه کیلومتر مربع؛ و مسجد َنِمره واقع در  ١٠مساحت عرفات برابر است با  
 باشد. ابتدای آن در وادی ُعـَرنه و پایان آن در عرفه قرار دارد.  می

شود و اگر   در ابتدای این مسجد توقف کند، توقف در عرفه شامل او نمی که کسی
وارد عرفات نشود حجش صحیح نیست. و ھرکس در عرفه توقف کند و پس از آن دچار 

بیھوشی وارد عرفه شود و حتی  بیھوشی شود، حجش صحیح است و ھرکس در حال
 یک لحظه ھم به ھوش نیاید، توقف وی صحیح است.

 نوازل مزدلفه
برای حجاج سپری کردن شب عید در مزدلفه واجب است. و ھرکس به دلیل 
عذری چون بیماری یا ازدحام نتواند تا طلوع خورشید وارد مزدلفه شود، از مزدلفه 

 معذور بوده است. زیرا ؛گناھی بر او نیست و حجش صحیح است وکند  می گذشته و دعا
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مزدلفه بگذرد و به دلیل شدت ازدحام نتواند  رکب یا وسیله نقلیه ازبا مَ  که کسیو  
در آن توقف کند یا از مزدلفه خارج شود و نتواند دوباره به آن باز گردد، ھمین گذشتن 

 حجش صحیح خواھد بود.شاءالله   کند. و ان  از مزدلفه، برای توقف در آن کفایت می
ھرکس بدون عذر از مزدلفه بگذرد و در آن توقف نکند، بلکه از عجله چنین کند،  

  .است کار است و حجش صحیح اما ناقص  واجبی را ترک کرده و گنه
ھرکس سپری کردن شب در مزدلفه را به دلیل رسیدگی به مصالح حجاج ترک 

ھا، چون تا نصف شب در  ن و امثال اینسرباز ھستند یا پزشکا که کسانیکند، مانند 
 حرکت کنند. امچون ضعیفان و بیماران به سوی منتوانند ھ  مزدلفه بمانند می

ھرکس به دلیل ترس از گم کردن ھمراھان یا زیان دیدن یا خستگی مفرط، سپری  
کردن شب در مزدلفه را ترک کند، اگر در یک ماشین باشند و افراد ضعیف به ھمراه 

اشند، افضل این است که ھمگی شب را در مزدلفه بگذرانند و اگر افراد ضعیف داشته ب
پراکندگی  زیرا ؛را ھمراھی کنندھا  آن را ندارند، بر باقی افراد الزم است که   توانایی آن

 ایشان مشقت به دنبال خواھد داشت.
متعدد بودند، وسایلی که حامل افراد توانمند ھستند،  ی اما اگر در وسایل نقلیه

ھمراه ھستند، ھا  آن با که کسانیبمانند و وسایلی که افراد ضعیف را به ھمراه دارند با 
 گردند.  باز می ابه من

سنت این است که نماز مغرب و عشا به صورت جمع تاخیر در مزدلفه خوانده شود. 
مزدلفه بخواند، سنت را ترک کرده و نمازش جایز و  را بدون عذر قبل ازھا  آن و ھرکس

 صحیح است.
رسند، سنت است که   قبل از وارد شدن وقت عشا به مزدلفه می که کسانیبرای  

را به صورت جمع تاخیر بخوانند و  فرا رسیده و مغرب و عشا منتظر بمانند تا وقت عشا
 خواندند، جایز است. اگر این دو نماز را ھم به صورت جمع تقدیم در وقت مغرب

اگر حجاجی که دچار مشکل شدند ترس آن دارند که قبل از رسیدن به مزدلفه 
واجب است که نماز مغرب و عشا را در راه و قبل از پایان ھا  آن وقت عشا فوت شود، بر

 یافتن وقت عشا بخوانند.
بر روی  تواند از وسیله نقلیه پیاده شود و  به دلیل عذر یا بیماری نمی که کسی 

خواند. و   ی نقلیه نماز می  زمین نماز بخواند، بر حسب شرایطی که دارد در وسیله
ھرکس به دلیل ترس از ازدحام شدید، قبل از نصف شب یا بعد از آن از مزدلفه بازگردد، 



 مختصر الفقه االسالمی  ١١١٠

 

با سنت مخالفت کرده است و ھرکس چنین کند، بر او واجب است که به مزدلفه 
برای افراد ضعیف و  زیرا؛ است کار است و حجش ناقص  گنه بازگردد. و اگر باز نگردد،

معذور  که کسانیمعذور جایز نیست قبل از نیمه شب، از مزدلفه بازگردند و نیز برای 
 مگر بعد از نماز صبح و روشن شدن روز. ؛حرکت کنند انیستند جایز نیست به سوی من

 انوازل من
باشد   باشد. زمینی مستطیل شکل می  کیلومتر مربع می ٤تقریبًا  امقدار مساحت من 

 اند.  را احاطه کرده   که دو کوه بزرگ از شمال و جنوب آن
ھای آن جایز است اما   ھای مکه و ساختمان  خرید و فروش و اجاره کردن زمین 

د و فروش ، مزدلفه و عرفه) نه خریامناسک و مشاعر قرار دارد (منھا  آن مناطقی که در
محل عبادت تمام مسلمانان ھستند مانند  زیرا ؛جایز نیستھا  آن و نه اجاره کردن

 مساجد.
که حقی   ساختمان بسازد چنان اھای من  برای دولت جایز است که در دامنه کوه

در این امر  زیرا ؛را به ھرکس که بخواھد بدھد   مشاع برای مسلمانان باشد. و منافع آن
 باشد.   افزایش مکان و توسعه برای مردم می

 ھا در مشاعر  حکم اجاره دادن خیمه
برای دولت جایز است که جھت تحقیق مصالح عامه و سالمت حجاج، در مشاعر 

 ھا را به اجاره دھد تا قیمت  خیمه نصب کند؛ و نیز برای دولت جایز است که این خیمه
ی خدمات و امنیت مصرف   هیاران مبلغ اجاره جھت حاصل شود. و پس از آھا  آن
 شود.  می

د و نای جایز نیست بیش از حد نیاز خیمه دریافت کن  و برای حجاج و ھیچ موسسه
ھرکس بیش از حد نیاز در اختیار دارد به کسی بازگرداند که به وی اجاره داده است. و 

دیگری اجاره دھد. و اگر اگر این مقدور نبود با ھمان قیمتی که اجاره گرفته به 
خدماتی افزون به ھمراه داشت، برای او جایز است که در مقابل خدمات به مقدار اجاره 

 بیفزاید.
ی خیمه   بھا در برابر ھزینه اجاره زیرا ؛بھای آن ندارد مکان خیمه تاثیری در اجاره

 گر تفاوت ندارند. با یکدی اھای اول تا آخر من  باشد نه به خاطر زمین؛ و خیمه  (چادر) می
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شود تا کشمکش و اختالفی بین حجاج و   ھا با قرعه بین افراد تقسیم می  خیمه
بھای  نیافت مگر در برابر اجاره امکانی برای توقف در من که کسیموسسات رخ ندھد. 

ای اجاره کند. اما اگر   خیمه، اگر قادر به پرداخت آن باشد، بر وی واجب است که خیمه
آن بیش از اجرةالمثل باشد، اجاره کردن خیمه بر او واجب نیست. به ویژه بھای  اجاره

 شود.  ساکن می اترین مکان به من  نزدیک درصورت   اگر تفاوت آن فاحش باشد. در این
بھای فاحش را داشته باشد، برای او جایز است که این  و اگر توانایی پرداخت اجاره 

ی سنگینی را دریافت   واھد بود که چنین اجارهمقدار را بپردازد و گناه برای کسی خ
 کند.  می

 که کسیسپری کنند و  ای ایام تشریق را در منھا شبو بر حجاج واجب است که 
مستقر شود  اترین مکان به من  مکانی در منی نیابد، بر او واجب است که در نزدیک

مقاصد حج، جمع شدن تمام حجاج در یک مکان و  ترین بزرگاز  زیرامانند مزدلفه؛ 
وحدت و یکپارچگی در عبادت و لباس و محل سکونت و نیز تسھیل شناخت و دیدار 

 باشد.  یکدیگر می
باشد. و برای   ، ماندن یک شب و روز برای ھریک از حجاج میااصل توقف در من

ز اادای مناسکی  چونھمخارج شوند مگر به دلیل عذری  احجاج جایز نیست که از من
ن نیازی ضروری؛ و پس از آن به طواف افاضه و سعی یا ذبح ھدی یا برطرف کرد قبیل

گردد مگر اینکه عذری مانع بازگشتن وی شود مانند بیماری یا ازدحام یا   باز می امن
 مشغول شدن به مناسک. 

مرور توقف  ھا و محل عبور و  ھا و پل  در خیابان او برای حجاج جایز نیست که در من
شود و مسیر حرکت حجاج را سد   باعث متضرر شدن خود و دیگران می زیرا ؛کنند

ھا را نداشته باشد، توقف در آن و گذراندن   کند، اما اگر مکانی باشد که این ویژگی  می
 مشاعر برای مردم یکسان است. زیرا ؛شب در آن جایز است

مار، پزشکان، سربازان و مسئولین معذور ھستند مانند افراد بی که کسانیو برای 
مسئولیت رسیدگی به مصالح حجاج را دارند، جایز است که  که کسانیامنیت و تمام 

 بازگردند. اخارج شوند و سپس به من اشب یا روز برحسب ضرورت از من

 نوازل رمی جمرات
ماه ی شب عید   بعد از نیمه گرابرای افراد ضعیف و ھمراھان ایشان جایز است که 

ی عقبه را انجام دھند و ھرکس قبل از این وقت، این عمل را   پنھان شد، رمی جمره
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را اعاده کند. رمی جمرات در ایام تشریق و بعد از زوال خورشید    انجام دھد، باید آن
جایز نیست که این عمل را به دلیل ترس ازدحام، قبل از کس  ھیچ سنت است. و برای

ھای جمرات در چندین طبقه، مشکل ازدحام   بنای پلپس از  زیرا ؛انجام دھد زوال
 برطرف شده است. 

مھلت رزرو و سفر، عذر موجھی برای مباح شدن توکیل (کسی را به وکالت گرفتن 
از خود) نیست. و نیز عذر موجھی برای مباح شدن رمی جمرات قبل از زوال در ایام 

به پایان رساندن مناسک بر ھر امر دیگری ھرچه باشد، مقدم است  زیرا ؛تشریق نیست
 را به پایان برساند.   گزار برای آن آمده و باید آن  حج و

تواند سوار بر کالسکه یا مانند آن در   دھد، می  رمی جمرات را انجام می که کسی
 ھای جمرات باشد.  کف و طبقات باالتر از پل  طبقه ھم

سمت راست و مکه در سمت  اجمره عقبه، سنت این است که منمی به ھنگام ر
ھا   که سنگ  گزار قرار گیرد. و رمی آن از سمت شمالی آن جایز است درصورتی  چپ حج

محل رمی معتبر است اما اینکه جھت رمی از کدامین  زیرا ؛در محل رمی واقع شوند
 باشد.  سمت باشد، امری وسیع می

 ی آن است.  ه شاخص است و شاخص راھنما و نشانهمکان رمی ھمان حوض محیط ب
زدن   ی از محل رمی دارد. سنگ تر بیشو دیوار شاخص ھریک از جمرات، وسعت 
که  - رسد.  ھا به محل رمی می  ی سنگ  به جمرات از تمام طبقات ممکن است و ھمه

و توسعه متوجه محیط  - ھا در طبقه پایین است  ریزه  ھمان محل جمع شدن سنگ
باشد. و این مقدار به حالت خود   ذراع می ٦رمی بوده نه محل رمی که قطر آن تقریبًا 

 باقی مانده و توسعه نیافته است.
دیگری را وکیل خود قرار دھد و قبل از رمی شخص  ،در رمی جمرات که کسی

وکیل، وداع نموده و مسافرت کند اگر عذری نداشته باشد نه وکیل گرفتن و نه رمی 
کار بوده و حجش ناقص است و وداع وی صحیح نبوده   یح است. و موکل گنهوکیل صح

چون  ؛است. اما اگر معذور بوده، وکیل گرفتن صحیح است اما وداع صحیح نیست
 طواف وداع صحیح نیست مگر بعد از انجام رمی به طور کامل؛ 

 چون بیماری یا عادتھممسافرت کند و طواف افاضه را به دلیل عذری  که کسی
بعد از پایان یافتن  گرچه طواف کند؛ عذر وی برطرف شد گاهھرماھیانه انجام ندھد، 
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را انجام دھد. اما با ھمسرش مقاربت نداشته باشد مگر بعد از طواف    الحجه، آن  ماه ذی
 افاضه.

کار است و باید توبه کند و   و ھرکس طواف افاضه را بدون عذر به تاخیر بیندازد، گنه
 طواف افاضه رکن است و حج جز با آن صحیح نیست.  زیرا ؛ا به جای آوردر   قضای آن

و رمی  احجاج را برای رفتن به عرفات و مزدلفه و من ،شایسته است که ولی امر
تعداد حجاج زیاد  زیرا ؛بندی کند  ھای مختلف دسته  جمرات و طواف خانه در گروه

است و ازدحام شدید؛ و در این امر مصلحت و سالمتی حجاج در مکه و مشاعر نھفته 
ی موسسات و حجاج واجب است که در این زمینه با ولی امر ھمکاری   است. و بر ھمه

 الزم را داشته باشند تا اینکه مصالح ھمه محقق گردد. 
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[کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر و کارگزاران [و فرماندھان مسلماِن خود] اطاعت کنید 
و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر بازگردانید. اگر 

ین داشته باشید که] این [بازگشت به قرآن و سنت، به الله و روز قیامت ایمان دارید، [یق
 ».تر است فرجام برایتان] بھتر و خوش

 نوازل ھدی
باشد و خوردن از آن و   ران یا تمتع است، ذبح ھدی واجب میحج وی قِ  که کسیبر 

تقسیم آن مستحب است. افضل این است که خود ھدی را ذبح کند. و برای او جایز 
اش وکیل   اطمینان یا موسسه مورد اعتمادی را برای ذبح قربانیاست که فردی مورد 

 قرار دھد.
یز نیست. و بھتر آن است ذبح ھدی در تمام حرم جایز است و خارج از حدود آن جا

و مجاورت آن باشد. تا ھم ذبح آسان باشد و ھم خوردن آن و تقسیم آن بین  اکه در من
 حجاج و فقرا میسر باشد.

باشد. اما بر حسب نیاز نقل آن به   ت ھدی بین فقرای حرم میدر اصل توزیع گوش
 خارج از حرم جایز است.
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 نوازل تراشیدن یا کوتاه کردن مو
باشد. و بھترین تراشیدن آن است که با تیغ باشد.   تراشیدن بھتر از کوتاه کردن می 

اشیدن اما استفاده کردن از ماشین آرایشگری برای تراشیدن موھای سر، در صورتی تر
شود که ھمه موھا را بگیرد اما اگر بخشی از موھا باقی بماند، کوتاه کردن   محسوب می

 شود.  مو محسوب می
ی سر و نه تنھا بخشی از آن باشد. و ھرکس   تراشیدن یا کوتاه کردن مو باید از ھمه

است  بخشی از موھا را تراشید یا کوتاه کرد، تراشیدن و کوتاه کردن را ناقص انجام داده
 را کامل انجام دھد.   و باید آن

 نوازل طواف وداع
گزار از مکه خارج شود و طواف وداع را انجام ندھد، واجب است به مکه   چون حج

گناھی بر  را فراموش کرده باشد   یا آن و دانسته ینمرا انجام دھد. و اگر    آنو بازگشته 
 . او نیست

یافتن مناسک مسافرت کند، سپس برگردد و و ھرکس به دلیل عذری قبل از پایان 
 مناسک را به پایان ببرد، گناھی بر او نیست.

طواف وداع را انجام دھد و پس از آن رمی جمرات کند و به سرزمینش  که کسیو 
طواف وداع باید بعد  زیرا ؛بازگردد، رمی وی صحیح است اما طواف وداع صحیح نیست

 از پایان یافتن مناسک انجام شود.
تواند پیاده، سواره و حتی بر دوش   شدید است که نمی  بیماری وی چنان  که سیک

امر واجب به ھنگام  زیرا ؛شود  دیگری طواف را انجام دھد، طواف وداع از وی ساقط می
 شود.  عدم توانایی انجام آن، ساقط می

الزم است فورًا از مکه خارج شود و بعد از دھد  می طواف وداع را انجام که کسیو  
چون بیماری یا جستجوی گمشده یا ھمطواف در مکه نماند مگر به دلیل ضرورتی 

 ی خواب و ...  منتظر ماندن برای ھمراھان یا غلبه

 حکم حج سریع
گزار شبانه به عرفه آمده و در آن توقف کند   حج سریع عبارت است از اینکه حج

 امزدلفه حرکت کرده و تا نیمه شب در آن بماند و پس از آن متوجه منسپس به سوی 
شده و رمی جمره عقبه را انجام دھد و موھای سرش را تراشیده یا کوتاه کند و از 
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احرام خارج شود. و پس از این به سوی مکه رفته و طواف و سعی را انجام داده و 
ت در ایام تشریق را دیگری به نیابت طواف افاضه و وداع را با ھم انجام دھد. رمی جمرا

شود.   از او انجام دھد و خود در روز عید سفر کند. این حج، حج ضعیفان نیز نامیده می
در آن تجاوز از حدود الھی و بازی کردن با شریعت و  زیرا ؛این حج صحیح نیست

 باشد.  می ج اللهمخالفت با اوامر او تعالی و عدم توجه به راه و روش رسول 

ۡو ﴿فرماید:   متعال می الله -١
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
که از فرمان[و احادیث صحیح]ش  سرپیچی  پس کسانی « ].٦٣[النور:  ﴾يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

یا به عذابی دردناک گرفتار  کنند، باید بترسند از اینکه اندوه و بالیی بر سرشان بیاید می
 ».شوند
ِ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢ ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِ�يِه، : «ج قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْحَدَث يِف أ

َ
َمْن أ

 ١.»َ�ُهَو رَدٌّ 
ھرکس در این امر ما (دین و شریعت «فرمود:  ج رسول الله گوید: یم ل عایشه 

 ».  ، آن عمل مردود استد نداشته استوجوآن  دراسالمی) چیز جدیدی ایجاد کند که 

 توجه به مشاعر حج
؛ و نیز رعایت اتوجه به مشاعر حج واجب است که عبارتند از: عرفه، مزدلفه، من

یا کردار زشت و ناپسند در نظافت، سالمت و حفظ حرمت آن و پرھیز از ھرگونه گفتار 
 باشد؛  آن واجب می

در آن عملی انجام که  نیا به شرط ؛حضور در مشاعر در غیر از موسم حج جایز است
مشاعر ھمچون  زیرامانند ارتکاب امور حرام؛  .نشود که با حرمت آن منافات دارد

 باشند و امور حرام بر حسب حرمت مکان، بزرگ خواھند بود.   مساجد می

ِ فَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى ٱلُۡقلُوِب ﴿فرماید:   متعال می الله ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ  ﴾٣٢َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ
[حکِم حج] این است و ھر کس دستورھای دینی و الھی را بزرگ بشمارد، یقینًا « ].٣٢[الحج: 

 ».ھاست ای] از پرھیزگاری دل این [بزرگداشت، نشانه

                                           
 ١٧١٨و مسلم حدیث شماره  ٢٦٩٧متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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 جستن از موسم حج بھره
گزار مناسب این است که مشغول اموری باشد که به سود او و دیگران   برای حج

است. شایسته است علما و دعوتگران از حضور مردم در موسم حج و عمره استفاده 
ھا و منازل دیدار کرده و به پند و اندرز و ارشاد ایشان مشغول   در خیمهھا  آن کنند و با

بیاموزند تا مناسک را به درستی انجام دھند. و ھا  آن بهباشند. و مناسک و امور الزم را 
 حجاج باید از علما و دعوتگران استفاده کافی را برده و خیر زیادی کسب کنند.

را ھا  آن گذرانند که  ھا و وسایل حمل و نقل می  حجاج وقت زیادی را در اتوبوس 
تگران الزم است که در کنند، بنابراین بر علما و دعو  بین مشاعر و مکه جابه جا می

اثنای این نقل و انتقال از فرصت استفاده کرده و به نصیحت و خیرخواھی مردم 
اخالقی و ادب  و آراسته شدن به خوش ارا به ھمکاری در نیکی و تقوھا  آن بپردازند. و

 واال در این سرزمین مبارک تشویق کنند.
باشند، بنابراین شایسته است   از گوشه و کنار دنیا می الله مسافراندرواقع حجاج 

که توانگران و ثروتمندان در مدت اقامت ایشان در مشاعر و مکه، با فراھم نمودن 
 اللهرا مورد اکرام و احترام قرار دھند. و ھا  آن خوراکی و نوشیدنی و محل سکونت و...

 رساند.   کند، یاری می  ای را که به برادرش کمک می  بنده

ثِۡم ﴿فرماید:   متعال می الله -١ ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱلِۡ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

ه] کنید [چرا کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی
 ».یفر استک تردید، الله سخت بی

ُ ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَ ﴿فرماید:   متعال می الله -٢ ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٰنِّ�ِ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَبادٗ  ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُواْ َر�َّ َن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  ۧا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ
برای ھیچ بشری سزاوار نیست که الله « ].٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

ی الله، به جا«به او کتاب و ُحکم [= دانش و فھم] و پیامبری دھد، سپس او به مردم بگوید: 
به خاطر آنکه کتاب «بلکه [سزاوار است که پیامبران به مردم بگویند:] ». بندگان من باشید

دادید،  دادید و از آنجا که [عقاید و احکام آن را به دیگران] درس می [تورات] را آموزش می
 ».[فقیھان و دانشمندان] الھی باشید
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 گانه  های مساجد سه  ویژگی -١٢
 عبارتند از: مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجداالقصی؛گانه   مساجد سه

ی   بنا نمود. قبله ÷ به ھمراه پسرش اسماعیل ÷ مسجدالحرام را ابراھیم -١
که برای  است ای نخستین خانه و شود  شان در آن برگزار می  مسلمانان است و حج

قرار داده نیان پربرکت و مایۀ ھدایت جھا و الله متعال آن رامردم قرار داده شد،  عبادت
 .است

بنا گردیده است.  ای تقو  و اصحابش ساختند. و بر پایه ج اللهمسجدالنبی را رسول 
 و در دنیا َحَرمی جز این دو َحَرم وجود ندارد.

ی مسلمانان و محل سیر رسول   بنا نمود و اولین قبله ÷ مسجداالقصی را یعقوب
 به معراج بود.  ج الله

ھای دیگر است. و به دلیل این   مساجد چندین برابر مکانپاداش نماز در این  -٢
 شود.  است که بار سفر تنھا به سوی این سه مسجد بسته می  ھا و جز آن  ویژگی

َة ُمَباَرٗ� وَُهٗدى ﴿فرماید:   متعال می الله ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت وُِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
إِنَّ أ

ای که برای [عبادت] مردم قرار  در حقیقت، نخستین خانه« ].٩٦[آل عمران:  ﴾٩٦ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ 
 ».داده شد، ھمانی است که در مکه قرار دارد که پربرکت و [مایۀ] ھدایت جھانیان است

ن َ�ُقوَم �ِيهِ ﴿فرماید:   متعال می الله
َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
َس َ�َ ٱ�َّۡقَوٰى مِۡن أ ّسِ

ُ
ََّمۡسِجٌد أ  ﴾ل

تر است در مسجدی [به نماز] بایستی که از روز نخست، بر پایه  شایسته« ]١٠٨[التوبة: 
 ».پرھیزگاری بنا شده است

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ﴿فرماید:   متعال می الله َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ِي َ�َٰرۡ�نَا َحۡوَ�ُۥ لُِ�ِ  ۡقَصا ٱ�َّ
َ
ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ� ٓۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ  ﴾١َ�ُهۥ ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا

اش [محمد] را شبانگاه از مسجد  ه بندهک]  پاک و منّزه است آن [پروردگاری« ].١[اإلسراء: 
ِسیر داد تا برخی از  - ایم ت دادهکه پیرامونش را برک - الحرام به سوی مسجد االقصی

 ».تردید، او ھمان شنوای بیناست بنمایانیم. بی ھای [قدرت] خویش را به او نشانه
يِب ُهَر�َْرةَ 

َ
 ثََالثَِة َمَساِجَد: الَمْسِجِد « قَاَل: ج َعِن انلَّيِبِّ  س َ�ْن أ

َ
 إىِل

َّ
َال �َُشدُّ الرَِّحاُل إِال

قىَْص ، َوَمْسِجِد ج احلََراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسولِ 
َ
 ١».األ

                                           
 با لفظ بخاری ١٣٩٧و مسلم حدیث شماره  ١١٨٩متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
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بار سفر مبندید مگر به قصد سه : «فرمود ج پیامبرروایت است که  س از ابوھریره
 ».مسجد: مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجداالقصی

 گانه  فضل نماز در مساجد سه

ِف «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -١
ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
َصَالٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا أ

 الَْمْسِجَد 
َّ

ََرامَ َصَالٍة ِ�يَما ِسَواُه، إِال
ْ
  ١.»احل

تر از ھزار ھنماز در مسجد من ب: «فرمود ج پیامبرروایت است که  ب از ابن عمر
 ».جز مسجدالحرام استبه دیگر  دمساجنماز در 

ِ  س َ�ْن َجابِرٍ  -٢ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِف َصَالةٍ «قَاَل:  ج أ

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
َصَالٌة يِف َمْسِجِدي أ

 
َّ

ِف َصَالٍة ِ�يَما ِ�يَما ِسَواُه إِال
ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن ِمائَِة أ

َ
ََراِم أ

ْ
ََراَم وََصَالٌة يِف الَْمْسِجِد احل

ْ
الَْمْسِجَد احل

 ٢.»ِسَواهُ 
یک نماز در مسجد من (مسجد «: دفرمو ج پیامبر روایت است که س جابرز ا

آن جز مسجد الحرام که یک نماز در ه النبی) بھتر از ھزار نماز در مساجد دیگر است ب
 .»باشد بھتر از صد ھزار نماز در غیر آن می

يِب َذرٍّ  -٣
َ
ِ  س َ�ْن أ ُْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

َ
فَْضُل: َمْسِجُد رَُسوِل  ج قَاَل: تََذاَكْرنَا َو�

َ
ُهَما أ ُّ�

َ
�

 ِ ِ ج ا�َّ ْو َمْسِجُد َ�يِْت الَْمْقِدِس، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
فَْضُل ِمْن َصَالٌة يِف َمْسِجِدي «: ج ، أ

َ
َهَذا أ

ْرَ�ِع َصلََواٍت ِ�يِه، َونَلِْعَم الُْمَص�َّ 
َ
 ٣».أ

و مسجداالقصی بحث و  یالنبدر مورد مسجد ج پیامبر زدن: گوید یم س ذرواب
بیت د مسجاست، مسجد پیامبر یا  تر لتیبافضھا  آن کردیم که کدام یک از گفتگو می

یک نماز در مسجد من چھار برابر نماز در بیت المقدس «فرمود:  ج المقدس؟ پیامبر
 ».!است ییکن یُمَصّال  هچو است 

 فضل نماز در مسجد قبا

يِت َمْسِجَد ُ�بَاٍء لُكَّ َسبٍْت، َماِشيًا َوَراِكبًا ج اَكَن انلَّيِبُّ «قَاَل:  ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -١
ْ
 ١.»يَأ

                                           
 با لفظ مسلم ١٣٩٥و مسلم حدیث شماره  ١١٩٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابن ماجه ١٤٠٦دیث شماره و ابن ماجه ح ١٤٧٥٠صحیح؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢
 ٨٥٥٣صحیح؛ حاکم حدیث شماره  -٣
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پیاده و سواره به مسجد قبا  شنبه ھر ھفته ج پیامبر« :گوید یم ب از ابن عمر
 ».آمد  می

ِ قَاَل  س ُحنَيٍْف  بِْن  َ�ْن َسْهلِ  -٢ ىَت َمْسِجَد : «ج : قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َر يِف بَيِْتِه ُ�مَّ أ َمْن َ�َطهَّ

ْجِر ُ�ْمَرةٍ 
َ
ُ َكأ

َ
  ٢.»ُ�بَاَء، فََص�َّ ِ�يِه َصَالًة، اَكَن هل

اش وضو   ھرکس در خانه: «فرمود ج اللهرسول  گوید: یم س از سھل بن حنیف
 دھمانن یاجر و پاداشش یبرابگیرد سپس به مسجد قبا بیاید و در آن نماز بخواند، 

 ».پاداش عمره خواھد بود

 حدود حرم شھر پیامبر، مدینه
 از غرب: سنگالخ غربی؛ 
 از شرق: سنگالخ شرقی؛

 از شمال: کوه نور پشت کوه احد؛ 
 ی شمالی آن وادی عتیق است.  دامنهاز جنوب: کوه َعـیر که در 
شود. شکار مکه، عالوه بر گناه   شود، شکارش رمیده نمی  در حرم درختی قطع نمی

 جزا ھم داشت اما شکار مدینه فقط گناه دارد.

يِب َطالٍِب 
َ
ُّ ْ�ُن أ  َكذَ «قَاَل:  ج َ�ْن انلَّيِبُّ  س َ�ْن يلَعِ

َ
ا، َمْن الَمِدينَُة َحَرٌم، َما َ�ْ�َ اَعئٍِر إىِل

ِ َوالَمَالئَِ�ِة  ْو آوَى ُ�ِْدثًا، َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ
َ
ْحَدَث ِ�يَها َحَدثًا، أ

َ
مْجَِعَ�، َال ُ�ْقبَُل أ

َ
َوانلَّاِس أ

 ِ ْخَفَر ُمْسِلًما َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ
َ
ُة الُمْسِلِمَ� َواِحَدٌة، َ�َمْن أ  ِمنُْه رَصٌْف َوَال َعْدٌل، َوقَاَل: ِذمَّ

 قَْوًما بَِغْ�ِ إِذِْن 
َّ

مْجَِعَ�، َال ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف، َوَال َعْدٌل، َوَمْن تََو�
َ
َوالَمَالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ

مْجَِعَ�، َال ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف، َوَال َعْدٌل 
َ
ِ َوالَمَالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ   ٣».َمَوايِلِه، َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

ر تا یوه عاکاز مدینه : «فرمود ج پیامبرروایت است که  س طالب علی بن ابیاز 
را پناه دھد  یگزار بدعتدر آن بدعتی پدید آورد یا  که کسی. فالن نقطه، حرم است

چ توبه و احسان و یھدر روز قیامت  اللهی مردم بر اوست.   و فرشتگان و ھمه اللهلعنت 
سان که  نیبد( ی مسلمانان یکی است  پیمان ھمهکند.   قبول نمی را از او یا هیفد

                                                                                                       
 با لفظ بخاری ١٣٩٩و مسلم حدیث شماره  ١١٩٣متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 با لفظ ابن ماجه ١٤١٢و ابن ماجه حدیث شماره  ٦٩٩صحیح؛ نسایی حدیث شماره  -٢
 با لفظ بخاری ١٣٧٠اره و مسلم حدیث شم ١٨٧٠متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ١١٢٠

 

ھرکس  ).رمسلمانان، امان دھدیتواند به غ ین حق برخوردار است و میشان از ا نیکمتر
ی مردم بر او   و فرشتگان و ھمه اللهو پیمان بسته شده مسلمانی را بشکند، نفرین  امان

 ».شود  از او پذیرفته نمی یا هیچ توبه و احسان و فدیھباد و در روز قیامت 

ْمُت الَْمِدينََة َما : «ج قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  س َ�ْن َجابِرٍ  -٢ َة، َو�ِ�ِّ َحرَّ َم َمكَّ إِنَّ إِبَْراِهيَم َحرَّ
 يَُصاُد َصيُْدَها

َ
 ُ�ْقَطُع ِعَضاُهَها، َوال

َ
بَتَيَْها، ال

َ
  ١.»َ�ْ�َ ال

مکه را حرم قرار داد و من مدینه  ÷ ابراھیم«: فرمود ج پیامبر گوید: یم س جابر
را در بین دو سنگالخ شرقی و غربی حرم قرار دادم. کندن خار و کشتن شکار آن 

 ».ممنوع است

 زیارت مسجدالنبی
برای ھر مسلمانی سنت است که مسجد نبوی را زیارت کند و چون وارد آن شد  -١

رفته و در برابر آن  ج ر پیامبردو رکعت نماز تحیةالمسجد بخواند. سپس به سوی قب

ِ َوَ�َرَ�تُهُ «چنین سالم بفرستد:  اوایستاده و بر  َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�
َ
َالُم َعلَيَْك � » السَّ

سالم و درود بفرستد سپس گامی به  س سپس از سمت راست گامی بردارد و بر ابوبکر
 سالم بفرستد.  س سمت راست برداشته و چنین بر عمر

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ِ  س َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َّ ُرويِح «قَاَل:  ج أ ُ يلَعَ  رَدَّ ا�َّ

َّ
َّ إِال َحٍد �َُسلُِّم يلَعَ

َ
َما ِمْن أ

َالمَ  رُدَّ َعلَيِْه السَّ
َ
  ٢.»َحىتَّ أ

بر من سالم بفرستد،  سھرک: «فرمود ج اللهروایت است که رسول  س از ابوھریره
 ».گرداند تا جواب سالمش را بدھم یبه قطع الله متعال روحم را به من باز م

نه در  ی خود دفن شد    ، در خانهجھان فروبست زاچشم  ج اللهرسول  که گامیھن
مسجد بر روی قبر ساخته نشده است. بلکه مسجد در حیات رسول  نیبنابرامسجد؛ 

ساخته شد و ھم اکنون نیز قبر در داخل مسجد نیست و بلکه در اتاقی مستقل  ج الله
 باشد.  از مسجد می

                                           
 ١٣٦٢مسلم حدیث شماره  -١
 ٢٠٤١و ابوداود حدیث شماره  ١٠٨٢٧حسن؛ مسند احمد حدیث شماره  -٢



 ١١٢١    باب سوم: کتاب عبادات 

 

زیارت مسجدالنبی در مدینه، از مناسک حج یا عمره نیست. و حج و عمره  -٢
شود. و بلکه زیارت مسجدالنبی برای نماز خواندن در آن، در ھر   بدون آن تمام می
 زمانی سنت است. 

يِب 
َ
َما َ�ْ�َ بَييِْت َوِمنرَْبِي َروَْضٌة ِمْن ِرَ�اِض اجلَنَِّة، «قَاَل:  ج َعِن انلَّيِبِّ  س ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

  ١.»َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض 
باغی از  من، خانه و منبران یم: «فرمود ج پیامبرروایت است که  س از ابوھریره

 ».دارد قراروثر) کمن ( ھای بھشت است؛ و منبر من بر حوض  باغ
و دعای مغفرت و آمرزش ھا  آن زیارت قبرستان بقیع و شھدای احد و سالم کردن به

 گوید: بسنت است. و به ھنگام زیارت قبرستان ھا  آن برای

يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْسِلِمَ�، َو�َرَْحُم اُهللا الُْمْستَْقِدِمَ� ِمنَّا « -١ ْهِل ادلِّ
َ
َالُم ىلَعَ أ السَّ

ِخِر�َن، َو�ِنَّا إِْن َشاَء اُهللا بُِ�ْم لََالِحُقونَ وَ 
ْ
سالم بر مومنان و مسلمانان این : «٢»الُْمْستَأ

ه شاءالله ب  گذشتگان و آیندگان ما را مورد رحمت خود قرار دھد. و ما ان اللهدیار؛ 
 ».زودی به شما ملحق خواھیم شد

ْهَل ادلِّ «یا اینکه بگوید: 
َ
َالُم َعلَيُْ�ْم أ يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْسِلِمَ�، َو�ِنَّا، إِْن َشاَء السَّ

َعاِ�يَةَ 
ْ
ُل اَهللا نَلَا َولَُ�ُم ال

َ
ْسأ

َ
مومنان و مسلمانان این ای  سالم بر شما: «٣»اُهللا لََالِحُقوَن، أ

متعال برای ما و شما  اللهزودی به شما ملحق خواھیم شد. از ه شاءالله ب  دیار؛ ما ان
 ».عافیت و سالمتی را خواھانم

 تعظیم آثار
ھای کفار است و امری حرام   تعظیم و توجه به آثار به جای مانده، از عادت 
واقع تعظیم  شود. و در  در آن غلو و افراطی است که منجر به شرک می زیرا ؛باشد  می

شان و خوردن اموال مردم از طریق   الھی است. و تلبیس بر مردم در امر دین شعایرغیر 
 .باشد  باطل می

                                           
 ١٣٩١و مسلم حدیث شماره  ١١٩٦متفق علیه؛ بخاری حدیث شماره  -١
 ٩٧٤مسلم حدیث شماره  -٢
 ٩٧٥مسلم حدیث شماره  -٣





 

 

 

 

 

 

 : باب چهارم
 معامالت

 اند: در این بخش مباحث ذیل مورد بحث قرار گرفته

 خیار در معامله -٢      خرید و فروش -١

 ربا  -٤      معامله سلم -٣

 رھن(گرو) -٦        قرض -٥

 حواله -٨     ضمانت و کفالت -٧

 حجر (ممانعت فرد کم خرد از تصرف در مالش) -١٠        صلح -٩

 شرکت (مشارکت در معامله) -١٢         وکالت -١١

 ھا و مزارع)  مساقات و مزارعه (نگھداری و آبیاری باغ -١٣

 اجاره  -١٤

 عاریه    -١٦        مسابقه -١٥

 و شفاعت در معامالت هشفع -١٨       غصب -١٧

 إحیاء موات  -٢٠   به امانت سپردن مال -١٩

 لقطه و لقیط  -٢٢         جعاله -٢١

 ھبه و صدقه    -٢٤         وقف -٢٣

 آزاد کردن برده -٢٦        وصیت -٢٥



 

 

 

 

 

 کتاب معامالت

 فرماید: الله تعالی می

ِيَن َءاَمُنٓواْ ﴿ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِ َوَذُرواْ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ إَِذا نُودَِي لِلصَّ

�ِض  ٩ٱۡ�َۡيَعۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
َ
واْ ِ� ٱۡ� لَٰوةُ فَٱنتَِ�ُ فَإَِذا قُِضيَِت ٱلصَّ

 ْ ِ َوٱۡذُكُروا َ َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  َوٱۡ�َتُغواْ ِمن فَۡضِل ٱ�َّ ۡو لَۡهًوا  ١٠ٱ�َّ
َ
ْ تَِ�َٰرةً أ ۡوا

َ
�َذا َرأ

ُ َخۡ�ُ  ِ� َوٱ�َّ ِ َخۡ�ٞ ّمَِن ٱللَّۡهوِ َوِمَن ٱ�َِّ�َٰرة ۚ قُۡل َما ِعنَد ٱ�َّ ْ إَِ�َۡها َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗما وٓا  ٱنَفضُّ
ٰزِ�ِ�َ  که برای نماز روز  اید، ھنگامی  که ایمان آورده ای کسانی«: ]١١-٩[الجمعة:  ﴾١١ٱل�َّ

جمعه، اذان گفته شد، به سوی [نماز و] ذکِر الله بشتابید، و خرید و فروش را رھا کنید. اگر 
که نماز  شود] برایتان بھتر است. و ھنگامی  بدانید، این [کاری که به شما دستور داده می

پراکنده شوید و از فضِل الله طلب کنید؛ و  پایان یافت، [برای کسب رزق و روزی] در زمین
که تجارت یا  الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. [ای پیامبر، برخی از این مردم] ھنگامی 

شوند و تو را ایستاده [بر منبر] رھا  ای ببینند، [از اطراِف تو] به سوی آن پراکنده می سرگرمی
بھتر از سرگرمی و تجارت است؛ و الله بھترین آنچه در نزد الله است، «کنند. بگو:  می

  .»دھنده است روزی

 بخش خرید و فروش (بیع) -١
 فرق بین عبادات و معامالت

اسالم دین کاملی است و آمده تا روابط بین خالق و مخلوق را با عبادات تنظیم و 
 گرداند. ھا را پاکیزه و اخالق را آراسته  ھا را پاک، قلب روان

تا معامالت و روابط مانند: خرید و فروش، ازدواج، ارث، حدود، ھدیه  و اسالم آمده
گردد،  ھای رحمت می دادن، وصیت و.... را که موجب ایجاد محبت و باز شدن دروازه

ھا بر اساس عدالت و نیکوکاری تنظیم کند؛ تا مردم با برادری، امنیت،  بین انسان
ی  یت کنند و به دستورات الھی جامهعدالت و مھربانی حق الله و حق بندگانش را رعا

 رود. شمار میه عبادت الله بھا  این ی عمل بپوشانند. و ھمه



 ١١٢٥    باب چهارم: معامالت 

 

 ھای بزرگ در دین توجه به مصلحت
 ھای احکام ادیان الھی بر سه محور است: مصلحت

 شود. اول: دفع مفاسد که ضروریات نامیده می
 شود. دوم: جلب مصالح که نیازھا نامیده می

 شود. ھا نامیده می اساس مکارم اخالق، که خوبی سوم: زندگی بر
 ضروریات با دفع مفاسد از پنج چیز ذیل ممکن است:

 دین .. نفس .. عقل .. آبرو .. و مال.
و جلب مصالح با مباح قرار گرفتن نیازھا و مصالح مشترک بین مردم، بر اساس 

طرف کردن نیازھا احکام شریعت مقرر شده است. به این ترتیب ھر فردی به دنبال بر 
ھا و.... در بین مردم داد و ستد  دست آوردن مصلحت خود با معامالت و اجارهه و ب
 کند. می

و مکارم اخالق بر اساس خوبی و کار نیک کردن در اموری است که زندگی را در 
ی محبت و امنیت با گذشت، بردباری، صبر، نیکوکاری، دلسوزی و مھربانی؛ زیبا،  سایه

 گرداند. تمندانه و سرشار از نشاط میآرام، سعاد

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

امروز دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما «: ]٣[المائدة:  ﴾َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا
 ».ان بھترین] دین برایتان برگزیدمتمام نمودم و اسالم را [به عنو

 کلیدھا و اسباب رزق

 توبه از گناھان و طلب مغفرت در پیشگاه الله 

ْ َر�َُّ�ۡم إِنَُّهۥ َ�َن ﴿فرماید:  می ÷ ی نوح الله تعالی درباره -١ َ�ُقلُۡت ٱۡستَۡغفُِروا
اٗر� َمآَء َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� ١٠َ�فَّ ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� َو�َۡجَعل لَُّ�ۡم َوُ�ۡمِدۡدُ�م  ١١يُۡرِسِل ٱلسَّ

َ
بِأ

نَۡ�ٰٗر�
َ
ٰٖت َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم � گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بخواھید « ].١٢-١٠[نوح:  ﴾١٢َج�َّ

گمان، او بسیار آمرزنده است. تا از آسمان [باران] پیاپی بر شما بفرستد. و شما را با  [که] بی
ھای [سرسبز] بدھد و جویبارھا[ی جاری]  ه شما باغاموال و فرزنداِن بسیار یاری کند، ب

 ».برایتان قرار دھد



 مختصر الفقه االسالمی  ١١٢٦

 

َمآَء ﴿فرماید:  و الله تعالی می -٢ ْ إَِ�ۡهِ يُۡرِسِل ٱلسَّ ْ َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�ٓوا َوَ�َٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِروا
تُِ�ۡم َوَ�  و ای قوم «: ]٥٢[هود:  ﴾٥٢َ�َتَولَّۡواْ ُ�ۡرِمِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� َو�َزِۡدُ�ۡم قُوَّةً إَِ�ٰ قُوَّ

من، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید [و توبه کنید] تا [باران] 
آسمان را پیاپی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گنھکارانه [از حق] روی 

 ».نگردانید

 دعای در پیشگاه الله تعالی

اِع ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
�َذا َس�

ْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ  ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا پیامبر،]  و [ای« ].١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبوا
 - به آنان] بگو که من نزدیکم و دعای دعاکننده راچون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند [

کنم؛ پس [آنان فقط] باید دعوت مرا بپذیرند و به من  اجابت می - ھنگامی که مرا بخواَند
 ».یابند ایمان بیاورند؛ باشد که راه 

نزِۡل َعلَۡينَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ٓ أ ا َمآ�َِدٗة ّمَِن قَاَل ِعيَ� ٱۡ�ُن َمۡرَ�َم ٱللَُّهمَّ َر�ََّنا

ٰزِ�ِ�َ  نَت َخۡ�ُ ٱل�َّ
َ
ِ�َا َوَءاِخرِنَا َوَءايَٗة ّمِنَكۖ َوٱۡرزُۡ�َنا َوأ وَّ

َ
َمآءِ تَُ�وُن َ�َا ِ�يٗدا ّ�ِ  ﴾١١٤ٱلسَّ

ای  بارالھا، ای پروردگار ما، سفره«[دعا کرد و] گفت:  - پسر مریم - عیسی« ].١١٤[المائدة: 
تا عیدی باشد برای امروزیان و آیندگانمان و [ھمچنین]  بفرست[پرغذا] از آسمان بر ما 

 ».ای دھنده ای از [جانب تو] باشد؛ و به ما روزی ده که تو بھترین روزی معجزه

 رعایت تقوای الھی

ُۥ َ�ۡرَٗجا﴿«فرماید:  الله تعالی می -١ َ َ�َۡعل �َّ َوَ�ۡرُزقُۡه ِمۡن َحۡيُث َ�  ٢َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ
ءٖ َ�ۡتَ  ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ ِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ

دھد و او را  کس که از الله بترسد، راه نجاتی برای او قرار می  و ھر« ].٣-٢[الطالق:  ﴾٣قَۡدٗر�
ر کس بر الله توکل کند، او تعالی برایش کافی دھد؛ و ھ از جایی که گمان ندارد، روزی می

ای  رساَند. مسّلمًا الله برای ھر چیزی اندازه گمان، الله فرمان خود را به انجام می است. بی
 ».قرار داده است

َقۡواْ لََفتَۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ۡهَل ٱلُۡقَرىٰٓ َءاَمُنواْ َوٱ�َّ
َ
نَّ أ

َ
ٖت َولَۡو أ

َخۡذَ�ُٰهم بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ 
َ
بُواْ فَأ �ِض َوَ�ِٰ�ن َكذَّ

َ
َمآءِ َوٱۡ� و « ].٩٦[األعراف:  ﴾٩٦ّمَِن ٱلسَّ

] برکات آسمان و زمین را بر آنان  کردند، [درھای آوردند و پروا می اگر اھل آن شھرھا ایمان می
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کردند، آنان  یفِر] آنچه میکانگاشتند؛ پس به [ھای ما را] دروغ  گشودیم؛ ولی [آیات و پیام می
 «. را [به عذاب] فروگرفتیم

 اطاعت از الله و پیامبر

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما﴿«فرماید:  الله تعالی می  ].٧١[األحزاب:  ﴾َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
اعت کند، یقینًا به کامیابی و [بدانید] ھر کس از [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبرش اط«

 ».بزرگی دست یافته است

 دوری از گناھان

يِۡدي ٱ�َّاِس ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ِ َوٱۡ�َۡحرِ بَِما َكَسَبۡت � َظَهَر ٱلَۡفَساُد ِ� ٱۡلَ�ّ

ْ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  ِي َعِملُوا که مردم به سبب گناھانی « ].٤١[الروم:  ﴾٤١ِ�ُِذيَقُهم َ�ۡعَض ٱ�َّ
اند، فساد [و تباھی] در خشکی و دریا آشکار گشته است تا [الله] جزای برخی از  مرتکب شده

 ».اعمالشان را به آنان بچشاند؛ باشد که [به سوی حق] بازگردند

 توکل بر الله تعالی
(الله تعالی) داشته باشد و  یکتا زارساکمعنای توکل این است که فرد قلبا اعتماد بر 

 ھای بدنی و ظاھری به دنبال رزق برود.  با تالش

ِۦۚ قَۡد ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ َوَمن َ�َتَو�َّ

ءٖ قَۡدٗر� ۡ�َ ِ
ُ لُِ�ّ و ھر کس بر الله توکل کند، او تعالی برایش کافی « ].٣[الطالق:  ﴾َجَعَل ٱ�َّ

ای  رساَند. مسّلمًا الله برای ھر چیزی اندازه گمان، الله فرمان خود را به انجام می بیاست. 
 ».قرار داده است

نحوی که شایسته ه فرمود: (اگر شما ب ج کند که پیامبر روایت می س عمر -٢
است بر الله توکل و اعتماد کنید، قطعا الله شما را مانند مرغان که صبح گرسنه بیرون 

 ١دھد). گردند، روزی می شام سیر باز می آیند و می
 استفاده از لحظات عمر با انواع عبادات

ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها ٱۡسُمُهۥ �َُسّبُِح َ�ُۥ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ُ أ ذَِن ٱ�َّ

َ
ِ� ُ�ُيوٍت أ

ٞ وَ  ٣٦�ِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱ�َصالِ  لَٰوةِ رَِجاٞل �َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرة ِ �قَاِم ٱلصَّ َ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ

                                           
  و این متن روایت ابن ماجه است.) ٤١٦٤) و ابن ماجه (ش:٢٣٤٤. صحیح: ترمذی (ش:١
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بَۡ�ٰرُ 
َ
َكٰوةِ َ�َافُوَن يَۡوٗما َ�َتَقلَُّب �ِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡ� ۡحَسَن َما  ٣٧�يَتآءِ ٱلزَّ

َ
ُ أ ِ�َۡجزَِ�ُهُم ٱ�َّ

ُ يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ  ْ َو�َزِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦۗ َوٱ�َّ  ].٣٨-٣٦[النور:  ﴾٣٨ِحَساٖب  َعِملُوا
[این چراغ ھدایت،] در مساجدی است که الله امر کرده است تا [قدر و منزلتشان] گرامی «

برده شود [و] در آنجا بامدادان و شامگاھان او را به پاکی ھا  آن داشته شود و نامش در
برپا داشتن نماز و که ھیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد الله و   بستایند. مردانی

شود بیم دارند. تا  ھا دگرگون می ھا و چشم کند [و] از روزی که دل پرداخت زکات غافل نمی
الله بر اساس نیکوترین کردارشان به آنان پاداش دھد و از فضل خود نیز بر پاداششان بیفزاید 

 ».دھد حساب روزی می کس که بخواھد، بی و الله به ھر 

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ ٱۡ�َۡيَعۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ِ َوَذُروا ْ إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ فَإِذَا قُِضيَِت  ٩فَٱۡسَعۡوا
و لَٰوةُ فَٱنتَِ�ُ َ َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ٱلصَّ ْ ٱ�َّ ِ َوٱۡذُكُروا ْ مِن فَۡضِل ٱ�َّ �ِض َوٱۡ�َتُغوا

َ
ْ ِ� ٱۡ� ا

ِ َخۡ�ٞ ّمَِن  ١٠ُ�ۡفلُِحونَ  ٓواْ إَِ�َۡها َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗماۚ قُۡل َما ِعنَد ٱ�َّ ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ
َ
ۡواْ تَِ�َٰرةً أ

َ
�ذَا َرأ
 �ِ ٰزِ�ِ�َ  ٱللَّۡهوِ َوِمَن ٱ�َِّ�َٰرة ُ َخۡ�ُ ٱل�َّ اید،  ای کسانی که ایمان آورده« ].١١-٩[الجمعة:  ﴾١١َوٱ�َّ

که برای نماز روز جمعه، اذان گفته شد، به سوی [نماز و] ذکِر الله بشتابید، و خرید و  ھنگامی 
. شود] برایتان بھتر است فروش را رھا کنید. اگر بدانید، این [کاری که به شما دستور داده می

که نماز پایان یافت، [برای کسب رزق و روزی] در زمین پراکنده شوید و از فضِل  و ھنگامی 
الله طلب کنید؛ و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. [ای پیامبر، برخی از این مردم] 

ا شوند و تو ر ای ببینند، [از اطراِف تو] به سوی آن پراکنده می که تجارت یا سرگرمی ھنگامی 
کنند. بگو: آنچه در نزد الله است، بھتر از سرگرمی و تجارت است؛ و  ایستاده [بر منبر] رھا می

  ».دھنده است الله بھترین روزی

فرمود: (پروردگارتان  ج کند که رسول الله روایت می س معقل بن یسار -٣
 فرماید: ای انسان خودت را برای عبادت من فارغ گردان قلبت را سرشار از  می
گردانم. ای انسان از من دوری نکن که   نیازی و دستانت را پر از رزق و روزی می  بی

 ١کنم).  نمایم و دستانت را پر از کار و گرفتاری می  دلت را پر از فقر و نیازمندی می

                                           
  ).٧٩٢٦. صحیح: حاکم (ش:١
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 جا آوردنه پیاپی حج و عمره را ب
فرمود: (پیاپی حج و  ج کند که رسول الله روایت می س عبدالله بن مسعود -١

طور که دم آھنگر  برند، ھمان فقر و گناھان را از بین می ،جا آورید که این دوه عمره ب
برند و حج مقبول پاداشی جز بھشت  مواد ناخالصی و زائد آھن، طال و نقره را از بین می

 ١ندارد).

 انفاق در راه الله

ِيَن يُنفِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َثُل ٱ�َّ ِ َكَمَثِل َحبٍَّة مَّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
ُقوَن أ

ُ َ�ِٰسٌع  ۚ َوٱ�َّ ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُء ِ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� َوٱ�َّ
�َبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ

َ
أ

الله انفاق  که اموال خود را در راه  َمَثل [اجر و ثواب] کسانی« ].٢٦١[البقرة:  ﴾٢٦١َعلِيمٌ 
رویاَند که در ھر خوشه یکصد دانه است؛ و  ای است که ھفت خوشه می کنند، ھمانند دانه می

 ».کند و الله گشایشگِر داناست کس بخواھد [پاداش او را] چند برابر می الله برای ھر 

ِعَبادِهِۦ َوَ�ۡقِدُر  قُۡل إِنَّ َرّ�ِ يَبُۡسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن �ََشآُء مِنۡ ﴿ فرماید: الله تعالی می -٢
ٰزِ�ِ�َ  ۥۖ َوُهَو َخۡ�ُ ٱل�َّ ءٖ َ�ُهَو ُ�ۡلُِفُه نَفۡقتُم ّمِن َ�ۡ

َ
ۥۚ َوَمآ أ [ای پیامبر،] بگو: «: ]٣٩[سبأ:  ﴾٣٩َ�ُ

دارد و [یا] تنگ  تردید، پروردگارم [نعمت و] روزی را بر ھر کس که بخواھد، گسترده می بی«
به  - و بھتر از آن - ه الله] انفاق کنید، او به جای آن [مالگیرد؛ و ھر چیزی را [که در را می

 ».دھنده است دھد؛ و او تعالی بھترین روزی شما] بازپس می
فرماید:  الله تعالی می«فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره -٣

 ٢».انفاق کن تا من به تو انفاق کنم«

 ھا  انفاق و کمک به طلبه
دو برادر بودند که یکی به خدمت  ج کند که: (در زمان پیامبر روایت می س انس

کرد از برادر خویش به  کرد، برادری که کار می آمد و دیگری کار می می ج رسول الله
فرمود: شاید تو به خاطر برادرت روزی داده  ج شکوه نمود. پیامبر ج رسول الله

 ٣شوی). می

                                           
 ).٢٦٣١) و این لفظ ترمذی است و نسایی (ش:٨١٠(ش: . حسن: ترمذی١
  ).٩٩٣. مسلم (ش:٢
  ).٢٣٤٥. صحیح: ترمذی (ش:٣
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 رعایت پیوند خویشاوندی
خواھد  فرمود: (ھرکس می ج گوید: شنیدم که رسول الله می س لکانس بن ما

 ١اش زیاد گردد و عمرش طوالنی شود، باید صله رحم داشته باشد). روزی
 کمک کردن ھا  آن رعایت احترام فقیران و به خوبی به

ه مگر غیر از این است که شما ب«فرمود:  ج گوید پیامبر می س وقاص سعد بن ابی
(یعنی دعا و عبادت ». خورید شوید و روزی می تان، یاری می ساکینخاطر ضعفاء و م

ی تحقیر  ه به دید نیبنابراشود.  تان می آنان، باعث پیروزی شما و خیر و برکت در روزی
 ٢به آنان نگاه نکنید).
موجب ھا  آن ی این افزوده آمده است: (دعاھا، نمازھا و اخالصیو در روایت نسا

 ٣شود). و برکت در رزق و روزی شما می رسیدن یاری الله و خیر

 ھجرت در راه الله

�ِض ُمَ�َٰغٗما َكثِٗ�� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ِ َ�ِۡد ِ� ٱۡ� ۞َوَمن ُ�َهاِجۡر ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ يُۡدرِۡ�ُه ٱلَۡموۡ  ۡجُرهُۥ وََسَعٗةۚ َوَمن َ�ُۡرۡج مِۢن بَۡيتِهِۦ ُمَهاِجًرا إَِ� ٱ�َّ

َ
ُت َ�َقۡد َوَ�َع أ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ِۗ َوَ�َن ٱ�َّ و ھر کس در راه الله ھجرت کند، در «: ]١٠٠[النساء:  ﴾١٠٠َ�َ ٱ�َّ
که به قصد ھجرت به   یابد و کسی زمین سرپناه بسیار و گشایش[ی در مصالح دین و دنیا] می

اه مرگش فرا رسد، قطعًا پاداش او بر [عھدۀ] اش خارج شود و آنگ سوی الله و پیامبرش از خانه
 ». الله است و الله آمرزندۀ مھربان است

 فضیلت صبح زود رفتن به سر کار
فرمود:  ج شایسته است که برای طلب رزق صبح زود به دنبال کار بریم. رسول الله

 ٤من برکت بده). ] امِت الله! در صبح زود [سر کار رفتِن ا ی(

                                           
 ).٢٥٥٧و این متن بخاری است و مسلم (ش: )٢٠٦٧. متفق علیه: بخاری (ش:١
  ).٢٨٩٦. بخاری (ش:٢
  ).٣١٧٨(ش:. نسایی ٣
  ).١٢١٢) و ترمذی (ش:٢٦٠٦. صحیح ابوداود (ش:٤
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 واقعیت در معامالتصداقت و گفتن 
 راستگویی و گفتن واقعیت در تمام معامالت بین مردم واجب است:

فرمود: (طرفین معامله تا در  ج کند که رسول الله روایت می س حکیم بن حزام
را دارند، اگر در    اند، حق پشیمانی و فسخ آن مجلس معامله ھستند و از ھم جدا نشده

شان خیر و برکت   ی  را بیان کنند، الله در معامله ھای آن  معامله صادق باشند و عیب
دھد، اما اگر عیب مورد معامله را کتمان کنند و در معامله دروغ بگویند، الله  قرار می

 ١گیرد).  برکت را از معامله آنان می
بر خریدار و فروشنده و.... واجب است که در معامله راست بگویند و عیوب و 

شود و   شان عبادت می  ی  ا بگویند، اگر چنین کنند، معاملهھای واقعی کاال ر  خوبی
 پاداش و ثواب دارد.

در این است که صفات خوب کاال، اندازه دقیق و....  هبه این ترتیب صداقت فروشند
 را بگوید و عیوب کاال را نیز دقیق بگوید.

(ھزینه کاالی)  و صداقت مشتری این است که بدون معطلی و کم کردن، حق
 شنده را بدھد.فرو

اگر فروشنده در معرفی کاال واقعیت را بگوید، راست گفته است. اما اگر در معرفی 
کاال صفات خوب آن را نگوید، دروغ گفته است. اگر بعد از گفتن عیب کاال، آن را 
بفروشد، حقیقت را کتمان نکرده است. اما اگر کاال را بدون معرفی عیوب آن بفروشد، 

کرده است. باید توجه داشت که اگر در معامله صداقت و بیان واقعیت را کتمان 
 واقعیت نباشد، ھرگز برکتی در آن نخواھد بود.

 فضیلت پرھیزکاری در معامالت
بر ھر فرد مسلمان واجب است که خرید و فروش، غذا و نوشیدنی و دیگر روابطش 
طبق سنت باشد و حالل آشکار و واضح را بگیرد و از حرام آشکار و واضح دوری نماید 
و چیزھای مشتبه را که واضح نیست، ترک کند تا دین و آبرویش محفوظ بماند و از 

 وقوع در حرام حفظ گردد. 
فرمود: (قطعا حالل   می ج کند که: شنیدم رسول الله روایت می س نعمان بن بشیر

واضح و روشن است و حرام واضح و آشکار است. و در میان حالل و حرام، امور 

                                           
  ) و این متن بخاری است.١٥٣٢) و مسلم (ش:٢٠٨٢. متفق علیه: بخاری (ش:١
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پرھیز کند، ھا  آن دانند. ھرکس از را نمیھا  آن مشتبھی وجود دارد که بسیاری از مردم،
شبھات بیفتد (و از شبھات  که در نموده است. اما کسی تدین و آبرویش را حفاظ

ھای خود را بچراند که  پرھیز نکند)، مانند کسی است که در حریم چراگاه سلطان، دام
گاه باشید! که ھر پادشاه، حریمی  ھر آن احتمال دارد، وارد چراگاه سلطان بشوند. آ
دارد و حریم الله در روی زمین، محرمات او ھستند. بدانید که در بدن، عضوی وجود 

 ١د که صالح و فساد سایر اعضا، به صالح و فساد آن، بستگی دارد و آن، قلب است).دار
کنند تا مالک آن  بیع (خرید و فروش) این است که مالی را با مال دیگر مبادله می

 شوند و خریدن با پول نیز به ھمین صورت است.
 مواد غذایی با پول.خرند. مثل خریدن   به این ترتیب بیع این است که کاال را با پول می

 به معنای تعویض کاال با پول است، مانند خریدن لباس با دینار.» الشراء«و واژه 

 حکمت مشروعیت خرید و فروش
ھای نقد، کاالھا و .... بین مردم پراکنده است و ھرکس چیزی   از آن جایی که پول

ندارد و کسی دیگر  کند که خودش در اختیار دارد و گاھی انسان به کاالیی نیاز پیدا می
چیزی است که ھمان فرد به آن نیاز دارد و .... به  مالِک  ،دارد و در عوض این فرد

ھمین دلیل الله خرید و فروش را بین بندگانش مباح قرار داده است تا ھمه بتوانند 
و  گرنیننیازھای خود را تھیه نمایند. اگر چنین نبود مردم مجبور به چپاول، سرقت، 

شدند، بنابراین الله خرید و فروش را حالل قرار داده است تا   درگیری می حتی جنگ و
 ھا دفع شود.  ھا محقق گردد و شرارت  این مصلحت

 و بیع (خرید و فروش) به اجماع جایز است و ربا به اجماع حرام است.

َم ٱلّرَِ�ٰوا﴿فرماید:   الله تعالی می ُ ٱۡ�َۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱ�َّ
َ
در حالی که الله، « ].٢٧٥[البقرة:  ﴾َوأ

 ».داد و ستد را حالل و ربا را حرام نموده است

 شرایط صحت خرید و فروش
 شرایط صحت خرید و فروش ھفت تا است:

جز در مواردی که (بر حسب نیاز و مصلحت) ه ب ؛اول: رضایت فروشنده و مشتری
 فردی را مجبور کنند.

                                           
 ). با لفظ مسلم١٥٩٩) و مسلم (ش:٥٢. متفق علیه: بخاری (ش:١
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فروش را داشته باشند، به این صورت که دوم: ھردو طرف معامله شرایط خرید و 
 ھردو آزاد، مکلف و در تصرف و مالکیت عاقل باشند.

 سوم: کاالی مورد معامله، از چیزھای مباح مطلق باشد. 
فروشش را   ی   فروشنده باشد یا در زمان معامله به فروشنده اجازه آِن  زاچھارم: کاال، 

 داده باشند.
 امله، با دیدن یا توصیف کردن مشخص باشد.پنجم: کاال، برای ھردو طرف مع

 ششم: قیمت کاال مشخص باشد.
 ھفتم: فروشنده قدرت و اختیار تحویل کاال را داشته باشد.

خاطر احتمال ه ی در ھوا و.... ب  طور مثال فروختن ماھی داخل دریا یا پرندهه ب
د و از فریب و .... جایز نیست. شرایط فوق برای این است که به کسی ستم نشو

 گیری شود.  ی بین فروشنده و خریدار پیش  درگیری، فریب و ربا در معامله

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

 ْ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا
َ
ٓ أ َ َ�َن بُِ�ۡم  إِ�َّ نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
أ

ِ  ٢٩رَِحيٗما َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ُعۡدَ�ٰٗنا َوُظۡلٗما فََسوَۡف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚ� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  که ایمان آورده  ای کسانی«: ]٣٠-٢٩[النساء:  ﴾٣٠�َِسً�ا

وعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما ھای نامشر راه
[انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به 

گاھانه و] از روی تجاوز و   دارد]. و ھر شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی کس [آ
آوریم و این [کار] برای الله آسان  زودی او را در آتشی [سوزان] درمیستم چنین کند، به 

 ».است

 شود؟   معامله با چه چیز منعقد می
 شود:  معامله با یکی از دو حالت ذیل منعقد می

اول: زبانی؛ به این صورت که فروشنده بگوید: این کاال را به تو فروختم یا این کاال 
و مشتری بگوید: خریدم یا قبول کردم یا ھر اصطالح  در ملکیت و اختیار شماست و....

 رایج دیگر....
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دوم: عملی: به این صورت که پول را تحویل دھد و کاال را بگیرد. مثل اینکه به 
گیرد و مانند اینکه در عرف رایج امروزه در کاالھایی   دھد و نان را می نانوایی پول می

 شود.  فروختم رد و بدل می که قیمت مشخص دارند، بدون اصطالح خریدم و

 فضیلت گذشت در خرید و فروش
گیر و با گذشت باشد تا  شایسته است که فرد مسلمان در معامالت خود آسان

 رحمت الھی شامل حال او گردد.
فرمود: (الله به آن مردی  ج کند که رسول الله روایت می ب جابر بن عبدالله

کند، با گذشت و  خرد یا قرض خود را پرداخت می فروشد یا می رحم کند که وقتی می
  ١آسان گیر است).

 روش تحویل گرفتن کاال 
 گیرند:  کاال را به دو صورت تحویل می

حسی: منظور از تحویل گرفتن حسی این است که کاال یا مال مورد معامله را از  -١
شود یا   گیرد. اگر از چیزھای باشد که با کیل خرید و فروش می  تحویل میفروشنده 
دھند، پس از کیل، وزن و   قرار می ارکنند و به اختیار خرید  کنند یا نقل می  وزن می

 انتقال تا در اختیار مشتری قرار گیرد، تحویل کاال تمام است.
وان تصرف و تحویل ای بین کاال و مشتری است با داشتن ت  حکمی: رابطه -٢

طور مثال مشتری ه صورت حسی، پول و .. تبادل نشود. به گرفتن، ھر چند به ظاھر و ب
دھد و این معامله برای  چک معتبر در دفتر صرافی می ،جای پوله به فروشنده ب

آید و گرفتن چک   حساب میه که قصد تعویض پول را دارد، در حکم دریافت پول ب کسی
که در حساب چک دھنده پول قابل برداشت وجود  نیا شرطه ب ،در جلسه معامله

 آید.   شمار میه داشته باشد، دریافت پول ب

 انواع مردم در خرید و فروش
 مردم در معامالت بر سه دسته ھستند:

داد و ستد  ،کنند ... برخی با ظلم و ستم  برخی از مردم با عدالت، خرید و فروش می
 کنند.  ا احسان داد و ستد میدارند... برخی ھم ھستند که ب

                                           
  ). ٢٠٧٦. صحیح بخاری (ش:١
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فروشد و پول آن را به عدالت   کند، کاال را می  که با عدالت خرید و فروش می کسی
 دھد که به او ظلم شود. کند و نه اجازه می گیرد، نه ظلم می  می

 .استبردار، دروغگو، مکار و ....  ، کاله      کند  که با ظلم و ستم معامله می کسی
کند و در  کند، در خرید و فروش گذشت می  ان خرید و فروش میکه با احس کسی

کند  دھد اما اگر خودش قرضی داشته باشد، سعی می گرفتن طلب از مشتری مھلت می
بھترین مردم در خرید و ھا  این کند.  زود آن را پرداخت کند و در قیمت کاال اضافه نمی
گروه دوم حرام است؛ زیرامال مردم فروش ھستند. در نتیجه کاِر گروه اول جایز و کاِر 

 خورند.  را به ناحق و باطل می

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١
ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ

ُرو � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در « ].٩٠[النحل:  ﴾٩٠نَ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از  حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می فحشا و زشت
کند  ای رحم می فرمود: (الله بر بنده ج کند که رسول الله روایت می س جابر - ٢

 ١گیر باشد).    که ھنگام خرید و فروش و طلب حق خود، آسان

 شرط در معامله
ای که مشروط به شرطی باشد که حرامی را حالل نگرداند یا حاللی را   ھر معامله

 ،منزل شرط کند که پس از فروِش  دهفروشنحرام نگرداند، درست است. مثل اینکه 
شرط کند که چوبی را که خریداری کرده است،  یمشتر سکونت کند. یادر آن  یک ماه
تا منزل برساند یا چوب را برای سوزاندن تکه تکه و آماده کند و تحویل ده، آن را فروشن

 دھد یا منزل را نظافت کند و تحویل دھد و....

 فضیلت کسب حالل

ِيَن َءامَ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزقَۡ�ُٰ�ۡم َ�ٰٓ� ْ ُ�ُوا ُنوا

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ  َّ�ِ ْ ای کسانی که ایمان « ].١٧٢[البقرة:  ﴾١٧٢َوٱۡشُكُروا
ایم بخورید و شکِر الله را به جای  ای که روزِی شما کرده اید، از چیزھای پاکیزه آورده

 ».کنید آورید اگر تنھا او را عبادت می

                                           
 ).٢٠٧٦ش:( بخاری. ١
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ھرگز کسی غذایی بھتر از «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س مقدام -٢
رنج  ھمیشه از دست ÷ داودپیامبر الله، رنجش، نخورده است. و  غذای دست

 ١».خورد خود، غذا می

 ھا  بھترین شغل
ھا و نیازھای مردم متفاوت است، اما بھترین   لیقهسھا با اختالف   کارھا و شغل

که با رعایت  ھایی ھستند ، آنکارھا با توجه به روحیه و وضعیت ھر فردھا و   شغل
ند. به عنوان مثال یکی کشاورزی را دوست دارد، دیگری به شو انجام میشرایط شرعی 

 کارھای صنعتی عالقمند است و برخی کارھای تجاری را دوست دارند.
سوی دیگران ه از باز دست نی آن،با انجام  باید توجه داشت که ھرکاری که انسان

نیاز شود و نیازھایش برطرف گردد، ارزشمند است. آری، اصحاب  دراز کردن بی
کردند اما ھمین که زمان ادای یکی از حقوق   خرید و فروش و تجارت می ج پیامبر

داشت   از عبادت و ذکر الله باز نمی راھا  آن ،ای  رسید، ھیچ تجارت و معامله  الھی فرامی

ذَِن ﴿فرماید:   آوردند. الله تعالی می  جا میه عبادت و حق الله را ب هک نیا تا
َ
ِ� ُ�ُيوٍت أ

ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها ٱۡسُمُهۥ �َُسّبُِح َ�ُۥ �ِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱ�َصالِ 
َ
ُ أ رَِجاٞل �َّ تُۡلِهيِهۡم  ٣٦ٱ�َّ

ِ �قَامِ  ٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ َكٰوةِ َ�َافُوَن يَۡوٗما َ�َتَقلَُّب �ِيهِ  تَِ�َٰرة لَٰوةِ �يَتآءِ ٱلزَّ ٱلصَّ
بَۡ�ٰرُ 

َ
ُ يَۡرُزُق  ٣٧ٱۡلُقلُوُب َوٱۡ� ْ َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦۗ َوٱ�َّ ۡحَسَن َما َعِملُوا

َ
ُ أ ِ�َۡجزَِ�ُهُم ٱ�َّ

ھدایت،] در مساجدی است که الله [این چراغ « :]٣٨-٣٦[النور:  ﴾٣٨َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ 
برده شود [و] در آنجا ھا  آن امر کرده است تا [قدر و منزلتشان] گرامی داشته شود و نامش در

که ھیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را   بامدادان و شامگاھان او را به پاکی بستایند. مردانی
ھا  ھا و چشم کند [و] از روزی که دل از یاد الله و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات غافل نمی

شود بیم دارند. تا الله بر اساس نیکوترین کردارشان به آنان پاداش دھد و از فضل  دگرگون می
 ». دھد حساب روزی می کس که بخواھد، بی خود نیز بر پاداششان بیفزاید و الله به ھر 

                                           
  ).٢٠٧٢. بخاری (ش:١
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 کار کردن
تالش کند تا خودش از  دست آوردن روزی حالله بر انسان واجب است که برای ب

 اش را نیز بدھد، در راه الله از آن انفاق نماید و از دراز کردِن   آن بخورد، مخارج خانواده
ترین درآمدھا ھمان است که فرد از   نیاز شود. حالل بی ،سوی مردمه دست نیاز ب

 رنج خودش یا خرید و فروش مشروع و حالل بخورد.  دست
فرمود: (به الله سوگند که اگر یکی از شما،  ج للهگوید: رسول ا می س ابوھریره

طنابش را بردارد و با جمع کردن و فروختن ھیزم، امرار معاش کند، این کار برای او 
بھتر است از آن که دست گدایی، پیش این و آن، دراز کند. آن ھم معلوم نیست که به 

 ١او چیزی بدھند یا ندھند). 

 دست آوردن  هھدف از کار کردن و رزق حالل ب
کند، ھدفش این باشد که به فرمان و حکم الھی عمل     فرد مسلمان ھرکاری که می

را در  ج کند و پروردگارش را با عمل به دستوراتش خوشنود گرداند و سنت رسول الله
گرداند.... و از ابزار و اسبابی که دستور داده شده   کند زنده  کاری که می

دھد که آن  دھد.... و او را توفیق می  کند.... سپس الله به او روزی نیکو می  استفاده 
 درآمد و روزی را در راه خوب و پسندیده خرج کند....

ِينَ ﴿فرماید:   الله تعالی می  َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡ�ُُمَعةِ  َ�ٰٓ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ ٱۡ�َۡيَعۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ِ َوَذُروا ْ إَِ�ٰ ذِۡكرِ ٱ�َّ فَإِذَا قُِضيَِت  ٩فَٱۡسَعۡوا
 ِ ْ مِن فَۡضِل ٱ�َّ �ِض َوٱۡ�َتُغوا

َ
ْ ِ� ٱۡ� وا لَٰوةُ فَٱنتَِ�ُ َ َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم  ٱلصَّ ْ ٱ�َّ َوٱۡذُكُروا

که برای نماز روز  اید، ھنگامی  ای کسانی که ایمان آورده«: ]١٠-٩[الجمعة:  ﴾١٠ُ�ۡفلُِحونَ 
جمعه، اذان گفته شد، به سوی [نماز و] ذکِر الله بشتابید، و خرید و فروش را رھا کنید. اگر 

که نماز  شود] برایتان بھتر است. و ھنگامی  یبدانید، این [کاری که به شما دستور داده م
پایان یافت، [برای کسب رزق و روزی] در زمین پراکنده شوید و از فضِل الله طلب کنید؛ و 

 ».الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید

                                           
 ).١٠٤٢ش:( مسلم و این بخاری است و) ١٤٧٠ش:( خاریب :علیه متفق .١
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 اموال مشتبه را کجا باید مصرف کنند؟
مصرف کنند. به  شایسته است که اموال مشتبه را در دورترین حد از منفعت بدنی

ترین مخارج بدنی است و سپس آنچه   شود، نزدیک  این ترتیب که آنچه مصرف شکم می
کنند و بعد از این مخارجی است که برای   برای استفاده ظاھری مثل لباس مصرف می

شود. سپس مخارج آذوقه   استفاده میھا  این سواری مثل اسب، ماشین و مانند
 خانواده و ....حیوانات و سوخت مصرفی 

 خطر کثرت قسم خوردن در خرید و فروش
و دروغ در معامله سبب نابودی برکت  ،صداقت و راستگویی در معامله موجب برکت

شود و قسم خوردن زیاد، گرچه ممکن است موجب فروش کاال شود اما خیر و  آن می
 ج الله از آن منع کرده است. رسول ج برکت آن را نابود خواھد کرد و رسول الله

فرماید: (از زیاد سوگند خوردن در معامله، پرھیز نمایید؛ زیرا سوگند زیاد، باعث  می
 ١برد).  آن را از بین می شود ولی خیر و برکِت  فروش کاال می

 گذاری حکم قیمت
گذاری این است که حکومت برای کاالھا قیمت مشخصی  منظور از قیمت

گذاری دو  مشتری نیز ضایع نگردد. قیمتکند تا به مالک ظلم نشود و حق   تعیین 
 حالت دارد:

را به چیزی که راضی ھا  آن گذاری به مردم ستم شود یا به ناحق اول: اگر در قیمت
نیستند، مجبور کنند یا مردم را از چیزی که الله مباح قرار داده باز دارند، چنین 

 گذاری حرام است. قیمت
شود،   گذاری تأمین می یمتدوم: در صورتی که مصحلت مردم فقط با ق

مردم را از افزایش  کاالھای مورد نیازِ  که فروشندگاِن  گذاری جایز است. مثل این قیمت
کس ضرر نکند؛ زیراضرر برای  قیمت بازدارند و قیمت مثل را تعیین کنند. تا ھیچ

 فروشنده و مشتری جایز نیست. 

                                           
 ).١٦٠٧ش:( مسلم. ١
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 تعیین میزان سود تاجران
تاجران محدودیت خاصی ندارد؛ زیراسود در  اصل بر این است که میزان سود

باشد، البته شایسته است که   ، فراوانی و کمی کاال در بازار می  تابع تقاضا و عرضه ،تجارت
گذشت داشته باشد، احتکار نکند و قیمت کاالھای پر مصرف و  ،تاجر در خرید و فروش

 مورد نیاز مردم را گران ننماید. 
ی حاکم مسلمان است که برای   جاب کند، وظیفهھرگاه مصلحت عموم مردم ای

ای تعیین کند که مصلحت فروشنده و مشتری در آن محقق   کاالھا قیمت عادالنه
ای باشد که مشتری ضرر نکند. مثل اینکه   گردد. به این صورت که سود فروشنده اندازه

 تر از آن محدود شود. حدود سود تا یک سوم قیمت و کم

 احتکار
ن است که کاالی مورد نیاز مردم را بخرند و ذخیره کنند تا در بازار احتکار ای 
 یاب شود و قیمت را باال ببرند.  کم

گیری بر مردم است و   احتکار حرام است؛ زیرادر احتکار حرص، طمع و سخت
 شود.  ھرکس احتکار کند گناھکار می

ی جز گنھکار کس«کند که فرمود:  روایت می ج از رسول الله س معمر بن عبدالله
  ١ ».کند احتکار نمی

 کاال و فروش آن به نقدی   خرید نسیه
تر  این است که فردی کاالیی نسیه بخرد و به فردی دیگر به نقد با قیمت کم ٢تورق

 از آنچه خریده بفروشد.

                                           
  ).١٦٠٥. مسلم (ش:١
. الزم به ذکر است که در این مساله نظر مؤلف قول مرجوح و تابع نظر آن عده از فقھا است که با ٢

نسیه معامله که وقتی کاال در برابر پول باشد، ایرادی ندارد که با افزایش قیمت،  استدالل به این
تر   است که در این معامالت کاال را از قیمت واقعی آن، در برابر زمان گران   کنند، این درحالی

، افزایش قیمت بیشتر خواھد بود و این معامله، نوعی ربای   فروشند و ھرچه مدت بیشتر باشد  می
صورت نسیه ه عامله بمنویسد:   میی قرآن کریم و سنت صحیح  مختصر فقه از ادلهدر  نسیه است.

گسترش  ،صورت نسیه، با افزایش قیمته در این ایام معامالت ب: با افزایش قیمت (فروش قسطی)
نقد  ھزینهکه کاال را به قیمتی باالتر از  طوریه یافته که به خرید و فروش قسطی معروف است، ب
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وقتی فردی نیاز به پول نقد داشته باشد و کسی ھم نباشد که به او قرض بدھد، 
کاالیی نسیه بخرد و آن را به فرد دیگری بفروشد تا از پول نقد آن برایش جایز است که 

 استفاده نماید.

 ربونبیع ُع 
ربون این است که خریدار چیزی را بخرد و قسمتی از قیمت آن را منظور از بیع عُ 

به فروشنده بدھد که اگر معامله تمام شد و تنفیذ گردید، آن مبلغ از ھزینه کل آن 
معامله صورت نگرفت، فروشنده آن مبلغ را که گرفته است برای محسوب گردد اما اگر 

ای   ش نگه دارد، این معامله اگر مقید به قید منتظر ماندن به زمان تعیین شدهدخو
 باشد، جایز است.

 خیانت و فریب در معامله
 منظور از فریب در معامله این است که عیب کاال را بپوشاند و به مشتری دروغ بگوید.

 خواھد باشد و در تمام انواع معامالت حرام است. ھمه چیز و با ھرکس که می فریب در
آری، فریب و دروغ در تمام معامالت و حتی تمام امور اعم از کارھای دستی، 

له دروغگویی، اھا و .. حرام است؛ زیرادر این مس  صنعتی، عقود، خرید و فروش
ی، اختالف، قطع رابطه و دوری کاری و ضرر به مردم وجود دارد و موجب درگیر فریب

 گردد.  از یکدیگر می

                                                                                                       
ر قیمت کاالیی نقدًا ھزار ... است. مثًال اگ در برابر زمانفروشند، و این افزایش قیمت صرفًا  آن می

فروشند این نوع معامله از معامالتی  را قسطی به ھزار و دویست ... (تومان) می (تومان) باشد آن
 است که از آن نھی شده است:

َ�ا«فرمود:  ج روایت است که پیامبر س از ابوھریره ِو الرِّ
َ
ْوَكُسُهَما أ

َ
» َمْن بَاَع َ�يَْعتَْ�ِ يِف َ�يَْعٍة، فَلَُه أ

ی  ترجمهو  ».ھر کسی دو معامله در یک کاال بکند، کمترین (قیمت) را بگیرد و گرنه ربا است«
از دو معامله، در  ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عمر نویسد:  می )٢٦٤بلوغ المرام (ص: 

 اند. اند و ترمذی، وابن حبان صحیح دانسته ع فرمود. احمد و نسایی روایت کردهیک معامله من
ھرکس دو معامله در یک معامله انجام داد، یا باید کمترین قیمت را «در روایت ابوداود آمده: 

القول الفصل «آلبانی و » الصحیحه«برای تحقیق بیشتر به  ».بگیرد، یا (اگر چنین نکند) رباست
 عبدالرحمن عبدالخالق رجوع شود. (مترجم)» لفی بیع األج
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ھرکس بر ضّد ما اسلحه به «فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره
دست گیرد، از ما نیست؛ و ھرکس ما را فریب دھد و تقلب و دغل بازی کند، از ما 

  ١».نیست

 فسخ معامله
مان یتواند پش  شنده و مشتری میگویند که ھریک از فرو  إقاله به فسخ معامله می

 شود و از فروش یا خرید کاال رجوع کند.
تواند پشیمان شود و   فسخ معامله رسمی است که ھریک از فروشنده و خریدار می

 ی فسخ مباح است.  و در حق قبول کننده ،در حق فسخ کننده سنت
ھرگاه یکی از دو طرف معامله پشیمان شد یا نیازی که به آن کاال داشت، بر طرف 

تواند قیمت کاال را پرداخت نماید و.... برایش جایز است   گردید یا متوجه شد که نمی
 که معامله را فسخ نماید. 

پشیمانی  ،ھرکس از مسلمانی(فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره
 ٢پذیرد). [پشیمانی او را] از گناھانش می له را بپذیرد، الله روز قیامتدر معام

 شرط جزائی(حقوقی)
شرط جزائی که بین مردم در معامالت رایج است، شرطی صحیح و معتبر است که 
باید به آن عمل کنند. این شرط برای اتمام عقد بیع در وقتش جایز است و با این شرط 

شود. البته اگر عذر   ر دادن حقوق بندگان پیشگیری میاز حرج و مرج و بازیچه قرا
گردد. اما اگر شرط در عرفی زیاد   شرعی وجود داشته باشد، وجوب این شرط ساقط می

از دست رفته یا ضرری که متوجه شخص شده  باشد، واجب است که بر حسب منفعِت 
 ند. است، در حضور حاکم یا قاضی مسلماِن با عدالت و انصاف حکم صادر کن

 خرید و فروش با کفار
 شرطه معامله زراعی، صنعتی، تجاری، ساخت و ساز و.... با کفار جایز است، ب   -١

ربوی یا خیانت  ،که با امور شرعی منافات نداشته باشد. منظور این است که معامله نیا
 و فریب و یا حرام نباشد.

                                           
  ).١٠٢. مسلم (ش:١
  ) و این متن ابن ماجه است.٢١٩٩) و ابن ماجه (ش:٣٤٦٠. صحیح: ابوداود (ش:٢
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ھر فرد مسلمان و  در چیزھایی که از نظر شرعی مباح است، خرید و فروش با -٢
 کافر جایز است.

ھمراه  ج گوید: (در یکی از سفرھا)، با رسول الله می ب عبدالرحمن بن ابوبکر
ای گوسفند، نزد ما  بودیم که یکی از کفار که موھای ژولیده و قامتی بلند داشت با گّله

؟ گفت: »آیا این گوسفندان برای فروش است یا ھدیه«از او پرسید:  ج آمد. رسول الله
   ١یک گوسفند از او خرید (و ذبح کرد). ج خیر. برای فروش است. رسول الله

 کار در مشاغل حرام
رود و فرد مؤمن با ایمانش پاک   شمار میه مشروع و عبادت الله تعالی ب ،کار کردن

ھایی کار کند که   ھا و شغل  ه در اماکن، شرکتاست، بنابراین شایسته مؤمن نیست ک
ھایی که حرام ھستند و   ھای ربوی یا شرکت  پلید و حرام ھستند. مانند: کار در بانک
ی تولید شراب، نوشیدن و خرید و فروش   اماکن موسیقی، رقص، عکاسی، کارخانه

شود و ..   فروخته میھا  آن ھایی که شراب در  خانه هھا و قھو  ، ھتل  ھا  شراب، روسپی خانه
اند، حرام   حرام کرده ج که الله و پیامبرھا  این کار کردن در تمام این اماکن و امثال

باشد و الله پاک است و جز   پلید و حرام می ،ھا  است و تمام درآمدھای حاصل از این راه
ه با گناه بکند و باید توجه داشته باشیم که آنچه نزد الله است  چیز پاک را قبول نمی

 آید.  دست نمی
و کار کردن در مشاغل حرام موجب فتنه، فساد، ھمکاری در گناه و دشمنی است 

نشین   گیرد؛ زیرابا گناھکاران و ظالمان ھمراه و ھم  و در معرض خشم الھی قرار می
 شود.  می

ُۥ َ�ۡرَٗجا﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َ َ�َۡعل �َّ َ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� وَ  ٢َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ
 ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ ءٖ َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ

دھد و او را  کس که از الله بترسد، راه نجاتی برای او قرار می  و ھر« ].٣-٢[الطالق:  ﴾٣قَۡدٗر�
دھد؛ و ھر کس بر الله توکل کند، او تعالی برایش کافی  که گمان ندارد، روزی می از جایی

ای  رساَند. مسّلمًا الله برای ھر چیزی اندازه گمان، الله فرمان خود را به انجام می است. بی
 ».قرار داده است

                                           
  ).٢٠٥٦) و این متن بخاری است و مسلم (ش:٢٢١٦. بخاری (ش:١



 ١١٤٣    باب چهارم: معامالت 

 

ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� ﴿: فرماید  الله تعالی می -٢ ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ ثِۡم  َوَ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡ�ِ َ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی
 ».یفر استک الله سخت

 کار کردن مسلمان در نزد کافر
 برای فرد مسلمان جایز است که با سه شرط نزد کافری کار کند:

اول: خود کار حالل باشد. مانند بنایی، کشاورزی، رانندگی و.... که با کرامت فرد 
 مسلمان منافات نداشته باشد.

 دوم: کاری نباشد که ضررش به مسلمانان برسد. مانند: خیانت یا تجسس و....
کند ذلت و خواری برای فرد مسلمان نباشد مانند آماده و  سوم: در کاری که می

 تقدیم کردن شراب و خوک و.... 
باشد و  انبرای مسلمان ،کار، تخصص و... فرد مسلمانمنفعِت البته بھتر است که 

 کافری را به خدمت بگیرد. ،در صورت نیاز جایز است که فرد مسلمان

بَِت ٱۡسَ� ﴿رماید: ف  الله تعالی می   -١
َ
� َجۡرَت  ٔۡ ِجۡرهُۖ إِنَّ َخۡ�َ َمِن ٱۡسَ�  ٔۡ قَالَۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�ٰٓ

مِ�ُ 
َ
پدر جان، او را استخدام «یکی از آن دو [دختر] گفت: « ].٢٦[القصص:  ﴾٢٦ٱۡلَقوِيُّ ٱۡ�

مانتدار توانی به کار بگیری، آن است که نیرومند و ا تردید، بھترین کسی که می کن [زیرا] بی
 ».باشد [و او چنین است]

مردی از قبیله  س و ابوبکر ج کند که رسول الله روایت می ل عایشه -٢
پیمان  دیل را که از تیرۀ بنی عبد بن عدی و راھنمایی ماھر بود، اجیر کردند. او ھم بنی

آل عاص بن وائل سھمی و بر دین کفار قریش بود. آنان او را امین دانستند و 
شان را به او سپردند و با او وعده گذاشتند که بعد از سه شب، یعنی صبح روز   شتران

 ١.»شان را به غار ثور بیاورد  سوم، شتران

 برخی از معامالت مباح
گوید این کاال را با قیمتی که خریدم در   بیع تولیه: این است که فروشنده می -١

 دھم.  اختیار تو قرار می

                                           
  ).٢٢٦٤. بخاری (ش:١



 مختصر الفقه االسالمی  ١١٤٤

 

ش با سود): این است که فروشنده کاال را معرفی و قیمتش را (فرو بیع مرابحة -٢
 فروشم.  گوید این کاال را با سود مثال پنج ھزار تومان می  کند و سپس می تعیین می

بیع مواضعة (فروش با ضرر): این است که فروشنده کاال را معرفی و قیمتش را  -٣
 فروشم.  ر دو ھزار تومان میگوید این کاال را مثال با ضر  کند و سپس می تعیین می

کنند و   گذاری می بیع مساومة: این است که کاال را با قیمت مشخصی قیمت -٤
 کنند.  سپس با ھمان قیمت اگر فروشنده راضی باشد، معامله می

گوید: تو را در این نصف یا   بیع شرکت: این است که مشتری بعد از قبض کاال می -٥
 ک گردانیدم.یک چھارم کاال که خریدم شری

کنند. مانند:   بیع مبادلة: این است که کاال را با کاالیی دیگر معامله و عوض می -٦
 معامله خرما با پارچه. 

بیع مزایده: این است که مردم را با صدا زدن یا در اطالعیه عمومی دعوت به  -٧
یمت ھای متفاوت به ھرکس که به ق  کنند، پس از پیشنھاِد قیمت  خرید کاالیی می

ی کاالھای   فروشند. معموال فرد یا شرکتی اقدام به فروش مزایده  تری بخرد، می بیش
گذارند   ی خاصی یا اموال فرد مفلسی را به مزایده می  کند. گاھی اموال ورثه  زیادی می

 شود.  و گاھی اموال غنیمت و.... به مزایده گذاشته می
که با احکام خرید و فروش در اسالم  نیا شرطه صورت مزایده جایز است، به فروش ب

 مانند ایجاب و قبول و.... موافق باشد. 
اگر برخی از شرکت کنندگان در مزایده توافق کردند که از مشارکت خودداری کنند 

صورت مشارکتی کاال را بخرند، جایز است اما اگر ھمه توافق کردند که شرکت در ه تا ب
 شود.   ااین موجب ضرر فروشنده میمزایده را ترک کنند، جایز نیست؛ زیر

ْ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َم ٱلّرَِ�ٰوا ُ ٱۡ�َۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱ�َّ
َ
در حالی که «: ]٢٧٥[البقرة:  ﴾َوأ

 ».الله، داد و ستد را حالل و ربا را حرام نموده است

ر نمود. (یعنی  روایت می ب جابر بن عبدالله -٢ کند که شخصی، غالمش را ُمدبَّ
اعالم کرد که  ج گفت: پس از مرگ من، تو آزادی). ولی بعدًا محتاج شد. رسول الله

را در مقابل مبلغی،    خرد؟ نعیم بن عبد الله آن  چه کسی این غالم را از من می
  ١د.قیمت او را به مالکش، تحویل دا ج خریداری نمود. و پیامبر

                                           
  ).٩٩٧(ش:) و این متن بخاری است و مسلم ٢١٤١. بخاری (ش:١



 ١١٤٥    باب چهارم: معامالت 

 

 ای  شرکت در معامالت مناقصه
ه تر ب صورت رقابتی با قیمت بیشه مناقصه بر عکس مزایده است، در مزایده کاال ب

ای را به کمترین قیمت انجام دھد یا  رسد. اما در مناقصه ھرکس کار یا پروژه فروش می
 شود.  کاالیی به کمترین قیمت وارد کند، به او واگذار می

کند که  ینم یفرق- گذارنده مناقصه مناقصه به این صورت است کهبه این ترتیب 
در زمینه مشاغل و تجارت را ای]  ھزینه کاال [یا پروژه -دباش فرد، شرکت یا حکومت

ین آورند تا با کمترین یو از طرف پیمانکاران یکی پس از دیگری مبلغ را پا کندتعیین 
کسی برنده است که کمترین قیمت را نرخ مورد اجرا و اقدام قرار گیرد. در مناقصه 

 برای انجام کار یا پروژه ای پیشنھاد کند و شرایط مطلوب و مورد توافق را دارا باشد.
خرید، کند که  ینم یفرق ؛ای با رعایت شرایط شرعی جایز است معامالت مناقصه
 د. باشھا  این ای و مانند سازی، کارخانه سازی، مسکن ھای جاده اجاره، اجرای پروژه

 مناقصه بر دو نوع است:
ی مشخص  اول: قرارداد وارد کردن کاالیی مباح بر اساس شرایط مشخص با ھزینه

ھا، مدارس و .... یا وارد کردن آب، برق، گاز یا وارد کردن  مانند: مواد غذایی بیمارستان
بر ی این موارد مناقصه  ھای آماده .... در ھمه آالت و انواع فرش لوازم یدکی ماشین

 مورد توافق جایز است.  حسب شرایِط 
ساخت و ساز یا حمل و نقل به این صورت که شرکتی یا ....  اِی  دوم: پیمان مناقصه

سازی،  سازی، ساختمان ای مباح برای حکومت یا.... از نوع جاده قرارداد ایجاد پروژه
دریایی در  ی حمل و نقل زمینی، ھوایی یا طرح اسکان [کارمندان دولت و...] یا پروژه

 بر حسب شرایط مورد توافق جایز است.ھا  این ی برابر مبلغ مشخص.... ھمه

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُوٓ 
َ
ٓ أ َ َ�َن بُِ�ۡم إِ�َّ نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ ا

اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  که ایمان آورده  ای کسانی«: ]٢٩[النساء:  ﴾٢٩رَِحيٗما
ھای نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما  راه

نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به [انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را 
 ». دارد] شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی
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 قراردادھای نگھبانی و تعمیراتی
قرارداد حفاظت و نگھبانی به این صورت است که مؤسسه، شرکت یا فردی با طرف 

سازی  ساختمانی یا جادهی  آالت یا ابزارآالت پروژه بندد که از ماشین مقابل قرارداد می
ای یا مقطعی در مدت  صورت دورهه یا.... نگھبانی دھد یا در صورت نیاز تعمیر کند، ب

ی فرق ؛بندند. این نوع قراردادھا جایز است ی مشخص قرارداد می مشخص با ھزینه
ھا  که صرفا برای نگھبانی باشد یا واردات مواد و ترکیبات مورد نیاز کارخانه کند نمی
ھای دستمزد، مواد  که کار، ھزینه برای ھردو طرف منفعت دارد، به شرط این زیرا ؛باشد

د و ھردو یو مدت زمان کار، مشخص و تعیین شده باشد. تا جدال و درگیری پیش نیا
 طرف باید به محتوای قرارداد مورد توافق عمل کنند. 

طور مثال ه ب اگر تاجری، ساختمان یا ماشینی یا لوازم خانگی مانند یخچالی را
 ؛ زیرافروخت و فرد را ملزم نمود که تا مدت مشخصی از آن نگھبانی دھد، جایز است
 این به مصلحت ھردو طرف است و ھیچ نوع ضرر یا جھالتی در این وجود ندارد. 

 فروش چیزھای شراکتی
اش در  اگر فردی زمین یا کاالیی را که با کسی دیگر شریک بود، فروخت، معامله

ی فروش سھم خود را بدھد،  خودش درست است و اگر شریکش اجازه ی سھمیه
فروش تمام آن کاال درست است و اگر وضعیت نامشخص باشد، مشتری اختیار دارد 

 که بخرد یا فسخ کند.

 برخی از معامالت ناجایز (بیوع ممنوعه)
در اسالم ھر چیزی که خیر، برکت و منفعت داشته باشد، مباح است. و برخی از 

ھا  جھالت، فریب، ضرر برای بازاریھا  آن واع معامالت و کارھا را نیز به دلیل اینکه دران
خیانت و دروغ وجود دارد یا برای بدن، عقل ھا  آن شود یا در توزی می دارد موجب کینه

شود، حرام و ناروا  و.... ضرر دارد که موجب دشمنی، جدال، درگیری و انواع ضررھا می
 ن معامالت به شرح ذیل ھستند:ھستند. برخی از ای

طور مثال ه بیع مالمسه (دست زدن): این است که فروشنده به مشتری، ب -١
ای که دست زدی به ده ھزار تومان مال تو است. این بیع به دلیل  گوید: به ھر پارچه می

 وجود جھالت در کاال و فریب در بیع، فاسد است. 



 ١١٤٧    باب چهارم: معامالت 

 

ای  گوید: ھر پارچه شتری به فروشنده میبیع منابذه (انداختن): این است که م -٢
را که به طرف من انداختی به فالن قیمت خریدارم، این بیع نیز به دلیل وجود جھالت 

 در کاال و فریب در بیع، فاسد است. 
گوید: این سنگ ریزه  ھا): این است که فروشنده به مشتری می بیع حصاة (ریگ -٣

د کرد، به فالن قیمت مال توست. این بیع نیز به را بینداز به ھریک از کاالھا که برخور
 دلیل وجود جھالت در کاال و فریب در بیع فاسد است. 

به ھدف فریب دادن مشتری،  و بدون قصد خرید یبیع نجش: این است که فرد -٤
 فریِب  ،. این کار حرام است؛ زیراھدفدھد پیشنھاد میکاال  ی برای خریدیقیمت باال

 مشتریان است.
ای کرده باشند، اصل معامله درست است و  صورت فوق (یعنی: نجش) معاملهه اگر ب

شود و اگر کاال را با  فردی که با توافق پنھانی قیمت را باال برده باشد، گناھکار می
افزایش قیمت زیاد به مشتری فروخته باشند، مشتری اختیار دارد که معامله را فسخ 

 .دارد ، اختیار فسخدندر زمان فریب خور مشتری ؛ زیرانماید
 ١از نجش در معامله نھی فرمود. ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره 

ھا و ...): این  خبر از قیمت خرید دالل شھر نشین برای صحرا نشین (عشایر بی -٥
د، این وشرف تر از قیمت روز می گران ،خبر کاال را به صحرا نشین بی ،است که دالل

شود؛ جایز نیست. اما اگر  ضرر و فشار مالی که بر مردم تحمیل میمعامله به دلیل 
 فردی از عشایر، بیاید و از دالل بخواھد چیزی برایش بفروشد یا بخرد، ایرادی ندارد.

فروش کاال قبل از تحویل گرفتن جایز نیست؛ زیرامنجر به درگیری و فسخ  -٦
 ی سود زیادی خواھد کرد.متوجه شود مشتر هویژه زمانی که فروشنده خواھد شد، ب

ی باالتر از قیمت  ینه: این است که کاالیی را نسیه تا مدتی معین با ھزینهبیع عِ  -٧
نقدی  -که قیمت نقد آن باشد -تر آن  فروشد و سپس با قیمت کم واقعی آن می

 ؛ زیراخرد، در نتیجه دو بیع در کاال انجام گرفته است. این بیع حرام و باطل است می
آن خرید یا بعد از تغییر  مبلِغ  باشد. اما اگر کاال را بعد از گرفتِن  ای برای ربا می وسیله
  ٢بخرد، جایز است. بیفرکاال از مشتری دیگری بدون حیله و  صفِت 

                                           
  ).١٥١٥) و مسلم (ش:٢٧٢٧. متفق علیه: بخاری (ش:١
داند، در تعریف و حکم و مصداق  . از آن جایی که مؤلف معامله نسیه با افزایش قیمت را جایز می٢

که ھمزمان یک کاال » البیع فی بیعتین«رسد و این معامله را با  نیز متزلزل به نظر می» بیع عینه«
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خرید کاالیی که برادر مسلمانت درحال معامله با فروشنده است: منظور این  -٨
در  ،ده ھزار تومان است متیق بهای  است که فردی درحال خرید کاالیی از فروشنده

تر به  گوید: من مثل این را به نه ھزار تومان یا کم آید و می وسط معامله فرد دیگری می
 فروشم. تو می

ده ھزار تومان  متیقای کاالیی را به  و به ھمین صورت اگر فردی دارد از فروشنده
د: من این کاال را از تو به گوی آید و می خرد و ھنوز معامله تمام نشده فرد دیگری می می

د. چنین خرید و نَ ھم َز ه خرم تا معامله این دو نفر را ب پانزده ھزار تومان می متیق
شود،  شان می توزی بین فروشی به دلیل ضرری که به مسلمین دارد و موجب کینه

 حرام است.
که به شرکت در جمعه متعھد  خرید و فروش بعد از اذان دوم جمعه، برای کسی -٩

است، حرام است و درست نیست و به ھمین صورت دیگر معامالت و خرید و فروش در 
 تمام مساجد حرام است.

خرید و فروش تمام چیزھای حرام، مانند: خرید و فروش شراب، خوک،  -١٠
حرام ھا  این ھا، آالت و ابزار حرام مانند آالت موسیقی و.... خرید و فروش مجسمه

 تجاوز به حدود الھی است.زیرا  ؛است
 جھالت و فریب وجود دارد.ھا  آن معامالتی که در -١١

                                                                                                       
رسد، مخلوط کرده است..... باید دانست که بیع عینه به  یه به فروش میبه دو قیمت نقد و نس

 )٣٦٨٦٢(ص:  خدادھباشد: در فرھنگ لغت  نص حدیث صحیح، حرام است و به شرح ذیل می
علت سودجویی ه که شخصی از کسی ده درم وام طلب کند اما او ب آن ؛بیع العینة نویسد:  می

تو ه که در بازار ده درم قیمت دارد به دوازده درم ب پیراھنی را ،جای پوله بگوید که من ب
در نتیجه وام خود  فروشد و خریدار پیراھن مزبور را به ده درم می ،این معامله فروشم و پس از می
بعضی صورت این بیع را چنین بیان  دو درم سود به بازاری رسانیده است. و دست آورده وه را ب

فروشد آنگاه متقاضی  مبلغ دوازده درم به متقاضی وام میه ا باند که وام دھنده پیراھن ر داشته
فروشد سپس شخص ثالث مجددا پیراھن را  مبلغ ده درم به شخص ثالث (معین) میه ب پیراھن را

گیرد به متقاضی وام  و میا ده درم را که از فروشد و مبلغ ده درم به صاحب اولی آن میه ب
وام دھنده دو درم سود برده است. (از  ود رسیده ومطلوب خه متقاضی ب دھد. در نتیجه می

جای قرض الحسنه ه کشاف اصطالحات الفنون). شخصی از کسی تقاضای قرضی کند اما او ب
جای پرداخت ه آن را عینیه گویند که ب ،از این جھت جنسی را به قیمت باالتری به او بفروشد و
 . دین به عین داده شده است. (از تعریفات)
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و  ؛که ھنوز به دنیا نیامده است یوانیح نجنی ی هچبفروش  :از دیگر معامالت حرام
و گرفتن پول  ؛ای که در پشت حیوان نر است و فروش نطفه ؛فروش بچه شکم حیوان

و پول فروش  ؛گیری حیوان نر و گرفتن پول در برابر جفت ؛گیری شتر نر در برابر جفت
 ؛)گیرد میگری (پولی که زن زناکار  و درآمد حاصل از روسپی ؛سگ و گربه حرام است

ای بدون  کی یا فلهصورت َچ ه صورت مجھول به و فروش ب ؛و دستمزد کاھن و جادوگر
و فروختن چیزھایی که فروشنده توان  ؛و معامله با فریب ؛آن که وزن یا کیل شود

  ی در ھوا و ماھی در دریا و.... ھمه اینا تحویل دادن آن را ندارد مانند فروختن پرنده
 وا ھستند.معامالت حرام و نار

 فروختن میوه قبل از رسیدن و.... که ذکر خواھیم نمود. -١٢

نَصاُب ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنِبُوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلِحُ  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
ۡيَ�ُٰن  ٩٠ونَ َوٱۡ� َما يُرِ�ُد ٱلشَّ إِ�َّ

ِ وََعِن  ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم ٱۡلَعَ�َٰوةَ َوٱۡ�َۡغَضآَء ِ� ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡميِۡ�ِ َو�َُصدَّ
َ
أ

نَتُهونَ  نُتم مُّ
َ
لَٰوةِ� َ�َهۡل أ تردید،  اید، بی ای کسانی که ایمان آورده« ].٩١-٩٠[المائدة:  ﴾٩١ٱلصَّ

شراب و قمار و َانصاب [= ھر چیزی که به عنوان یادواره و نماد، َنصب گردد و عبادت شود از 
کشی [=  ھای فلزی، مقبره صالحان و ...] و تیرھای قرعه ھای سنگی، ضریح قبیل مجسمه

گیرد و امروزه به  انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با وسایل گوناگون صورت می
شود در حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس  آن به عنوان استخاره یاد میاشتباه از 

طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متعال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، 
دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. در ھا  آن پلید [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ پس از

خواھد با شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را  می حقیقت، شیطان
دست ھا  آن از یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای مؤمنان، حال که حقیقت را دانستید،] آیا از

 ».دارید؟ برمی
نباید از کسانی که از روستاھا «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره -٢

شان را خریداری  که به محل بازار برسند، کاالی آورند، قبل از این متاع میبه شھر 
ھا خودتان  نمایید، نباید بر معامله ھمدیگر معامله کنید، نباید به منظور تشویق مشتری

تری را به فروشنده پیشنھاد کنید، نباید  را به عنوان مشتری نشان دھید و قیمت بیش
بفروشند (بگوید این متاع را نزد من بگذار تا با قیمت ا ر دالالن شھر کاالھای عشایر

تری برایت بفروشم)، نباید حیوان شیری را پس از جمع شدن شیر چند روز در  بیش
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ھایش بفروشید، اما اگر کسی چنین حیوانی را خرید و دوشید [و متوجه شد که  پستان
را پسندید قبول   ناین شیر چند روز است نه شیر واقعی حیوان] مختار است که اگر آ

 ١.»کند اما اگر نپسندید آن را با یک صاع (دو کیلو) خرما به صاحبش برگرداند

 فروختن آب، علف و آتش
علف کم  ،برای مسلمانان فروختن چیزھای مصرفی کم ارزش مانند آِب خوردن

(یا کبریت) ھمسایه برای روشن نمودن آتش دیگ و ..  و آتش ،برای مصرف حیوان
ھا را تصرف کند و بفروشد، مگر  نیست. و کسی حق ندارد آب باران و آب چشمهجایز 

ای ذخیره نماید و.... در این  ھا در مشک یا ظرفی یا حوض و برکه اینکه از این آب
 شود و فروش آن جایز است. صورت حکم عوض می

ت، عمومی اس روی زمیِن  که یوقت تر یا خشک باشد تا  و فروش علوفه برابر است که
 جایز نیست.

و فروختن شعله آتش برای روشن کردن آتش یا اخگرھای آتش در صحرا و.... جایز 
 نیست.

ی که الله بین بندگان خود قرار داده، واجب است که به یدر این نیازھای جز
زیاد و ھا  این نیازمندش بدھند و ندادن این چیزھا به نیازمند آن حرام است؛ زیرانیاز به

 سان است و منفعت زیادی دارد. آھا  این دادن

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 حکم افزودن یا کم کردن در کاال 
ی پایین آن را  اگر فردی منزلی را بفروشد، زمیِن طبقه باال و طبقه -١

 شرطه ین را فروخته است، بگیرد. اما اگر زمینی را بفروشد، ھمه چیز آن زم دربرمی
 که چیزی از آن استثنا نکرده باشند. نیا

                                           
  ).١٥١٥) و این متن بخاری است و مسلم (ش:٢١٥٠علیه: بخاری (ش:. متفق ١
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تر یا  اگر فردی زمینی را به متراژ صد متر فروخت، اما بعدا مشخص شد که کم -٢
تر، متعلق  تر بود، متراژ بیش باشد و اگر از صد متر بیش تر است، معامله درست می بیش

د. این در پردازتر را ب متراژ کم غرامتاید تر بود فروشنده ب به فروشنده است و اگر کم
 فسِخ  ی در کار نباشد و زمان اختیارِ فریبخبر باشد و  صورتی است که فرد واقعا بی

 از دست رفته باشد.  ،معامله

 ھای گمراه کننده و مبتذل  ھا و روزنامه فروختن مجله
انحرافی را پخش ھایی که عقاید باطل و  ھا و روزنامه خرید و فروش تمام مجله

ھایی که  ھا و روزنامه داران. مجله کنند. مانند: مبارزه و مخالفت با دین اسالم و دین می
ھا و گناھان و فحشا  حیایی بی به کنند که منجر ھا و مطالب مبتذل پخش می عکس

ھا و ... که ترانه و موسیقی با صدا و  دی ھا، سی ی، کاستیویگردد و نیز نوارھای وید می
کنند که به  ھای مبتذل و فحشا پخش می یر زنان عریان و.... ھرچه در آن حرفتصو

کشاند، خرید و فروش، شنیدن، تماشا کردن، تجارت نمودن در  گناه و فحشا و... می
حرام و ناروا است. و باید توجه داشت که درآمد حاصل از خرید و فروش یا ھا  این تمام

کس دیگر] حالل نیست که از  صاحبش [و ھیچ باشد و برای  حرام میھا  این اجاره
 چنین درآمدی بخورد. 

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

نُفَسُ�ۡمۚ 
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ َ َ�َن بِٱۡلَ�ِٰطِل إِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  که ایمان آورده  ای کسانی«: ]٢٩[النساء:  ﴾٢٩بُِ�ۡم رَِحيٗما

ھای نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما  راه
نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به [انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی 

 ». دارد] شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی

ْ فَلَُهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ْ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم َ�تُوُ�وا ِيَن َ�َتُنوا إِنَّ ٱ�َّ
به راستی کسانی که مردان و زنان « ].١٠[البروج:  ﴾١٠َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب ٱۡ�َرِ�قِ 

مؤمن را شکنجه [و آزار] دادند و پس [از انجام آن کار،] توبه نکردند، عذاب جھنم برایشان 
 ».[مھّیا] است و عذاب آتش [در پیش دارند]
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 ھای تجاری بیمه
ھای  ای را به شرکت بیمه تجاری، قراردادی است که ھر سال مردم مبلغ تعیین شده

کنند تا در ھنگام وقوع خطر یا خسارت و.... شرکت بیمه خسارت  خت میبیمه پردا
 نماید.  احتمالی وارد بر فرد را پرداخت 

ھا به دلیل فریب، جھالت و.... حرام ھستند و از انواع قمار و به ناحق مال  این بیمه
، ی عمر یا بیمه منزل، کاال رود.... فرقی ندارد که بیمه شمار میه مردم را خوردن ب

 آالت و.... باشد.  ابزار

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

َ َ�َن بُِ�ۡم  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

ھای  اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از راه که ایمان آورده  ای کسانی« ]٢٩[النساء:  ﴾٢٩رَِحيٗما
نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما [انجام 
گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به شما 

 ».دارد] ھربان است [و شما را از این کارھا بازمیم

 خرید و فروش چیزھای مضر 
کنند، جایز نیست و فروش  شراب درست میھا  آن ھایی که از  میوه خرید و فروش آب

گذشته و  اسلحه در ھنگام فتنه، معامله حیوان زنده با مرده و فروختن غذاھای تاریخ
آور)، مواد مخدر و دیگر محرمات  (چیزھای نشهفاسد و نیز خرید و فروش انواع شراب 

 به دلیل فساد و ضرری که در پی دارد، جایز نیست. 

 حقوق مؤلفان و مبتکران
ھر مؤلف، مبتکر و مخترعی حقی در برابر کار، ابتکار و اختراع خود دارد که 

ل برد بزند؛ زیراما در تألیف، ابتکار و اختراعش دست  کس حق ندارد بدون اجازه ھیچ
کس حالل نیست مگر با رضایتش و این حق فرد است که در  فرد مسلمان برای ھیچ

رسد، البته باید  اش می باشد و بعد از مرگ فرد، به ورثه اش مال خودش می طول زندگی
تألیف، ابتکار و اختراع برای امت مفید و مؤثر باشد و ھیچ ضرری نداشته باشد، اما اگر 

باید حکومت اسالمی، به ھدف حمایت از مردم، در برابر برای امت ضرر داشته باشد، 
 آوری نماید.  فسادھا و ضررھا، جلوی آن را بگیرد و آن را از بازارھا جمع
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 ، عرفات و مزدلفهاھای من ی زمین  خرید و فروش یا اجاره
، عرفات و مزدلفه، مثل مساجد برای عموم مسلمین شعایر الھی اھای من زمین

جایز نیست. ھرکس این کار را بکند، نافرمان، ھا  آن فروش و اجارهھستند که خرید، 
باشد. اما اگر به   گناھکار و ظالم است و اجاره و درآمد حاصل از این راه حرام می

 نیازمندی بدھد گناھی بر فرد نیست. 
تواند برای مصلحت مسلمین در این اماکن خیمه نصب کند و  و حاکم مسلمان می

 جایز است که کرایه بگیرد. ھا  این کشی و نگھبانی از نصب، برقھای  برای ھزینه
تواند،  ای نصب و برای سکونت آماده کند می و ھرکس در فضای باز این اماکن خیمه

رساند، بگیرد. اگر اضافه بگیرد حرام  کرایه مانند آن را به خاطر نفعی که به مستأجر می
 ی مردم است.  لحت و مال عامهاست و گرفتنش جایز نیست. چون سودجویی از مص

ۡهَر ٱۡ�ََراَم ﴿فرماید:  الله تعالی می ِ َوَ� ٱلشَّ ْ َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ ْ َ� ُ�ِلُّوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ّ�ِِهمۡ   ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ� ٱلَۡهۡدَي َوَ� ٱۡلَقَ�ٰٓ�َِد َوَ�ٓ َءآّمَِ� ٱۡ�َۡيَت ٱۡ�ََراَم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمِن رَّ
اید، [حرمت] شعایر الھی و ماه حرام و [ھمچنین  ای کسانی که ایمان آورده«: ]٢[المائدة: 

ه فضل و رضایِت کالحرام  دار و راھیان بیت  ھای قالده نشان و قربانی حرمِت] قربانی بی
 ». [را نگه دارید] طلبند پروردگارشان را می

 خرید و فروش نسیه 
 نسیه بر دو قسم است:صورت ه معامله ب

کند. این معامله  بعد از مدتی پرداخت میرا گیرد و پول  اول: کاال را نقدا تحویل می
 گویند. را نسیه یا قسطی می

گیرند که به این  کنند و بعد از مدتی کاال را تحویل می دوم: اول پول را پرداخت می
 گویند. بیع سلم می

 ی فوق جایز است. ھر دو معامله

 قسطی معامله
ی نسیه و جایز است. در معامله نسیه تمام  ھای معامله معامله قسطی یکی از صورت

کنند. اما در معامله  ھزینه کاال را در یک مدت مشخص مثال شش ماه بعد پرداخت می
ترین احکام قسطی به  کنند. مھم ھای متعدد پرداخت می قسطی ھزینه را در قسط

 شرح ذیل است:
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گذاری و قرض الحسنه، ماشین،  ھای سرمایه  ک یا صندوقجایز است که بان -١
صورت نقد یا نسیه به مردم بفروشد و برای مشتری جایز ه زمین و.... بخرد و سپس ب

که خریده بفروشد؛ زیرااین بیع عینه است که  نیست که ماشین و... را به ھمان کسی
 اگر خواست به کسی دیگر بفروشد. نیبنابراباشد.  شرعا حرام می

خاطر مدت یا زمان پرداخت اقساط افزایش ه جایز است که قیمت کاال را ب -٢
فروشد و به  طور مثال کاالیی را به صد ھزار تومان نقد میه دھند، به این صورت که ب

شرطی ه فروشد، این معامله ب صد و بیست ھزار تومان شش ماھه یا در سه قسط می
 ،مجبور دِ اکه افزایش خیلی زیادی در قیمت به خاطر مدت نباشد و از افر جایز است

 سوء استفاده نکنند.
خاطر ه مستحب است که برای رعایت حال مشتری در معامله نسیه یا قسطی ب -٣
خاطر احسانی که به ه ای که چنین کند، ب قیمت را افزایش ندھند، ھر فروشنده ،زمان

 ر دریافت خواھد نمود.مشتری نموده است، ثواب و اج
خاطر مدت و اقساط باال ه اما اگر به ھدف دریافت سود و تعویض کاال، قیمت را ب

 ھا را مشخص کنند. ببرد و افزایش دھد، مباح است البته باید زمان پرداخت قسط
خاطر دیرکرد در اقساط چیز اضافه بگیرد؛ ه برای فروشنده جایز نیست که ب -٤

تواند که کاال را به گرو بگیرد تا تمام  رود. البته می شمار میه ب زیرااز نوع ربای حرام
 طلبش را از مشتری دریافت کند.

موقع پرداخت نماید، درست نیست که ه ھای خود را ب  اگر مشتری نتواند قسط -٥
برای اقساط باقیمانده شرط تعیین کنند و جایز نیست که فروشنده براساس قوانین 

اش را تعیین نماید. بلکه  کاری توان در پرداخت، درصد ربای طلبربوی، برای مشتری نا
 واجب است که به مشتری تنگدست، تا مدتی مھلت بدھد.

ْ َخۡ�ٞ ﴿فرماید:  الله تعالی می قُوا ن تََصدَّ
َ
�ٖ� َوأ �ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ َميَۡ�َ �ن َ�َن ُذو ُعۡ�َ

و اگر [شخِص بدھکار،] تنگدست بود، تا « ].٢٨٠[البقرة:  ﴾٢٨٠لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
[ھنگام] گشایش [و توانایِی بازپرداخت، به او] مھلت دھید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] 

 ».بخشیدن آن [بدھی] برایتان بھتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید
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 وفای به عھد در معامالت حرام 
در مورد واجب است که به عھد و پیمان در معامالت شرعی عمل کنند. اما 

عقدھا و معامالت  د،باش که ربوی، تجاری، عقد نکاح و... کند فرقی نمیمعامالت حرام، 
ھایی فاسد شوند، واجب است که  حرامی که در اصل فاسد باشند یا با اسباب و علت

 فسخ گردند.

ْ بِٱلُۡعُقودِ َ�ٰٓ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١  ۡوفُوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
ای «: ]١[المائدة:  ﴾�

 ».ھا[یتان] وفا کنید اید، به پیمان کسانی که ایمان آورده

ْۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا َوَما
 ۖ َ ُقواْ ٱ�َّ َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب َوٱ�َّ و آنچه که رسول الله به شما داد، بگیرید و « ].٧[الحشر:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 .»کیفر است از آنچه که شما را از آن نھی کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید که الله سخت
فرمود: (ای مردم! الله پاک است و  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره -٣

کند. الله مؤمنان را به چیزی دستور داده  ی) پاک و حالل را قبول نمی به جز (صدقه

ّيَِ�ِٰت ﴿فرماید:  که رسوالن را دستور داده بود. الله متعال می َها ٱلرُُّسُل ُ�ُواْ مَِن ٱلطَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُ  ْ َ�ٰلًِحا ای پیامبران، از [غذاھای] «: ]٥١[المؤمنون:  ﴾٥١وَن َعلِيمٞ َوٱۡ�َملُوا
گاھم پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دھید. یقینًا من از آنچه انجام می  ».دھید آ

ِيَن َءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزقَۡ�ُٰ�مۡ ﴿فرماید:  و می َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ای «: ]١٧٢[البقرة:  ﴾َ�ٰٓ

 ».ایم بخورید ای که روزِی شما کرده اید، از چیزھای پاکیزه ایمان آوردهکسانی که 
کند تا اینکه با مویی  سپس مردی را یادآور شد که مسیر سفری طوالنی را طی می
گوید: یا رب!  کند و می ژولیده و بدنی غبار آلود، دست ھایش را به سوی آسمان بلند می

ش (و پولش) از حرام است و با حرام تغذیه که خوراکش، نوشیدنی ھای یا رب! درحالی
 ١.شود؟) کرده است! چگونه دعای چنین فردی اجابت می

 محاقله (فروش گندم در خوشه)
محاقله این است که گندم را در خوشه با گندم معامله کنند، این معامله جایز 

در این معامله  ؛ زیراربا -٢جھالت در وزن و کیفیت.  -١نیست؛ زیرادو ایراد دارد؛ 
 ھرگز وزن دقیقی مشخص نیست.

                                           
  ).١٠١٥. مسلم (ش:١
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 حکم مزابنه
صورت وزنی ه مزابنه این است که خرمای روی درخت را با خرمای چیده شده ب 

 معامله کنند، این معامله نیز مثل محاقله جایز نیست. 
ه (فروش لاز معامالِت: محاق ج کند که رسول الله روایت می س انس بن مالک

خاضره (فروش میوه نارس) و مالمسه (فروش با دست زدن به گندم در خوشه) و م
کاال) و منابذه (پرتاب کاال و سلب اختیار از مشتری) و مزابنه (فروش خرمای روی 

 ١طور تخمین)، منع فرمود.ه درخت در برابر خرمای چیده شده ب

 هریّ بیع َع 
ریب در این ی خرمای چیده شده با خرمای روی نخل، به دلیل وجود ربا و ف معامله

ه در حالت نیاز که جایز است، به این صورت که ریّ جز معامله عَ ه معامله، جایز نیست، ب
تر از پنج  که بیش نیا شرطه خرمای روی نخل را بچینند و با خرمای سال گذشته ب

 وسق نباشد و در ھمان مجلس تحویل بگیرند و عوض کنند.
از فروش میوه تا زمانی که نرسیده باشد، منع  ج کند که (پیامبر روایت می س جابر

جز در مقابل درھم و دینار، منع کرد. مگر معامله ه فرمود و ھمچنین از فروش آن، ب
  ٢را جایز قرار داد).  ه، که آنریّ عَ 

 خرید و فروش اعضای بدن انسان
خرید و فروش عضوی از بدن انسان قبل از مرگ یا بعد از مرگش جایز نیست،  -١

دید) به عضوی از بدن میتی نیاز پیدا کرد و َش  اگر کسی در حالت اضطرار (مجبورِی  اما
جز با پرداخت ھزینه برایش فراھم نشد، برای دفع ضرر جایز است. اما پول گرفتن در 
برابر فروش اعضای بدن حرام است. اگر فردی عضوی از بدنش را بعد از مرگش اھدا به 

 به او دادند، ایرادی ندارد. نیازمند نمود و در برابر چیزی
فروختن خون برای درمان و .... جایز نیست. اما اگر بیماری به خون نیاز پیدا  -٢

شد، برای بیمار جایز است که آن را بخرد ولی خوردن پول  کرد و جز با پول پیدا نمی
 آن برای فروشنده، حرام است.

                                           
  ).٢٢٠٧. بخاری (ش:١
  ).١٥٣٦) و این متن بخاری است و مسلم (ش:٢١٨٩. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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 معنای غرر
و... را پوشیده باشند، به این صورت  غرر این است که از شخص واقعیت باطنی کاال

که عیب در ظاھر مشخص نباشد، یا مجھول باشد یا خریدار از درک و دریافت عیب کاال 
 ناتوان باشد یا برایش اصال مقدور نباشد که عیب آن را پیدا کند.

 بیع غرر و قمار 
معامله غرر و قمار از معامالت خطرناک، تخریب کننده و حرامی است که  
موجب  ،ھای تجاری بزرگی را ورشکست نموده است و بدون تالش و کار مانساز

ھا،  ثروتمند شدن افرادی و فقیر شدن کسان دیگر شده است، در نتیجه درگیری
معامالت شیطانی است که ھا  این ی درپی داشته و ھمهرا ھا و...  ، کینه  ھا دشمنی

 شان را فریب داده است.  داران یھودیان و طرف

ۡزَ�ُٰم ﴿فرماید:  تعالی می الله
َ
نَصاُب َوٱۡ�

َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ن يُوقَِع  ٩٠رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
ۡيَ�ُٰن أ َما يُرِ�ُد ٱلشَّ إِ�َّ

لَٰوةِ� بَۡيَنُ�ُم ٱلَۡعَ�َٰوةَ  ِ وََعِن ٱلصَّ ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ َوٱۡ�َۡغَضآَء ِ� ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡمۡيِ�ِ َو�َُصدَّ
نَتُهونَ  نُتم مُّ

َ
تردید، شراب و  اید، بی ای کسانی که ایمان آورده« ].٩١-٩٠[المائدة:  ﴾٩١َ�َهۡل أ

عبادت شود از قبیل قمار و َانصاب [= ھر چیزی که به عنوان یادواره و نماد، َنصب گردد و 
کشی [= انتخاب  ھای فلزی، مقبره صالحان و ...] و تیرھای قرعه ھای سنگی، ضریح مجسمه

گیرد و امروزه به اشتباه از  قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با وسایل گوناگون صورت می
طلب  شود در حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس آن به عنوان استخاره یاد می

خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متعال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، پلید 
دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. در ھا  آن [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ پس از

خواھد با شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را  حقیقت، شیطان می
دست ھا  آن یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای مؤمنان، حال که حقیقت را دانستید،] آیا ازاز 

 ».دارید؟ برمی
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 مفاسد قمار
 ی بزرگ در پی دارد: قمار دو مفسده

باره به ناحق مال   خورند به این صورت که یک نفر، یک اول: مال مردم را به ناحق می
 ؛ زیراآورد دست میه حمت مال زیادی بدھد و دیگری بدون ز میدست زیادی از 

 بندی و قمار است.  شرط
آید و موجب دوری از ذکر  توزی و درگیری پدید می دوم: بین دو طرف قمار کینه

 شود. الله و واجبات می

 خیار(داشتن اختیار در معامله) -٢
 حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله

داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسالم است؛ زیرابسی اوقات افراد بدون  
کند، در نتیجه ھردو طرف  گیری درست در قیمت، معامله می دقت، فکر و تصمیم

شوند. به ھمین دلیل اسالم به دو طرف معامله فرصتی  شان پشیمان می معامله یا یکی
و طرف معامله چنین حقی دارند تا در شود و د داده است که حق اختیار نامیده می

 حین معامله بتوانند تصمیم درستی برای معامله کردن یا فسخ آن بگیرند.
فرمود: (طرفین معامله تا در  ج کند که رسول الله روایت می س حکیم بن حزام

اند، حق پشیمانی و فسخ آن را دارند، اگر در  مجلس معامله ھستند و از ھم جدا نشده
شان خیر و برکت قرار   ی  دق باشند و معایب آن را بیان نمایند، الله در معاملهمعامله صا

دھد، ولی اگر عیب مورد معامله را کتمان کنند و در معامله دروغ بگویند الله برکت  می
  ١سازد). معامله آنان را محو می

 اقسام داشتن حق اختیار 
 به شرح ذیل است:ھا  آن باشد که مشھورترین داشتن حق اختیار بر چند نوع می

ی خرید و فروش، صلح،  خیار مجلس: داشتن حق اختیار برای دو طرف معامله - ١
گیرد، ثابت است و حق دو طرف  یابی به مالی صورت می اجاره و... که به ھدف دست و

 باشد. معامله می

                                           
 ).١٥٣٢ش:( مسلم و ین متن بخاری استا و) ٢٠٧٩ش:( بخاری :علیه متفق .١
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باشد.  از زمان شروع معامله تا جدا شدن دو طرف معامله می ،اختیار داشتِن  و مدِت 
اعتبار اعالن کردند، دیگر حق اختیاری  داشتن حق اختیار را بی ،اگر دو طرف معامله

اعتبار اعالن کرد، برای دیگری  ماند اما اگر یکی از دو طرف حق اختیار را بی باقی نمی
شود، البته از ترس  عامله الزامی میماند. اما وقتی جدا شدند م حق اختیار باقی می

 استفاده کردن حق اختیار زود جسله معامله را ترک کردن حرام است. 
اختیار شرط: این است که ھردو یا یکی از دو طرف معامله داشتن حق اختیار  -٢

کند و این درست است و از زمان معامله  را تا مدت مشخصی ھر چند طوالنی، شرط می
تمام  زا شود و بعد ر زمان تمام شدن مدت، حق اختیار نیز تمام میشود و د شروع می

 گردد. معامله الزامی می ،شدن مدت
شود؛  و اگر داشتن حق اختیار را در وسط مدت خیار باطل اعالم کردند؛ باطل می 

 زیراحق ھردو است.
 داشتن حق اختیار در صورت اختالف در کاال و ھزینه: اگر در مقدار قیمت کاال -٣

یا خود کاال یا اصل معامله یا صفت معامله اختالف کردند و ھیچ کدام دلیل روشنی 
نداشتند، قول فروشنده با قسم معتبر است و مشتری بین قبول معامله یا فسخ آن 

 مختار است. 
آورد، به این   خیار عیب: منظور از عیب، ایرادی است که قیمت کاال را پایین می -٤

تواند کاال را برگرداند   یی خریداری نمود و در آن عیبی دید، میترتیب وقتی فردی کاال
ی ایراد وارد بر کاال نگھدارد. به این صورت   و پول خود را بگیرد یا کاال را با کسر ھزینه

گذاری  کنند و سپس کاالی معیوب را قیمت که قیمت کاالی سالم را مشخص می
گیرد اما اگر در این اختالف کردند که  ی کسر قیمت را باز پس می نمایند و ھزینه می

حیوان یا خراب شدن مواد غذایی، در کجا بر کاال وارد شده  نگِی لَ  یی مانندھا عیب
قول فروشنده با قسم معتبر است یا معامله را فسخ کنند و فروشنده کاالی خود  ،است

 و خریدار پول خود را تحویل بگیرد. 

 برگرداندن کاال بعد از تحویل گرفتن
وقتی مشتری کاال را تحویل بگیرد و از آن استفاده کند، حق ندارد آن را به 

 فروشنده برگرداند، مگر آن که کاال معیوب باشد.
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و برای فروشنده جایز نیست که شرط کند که جنس فروخته شده پس گرفته و 
مشتری از داشتن حق اختیار در کاال و جنس  ،شود؛ زیرادر این شرط تعویض نمی

 گردد.  ای که فریب خورده (ضرر فاحش کرده) است، محروم می و معامله معیوب
 هک نیا شرطه و اگر فروشنده و مشتری توافق کردند که کاالی فروخته شده را ب

 کند که مشتری کاالی دیگری بخرد، این شرط باطل است. فروشنده قبول 
ی  خیار غبن (ضرر): منظور از غبن این است که فروشنده یا مشتری در معامله - ٥

کاالیی ضرر زیادی متحمل شوند که از رسم و عرف خارج باشد و این حرام است و 
ی فریب دھند که ضرر زیادی متحمل شده باشد، اختیار دارد  ا ھرگاه فردی را در معامله

سخ نماید. مثل اینکه برخی از تاجران بروند و بیرون از که کاال را نگھدارد یا معامله را ف
خبرند، فریب دھند یا فردی  ھا بی شھر کاروان تجاری را که از راه دور آمده و از قیمت

که از  نیاکند و قیمت کاالیی را بیش از حد باال ببرد یا  گرمیکه قصد خرید ندارد، بازار 
امله را ھم به خوبی نداند. در تمام این و چانه زدن در مع دشته باشھا خبر ندا قیمت

 باشد.  ، محفوظ میاست موارد حق فسخ معامله برای فردی که فریب خورده
کاال یا  ،دن): منظور از تدلیس این است که فروشندهداب یفرخیار تدلیس ( - ٦

که واقعیت نداشته باشد. مثل اینکه تا  حیوان را با ظاھری مرغوب عرضه کند درحالی
شیری را ندوشد که شیر زیاد در پستانش جمع شود و مشتری گمان  حیواِن  ،زچند رو

شیر زیادی دارد و مانند این....، این کار حرام است. اگر چنین  ،کند که این حیوان
چیزی اتفاق بیفتد مشتری مختار است که معامله را فسخ کند یا حیوان را نگھدارد و 

دوشیدن شیر خواست معامله را فسخ کند، باید  معامله را قطعی نماید. اما اگر بعد از
 یک صاع خرما در عوض شیری که دوشیده به فروشنده بدھد.

داشتن حق اختیار در ھنگام خیانت در معامله: اگر قیمت جنس یا کاال بیش  - ٧
تر است؛  از قیمت واقعی بود یا مشخص شد که قیمت کاال از آنچه فروشنده گفته کم

ی تفاوت قیمت را از فروشنده بگیرد یا  که کاال را نگھدارد و ھزینهمشتری اختیار دارد 
معامله را فسخ کند، مثل اینکه یک کتاب ده ھزار تومانی را پانزده ھزار تومان به 
مشتری بفروشد و سپس مشخص شود که فروشنده دروغ گفته است، در چنین 

خته است یا فسخ معامله را اضافی که پردا  گرفتن ھزینه اختیارِ  ای مشتری حِقّ  معامله
 دارد.
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و حق اختیار در بیوع تولیه (فروش بدون سود، شرکت، مرابحه (فروش با سود) و 
باید فروشنده و مشتری ھا  این تمام در مواضعه (فروش به ضرر) معتبر و ثابت است و

 رأس المال (قیمت خرید) را بدانند.
که مشتری تنگدست یا عسار (مشتری تنگدست): ھرگاه مشخص شد خیار اِ  -٨

 تواند معامله را فسخ کند.  بدحساب است، فروشنده اگر خواست برای حفظ مالش می
خیار دیدن کاال: ھرگاه مشتری کاالیی را که ندیده است، بخرد و شرط کند که  -٩

کند، پس از دیدن جنس یا کاال حق دارد که آن را با  معامله را قطعی می ،پس از دیدن
 از پیش تعیین شده تحویل بگیرد یا آن را به فروشنده برگرداند. ھمان قیمِت 

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

نُفَسُ�ۡمۚ إِ 
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ َ َ�َن بُِ�ۡم إِ�َّ نَّ ٱ�َّ

اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  که ایمان آورده  ای کسانی« ].٢٩[النساء:  ﴾٢٩رَِحيٗما
ھای نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما  راه

ھمانا الله [نسبت] به [انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ 
 ». دارد] شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی

 َسَلم بیع -٣
 انواع معامالت

 انواع معامالت از نگاه تحویل دادن به مشتری بر چھار نوع است:
خرد و  ان میمی نقدی به این صورت که کتابی را مثال به ده ھزار تو اول: معامله

 گیرد، این جایز است.  دھد و کتاب را تحویل می جا پول را می ھمان
شود: مثل اینکه  ای که در آن کاال و پول بعد از مدتی تحویل داده می دوم: معامله

ده میلیون تومان تحویل  مِت یق ماشینی با فالن مشخصات را بعد از یک سال به
 ردو نسیه است.جایز نیست؛ زیراجنس و کاال ھ  دھد. این معامله مشتری می

گیرد، بیع  دھد و پس از مدتی کاال یا جنس را تحویل می سوم: پول را اول تحویل می
 باشد.  سلم ھمین است و جایز می

دھد. مثل اینکه  گیرد و بعد از مدتی پول می چھارم: اول کاال یا جنس را تحویل می
ک سال پرداخت خرد و پول آن را بعد از ی ماشینی را به پانزده میلیون تومان می

 نیز جایز است.   کند. این معامله می
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شود و مشتری  بیع َسَلم: این است که جنسی با مشخصات تعیین شده خریداری می
کند و جنسی را در زمان تعیین شده پس از  پول را پرداخت می  معامله  در ھمان جلسه

 گیرد. مدتی از فروشنده تحویل می
بیع سلم را  ،شان ه مسلمین و برآورده شدن نیازھایگیری ب خاطر آسانه الله تعالی ب

گویند و در این معامله اول پول  نیز می» بیع سلف«مباح قرار داده است و این بیع را 
 دھند. شود و بعد از مدتی کاال را تحویل می پرداخت می

 حکم بیع سلم
تومان  عنوان مثال: فردی به صاحب نخلستانی پانصد ھزاره بیع سلم جایز است، و ب

 صد کیلو خرما با فالن مشخصات به او تحویل دھد.  ،یک سالز ادھد که بعد  پول می
به مدینه آمد، دید مردم خرمای  ج کند که وقتی پیامبر روایت می ب ابن عباس

ٍء «فرمود:  ج کنند، پیامبر  فروش می دو سال تا سه سال خود را پیش ْسلََف يِف يَشْ
َ
َمْن أ

َجٍل َمْعلُومٍ فيَِف َكيٍْل 
َ
 أ

َ
کند  : (ھرکس چیزی را پیش فروش می١»َمْعلُوٍم، َوَوْزٍن َمْعلُوٍم إىل

 باید پیمانه و وزن آن معلوم باشد و مدت آن نیز معین شود). 

 شرایط صحت بیع سلم
خاطر حساس بودنش شرایطی افزون بر شروط عموم بیوع دارد که ه بیع سلم ب

 عبارتند از:
  اشد، قیمت کاال مشخص باشد، پول کاال را در مجلس معاملهکاال یا جنس مشخص ب

پرداخت کند، فروشنده متعھد باشد که کاال را در وقت مقرر تحویل دھد، مشخصات 
کاال طوری شرح داده شود که جھالت و پوشیدگی در آن نباشد، زمان و مکان تحویل 

 کاال مشخص باشد.

 ربا -٤
 ور ذیل است:احکام امور مالی و اقتصادی بر سه مح

 فضیلت و ظلم. ،عدالت

                                           
 ).١٦٠٤ش:( مسلم و و این متن بخاری است) ٢٢٤٠ش:( بخاری :علیه متفق. ١
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عدالت ھمان خرید و فروش است، منظور از فضیلت صدقه دادن است و منظور از 
 باشد. ظلم ربا و... می

 اصول معامالت حرام 
 محور معامالت حرام بر سه اساس ذیل است:

 ربا و ظلم و غرر (فریب و خیانت).
موارد باشد، در شریعت حرام شده ای که یکی از این  به این ترتیب در ھر معامله

دیگر معامالت حالل ھستند و اصل در معامالت حالل و مباح ھا  این است و غیر از
 بودن است. 

�ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ ُهَو ٱ�َّ

 ٰ ٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰ� َمآءِ فََسوَّ ٍء َعلِيمٞ ٱلسَّ اوست که ھمۀ « ].٢٩[البقرة:  ﴾٢٩ٖت� وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ
را به صورت ھفت ھا  آن آنچه را که در زمین است برایتان آفرید؛ آنگاه به آسمان پرداخت و

 ».آسمان سامان داد و او به ھر چیز داناست
. به گیرد ی دو چیز مثل ھم، رباخوار چیزی اضافه می ربا: این است که در معامله

گیرد یا چیزی را به  دست چیزی اضافه می به این ترتیب ربا گیرنده یا در تعویض دست
 گیرد. دھد و در برابر زمان چیزی اضافه می قرض می

 حکم ربا
باشد که در  ی انسان می ربا از گناھان کبیره و یکی از ھفت گناه ھالک کننده -١

ربا ضرر بزرگی برای فرد و جامعه دارد که موجب  زیراتمام ادیان الھی حرام است؛ 
گردد و ثروتمندان با گرفتن بدون زحمت مال فقرا، مال زیادی  دشمنی بین مردم می

کنند. و ربا ظلم به نیازمندان و تسلط ثروتمندان بر فقرا است. و با ربا  آوری می جمع
فراد جامعه نابود شود و حس دلسوزی در بین ا ی صدقه و نیکوکاری بسته می دروازه

، پریشانیاندوزی، بخیلی،  گردد تا جایی که قلب رباخوار با حرص در ثروت می
 دلی و بندگی مال و ثروت در غالف خواھد شد. سنگ
ربا، خوردن مال مردم به ناحق است و موجب تعطیل شدن کار و کاسبی،  -٢

بر ثروت و مال  شود و ھر روز تجارت، تولیدات صنعتی که مورد نیاز مردم است، می
گردد، در نتیجه از تجارت و کارھایی که به نفع  رباخوار بدون ھیچ زحمتی افزوده می

کس نبوده که به کثرت از  کشد. اما باید توجه داشت که ھیچ مردم است، دست می
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ثروتش را از دست  ،که عاقبت آوری کرده باشد، مگر این طریق ربا مال و ثروت جمع
 گرفتار شده است. داده و به غم و ذلت 

ھا بسیار خطرناک است، الله با  و از آن جایی که ربا برای افراد، جوامع و دولت
ربا خوار، ربا دھنده، منشی و دو  ج رباخوار و ربا دھنده اعالن جنگ نموده و رسول الله

 شاھد معامله ربا را لعنت کرده است. 

ُ ٱۡ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َحلَّ ٱ�َّ
َ
ْ َوأ َم ٱلّرَِ�ٰوا در حالی که « ].٢٧٥[البقرة:  ﴾ۡيَع وََحرَّ

 ».الله، داد و ستد را حالل و ربا را حرام نموده است

اْ ﴿فرماید:  و الله تعالی می -٢ َ َوَذُرواْ َما بَِ�َ ِمَن ٱلّرَِ�وٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡؤِمنِ�َ  ِ َورَُسوِ�ِ  فَإِن ٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ ذَنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن ٱ�َّ
ۡ
 ].٢٧٩-٢٧٨[البقرة:  ﴾...لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ فَأ

اید، از الله پروا کنید و اگر مؤمن ھستید، آنچه را که از [مطالبات]  که ایمان آورده ای کسانی «
ا پیکار ربا باقی مانده است رھا کنید. اگر [چنین] نکردید، بدانید که الله و رسولش با شم

 ...».خواھند کرد

دھد  خورد و ربا می ، کسی را که ربا میج کند که رسول الله روایت می س جابر -٣
 ١».شان برابرند ھمه«و منشی و دو شاھد آن را لعنت کرده و فرمود: 

فرمود: (از ھفت گناه نابود کننده  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره -٤
شرک به الله، سحر، کشتن «کدامند؟ فرمود: ھا  آن ل الله!اجتناب کنید گفتند: ای رسو

انسانی به ناحق که الله کشتنش را حرام کرده است، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، 
خبر از  فرار از جنگ تن به تن با کفار و تھمت زنا زدن به زنان مؤمن پاکدامن و بی

  ٢فساد). 

 اقسام ربا
 ربا بر سه قسم است:

نسیه: ربای نسیه این است که فروشنده از مشتری در برابر مدتی که اول: ربای 
عنوان مثال یک میلیون به مشتری قرض ه گیرد. ب تر می ای بیش دھد، ھزینه مھلت می

 پانصد ھزار تومان بگیرد.  و دھد تا بعد از یک سال، یک میلیون می

                                           
  .)١٥٩٨ش:( مسلم. ١
 ).٨٩ش:( مسلم و ،این بخاری است و) ٢٧٦٦ش:( بخاری :علیه متفق .٢
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با مھلت دادن  است که پس از سررسید، قرِض فرد تنگدست ران یاو از انواع ربا 
گیرند. به این صورت که فروشنده به مشتری بدھکار در  دھند و دیر کرد می افزایش می

کنی یا با قرارداد و افزایش ربا  گوید: قرضت را پرداخت می زمان پرداخت بدھی می
شود اما اگر  مھلت پرداخت را تمدید کنم؟ اگر بدھی خود را پرداخت کند که تمام می

 شود.  کند، چند برابر بر میزان بدھکاری فرد مقروض افزوده مینتواند پرداخت 
و باید توجه داشت که اصل ربای دوران جاھلیت بر ھمین اساس بوده است، که الله 
تعالی آن را حرام اعالم کرد و مھلت دادن بر فرد فقیر و تنگدست را واجب گردانید و 

 ١رین انواع رباست.ت این نوع ربا به خاطر ضرر بزرگی که دارد، خطرناک
 جا وجود دارد. و در این ربا، انواع ربای نسیه، ربای فضل و ربای قرض ھمه یک

دست یکی است و  به دست ِی  معامله موردِ  از دیگر انواع ربا این است که ھردو جنِس 
علت ربا اضافه گرفتن یا تأخیر در تحویل گرفتن ھردو طرف یا یک طرف معامله، 

را یک ھا  این ی طال با طال، گندم با گندم و.... و نیز اگر یکی از ملهباشد. مانند: معا می
با طال معامله کردند یک را طال ی وقتشود. مثال  طرف با تأخیر تحویل دھد، ربا می

 طرف معامله طال را با تأخیر تحویل دھد. 

ْ َ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� َ�َٰعَفٗةۖ َ�ٰٓ ۡضَ�ٰٗفا مُّ

َ
ْ أ ا ْ ٱلّرَِ�وٰٓ ُ�لُوا

ۡ
تَأ

َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ْ ٱ�َّ ُقوا ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ١٣٠َوٱ�َّ ِعدَّ
ُ
ْ ٱ�َّاَر ٱلَِّ�ٓ أ َ  ١٣١َوٱ�َُّقوا ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
َوأ

اید، ربا را  آورده ای کسانی که ایمان« ].١٣٢-١٣٠[آل عمران:  ﴾١٣٢َوٱلرَُّسوَل لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ 
[با سوِد] چندبرابر نخورید و از الله پروا کنید؛ باشد که رستگار شوید. و از آتشی که برای 
کافران آماده شده است بپرھیزید. و از الله و پیامبر اطاعت کنید؛ باشد که مورد رحمت [الله] 

 ». قرار گیرید

                                           
ی قسطی و نسیه دقیقا ھمین  . واقعیت این است که در این دوران معامالت تحت عنوان معامله١

قسطی و نسیه به مراتب از درصد ربای ربای نسیه است با این تفاوت که درصد ربای معامالت 
باشد، چون در برخی مناطق ایران به  ھا که سی درصد تعیین شده است، بیشتر می نقدی بانک

خرند و به ھشت میلیون یا نه  طور مثال یک کیلوی زعفران را نقد حدود پنج میلیون تومان می
فروشند، تردیدی نیست  داخت میمیلیون و حتی ده میلیون تومان نسیه، با توجه به مدت زمان پر

که ربا خواران عصر جدید با استناد به قول فقھایی که فھم صحیحی از آیات و روایات مربوط به 
ی نسیه و قسطی با افزایش  گویند: معامله ربا و مصادیق و انواع ربای عصر ماشینی ندارند، می

  یا ظلم جایز در اسالم وجود دارد؟!قیمت جایز و ظلم است! باید از فقھا و رباخواران پرسید که آ
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قره با نقره یا گندم با گندم دوم: ربای فضل: ربای فضل این است که طال با طال یا ن
 در این مورد کنند و شریعت (نص حدیث) دست با مقداری اضافه معامله می هب را دست

 ده است. کربر تحریم شش چیز تصریح 
ی طال با طال،  معامله«: فرمود: ج کند که رسول الله روایت می س عبادة بن صامت

خرما و نمک با نمک، باید به طور مساوی نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با 
گاه که جنس دو کاالی مورد معامله متفاوت شد،  و مثل ھم و دست به دست باشد؛ آن

 نیا ی طال با نقره بود] ھرگونه که خواستید، معامله کنید؛ البته به شرط [مثًال معامله
 ١».دست باشد به که دست

شود. علت در طال  قیاس میھا  این برو ھرچه در علت با این شش نوع موافق باشد، 
 و نقره پول بوده است اما در چھار تای دیگر کیل و طعام بودن یا وزن و طعام بودن است.

شود، کیل مدینه  و باید توجه داشت که در چیزھایی که با کیل، خرید و فروش می 
اما ھرچه شود، وزن اھالی مکه معتبر است.  و در چیزھایی که با وزن خرید و فروش می

 رف معتبر است.عُ ھا  آن باشد، درھا  این غیر از
دست) حرام است، ربای نسیه نیز  به ی دست و در ھر چیزی که ربای فضل (افزوده

 حرام است.
سوم: ربای قرض: منظور از ربای قرض این است که فردی به فرد دیگر پولی قرض 

ند یا شرط کند که این پول را کند که با چیزی اضافه پولش را برگردا دھد و شرط می می
دھم که نفع خاصی برایم داشته باشد، مثل اینکه بگوید:  به این شرط به تو به قرض می

ات را یک ماه به من بدھی که سکونت کنم، این  دھم که خانه شرطی به تو قرض میه ب
م ظلھا  آن شود و به منفعت در قرض حرام است؛ زیرااز نیازھای مردم سوء استفاده می

که شرط کند، فردی که قرض گرفته چیزی به قرض دھنده  کنند. اما اگر بدون آن می
بدھد، جایز است و ثواب دارد و در واقع چون برادر مسلمانش به او نیکی کرده او نیز 

کند و بھترین مردم کسی است که قرض خود را به بھترین  متقابال به وی خوبی می
 کند. شکل پرداخت می

آیا « ].٦٠[الرحمن:  ﴾٦٠َهۡل َجَزآُء ٱۡ�ِۡحَ�ِٰن إِ�َّ ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ ﴿فرماید:  یالله تعالی م
 ».پاداش نیکی جز نیکی است؟!

                                           
 ).١٥٨٧ش:( مسلم .١
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و ھر نوع دریافت دیرکرد از بدھکاری که قرضش سررسیده و توان پرداخت بدھی 
 شود و نیز ھر نوع افزوده از ھمان آغاز قرض از نوع ربایی خود را ندارد، ربا محسوب می

ھا و.... از انواع ربای  است که شرعا حرام است و تمام سودھای بانکی در معامالت، وام
 رود که دادن و گرفتن آن جایز نیست. شمار میه حرام ب

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ن تَ�ُ 
َ
ٓ أ َ َ�َن بُِ�ۡم إِ�َّ نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

ِ  ٢٩رَِحيٗما َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ُعۡدَ�ٰٗنا َوُظۡلٗما فََسوَۡف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚ� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  ن آوردهکه ایما  ای کسانی«: ].٣٠-٢٩[النساء:  ﴾٣٠�َِسً�ا

ھای نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما  راه
[انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به 

گاھانه و] از روی تجاوز و   ]. و ھردارد شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی کس [آ
آوریم و این [کار] برای الله آسان  ستم چنین کند، به زودی او را در آتشی [سوزان] درمی

 ». است

 دست) هاحکام ربای فضل (اضافه گرفتن دست ب
صورت ربوی چه ربای فضل یا نسیه حرام است ه وقتی معامله در یک جنس ب -١

مثل اینکه طال با طال یا گندم با گندم و... را با اضافه گرفتن معامله کنند، شرط صحت 
این معامله این است که در مقدار برابر باشد و ھمان جا دو طرف تحویل بگیرند؛ زیرادو 

 چیز مورد معامله در جنس و علت یکی ھستند. 
خاطر نسیه حرام ه ی جنسی در ربای فضل یکی باشد، افزایش ب  وقتی معامله -٢

با نقره یا  را خاطر تفاوت در جنس اشکالی ندارد، مثل اینکه طاله است اما افزایش ب
با جو و... معامله کنند، در این معامله اضافه گرفتن یکی از دو جنس ایرادی را گندم 

ویل بگیرند؛ زیراجنس متفاوت دست تح به جا دست که در ھمان نیا ندارد به شرط
 باشد و علت یکی است.  می

، اضافه گرفتن دانجام شو وقتی معامله در دو جنس ربوی که علت یکی نیست -٣
با نقره یا طال و... معامله  را و با تأخیر تحویل دادن جایز است. مثل اینکه مواد غذایی

گرفتن، به دلیل تفاوت در کنند. در چنین مواردی افزون گرفتن و بعد از مدتی تحویل 
 جنس و علت جایز است. 
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وقتی معامله بین دو جنس غیر ربوی باشد، اضافه گرفتن و نسیه جایز است.  -٤
اضافه  د،معامله شو یک شتر با دو شتر یا یک پارچه با دو پارچه و....گر اکه  مثل این

 گرفتن و بعد از مدتی تحویل گرفتن جایز است. 
کاال با کاالی دیگر جایز نیست، مگر اینکه مشخصات ھردو در  ی یک نوع معامله -٥

یک سطح باشد، بنابراین معامله خرمای خشک با خرمای تازه جایز نیست؛ زیراوقتی 
 شود، در نتیجه ھمان اضافه وزن حرام تر و سبک می شود، وزن آن کم خرما خشک 

 ای ربا وجود دارد. و در چنین معامله است

ْۚ َوٱ�َُّقواْ ﴿اید: فرم الله تعالی می َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ و آنچه که رسول الله به شما داد، بگیرید و از « ].٧[الحشر:  ﴾ٱ�َّ

 ». کیفر است که الله سخت آنچه که شما را از آن نھی کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید

 ی طالی ساخته شده  معامله
ی ساخته نشده با اضافه در  ی ساخته شده با جنس طال و نقره معامله طال یا نقره

تر  خاطر اجرت ساخت نباید از وزن بیشه وزن، جایز نیست، منظور این است که ب
ی ساخته شده را بگیرند، بلکه باید طالی ساخته نشده را به پول بفروشند و سپس طال

 با پول بخرند. 

 سودھای بانکی
گیرند یا سودی که به  ھا در این عصر از مردم می ھایی که بانک سود وام

ھایی  دھند، ربا و حرام است و برای کسی جایز نیست که چنین وام گذاران می سپرده
ایی اش را از بانک بگیرد؛ زیراچنین سودھ بگیرد و به بانک سود بدھد یا سود سپرده

 آورد نه فایده....  بار میه خسارت ب
اسم ربا را فایده ھا  آن  ی ھای زیر مجموعه  ھا و صندوق و باید متوجه باشیم که بانک

 را به انداختن در دام حرام تشویق کنند.ھا  آن اند تا مردم را فریب دھند و گذاشته

ْ ﴿فرماید:  الله تعالی می ُ ٱلّرَِ�ٰوا اٍر َ�ۡمَحُق ٱ�َّ ُ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ َدَ�ِٰت� َوٱ�َّ َوُ�ۡرِ� ٱلصَّ
�ِي�ٍ 

َ
گرداَند و صدقات را [با افزودن بر  برکت] می الله ربا را نابود [و بی« ].٢٧٦[البقرة:  ﴾٢٧٦أ

 ».دھد؛ و الله ھیچ کافِر لجوج و گناھکاری را دوست ندارد ثوابش] افزایش و [برکت] می



 ١١٦٩    باب چهارم: معامالت 

 

 اھ معامله با کارت بانک
ھا در خرید و فروش یا پرداخت وام با کارت اعتماد یا کارت  استفاده از کارت بانک

ز یجا که کاربر در پرداخت وام، در زمان تعیین شده متعھد باشد نیا امین به شرط
ای متعارف  . و بانک صادر کننده کارت حق دارد که در برابر صدور کارت ھزینهاست

کند و این دستمزدی در برابر منفعت  بگیرد؛ زیرادستمزد ضمانت خود را دریافت می
است. البته جایز نیست که بعد از اتمام مدت تعیین شده از صاحب کارت سود بگیرد؛ 

 زیرااین از نوع ربای حرام است. 

 ھای ربوی گذاری در بانک سپرده
ھای اسالمی  برای مسلمین واجب است که در صورت نیاز پول خود را در بانک -١

 ،پول خود را از طریق بانک اسالمی انجام دھند. اما اگر بانک یجای هبگذارند و جاب
کارت نمودن پول از دیگر  به گذاری و کارت اسالمی نبود، برای رفع نیاز در سپرده

 که با احکام شرعی مخالف نباشد. نیا شرطه ون دادن سود استفاده نمایند. بھا بد بانک
دھد،  گیرد یا ربا می ای که ربا می بر مسلمانان کار کردن در ھر بانک یا مؤسسه -٢

و  در عمِل ربوی مستقیم سر هچآورد،  دست میه ین راه باحرام است و حقوقی که از 
م است و در قیامت در پیشگاه الله بازخواست کار داشته باشد، یا نداشته باشد، حرا

 خواھد شد.

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:  الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کپرھیزگاری به یاری و کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 ربا خواری
ھای ربوی گذاشت و سپس سود پولش را به او  اگر فرد مسلمان پول خود را در بانک

ت که چنین مال و پولی را که دادند، جایز نیست که بگیرد؛ زیراحرام است و جایز نیس
 کند.  از درآمد پلیدی است، تصرف و قبول کند و الله پاک است و جز پاک را قبول نمی



 مختصر الفقه االسالمی  ١١٧٠

 

 مصرف درآمدھای ربوی
ھای حرام یا جنگ با  را در راه  پول نایک بانمال ربوی را از بانک نگیرند حتی اگر  

که در چنین راھی مصرف  یا دستور دادهھا  آن بهتو نه  ؛ زیرامسلمانان مصرف کند
ھا مصرف کنند و از اساس مالک چنین مالی  راه  که در این یا دادهھا  آن کنند و نه به

. به این ترتیب خوردن ربا از گناھان کبیره است که الله با رباخوار اعالن جنگ یا نبوده
حرام کرده است، در نتیجه گرفتن ربا و یا دادن آن برابر است که کم یا زیاد باشد، 

ی جنگ با الله و  است و سرنوشت رباخوار نابودی ابدی مالش خواھد بود؛ زیرانتیجه
 طور که ھالکت بوده است در آینده نیز خواھد بود.  پیامبر ھمان

ْ إِن﴿فرماید:  الله تعالی می ا ْ َما بَِ�َ ِمَن ٱلّرَِ�وٰٓ َ َوذَُروا ْ ٱ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ۡؤِمنِ�َ  اید! از الله بترسید و باقی مانده  که ایمان آورده ای کسانی« ].٢٧٨[البقرة:  ﴾٢٧٨ُكنُتم مُّ
 ». ربا را رھا کنید اگر مؤمن ھستید

 حکم اموال ربوی بعد از توبه
آنگاه که الله بر فرد رباخوار احسان کرد و توبه نمود و اموالی ربوی داشت و خواست 

 پیدا کند، دو حالت دارد:نجات ھا  آن از شر
را بگیرد، در چنین حالتی اصل مال خود   اموالی را به مردم داده تا ربا و سود آن -١

 را رھا کند.  را بگیرد و ربای آن
 دست آورده و این نیز دو حالت دارد:ه اموالی دارد که از راه ربا ب -٢

دست ه ه از این راه بخبر بوده است، چنین فردی اموالی ک اول: از ربا بودن آن بی
که تازه مسلمان شده یا در  آورده مال خودش است و گناھی بر او نیست. مثل کسی

 کند. صحرایی دور افتاده زندگی می

ّ�ِهِۦ ﴿فرماید:  الله تعالی می ْۚ َ�َمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َم ٱلّرَِ�ٰوا ُ ٱۡ�َۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱ�َّ
َ
َوأ

ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها فَٱنَتَ�ٰ فَلَهُ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِۖ َوَمۡن َ�َد فَأ ۥٓ إَِ� ٱ�َّ ۡمُرهُ

َ
ۥ َما َسلََف َوأ

ونَ  در حالی که الله، داد و ستد را حالل و ربا را حرام نموده است. پس «: ]٢٧٥[البقرة:  ﴾َ�ِٰ�ُ
ت بردارد، آنچه ھر کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او برسد و [از رباخواری] دس

گذشته و [سودھایی که قبل از نزوِل حکِم ربا دریافت کرده است] از آِن اوست و [در مورد 
شود؛ و[لی] کسانی که [به رباخواری] بازگردند، اھل آتش  آینده نیز] کارش به الله واگذار می

 ». ھستند و در آن جاودانند[= مدت زمانی طوالنی در آن خواھند بود]



 ١١٧١    باب چهارم: معامالت 

 

گاه بوده اما بعدا صادقانه توبه کرده است، این  حرام بودن معاملهدوم: از  ی ربوی آ
ی  دست آورده مال خودش است؛ زیراالله تعالی به توبه کنندهه فرد مالی که از راه ربا ب

از ربا دستور نداده که مال ربا را برگرداند، بلکه فقط دستور داده که از آن به بعد ربا 
 نگیرد.

ه کند، مالی جز اصل مال خود ندارد و منظور از اصل مال (یا رأس ھرکس از ربا توب
  دست آورده است.ه ربا قبل از توبه ب گرفتِن  المال) مال اصلی فرد و مالی است که از راهِ 

اگر اصل مال کسی صدھا و ھزاران .... بوده است و بعد از چند سالی [از راه 
ی نصوح نمود، توبه  طف الله توبهھا.... شده است و سپس به ل رباخواری] میلیون

 گرداند. گناھان ماقبل را پاک می

ْ إِن ﴿فرماید:  الله تعالی می ا ْ َما بَِ�َ ِمَن ٱلّرَِ�وٰٓ َ َوذَُروا ْ ٱ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡؤِمنِ�َ  ِ  ٢٧٨ُكنُتم مُّ َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن ٱ�َّ
ۡ
 َورَُسوِ�ۦِۖ �ن تُبۡتُۡم فَلَُ�ۡم رُُءوُس فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ فَأ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َ� َ�ۡظلُِموَن َوَ� ُ�ۡظلَُمونَ 

َ
اید،  که ایمان آورده ای کسانی « ].٢٧٩-٢٧٨[البقرة:  ﴾٢٧٩أ

از الله پروا کنید و اگر مؤمن ھستید، آنچه را که از [مطالبات] ربا باقی مانده است رھا کنید. 
ردید، بدانید که الله و رسولش با شما پیکار خواھند کرد؛ و اگر توبه کردید، اگر [چنین] نک

کنید و نه   تان به کسی] ستم می ھایتان از آِن شماست؛ نه [با گرفتِن سوِد سرمایه اصِل سرمایه
 ». رود پوشی از آن سوِد حرام] بر شما ستم می [با چشم

 خرید و فروش حیوانات
شود،  گوسفند و.... و نیز ھر چیزی که شمارش میدر معامله و خرید و فروش 

ربایی نیست، در نتیجه جایز است که یک شتر را با دو و سه شتر معامله کنند. و ربا در 
شود، بنابراین جایز نیست که  چیزھایی وجود دارد که با کیل و وزن خرید و فروش می

د البته اگر یک کیلو یک کیلو گوشت گوسفند را با دو کیلو گوشت گوسفند معامله کنن
نوع گوشت  ؛ زیراگوشت گوسفند را با دو کیلو گوشت گاو معامله نمایند جایز است

 دست تحویل دھند. به جا دست متفاوت است و باید در ھمان

 تجارت با طال و نقره
که در  خرید طال به قصد پس انداز کردن یا استفاده نمودن جایز است. مثل این

 ؛ زیراخرد تا در زمان باال رفتن قیمت، آن را بفروشد ، طال میزمان پایین بودن قیمت
 خرید و فروش طال و نقره مثل دیگر کاالھا با رعایت شرایط جایز است. 



 مختصر الفقه االسالمی  ١١٧٢

 

 ھای نقد رایج صرافی یا تبادل پول
منظور از صرافی این است که پول نقد رایج یک کشور را با پول نقد رایج کشور دیگر 

قی ندارد که در جنس یکی یا مختلف باشند و برابر است که کنند. فر معامله و تعویض 
  مثل این ؛ زیراحکم طال و نقره را دارندھا  این ھای نقد رایج باشد، از طال و نقره یا پول

 دو در ارزش مشترک ھستند، مانند ریال، دینار، دالر و.... 
فرقی ندارد که منظور از نقد، چیزی است که برای خرید کاال بین مردم رایج است، 

 ھای رایج در کشورھا و..... باشد. از طال یا نقره یا پول

 ھا) برخی از احکام صرافی (یا تعویض پول
نقد یک کشور را با خود ھمان پول کاغذی یا   با طال یا پولرا اگر خواستند طال  -١
باشد و  ای تعویض کنند واجب است که اضافه یا کم نکنند بلکه باید اندازه آن برابر سکه

 دست تعویض کنند.  هب جا دست در ھمان
اگر خواستند طال را با نقره یا ریال سعودی را با دالر تعویض کنند، اضافه و کم  -٢

 دست تحویل بگیرند. هب کردن جایز است و باید در ھمان مجلس دست
مورد  کنند قبل از تحویل گرفتن تمام پوِل  اگر دو نفری که پول تعویض می -٣

ی آن دو فقط در ھمان مقدار پولی که تحویل  از ھم جدا شدند، معامله معامله
ه اند، معامله باطل است. ب اند، درست است و در آن مقداری که تحویل نگرفته گرفته

طور مثال یک دینار را با ده درھم معامله کردند که صراف فقط پنج درھم داشت، 
دینار در نزد صراف امانت معامله فقط در نصف دینار درست است و نصف دیگر 

 ماند. می

 قرض -٥
 انواع معامالت

 قراردادھای معامالت بر سه نوع است:
 . اول: قراردادھای داد و ستد مانند خرید و فروش، اجاره و...

ای که برای رضای الله و کسب ثواب است. مانند: ھبه (ھدیه و  دوم: معامله
بخشش، نیکی کردن و برای رضای الله به  ،هبخشش)، وصیت، وقف، قرض، صدق

 دیگران کمک کردن. 



 ١١٧٣    باب چهارم: معامالت 

 

ھایی که در اجرای آن باید متعھد و پایبند باشند. مانند:  سوم: معامالت و پیمان
ھای ثابتی است که باید در اجرای  رھن، ضمانت، کفالت، گواھی دادن و... که از پیمان

 آن متعھد باشند.
آن را به  ،دھند تا پس از استفاده یازمند میقرض: این است که مالی را به فرد ن

گیرند و در ھردو  نمی پسھا بال عوض ھستند و  صاحبش برگردانند. و برخی قرض
 حالت قرض برای رضای الله و کسب ثواب است.

 حکمت مشروعیت قرض
کمکی به نیازمندان زیرا  ؛قرض دادن ثواب دارد و در اسالم به آن تشویق شده است

تر باشد، به  تر و عمل خالصانه گردد و ھرچه نیاز بیش شان بر طرف می است و نیازھای
 رسد.  تری می فرد قرض دھنده، ثواب بیش

 فضلیت و ثواب قرض دادن

ۥٓ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١ َ قَۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفُهۥ َ�ُ ِي ُ�ۡقرُِض ٱ�َّ ن َذا ٱ�َّ مَّ
 
َ
ُط �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ أ ُ َ�ۡقبُِض َوَ�ۡبۜصُ کیست که به الله « ].٢٤٥[البقرة:  ﴾٢٤٥ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗةۚ َوٱ�َّ

قرض دھد؛ قرضی نیکو [و از اموالش در راه خشنودِی پروردگار انفاق کند] تا [الله] آن را 
وزِی بندگانش] تنگی برایش چندین برابر کند؟ و الله است که [از روی حکمت و عدالت، در ر

 ».شوید آورد؛ و [ھمگی در آخرت] به سوی او بازگردانده می و گشایش پدید می

َ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُ�ٰعِۡفُه لَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ إِن ُ�ۡقرُِضواْ ٱ�َّ
ُ َشُكوٌر َحلِيمٌ  َ�َٰدةِ ٱلۡ  ١٧َوٱ�َّ اگر به « ].١٨-١٧[التغابن:  ﴾١٨َعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ َ�ٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشَّ

آمرزد؛ و الله قدرشناِس  کند و شما را می الله قرض نیکو دھید، آن را برای شما افزون می
 ». بردبار است. [او] دانای پنھان و آشکار و پیروزمنِد حکیم است

الت فرمود: (ھرکس یکی از مشک ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره - ٣
دنیوی مؤمنی را حل کند، الله مشکلی از مشکالت روز قیامت او را حل خواھد کرد. 

گیرد. و ھرکس  ھرکس به تنگدستی آسان بگیرد، الله در دنیا و آخرت با او آسان می
پوشد. و الله یار و یاور بنده  عیب مسلمانی را بپوشد، الله در دنیا و آخرت عیب او را می

  ١برادرش باشد). ورده یار و یااست، تا زمانی که بن

                                           
 ).٢٦٩٩ش:( مسلم. ١



 مختصر الفقه االسالمی  ١١٧٤

 

 حکم قرض
قرض دادن مستحب و قرض گرفتن مباح است و ھرچه خرید و فروش آن  -١

که مشخص باشد، درست است و قرض  نیا درست باشد قرض دادن آن نیز به شرط
که قرض  دھنده باید از کسانی باشد که قرض دادنش به فرد نیازمند جایز باشد. و کسی

 گیرد باید عوض آن را در چیزھایی که مثل دارند و یا قیمت آن را بدھد.  می
آن منفعت ربا است. مثل اینکه به فردی   ھر قرضی که منفعتی داشته باشد، -٢

اش سکونت کند یا قرض بدھد و سود  که اجازه دھد در خانه به شرط این دھد قرض می
 پانصد تومان بگیرد. و ربوی از فرد بگیرد مثل اینکه ھزار تومان قرض بدھد و ھزار

 ھا  تعیین مھلت در قرض
ھرکس قرضی را تا مدت مشخصی داد باید آن را بنویسند؛ زیراھدف از قرض دادن 

گیرد،  که قرض می ضرر وارد کردن به او؛ زیراکسی کمک به قرض گیرنده است نه
 خواھد تا مدِت مورد توافق با قرض دھنده مشکل خود را حل نماید. می

در اصل احکام شرعی برای جلب مصالح و دفع مفاسد است، بنابراین قرض و عاریه 
تعیین شده است، تا سر رسید زمان ھا  آن ھایی را که زمان پرداخت گرفتن و قرض

 خت از فرد مقروض مطالبه نکنند.پردا
اگر بدون توافق بر سر زمان مشخصی برای پرداخت، قرضی دادند به عرف عمل 

؛ کرد شود اما اگر عرفی وجود نداشت و قرض گیرنده با برگرداندن قرض ضرر می می
آن را در مصالح خود مصرف کرده است، بر قرض دھنده واجب است که مھلت  زیرا

کند و برایش  دست قرض گیرنده است و در برگرداندن آن ضرر نمیدھد و اگر مال در 
امکان دارد که بدون ضرر قرضش را پرداخت نماید، واجب است که در ھر وقت که 

َ ﴿فرماید:  قرض دھنده مالش را خواست، به او برگرداند. چون الله تعالی می إِنَّ ٱ�َّ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ 

َ
ن تَُؤدُّواْ ٱۡ�

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
ۡهلَِها يَأ

َ
دھد  الله به شما فرمان میتردید  بی« ].٥٨[النساء:  ﴾أ

 ».ھا را [به طور کامل] به صاحبانشان بازگردانید که امانت

 پرداخت قرض
آن معتبر است نه  مثِل  ھای نقدی مانند ریال و ... پرداخِت  در پرداخت قرض -١

ھا باید با ھمان مثل آن باشد و ربطی به تغییر  پرداخت قرض ؛ زیراقیمت روز بازار
طور ه ھا ندارد، بنابراین باید قیمت آن را در روز گرفتن و تحویل دادن بدھد. ب قیمت
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مثال اگر کسی برای مدت مشخصی صد ھزار ریال سعودی قرض گرفت، واجب است 
پیش شرط و درخواست که ھمان مقدار را برگرداند. اما اگر فرد قرض گیرنده بدون 

قرض دھنده با رضایت قلبی خودش چیزی اضافه بدھد، ایرادی ندارد و از نوع خوبی 
 کردن در مقابل خوبی کردن است. 

وقتی ھردو طرف قرض دھنده و قرض گیرنده توافق کردند که در ھنگام  -٢
ادی جای چیزی که قرض داده چیز دیگر معادل قیمت آن را برگرداند، ایره پرداخت، ب

 دھد، تحویل دھد.   ندارد و باید در ھمان مجلس چیزی را که به قرض می

 خوبی کردن در قرض
خوبی کردن در قرض مستحب است، ھر چند شرط نکرده باشند، مثل اینکه شتر 

ای  شتر چھار ساله ،قرض در ھنگام باز پرداخِت  هدو ساله به قرض بدھد و قرض گیرند
ھای   رود و از خوبی  شمار میه تحویل بدھد؛ زیرااین از نوع نیکی در باز پرداخت قرض ب

 اخالقی است.
 باید بدانیم که ھرکس دوبار به مسلمانی قرض بدھد، گویی یک بار صدقه داده است.

 از مردی، شتری جوان قرض گرفت، آنگاه یک دسته ج گوید: پیامبر می س ابو رافع
به ابو رافع دستور داد که به آن مرد شتر جوانی  ج از شتران زکات را آوردند، پیامبر

ھمان «فرمود:  !یابم شتری نمی و خوب  جز شتری چھار سالهه بدھد، (ابو رافع) گفت: ب
شان را به بھترین شکل پرداخت  زیرا بھترین مردم کسی است که قرض ؛را به او بده

  ١کنند).

 به تنگدست یا بخشیدن قرض فضلیت مھلت دادن
 مھلت دادن به تنگدست از مکارم اخالق است و از این بھتر، بخشیدن قرضش است. 

قُواْ َخۡ�ٞ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١ ن تََصدَّ
َ
�ٖ� َوأ �ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ َمۡيَ�َ �ن َ�َن ذُو ُعۡ�َ

و اگر [شخِص بدھکار،] تنگدست بود، تا « ].٢٨٠[البقرة:  ﴾٢٨٠لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
[ھنگام] گشایش [و توانایِی بازپرداخت، به او] مھلت دھید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] 

 ». بخشیدن آن [بدھی] برایتان بھتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید

                                           
 ).١٦٠٠ش:( مسلم. ١
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ت فرمود: (ھرکس تنگدستی را مھل ج کند که رسول الله روایت می س ابو یسر -٢
 ١دھد).  اش قرار می دھد یا از او درگذرد الله او را (در روز قیامت) زیر سایه

 ھای فرد بدھکار  حالت
 فرد بدھکار چھار حالت دارد:

فرد بدھکاری که مطلقا چیزی ندارد؛ واجب است که به چنین فردی مھلت  -١
 داده شود و بر او سخت نگیرند.

ر است، جایز است که از چنین فردی ت مال فرد بدھکار از مقدار قرضش بیش -٢
بخواھند که قرضش را پرداخت نماید و در دادگاه اسالمی نیز قاضی او را ملزم به 

 کند.  پرداخت می
شود در چنین وضعی فرد بدھکار ملزم به   قرضش می   مال فرد به اندازه -٣ 

 شود.   پرداخت می
فردی مفلس است، به تر است. چنین  مال فرد بدھکار از مقدار قرضش کم -٤

درخواست طلبکاران یا برخی طلبکاران، او را بازداشت و مالش را به نسبت 
 کنند.  اش بین طلبکاران تقسیم می بدھکاری

 کند و قصد پرداخت آن را ندارد که قرض می مجازات کسی
موقع آن را داشته ه کند واجب است که قصد پرداخت ب که قرض می بر ھرکسی

 نباشد، الله آن مال را تلف و نابود خواھد کرد.باشد، اگر چنین 
عنوان ه فرمود: (ھرکس اموال مردم را (ب ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره 

وام) بگیرد و نیت پرداخت آن را داشته باشد، الله [شرایط] پرداخت قرضش را [فراھم] 
، الله مال و جانش را را به نیت اتالف و ضایع کردن، بگیرد  خواھد کرد. و ھرکس که آن

  ٢گرداند). ضایع می

                                           
 ).٣٠٠٦ش:( مسلم .١
 ). ٢٣٨٧ش:( بخاری. ٢
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 رهن (ِگرو) -٦
 اقسام معامالت از نظر جواز و التزام

 ھا از نظر جواز و التزام بر سه قسم است:  معامالت و پیمان
ھایی که بر ھردو طرف الزم اإلجرا ھستند؛ خرید و فروش،   اول: معامالت و پیمان

 ....ھا  این اجاره و مانند
توانند آن   ھایی که اجرای آن بر ھردو طرف، اختیاری است و ھردو می  دوم: پیمان

 را فسخ کنند. مانند: وکالت و مانند این ....
ھایی که فقط یک طرف حق فسخ دارد. مانند: رھن (گرو) که مرتھن   سوم: پیمان

رو دھنده تحویل رو گیرنده) حق دارد که ِگرو را به صاحبش برگرداند، ولی بر گِ (گِ 
 ھا.... که یک طرف بر دیگری حقی دارد.  رو الزامی است و مانند ایندادن گِ 
(گرو): تحویل دادن مالی به عنوان وثیقه، به فروشنده که در صورت ناتوانی  رھن

 بدھکار از پرداخِت پول کاال، بتواند حقش را کامل دریافت کند. 

 حکمت مشروعیت ِگرو
 زماِن پرداخِت  است و بعد از سررسیدِ  ِگرو به ھدف حفظ مال قرض دھنده مشروع

بدھی، گرو دھنده باید بدھکاری و قرضش را پرداخت کند. اگر بعد از سررسید زمان 
، گرو دھنده از پرداخت قرض خود سرباز زند، اگر خودش به رھن   پرداخت قرض

د از ی فروش داد، آن را بفروشد و طلب خود را بردارد. اما اگر اجازه ندا  گیرنده اجازه
اش یا   فرِد بدھکار مجبور به پرداخت بدھی ،طرف حکومت اسالمی به حکم دادگاه

شود و طلب گرو   شود، اگر این کار را نکرد به حکم دادگاه فروخته می  فروش ِگرو می
 دارند. گیرنده را از آن برمی

ْ �َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٰ َسَفرٖ َولَۡم َ�ُِدوا ۡقُبوَضةٞ �ن ُكنُتۡم َ�َ  ﴾تِٗبا فَرَِ�ٰٞن مَّ
ای نیافتید [که سنِد وام را بنویسد، چیزی] گرو  اگر در سفر بودید و نویسنده« ].٢٨٣[البقرة: 
 ».بگیرید
طعامی [مقداری گندم یا جو] را از یک  ج کند که پیامبر روایت می ل عایشه -٢

  ١یھودی به صورت نسیه خریداری کرد و زره آھنین خود را نزد او به رھن گذاشت).

                                           
 ).١٦٠٣ش:( مسلم و) ٢٠٦٨ش:( بخاری :علیه متفق. ١
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 شرایط صحت رھن
 برای صحت رھن رعایت شرایط ذیل الزامی است:

دھد از افراد صاحب اختیار در تصرف مال خودش [عاقل،  که مالی به گرو می کسی
عین  ؛کاالی مورد ِگرو و جنسش را بشناسند ؛و طرف بپذیرندھرد ؛بالغ و ..] باشد
مالک عین کاالیی که به  ؛موجود باشد -دباش مالی مشترک گرچه -کاالی در ِگرو 

 کاال یا مال رھنی را گرو گیرنده، تحویل بگیرد. ؛دھد باشد رھن می
 وقتی این شرایط رعایت شود، رھن صحیح و الزامی است. 

 ی کیست؟  (گرو) بر عھده مخارج احتمالی رھن 
ی گرو دھنده است. البته گرو گیرنده در صورت نیاز حق دارد   مخارج ِگرو برعھده

نیاز و مخارج آن سوار شود یا اگر شیری بود، از شیرش    که مال رھنی را به اندازه
 بدوشد.

دار امانت است که در  و باید توجه داشت که مال ِگرو در دست گرو گیرنده یا امانت
حفظ آن کوتاھی کند یا به عمد در صورت ھالک غیر عمدی ضمانت ندارد، مگر اینکه 
 آن را نابود و .. کند، در چنین صورتی ضامن است. 

 خاطر پرداخت زود ھنگام قبل از سر رسید ه حکم کم کردن از بدھکاری ب
خاطر پرداخت زود ھنگام قبل از سررسید، برابر است که ه کم کردن از بدھکاری ب

 به درخواست قرض دھنده یا بدھکار باشد، جایز است. 
و ھرکس از طرف کسی دیگر حقی را از قرض یا نفقه پرداخت کند، اگر بخواھد 

 تواند آن را بازپس بگیرد.   می

 فروختن ِگرو
اما اگر با  ؛ه رھن گیرندهفروختن ِگرو برای رھن دھنده جایز نیست مگر با اجاز

ی رھن گیرنده بفروشد، معامله درست است، ولی اگر اجازه ندھد، معامله فاسد   اجازه
 است.

 رھن امالک
صورت انبوه خانه، آپارتمان و... ه ھا، مؤسسات و افراد جایز است که ب  برای شرکت

ھا براساس   ه قسطبسازند و با اقساط کم به مردم بفروشند و آن را تا پایان پرداخت ھم
 ضوابط شرعی به رھن بدھند.
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 شود؟  چه زمانی پیمان رھن تمام می
 شود:  ھای ذیل مدت رھن تمام می در یکی از حالت

فروختن اجباری  ؛تحویل دادن رھن به صاحبش ؛پرداخت تمام بدھکاری به مرتھن
اشته که مالی را به رھن گذ رھن از طرف کسی فسخ قراردادِ  ؛رھن به دستور قاضی

نابودی مالی که به رھن گذاشته  ؛لیت از بدھکاری به ھر صورت ممکنوئرفع مس ؛است
با خرید و فروش یا بخشیدن با  ؛اند  تصرف در مالی که به رھن گذاشته ؛شده است

 رضایت دو طرف.
 شود.  وقتی یکی از موارد فوق اتفاق بیفتد قرارداد رھن تمام می

مبلغی را قرض گرفت، برایش جایز است که چک اگر کسی کاالیی خریداری کرد یا 
مورد تأیید بانک را که تاریخ برداشت آن در زمان مشخصی در آینده قید شده است را 

 به عنوان رھن بدھد.
و سھام حالل را جایز است که به رھن بگذارند؛ زیراھر چیزی که فروختنش جایز 

رداد رھن، گرفتن وثیقه و ھدف از قرا ؛ زیرا  است به رھن گذاشتنش نیز جایز است
 گذار است.  فروختن آن در صورت عدم توانایی در پرداخت بدھکاری رھن

و ھرچه خرید و فروش آن جایز نیست مثل سھام حرام یا ربوی، به رھن گذاشتن 
 آن نیز جایز نیست. 

 ضمانت و کفالت -٧
 لیت پرداخت بدھکاری فردئوضمانت: منظور از ضمانت این است که فردی مس

 دیگری را به عھده بگیرد.

 حکم ضمانت
باشد و از   ضمانت قراردادی است که به اقتضای مصلحت و نیاز مردم، جایز می

شود   رود که نیاز مسلمانی بر طرف می ھمکاری بر اساس نیکوکاری و تقوا به شمار می
 و کمکی در ھنگام گرفتاری است.

 شروط صحت ضمانت
با رضایت بدون اجبار، شرایط تصرف  شرط صحت ضمانت این است که: ضامن

 (عقل، بلوغ و...) را داشته باشد و بتواند ضمانت کند.
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 شود؟  ضمانت چگونه منعقد می
کنم یا   ای که بیانگر تضمین باشد مانند: ضمانت می  ضمانت با ھر کلمه -١

 مسئولیت آن با من و.... صحیح است.
ل نامشخص مثل اینکه بگوید: ضمانت با ھر مال مشخص مانند پول نقد یا ما -٢

کنم که چه زنده یا مرده   کنم یا ضمانت می  مال تو را در برابر فالن مال ضمانت می
 کنم.  ات را پرداخت   باشی از طرف تو بدھکاری

 پیامدھای ضمانت
اش مبرا   وقتی فردی ضمانت بدھکاری را کرد، آن فرد از قرض و بدھکاری

تواند طلب   گردند و طلبکار می  پرداخت بدھکاری میمسئول  ،شود، بلکه ھر دو  نمی
 خود را از ھرکدام که خواست مطالبه کند. 

 زمان پایان قرارداد ضمانت
ھرگاه طلبکار تمام طلب خود را از بدھکار دریافت کند یا طلبکار ضامن را مبرا 

در صورت  ستا  شود و از بدھکاری که ضامنش شده نماید، مدت ضمانت تمام می
 شود.   پرداخت بدھی یا مبرا دانستنش توسط طلبکار، رفع مسئولیت می

 کفالت
کند که فرد بدھکار را به   کفالت: این است که فرد عاقل و بالغ با رضایت تعھد 

 طلبکارش تحویل دھد. 
حکمت مشروعیت کفالت این است که حقوق مردم حفظ شود به حقوق خودشان 

 برسند.

 حکم کفالت
رود، این کار  کفالت جایز است و از ھمکاری در کارھای نیک و تقوا به شمار می

 برای کفیل مستحب است؛ چون نیکی کردن به مکفول است.

تُنَِّ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
ۡ
�َ�َ ِ ٰ تُۡؤتُوِن َمۡوثِٗقا ّمَِن ٱ�َّ رِۡسلَُهۥ َمَعُ�ۡم َح�َّ

ُ
قَاَل لَۡن أ

ن ُ�َ 
َ
ٓ أ ٰ َما َ�ُقوُل َو�ِيلٞ بِهِۦٓ إِ�َّ َ�َ ُ آ َءاتَۡوهُ َمۡوثَِقُهۡم قَاَل ٱ�َّ  ].٦٦[یوسف:  ﴾٦٦اَط بُِ�ۡمۖ فَلَمَّ

[یعقوب] گفت: ھرگز او را با شما نخواھم فرستاد تا با من به نام الله پیمان استواری ببندید «
نجات نیابید]. وقتی یک   ه گرفتار شوید [و ھیچکآورید، مگر آن ه قطعًا او را نزد من بازمیک
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گوییم [گواه و]  [عھد و] پیمان استوار خویش را به او دادند، [یعقوب] گفت: الله بر آنچه می
 ».نگھبان است

 شود؟  چه زمانی از کفیل رفع مسئولیت می
 شود:  ھای ذیل از کفیل رفع مسئولیت می  در صورت

یا  ؛ا طلبکار کندیا خود مکفول بیاید خود را تسلیم صاحب حق ی ؛مکفول بمیرد
 الله تعالی از بین برود.   وسیلهه خاطر آن کفالت شده به کاالیی که ب

 فرق بین ضمانت و کفالت
 کند که از طرف فرد بدھکار، قرض را بدھد. ضمانت: این است که ضامن تعھد می

 کند که فرد بدھکار را بیاورد.  اما کفالت: این است که فرد صاحب اختیار تعھد می
کند. اما در ضمانت، ضامن   دار را احضار می این ترتیب در کفالت، کفیل قرضبه 

تر از ضمانت است و کفالت  کند. در نتیجه مسئولیت در کفالت کم  بدھی را پرداخت می
بنابراین وقتی کفیل مکفول را به صاحب  ؛شود نه قرضش  دار می مربوط به فرد قرض

طلبش را از او نقد کند یا نتواند دیگر کفیل کار) تحویل دھد، چه بتواند   حق (طلب
بدھکار شود و نتواند او را بیاورد، بدھی آن  فردِ  کفیِل  ،مسئولیتی ندارد. اما اگر فردی

 دوش کفیل خواھد بود.ه فرد ب

 حکم به سفر رفتن فرد بدھکار
تواند   کار می  سررسید داشت، طلب ،دار خواست به سفر برود و قرض اگر فرد قرض

رفتنش به سفر شود، اما اگر ضامن توانمندی در پرداخت بدھی ضمانت کند یا  مانع
تواند به   اش در ھنگام سررسید باشد، می  مالی را به ِگرو بگذارد که معادل قیمت بدھی

 شود.  کار پیشگیری می  سفر برود؛ زیرااز ضرر طلب

 کفالت کار کردن 
و این نوع کفالت به مصلحت کفالت کار کردن جایز و از نوع کفالت نفس است 

کفیل و مکفول است. ھرگاه کفیل با عامل توافق کرد که برایش در برابر حقوق 
 تر از حقوق بازار کار کند، طبق ضوابط شرعی کفالتش جایز است. مشخص یا با حقوق کم
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و اگر کفیل با عامل توافق کردند که کفیل کارھای او را انجام دھد و تأمین نیازھای 
خودش کار کند و با نسبت معینی از فایده  ،گیرد و عامل هز ابزار کار را به عھدکاری ا

 آید.  حساب میه از نوع مشارکت ب ؛ زیرابرای کفیل، این نیز جایز است
در  و کفیل را به اختیار خودش بگذارد تا ھرکاری را که دوست دارد ،و اگر عامل

مبلغ معینی یا نسبت خاصی از درآمد خواھد کار کند و در برابر این  نزد ھرکس که می
داد وجود دارد، ردلیل جھالت، فریب و ظلمی که در این قراه وی را از او بگیرد، این ب

 جایز نیست.

 حکم اعتصاب کارگران 
یا بھتر شدن     تر نمودن حقوق ای به ھدف بیش  اگر کارگران یک کارخانه یا مؤسسه

که به نفع کارگران است، اعتصاب کنند، جایز  شان یا ھر درخواستی دیگر  ی  شرایط کار
 است.

برابر است که حکومت، شرکت یا فرد خاصی -وقتی کارفرمایی با کارگران خود 
بر حقوق و شرایط خاصی توافق کردند، بر ھردو طرف کارفرما و کارگر واجب  -باشد

ری تحمیل است که به قرارداد مورد توافق متعھد باشند. اما اگر بر کارگر ظلم یا ضر
طور موقت از کار کردن دست بکشد تا به حقوق خود ه شود، حق دارد که کار نکند یا ب

طور عادالنه دست یابد. البته این به شرطی جایز است که حکومت به کارگران این ه ب
اجازه را بدھد و این اعتصاب ضررھایی نداشته باشد که از اساس و ریشه مصلحت عموم 

 بیندازد.  مردم و .. را به خطر
ھا از پیش تعیین شده باشد که با شریعت   و باید اعتصاب کارگران بر اساس آموزه

 مخالف نباشد و با آن به مصلحتی به دور از مفاسد خاص و عام دست یابند.

ْ بِٱۡلُعُقودِ ﴿فرماید:   الله تعالی می ۡوفُوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� نی ای کسا« ].١[المائدة:  ﴾َ�ٰٓ

 ».ھا[یتان] وفا کنید اید، به پیمان که ایمان آورده

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ﴿فرماید:   الله تعالی می
ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در حقیقت، « ].٩٠[النحل:  ﴾٩٠َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از فحشا و  الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت
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 َحَواله -٨
 ی حواله کننده به شخصی دیگر (حواله شونده) است.  حواله: انتقال قرض از عھده

 حکم حواله: حواله جایز است.

 حکمت مشروعیت حواله
الله حواله را مشروع قرار داده است تا حقوق مالی صاحبان حق تأمین شود و یکی 

کاری   که از طلب داردھا برطرف گردد؛ زیرابسی اوقات انسان احتیاج  از نیازھای انسان
کند که  رفع مسئولیت کند یا حق خود را از فرد بدھکاری بگیرد یا گاھی نیاز پیدا می

مالی را از شھری به شھر دیگر بفرستد که این کار به دلیل مشکل بودن حمل آن یا 
الله تعالی حواله را به ھدف  ،من بودن راه، آسان نیست به ھمین دلیلادوری راه یا نا

 ھای آشکار، مشروع قرار داده است.  مصلحت تأمین این

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کبه یاری و پرھیزگاری کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 شروط حواله
 برای صحت حواله شرایط ذیل باید رعایت شود:

 حواله کننده و حواله شونده، اختیار تصرف را داشته باشند. -١
 یرد، به حواله کننده بدھکار باشد.گ  که پرداخت حواله را به عھده می کسی -٢
 زمان پرداخت قرض رسیده باشد. -٣
کنند با طلبی که از حواله شونده دارند، در اندازه، جنس و   قرضی که حواله می -٤

 صفت برابر باشد.
طبق عرف رایج ھردو طرف حواله کننده و حواله شونده راضی باشند و تأیید  -٥

 کنند.

 حکم قبول حواله
توانمندی حواله کرد، باید  کارش را به گرفتن طلبش از فردِ   طلبھرگاه بدھکاری، 

تواند به   دانست که تنگدست است، می  بپذیرد. اما اگر به فرد تنگدستی حواله داد و نمی
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حواله دھنده مراجعه کند. اما اگر خبر داشت و قبول کرد حق رجوع به حواله  خودِ 
ه توان پرداخت بدھی خود را دارد، به کننده را ندارد. باید توجه داشت که فردی ک

 دارد. کار خودش روا می  تأخیر انداختنش حرام است؛ زیراستمی است که در حق طلب
ثروتمند از  فرمود: (تأخیر کردن انساِن  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره

ت، که ثروتمند اس بازپرداخت بدھی که به عھده دارد، ظلم است. ھرگاه شما را به کسی
اید وصول  که بر او حواله شده حواله کردند، قبول کنید و طلب خودتان را از کسی

 ١نمایید).

 پیامدھای حواله 
وقتی قرارداد حواله بین دو طرف مورد تأیید قرار گیرد، بدھکاری حواله کننده از او 

 شود.  گردد و حواله کننده از قرض خود مبرا می  به حواله شونده منتقل می

 تنگدست بدھکارِ  بخشیدِن  و ثواِب فضیلت 
، تنگدست شود، مستحب   اگر پس از حواله، فردی که حواله را قبول کرده است

 است که به او مھلت بدھند یا بھتر است که بدھکاری او را ببخشند.

ن تََصدَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١
َ
�ٖ� َوأ �ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ َمۡيَ�َ قُواْ َخۡ�ٞ �ن َ�َن ذُو ُعۡ�َ

و اگر [شخِص بدھکار،] تنگدست بود، تا « ].٢٨٠[البقرة:  ﴾٢٨٠لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
[ھنگام] گشایش [و توانایِی بازپرداخت، به او] مھلت دھید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] 

 ».بخشیدن آن [بدھی] برایتان بھتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید
تاجری بود که به مردم («فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره - ٢

رسید] ھرگاه تنگدستی را [بین  داد؛ [زمان بازپرداخت قرضش که فرا می قرض می
گفت: از او گذشت کنید، امید است که الله از  دید، به خدمتکارانش می بدھکارانش] می

  ٢از او گذشت کرد). ما گذشت کند؛ [در نتیجه بعد از مرگش] الله 

                                           
 ).١٥٦٤ش:( ومسلم و این بخاری است) ٢٢٨٧ش:( بخاری :علیه متفق. ١
 ).١٥٦٢ش:( مسلم و این بخاری است و) ٢٠٧٨ش:( بخاری :علیه متفق .٢
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 ھای بانکی  حواله
ھای بانکی این است که فردی به بانک شھر   ھای بانکی: منظور از حواله  حواله

گیرد تا پول خود را از   حواله یا چک برداشت می ،کند و از بانک خودش پول واریز می
 بانک شھر یا جای دیگر برداشت نماید.

شان از دزدی و محافظت  و حفظ اموال این معامله به ھدف رفع مشکالت مردم 
دھد با پولی که  پولی که به بانک مبدأ تحویل میکند  ی نمیفرق ؛جان مردم جایز است

 پول دیگری باشد. زا گیرد، یکی باشد یا معادل آن  از بانک مقصد تحویل می
ه ھا، چک یا قبض حواله معتبر، تحویل گرفتن ب  له صرف یا تعویض پولاو در مس

 آید و برای صراف جایز است که دستمزد صرف پول را بگیرد.  میحساب 

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة: َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 صلح -٩
 صلح: قرار دادی است بین دو طرف درگیر به ھدف پایان اختالف و درگیری.

 حکمت مشروعیت صلح
و درگیری، بین دو طرف درگیر، مشروع الله صلح را برای سازش و پایان اختالف 

رود و آرامش و الفت   ھا از بین می  شود و کینه  ھا پاک می  دل ،قرار داده است و با صلح
 آید.  پدید می

ترین   باید توجه داشت که اصالح بین مردم وقتی برای رضای الله باشد، از مھم
گردد و   ھا با صلح پاک می  قلب ؛ زیراترین عبادات است کسب ثواب و بزرگ یھا  راه

 رود.   دشمنی و اختالف از بین می

 فضلیت اصالح بین مردم

ۡو ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتِغَ 
َ
ۡجًرا َمۡعُروٍف أ

َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ آَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

ھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در  در بسیاری از رازگویی« ].١١٤[النساء:  ﴾١١٤َعِظيٗما



 مختصر الفقه االسالمی  ١١٨٦

 

اری پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھد؛ و ھر کای یا  ه به [دادِن] صدقهکسی کگفتاِر] 
 ».زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم دادکس برای رضایت الله چنین کند، به 

فرمود: (ھر روز که خورشید طلوع  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره - ٢
باشد، [تا  احسان بر فرد مسلمان الزم می ھای بدن صدقه و کند به تعداد مفصل می

قه ھا را به جا آورد] و رعایت عدالت بین دو نفر [که اختالف دارند] صد شکر این نعمت
  ١است).

 حکم صلح
موجب حفظ  زیرا ؛ترین عبادات است  اصالح بین مردم مستحب و حتی از مھم

 شود و انواع صلح زیاد است:  ھا از پراکندگی می  رابطه دوستی و پاکی قلب
داران حق و سرکشان، بین زن و شوھری که  صلح بین مسلمین و کفار، بین طرف

اوندان، دوستان و اختالفات غیر مالی و مالی بین ھا، خویش  اختالف دارند، بین ھمسایه
 دو طرف اختالف و درگیری، مشروع است.

ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١
َ
�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� ٱۡ�َتَتلُواْ فَأ

ْ ٱلَِّ�  ۡخَرٰى فََ�ٰتِلُوا
ُ
ِۚ فَإِن فَآَءۡت َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ ٱۡ� ۡمرِ ٱ�َّ

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ َ�ۡبِ� َح�َّ

َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ْۖ إِنَّ ٱ�َّ قِۡسُطٓوا
َ
ْ بَۡيَنُهَما بِٱلَۡعۡدِل َوأ ۡصلُِحوا

َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخوَةٞ  ٩فَأ إِ�َّ

َ لََعلَُّ�ۡم  ْ ٱ�َّ َخَوۡ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َُّقوا
َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

َ
اگر دو « ].١٠-٩[الحجرات:  ﴾١٠تُرَۡ�ُونَ فَأ

نید؛ و اگر یک گروه بر دیگری کگروه از مؤمنان با ھم درگیر شدند، میانشان آشتی برقرار 
رد، با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان الله بازآید؛ اگر بازگشت، صلحی عادالنه در کتجاوز 

لله عادالن را دوست دارد. البته مؤمنان ه اکنید کنید و به عدالت رفتار کمیان آنان برقرار 
نید؛ باشد که کنید و از الله پروا کدیگرند؛ پس میان برادران خویش آشتی برقرار کبرادر ی

 ».مورد رحمت قرار گیرید
فرمود: (آیا شما را به بھتر از  ج کند که رسول الله روایت می س ابودرداء - ٢

ارزش و اعتبار روزه، نماز و صدقه خبر دھم؟ عرض کردند: آری، ای پیامبر. فرمود: 
  ٢، تراشنده و از بین برنده [دین] است).اشخاص ؛ و فساد بیناشخاص اصالح بین«

                                           
 ).١٠٠٩ش:( مسلم و این متن بخاری است و) ٢٧٠٧ش:( بخاری متفق علیه؛ .١
 این ترمذی است. و) ٢٥٠٩ش:( ترمذی و) ٤٩١٩ش:( أبوداود :صحیح. ٢
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 اقسام صلح
 قسم است:دو صلح به 

 صلح در امور مالی و صلح در غیر امور مالی.
 امور مالی بر دو قسم است:صلح در 

 کند:  که قبول دارد و اعتراف می اول: صلح با کسی
مثل اینکه فردی پولی یا مالی به کسی بدھکار است و قبول دارد، اما دقیق 

دانند که مقدار آن چه قدر است، در نتیجه بر مقدار مشخصی که صلح درست   نمی
 کنند.  باشد، توافق می

کار بخشی از   آن را قبول داشته باشد، اگر طلب یدِ اگر فردی بدھکاری و سررس
طلب خود را ببخشد و برای پرداخت بخش دیگر مھلت بدھد، ھردو معتبر و درست 

پرداخت کند و باقیمانده را  یاما اگر بر این صلح کردند که بخشی از طلب را نقد است
 ھم درست است. پس از مدتی بدھد باز

اقرار بدھکار مشروط به شرط خاصی نباشد که  این صلح در صورتی درست است که
 کنم که فالن چیز را به من بدھی و بدون آن حقش را ندھد.   اقرار می یبگوید به شرط

 منکر است: ،دوم: صلح بر طلبی که بدھکار
خبر  از آن بی »مدعی علیه«حقی یا طلبی داشته باشد که  ،»مدعی«در صورتی که 

شان درست است اما اگر یکی از دو   ی صلح کنند، صلحباشد و انکار کند، اگر بر چیز
 طرف دروغ بگوید، در باطن صلح درست نیست و ھرچه بگیرد، حرام است.

 چه نوع صلحی جایز است؟
مسلمانان در روابط و معامالت خود شروط خاصی را دارند و صلح مشروع بین 

اللی را حرام نماید. و جز صلحی که حرامی را حالل نماید یا حه مسلمانان جایز است، ب
اند و   به آن دستور داده ج ای است که الله و پیامبر  منظور از صلح جایز صلح عادالنه

این صلح باید به ھدف رضای الله و سپس با رضایت دو طرف باید باشد و الله تعالی این 

ۗ ﴿فرماید:   نوع صلح را ستوده است و می ۡلُح َخۡ�ٞ صلح [ھمیشه از «: ]١٢٨[النساء:  ﴾َوٱلصُّ
 . »جنگ و اختالف] بھتر است

 شرایط صلح عادالنه
 ترین آن به شرح ذیل است:  صلح عادالنه شرایطی دارد که مھم
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دو طرف صلح از افراد واجد شرایط در تصرفات شرعی باشند تا صالحیت داشته 
 یکی از دو طرف صلح در ؛را حالل نکنند یحاللی حرام نشود و حرام ،با صلح ؛باشند

گاه به حوادث و  که دو طرف را صلح می کسی ؛ادعای خود دروغگو نباشد دھد با تقوا، آ
 ھا باشد و عادالنه قضاوت کند.  مسئولیت

ۡو َمۡعُروٍف ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�َّا
َ
ۡجًرا أ

َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ ِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

ھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در  در بسیاری از رازگویی« ].١١٤[النساء:  ﴾١١٤َعِظيٗما
اری پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھد؛ و ھر کای یا  ه به [دادِن] صدقهکسی کگفتاِر] 

 ».کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم داد

 دار صلح در قرض مدت
اگر فردی طلبی داشته باشد که سررسید پرداخت آن مثال شش ماه بعد بود، 

 آن را پیش از سررسید، پرداخت کند.  ،ایرادی ندارد که با کم کردن بخشی از قرض
د طلبی داشتم و در مسجد النبی آن را دَر َح  ابن ابیگوید: از   می   س کعب بن مالک

در منزل خود آن را شنید  ج از او مطالبه نمودم و صدای ما طوری بلند شد که پیامبر
گفتم: لبیک ای » ای کعب!«و آمد و پرده حجره خود را کنار زد و با صدای بلند گفت: 

، اشاره کرد که نصف آن را کم کنم، »مقداری از طلبت را کم کن«رسول الله! فرمود: 
حدرد)  (به ابن ابی ج کنم، نصفش را کم کردم، پیامبر گفتم: ای رسول الله! اطاعت می

 ١فت: تو ھم بلند شو بقیه قرضش را بده).گ

 حقوق ھمسایه
 ھای بزرگ و پر سر و  بر مالک خانه یا زمین حرام است که در ملک خود دستگاه

صدایی یا تنور فری و .... نصب کند که موجب ضرر به ھمسایه شود، اما اگر برای 
 ھمسایه ضرر نداشته باشد ایرادی ندارد. 

ترین آن عبارتند از: با ھمسایه رابطه   ادی دارد که مھمھمسایه بر ھمسایه حقوق زی
خوبی داشته باشد، به او نیکی و خوشرفتاری کند، از آزار دادنش خودداری نماید، در 

                                           
 ).١٥٥٨ش:( ومسلم ،و این بخاری است ،)٤٥٧ش:( بخاری متفق علیه؛ . ١
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برابر آزارھایش صبر داشته باشد و.... دیگر رفتارھای نیکی که بر فرد مسلمان واجب 
 است.

ھمواره جبرئیل مرا به «فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می ب ابن عمر
اش   کرد تا جایی که گمان کردم ھمسایه از ھمسایه خوبی کردن به ھمسایه سفارش می

 ١برد).  ارث می

 د و ... از تصرف در مالش)َر ِخ  جر (ممانعت فرد کمَح  -١٠
 کنند.  جر: این است که فردی را با سببی شرعی از تصرف در مالش منع میَح 

 حجرحکمت مشروعیت 
حفظ مال را ھمین حجر  یھا  الله به حفاظت از مال دستور داده است و یکی از راه

کسی که استفاده از  گیرد: ین اشخاص را میا وسیله جلوی ینه اقرار داده است که ب
یا کسی که مالش را به او بدھند بلد نیست که درست  ؛داند مانند دیوانه  مالش را نمی

کند مانند  یا کسی که اسراف می ؛ایع کند، مانند کودکاستفاده کند و ممکن است ض
از مالش  درستی  جای استفادهه یا کسی که مانند افراد ورشکست ب ؛دَر ِخ  احمق و کم

 شود.  در چنین مواردی از تصرف فرد در مالش سلب اختیار می ؛فروشد  آن را به ضرر می

ْ ﴿فرماید:   الله تعالی می ُ لَُ�ۡم قَِ�ٰٗما َوَ� تُۡؤتُوا ۡمَ�ٰلَُ�ُم ٱلَِّ� َجَعَل ٱ�َّ
َ
َفَهآَء أ ٱلسُّ

ۡعُروٗفا ْ لَُهۡم قَۡوٗ� مَّ خردانی که  و به کم« ].٥[النساء:  ﴾٥َوٱۡرُزقُوُهۡم �ِيَها َوٱۡ�ُسوُهۡم َوقُولُوا
 الله شما را به سرپرستی آنان گماشته است، اموالشان را ندھید و از [درآمِد] آن به آنان

 ». خوراک و پوشاک دھید و با آنان به شایستگی سخن بگویید

 اقسام حجر
 نوع است:دو حجر بر 

دارند؛ مانند فرد   که به خاطر طلب دیگران او را از تصرف در مالش باز می اول: کسی
 کنند.  کاران او را از تصرف در مالش منع می  خاطر طلِب طلبه ای که ب  ورشکسته

دارند. مانند: کودک،   خودش از تصرف در مالش باز می دوم: فرد را به خاطر
شان باز   این افراد را به خاطر حفظ مال خودش از تصرف در مال ؛نادان(احمق)، دیوانه

 دارند.   می
                                           

 ). ٢٦٢٥ش:( مسلم و ،)٦٠١٥ش:(بخاری: علیه متفق. ١
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 و...) هحکم مفلس (افراد ورشکست
تر باشد و به درخواست ھمه یا برخی  مفلس: کسی است که قرضش از مالش بیش

درپی این بر  .دارد  حکومت اسالمی او را از تصرف در مالش باز می کاران، دادگاه  طلب
کاران ضرر داشته   حرام است که در مالش تصرفی نماید که به طلب هفرد ورشکست

 باشد و تصرفش اعتبار ندارد، حتی اگر او را باز ندارند.

 (ورشکسته) احکام مفلس
حکم حجر بر وی اجرا ،   تر باشد ی قرضش یا بیش  ھرکس مالش به اندازه -١
شود، اگر سرباز زند به درخواست   اش صادر می  شود اما حکم پرداخت بدھکاری  نمی

شود. اگر پافشاری بر ندادن قرض کرد و مال خود را نفروخت   کارانش زندانی می  طلب
 رسد.  فروش میه اش را بدھد، به دستور دادگاه با حکم قضایی، مالش ب  که بدھکاری

رود و واجب   شمار میه تر از قرض سررسیدش باشد، مفلس ب که مالش کم کسی   -٢
است که حکم ممنوعیت از تصرف در مالش صادر شود و ورشکست شدنش را به مردم 

نوعیت مکاران، حکم م  اعالن کنند تا کسی فریبش را نخورد و به درخواست طلب
 شود.  تصرف در اموالش صادر می

کاران حق   در مال فرد ورشکسته صادر شود، طلبوقتی حکم ممنوعیت تصرف  -٣
درخواست از وی را ندارند و او نیز حق تصرف در مال خود را ندارد و به دستور دادگاه 

کارانی که قرض   اش بین طلب  رسد و پول آن را به نسبت بدھکاری  فروش میه مالش ب
اند، از وی رفع کنند، اگر بعد از آن چیزی از مالش نم  سررسید دارند تقسیم می
 ماند.  دلیلی برای ممنوعیت باقی نمی ؛ زیراشود  اش می  ممنوعیت در تصرفات مالی

کاران تقسیم شد،   بعد از آن که به دستور قضایی مال فرد ورشکسته بین طلب -٤
اش باقی بماند   کاران از وی حق درخواست ندارند، ھر چند باز ھم بدھکاری  دیگر طلب

ت که به خاطر قرضش او را تعقیب و زندانی کنند، بلکه او را آزاد و دیگر جایز نیس
 بگذارند و مھلت بدھند تا الله به او رزقی بدھد که طلب مردم را پرداخت کند. 

 زندانی کردن بدھکار
دار توانمند واجب است که قرض سررسید خود را پرداخت کند. اگر  بر فرد قرض  

ت، قرض خود را ندھد به دستور دادگاه اسالمی پرداخ تواِن  داشتِن  دِ با وجوفردی 
که توانایی دارد، ظلم است،  عدم پرداخت بدھکاری برای کسی ؛ زیراشود  زندانی می
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شود تا تنبیه شود و ھرچه زودتر بدھکاری سررسید خود را پرداخت   بنابراین زندانی می
 کند. 

ود را پرداخت نماید و اگر بدھکار تنگدست باشد به او مھلت دھند تا بتواند قرض خ
 اش بھتر است.   زندانی کردنش حرام است البته بخشیدن بدھی

ھرکس توان پرداخت قرض خود را نداشته باشد، نباید تحت فشار و تعقیب قرار 
 گیرد و زندانی کردنش حرام است و مھلت دادنش واجب و بخشیدنش مستحب است.

ْ َخۡ�ٞ �ن َ�َن ُذو ﴿فرماید:  الله تعالی می قُوا ن تََصدَّ
َ
�ٖ� َوأ �ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ َميَۡ�َ ُعۡ�َ

و اگر [شخِص بدھکار،] تنگدست بود، تا « ].٢٨٠[البقرة:  ﴾٢٨٠لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
[ھنگام] گشایش [و توانایِی بازپرداخت، به او] مھلت دھید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] 

 ».ایتان بھتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانیدبخشیدن آن [بدھی] بر

فرمود: (تأخیر کردن انسان ثروتمند  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره - ٢
که ثروتمند  از بازپرداخت بدھی که به عھده دارد ظلم است، ھرگاه شما را به کسی

که بر او حواله  است حواله کردند، این حواله را قبول کنید و قرض خود را از کسی
 ١اید وصول نمایید). شده

 شرایط زندانی کردن بدھکار
 ار باید شرایط وجود داشته باشد:برای زندانی کردن فرد بدھک

بدھکار از دادن قرضش  ؛بدھکار توان پرداخت داشته باشد ؛قرض سررسید باشد
کار شاکی باشد و از دادگاه درخواست   طلب ؛بدھکار پدر و مادر نباشد؛ خودداری کند

 کند که او را زندانی کنند. 

 دست  فضیلت مھلت دادن به تنگ
دستی که زمان پرداخت قرضش رسیده است، ثواب  مھلت دادن به بدھکار تنگ

دستی را مھلت دھد برایش در مقابل  فرماید: (....ھرکس تنگ می ج بزرگی دارد. پیامبر
  ٢شود). ھر روز دو برابر صدقه محسوب می

                                           
 با لفظ بخاری). ١٥٦٤ش:( مسلم و ،)٢٢٨٧ش:(بخاری: علیه متفق. ١
 ). ١٤٣٨ش:( الغلیل إرواء و نک: )٢٣٤٣٤ش:( أحمد :صحیح. ٢
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 یابد  که مال خود را در نزد مفلس (ورشکسته) می حکم کسی
که از قیمت آن  نیا به شرط ای بیابد،  ھرکس اصل مال خود را نزد فرد ورشکسته

 تر است.  چیزی نگرفته باشد، به گرفتن مال خود از دیگران مستحق
فرمود: (ھرکس اصل مال خود را نزد  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره

ای یافت، در گرفتن آن مال به عنوان طلبش از دیگران   فرد یا انسان ورشکسته
 ١تر است).  مستحق

 کودک و دیوانه از تصرف در مالشممنوعیت 
برای ممنوع نمودن کودک و دیوانه از تصرف در مالش نیازی به حکم دادگاه نیست 

که سرپرست عادل و خردمند باشد و در صورت نداشتن سرپرست، وصی و  نیا به شرط
شود و سرپرست باید به بھترین شکل   شان می  سپس حاکم مانع تصرف این افراد در مال

 تصرف نماید.ھا  این در مال

ُ لَُ�ۡم قَِ�ٰٗما ﴿فرماید:   الله تعالی می ۡمَ�ٰلَُ�ُم ٱلَِّ� َجَعَل ٱ�َّ
َ
َفَهآَء أ ْ ٱلسُّ َوَ� تُۡؤتُوا

ۡعُروٗفا ْ لَُهۡم قَۡوٗ� مَّ خردانی که  و به کم« ].٥[النساء:  ﴾٥َوٱۡرُزقُوُهۡم �ِيَها َوٱۡ�ُسوُهۡم َوقُولُوا
آنان گماشته است، اموالشان را ندھید و از [درآمِد] آن به آنان  الله شما را به سرپرستی

 ». خوراک و پوشاک دھید و با آنان به شایستگی سخن بگویید

 چه زمانی کودک در اموالش تصرف کند؟ 
 تواند در اموال خود تصرف نماید:   در دو صورت کودک می

 طور که ذکر شد. ھمان ؛اول: بالغ شدن
منظور این است که به خوبی بتواند اموال خود را در  ؛ھوشیدوم: رشد عقلی و 

اختیار بگیرد و حفاظت نماید و راه تشخیص رشد به این صورت است که بخشی از 
مالش را به او بدھند و او را با خرید و فروش امتحان کنند تا مشخص شود که به خوبی 

 تواند از عھده حفاظت از مالش بر آید. می
 شود؟  اختیار مال خود می نه چه زمانی صاحبو دیوا ِخَرد مک

به رشد عقلی برسد به این صورت که به  ِخَرد مکھرگاه فرد دیوانه عاقل شود یا فرد 
د و فریب نخوَر  ،خوبی بتواند اختیار مال خود را به دست گیرد و در معامله و داد و ستد

                                           
  ).١٥٥٩) و این متن روایت بخاری است و مسلم (ش:٢٤٠٢. متفق علیه: بخاری (ش:١
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ع ممنوعیِت تصرف رف ،شخص بیھوده خرج نکند، از این دو ویا آن را در راه حرام 
 دھند.  تحویل میھا  آن شان را پس از شاھد گرفتن به شود و اموال  شان می اموال

ٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱ�َِّ�َح فَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا ﴿فرماید:  الله تعالی می َوٱۡ�َتلُواْ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َح�َّ
ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ 

َ
ْ إَِ�ِۡهۡم أ ْۚ َوَمن َ�َن َغنِّيٗا فَٱۡدَ�ُعٓوا وا ن يَۡ�َ�ُ

َ
اٗفا َو�َِداًرا أ ٓ إِۡ�َ ُ�لُوَها

ۡ
َوَ� تَأ

 ْ ۡشِهُدوا
َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم فَأ

َ
ُ�ۡل بِٱلَۡمۡعُروِف� فَإِذَا َدَ�ۡعُتۡم إَِ�ِۡهۡم أ

ۡ
 فَۡليَۡسَتۡعفِۡفۖ َوَمن َ�َن فَقِٗ�� فَۡلَيأ

ِ َحِسيٗبا و یتیمان را [از لحاظ توانایی بر مراقبت از « ].٦ [النساء: ﴾٦َعلَۡيِهۡمۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
اموالشان] بیازمایید تا وقتی به [سن] ازدواج برسند؛ پس اگر رشد [فکرِی کافی] در آنان 
یافتید، اموالشان را به آنان بدھید و آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند [و از شما پس 

نیاز است، باید [از گرفتن اجرِت سرپرستی]  یبگیرند] به اسراف و شتاب مخورید؛ و ھر کس ب
خودداری کند و ھر کس نیازمند است، باید به طرز شایسته [و مطابِق ُعرف از آن] بخورد. 
پس ھر گاه اموالشان را به آنان بازگرداندید، بر آنان گواه بگیرید و [بدانید] الله برای 

 ».حسابرسی کافی است

 وکالت -١١
کسی مثل خود را برای  ،اختیاری ت این است که فرد صاحبوکالت: منظور از وکال

 جایز است، انتخاب کند.ھا  آن عنوان نایب خود در اموری که نیابت دره انجام کاری ب

 حکمت مشروعیت وکالت
اش  ھای اسالم است، روشن است که ھر فردی به حکم رابطه جواز وکالت از خوبی

ه حقوقی بر دیگران و دیگر افراد نیز حقوقی بر او دارند که یا باید خودش ب ،با دیگران
طور مستقیم این حقوق را بگیرد و رعایت کند یا کسی دیگر را به عنوان وکیل انتخاب 

ی کارھای خود را ندارند، از ھمین  ھا توان انجام ھمه نماید. واضح است که تمام انسان
 فتن برای انجام کارھا جایز است.نگاه است که در اسالم وکیل گر

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا  دیگرکاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی«: ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ». یفر استک سخت
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 حکم وکالت
توانند ھرگاه که  وکالت قرارداد جایزی است که ھریک از وکیل و موکل می

 خواستند، این قرارداد را فسخ کنند.
یا نکاح و.... بیانگر وکیل گرفتن  وکالت با ھر قول یا فعلی که در خرید و فروش

 شود. باشد، منعقد می

َحَدُ�م بَِورِقُِ�ۡم َ�ِٰذهِۦٓ إَِ� ٱلَۡمِديَنةِ فَۡلَينُظۡر ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ْ أ فَٱۡ�َعُثٓوا

ۡف َوَ� �ُۡشعَِرنَّ بُِ�مۡ  تُِ�م بِرِۡزٖق ّمِنُۡه َوۡ�َتَلَطَّ
ۡ
ۡزَ�ٰ َطَعاٗما فَلۡيَأ

َ
َهآ أ ُّ�

َ
َحًدا �

َ
 ].١٩[الکهف:  ﴾١٩أ

یک از   ھای]تان به شھر بفرستید تا ببیند کدام یک نفر از خودتان را با این سکه[«
تر است و از [نزد] او غذایی برایتان بیاورد؛ و باید  یش پاکیزه [فروشندگاِن آنجا، کاسبی و] غذا

گاه نسازدکاری و] زیرکی نماید و ھیچ کس را از  وآمد و خرید، پنھان [در رفت  ».[حاِل] شما آ
به او یک دینار داد تا برایش  ج کند که پیامبر روایت می س عروه بارقی -٢

گوسفندی بخرد. او با یک دینار دو گوسفند خرید. سپس یکی از آن دو را به یک دینار 
معامالتش، برای  ج آورد. پیامبر ج فروخت و یک دینار و یک گوسفند، برای رسول الله

 ١کرد). خرید، سود می نمود. به ھمین خاطر، عروه اگر خاک ھم می دعای برکت

 اموری جایز است؟ چه وکالت در
 وظایف و حقوق بر سه نوع است

درست است، در تمام اموری که گرفتن نماینده ھا  آن طور مطلق وکالت دره اول: ب
 جایز است.ھا، حدود و.... گرفتن وکیل نیز مطلقا  جایز است، مانند: معامالت، فسخ

ھای بدنی محض مانند: طھارت، نماز  مطلقا وکالت در آن جایز نیست، در عبادت -٢
 وکیل گرفتن مطلقا جایز نیست.ھا  این و....در

و نیز مانند: وکیل گرفتن در امور حرام مانند: اینکه برای خرید و فروش شراب، 
 مطلقا جایز نیست. ،وکیلنیز گرفتن ھا  این گناه، غصب مال مردم و.... در کشتن فرد بی

 سوم: وکیل گرفتن فقط برای افراد ناتوان جایز است مانند: ادای مناسک حج و عمره. 

                                           
  ).٣٦٤٢. بخاری (ش:١
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 ھای مختلف وکالت صورت
ی امور  که بگوید: در اداره گرفتن وکیل درست است. مثل این ،به صورت مطلق

وید: تو یک گرفتن وکیل جایز است. مثل اینکه بگ ،به صورت موقت ؛ام تو وکیلی تجاری
وکیل گرفتن با شرط معلق نیز درست است. مثل اینکه بگوید: بعد از  ؛ماه وکیل منی

بدون  که و جایز است ؛آن که اجاره منزلم تمام شد وکیل ھستی که آن را بفروشی
محدودیت زمانی به فردی وکالت بدھد. مثل اینکه بگوید: تو اآلن وکیل من ھستی و 

 قبول کند یا بعدا با فرصت بپذیرد. جا درست است که فورا ھمان
 که وکیل انجام کاری شده است) وکیل گرفتن موکل (کسی

وکیل بگیرد. اما اگر وکیلی در  را کس دیگری ،وکیل حق ندارد بدون اجازه موکل
جز در ه کاری که به عھده گرفته نتواند کاری کند، حق دارد که وکیل دیگری بگیرد، ب

 ل الزامی است. ی موک امور مالی که اجازه

 پایان زمان وکالت 
 گردد: اعتبار می ھای ذیل باطل و بی وکالت در صورت

 فسخ یکی از دو طرف موکل و وکیل. -١
 موکل وکیل را برکنار کند. -٢
 مرگ یا دیوانه شدن موکل یا وکیل -٣
 صدور حکم ممنوعیت تصرف در اموال، موکل یا وکیل -٤

 وکیل گرفتن
وکیل گرفتن با دستمزد یا بدون دستمزد، جایز است و وکیل در کاری که به وی 

دار است و اگر بدون کوتاھی در حفاظت، مالی در دستش تلف  شود، امانت سپرده می
شود، ضمانت ندارد اما اگر در حفظ مالی که وکالت آن را به عھده گرفته است، کوتاھی 

اش با قسم پذیرفته   است و ادعای نفی کوتاھی کند یا عمدا آن را نابود نماید، ضامن
 شود.  می

 درخواست وکالت
داری به خودش اعتماد دارد و بیم آن  ی وکالت و امانت ھرکس در برآمدن از عھده

شود که از  وکالت موجب نمییز نندارد که ممکن است از وی خیانتی سر بزند و 
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نیکوکاری است و  ؛ زیراقبول کندتر باز بماند، مستحب است که وکالت را  کارھای مھم
که صادقانه و  نیا ثواب و اجر دارد. حتی اگر با گرفتن حق وکالت باشد، به شرط

ِ ﴿فرماید:   باشد و کارش را تا آخر انجام دھد. الله تعالی می انهمخلص َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱلِۡ�ّ
ثِۡم  َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ : ]٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

دیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی«
 ».یفر استک تردید، الله سخت ] بیزیرانید [کاز الله پروا 

 شرکت -١٢
تر در حقی یا تصرف مالی با ھم  ن است که دو نفر یا بیششرکت: منظور از شرکت ای

ای با ھم  شریک شوند. منظور از حق این است که دو نفر در مالی مانند ارثیه یا ھدیه
 .است شریک باشند. و تصرف مانند مشارکت در خرید و فروش

 حکمت مشروعیت شرکت
موجب   داری باشد، با صداقت و امانت گرو ا .ھای اسالم است جواز شرکت از خوبی

ویژه در ه ب .له نیاز دارنداشود. و امت اسالمی به این مس برکت و افزایش مال انسان می
تواند  ھای بزرگ صنعتی، عمرانی، تجاری، زراعی و.... که یک فرد به تنھایی نمی پروژه

 ی آن برآید. از عھده

 حکم شرکت
ر مشارکتی با فرد کافر شرکت با مسلمان و غیر مسلمان، قراردادی جایز است، کا

ی حرام مانند ربا،  که اختیارات با کافر نباشد که معامله نیز جایز است به شرط این
ھا و.... انجام  خیانت و تجارت در خرید و فروش چیزھای حرام مثل شراب، خوک، بت

 دھد.

ٰ َ�ۡعٍض إِ�َّ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱۡ�ُلََطآءِ َ�َۡبِ� َ�عۡ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١ ُضُهۡم َ�َ
ا ُهمۡ  ٰلَِ�ِٰت َوقَلِيٞل مَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ و البته بسیاری از شریکان [و « ].٢٤[ص:  ﴾ٱ�َّ

اند و کارھای شایسته  نند، مگر کسانی که ایمان آوردهک دیگر ستم میکاران] در حق یکھم
 ».اندکند[نیز بسیار] ھا  آن هکاند  انجام داده
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 ج کند که: بعد از فتح خیبر یھودیان از رسول الله روایت می ب ابن عمر - ٢
را بر کارھای کشاورزی خبیر نگه دارد تا در برابر نصف ھا  آن درخواست نمودند که

  ١درآمد آن کار کنند.

 انواع شرکت
 شرکت بر دو نوع است

تر در حقوق  نفر یا بیشاول: شرکت امالک: منظور از شرکت امالک این است که دو 
آالت و.... با ھم شریک  نمالی مانند شرکت در مالکیت زمین، یا کارخانه یا ماشی

ی  یک جایز نیست که در مال مشارکتی تصرف نماید مگر با اجازه شوند. و برای ھیچ می
که شریکش  شریکش، اگر یکی تصرف کرد فقط در حق خودش اعتبار دارد مگر این

 تصرفش بر تمام مال مشارکتی اعتبار دارد. ،آن صورتقبول کند که در 
دوم: شرکت عقود: منظور از این شرکت؛ مشارکت در تصرف مانند خرید و فروش، 

 باشد: اجاره و.... است که بر چند قسم می
ھای بدنی و مالی مشخص ھر چند  تر در فعالیت نان: دو نفر و یا بیششرکت عِ  -١

تری از شریکش  کار کنند، یا یکی کار کند و سود بیش شوند تا ھردو متفاوت، شریک می
که اصل سرمایه نقدی یا کاال مشخص باشد و سود و  داشته باشد. البته به شرط این

 باشد. ھا  آن ھر شریک و شرایط مورد توافق ی زیان ھریک از شرکاء به نسبت سرمایه
فردی دیگر شرکت مضاربه: در این مشارکت فردی مال یا پول نقدی را به  -٢

دھد تا با سھمی مشخص به میزان نصف، یک سوم و .... در سود، کار و تجارت کند  می
ز ا ،سود ی مانده ای که از سود توافق کنند، مشارکت درست است و باقی و بر ھر اندازه

دیگری است. اگر بعد از تحویل دادن مال ضرر کند از سود جبران کنند البته طرف  آِن 
 ئولیتی ندارد.کار یا تجارت مس

حتی اگر سرمایه بدون تعدی و کوتاھی از بین برود، طرف کار یا تجارت مسئولیتی 
دار و وکیل است که  گیرد، امانت که سرمایه یا مالی را به عنوان مضاربه می ندارد و کسی

 باشد.  در کار اجیر و در سود شریک می

                                           
 ).١٥٥١ش:( مسلم و این متن روایت بخاری استو ) ٢٣٣١ش:( بخاری: علیه متفق. ١
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ی که در اختیارش قرار ا منظور از تعدی این است که کارھای نادرستی با سرمایه
اند، انجام دھد. و منظور از تفریط (کوتاھی) این است که در انجام وظایف کوتاھی  داده
 کند.
شرکت وجوه: این است که دو نفر با اعتبار و آبرویی که بین تجار و بازاریان  -٣

کنند و ھریک وکیل و کفیل دیگری است و  دارند، بدون سرمایه، خرید و فروش می
شان مشترک  اند، بین کنند بر اساس شرایطی که تعیین کرده که خریداری میمالی 

شود و سود را نیز طبق  است و خسارت و ضرر احتمالی نیز به نسبت مالکیت تقسیم می
 نمایند. شرایط از پیش تعیین شده و مورد توافق تقسیم می

ح مانند: ھیزم شوند که در کارھای مبا تر شریک می شرکت ابدان: دو نفر یا بیش -٤
ھا مثل کارھای ساختمانی و... با ھم کار  آوردن و در بازار فروختن و دیگر کارھا و شغل

 کنند و ھرچه الله روزی داد، براساس توافق و رضایت بین خود تقسیم نمایند.
شرکت مفاوضة: این است که ھریک از شرکا اختیارات مالی و بدنی خود را در  -٥

کند و در این نوع شرکت،  وکالت و.... به شریکش واگذار میخرید و فروش، اجاره، 
شرایط چھار نوع شرکت فوق اعم از سود براساس شرایط مشخص، ضرر به میزان 

 شود. مالکیت در مشارکت تقسیم می
دست آوردن رزق ه ھای فوق جایز و حتی به دلیل ھمکاری در ب تمام انواع شرکت

 و حصول برکت، مشروع است.  حالل، منفعت برای مردم، پیشرفت مالی

 فواید شرکت
برای شکوفایی اقتصادی، کسب   شرکت عنان، مضاربه، وجوه و ابدان، بھترین راه -١

 منفعت برای امت و تحقق عدالت است.
شرکت ِعنان، سرمایه و کار به صورت برابر از دو طرف به اشتراک در به این ترتیب 

نفر و کار از فرد دیگر است. در شرکت ابدان  شود. در مضاربه سرمایه از یک گذاشته می
کنند. در شرکت وجوه با اعتبار و   فقط کار می ،بدون سرمایه و ھم دو طرف با مشارکِت 

 کنند. آبرویی که در بین تجار دارند، کار می
نیازی فرد و جامعه از ربا که ظلم و  انواع کارھای مشارکتی و معامالت موجب بی -٢

زایی مباح  شتغالاشود و میدان کسب و کار یا  ناحق است، می خوردن مال مردم به
 کند.  گسترش پیدا می
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آری، اسالم، کسب و کار را به صورت فردی و مشارکتی با دیگران بر اساس قوانین 
 شرعی مباح قرارداده است.

ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُ ﴿فرماید:   الله تعالی می ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� َوَ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡ�ِ وا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 بورس یا بازارھای مالی و کاالھای تجاری به صورت بورس حکم بازار 
ھا صادر  ھا یا شرکت ھایی که حکومت سھام، سندھا و چک ،مالی اوراِق  در بازارِ 

 . تغییر و تحوالت اقتصادی رایج در این بازارھا بر دو نوع است:شود میمعامله  کنند می
جا  اوراق مالی را ھمان کند و داد و ستدھای نقدی: مشتری پول را پرداخت می -١

 جایز است. هک گیرد تحویل می
کند و اوراق مالی را بعد از  داد و ستدھای نسیه: مشتری پول را پرداخت می -٢

گیرد، این معامله به دلیل اینکه چیزی را که در اختیار ندارد  مدتی تحویل می
 فروشد، جایز نیست. می

شان  ی شود، معامله داد و ستد می ،ای که با سود ق قرضهاو تمام سندھا و اور 
بازارھای اجناس و کاالھا، اگر کاال در صحیح نیست و از نوع ربای حرام است. اما 

حاضر و در مالکیت فروشنده باشد با پرداخت قیمت و تحویل گرفتن کاال مطابق احکام 
موجود معامالت جایز ھستند. اما اگر کاال ھا  این شود. شریعت اسالمی معامله تمام می

نباشد و قیمت کاال را تحویل بگیرند تا بعدا کاالیی را که در مالکیت ندارند، تحویل 
 ای؛ زیراچیزی را فروخته که در مالکیتش نیست، جواز ندارد.  دھند. چنین معامله

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَن�ُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� م َ�ٰٓ

َ َ�َن  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ بِٱۡلَ�ِٰطِل إِ�َّ
اید، اموال یکدیگر را به باطل [و  که ایمان آورده  ای کسانی « ].٢٩[النساء:  ﴾٢٩بُِ�ۡم رَِحيٗما

نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت  ھای نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] از راه
شما [انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله 

 ». دارد] [نسبت] به شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی
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َم ٱلّرَِ�ٰوا﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ُ ٱۡ�َۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱ�َّ
َ
در حالی که «: ]٢٧٥بقرة: [ال ﴾َوأ

 ».الله، داد و ستد را حالل و ربا را حرام نموده است

 استفاده نمودن از اسم فرد دیگر در تجارت
یکی از  هک نیا یا و ھا ھا یا ھتل ھا یا بانک اگر یکی از شھروندان با یکی از شرکت

مشارکت مالی دار بدون ھیچ گونه  ھای معروف اسم و رسم ھا با یکی از شخصیت شرکت
 ییا کاری، توافق کردند که در برابر پول یا درصد مشخصی از سود، به اسم وی نامگذار

ای به دلیل دروغ، فریب، خیانت و ضررھا جایز نیست و این  و کار کنند، چنین معامله
اند، به قدر کافی  ھایی که قبال از این کارھا کرده شرکت قرارداد نارواست و در اشتباهِ 

 که نیازی به دلیل نیست.  ستا  شده گرفته تدرس عبر

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

 ِ َ َ�َن ب نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ ُ�ۡم إِ�َّ

ِ  ٢٩رَِحيٗما َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ُعۡدَ�ٰٗنا َوُظۡلٗما فََسوَۡف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚ� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  که ایمان آورده  ای کسانی« ].٣٠-٢٩[النساء:  ﴾٣٠�َِسً�ا

نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما ھای نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه]  راه
[انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به 

گاھانه و] از روی تجاوز و   دارد]. و ھر شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی کس [آ
آوریم و این [کار] برای الله آسان  میستم چنین کند، به زودی او را در آتشی [سوزان] در

 ». است

 ھای کارمندی صندوق
یک اداره یا شرکت در پایان  ھای کارمندان ھریک از اعضای کارمنداِن  در صندوق

کنند و در ھر ماه به یکی از  آوری می غ معینی جمعبلَ ھر ماه به طور مساوی مَ 
اصل در  کار جایز است؛ زیراشود. این  دھند تا آن که به ھمه داده می کارمندان می

ی اعضای کارمندان نفع  معامالت حالل و جایز بودن است و در این کار به ھمه
رسد. و از آن جایی که اساس شریعت بر جلب مصلحت و دفع مفاسد است و در  می

شوند که به  گردد و مجبور نمی مباح بودن چنین امری نیاز محتاجان برطرف می
 .. روی بیاورند.معامالت حرام ربوی و..
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فرمود: (مؤمنان در دوستی،  ج کند که رسول الله نعمان بن بشیر روایت می
مھربانی و شفقت با یکدیگر، مانند یک پیکرند که اگر یک عضو آن به درد آید، سایر 

 شوند).  قراری) و تب می خوابی (بی اعضا نیز دچار بی

 زراعت)(نگهداری و آبیاری باغ و  مساقات و مزارعه -١٣
دار ھستند به  مساقات: این است که نخلستان یا تاکستانی را که از درختان میوه

فردی بدھند که در برابر درصد مشخصی از محصوالت آن مثل نصف، یک چھارم، یا.... 
 آبیاری، نگھبانی و کارھای مورد نیاز را انجام دھد.

اشت و زراعت نصف یا زراعت: این است که زمینی را به کسی بدھند تا در برابر ک
ی مراحل کاشت، داشت و برداشت را به عھده گیرد و  یک چھارم و... از محصول، ھمه

 باقی محصول از صاحب زمین باشد. 

 فضیلت آبیاری و زراعت
فرمود: (ھر مسلمانی که درختی  ج کند که رسول الله روایت می س انس بن مالک

یا حیوانی، از آن بخورد، برایش صدقه  غرس نماید یا بذری بیافشاند و انسان، پرنده
 ١گردد).  محسوب می

 حکمت مشروعیت آبیاری و زراعت
برخی از مردم زمین و درخت دارند یا زمین و تخم کاشت را در اختیار دارند اما به 

گاھی از کار و تخصص یا نداشتن وقت، توان کاشت، آبیار و مراقبت از  یدلیل عدم آ
را ندارند و از طرفی کسانی ھستند که توان و حتی و درختان  شده زمین کاشته

تخصص کار کردن را دارند اما باغ، زمین و تخم برای کشت و زراعت ندارند. اسالم 
برای مصلحت دو طرف اجاره زمین برای آبیاری و زراعت را مباح قرار داده است تا 

نمندی که مال، تر شود و برای بیکاران توا ھا بیش زمین آباد گردد و ثروت خانواده
 زمین و باغ ندارند، شغل و کار فراھم شود.

                                           
 ).١٥٥٣ش:( مسلم و) ٢٣٢٠ش:( بخاری :علیه متفق . ١
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 قرارداد آبیاری و زراعت
قرارداد آبیاری و زراعت، قراردادی الزم االجرا است و جایز نیست که جز با رضایت 

 شود. دو طرف فسخ 
شرط این قرارداد این است که مدت آن ھرچه طوالنی است، باید مشخص و با 

 رضایت ھردو طرف باشد.
جایز است که در یک باغستان دو قرارداد آبیاری و زراعت بسته شود، به این صورت 

نماید و زمین را در برابر درصد مشخصی  یکه درختان را در برابر محصول معینی آبیار
 از محصول بکارد.  
خیبر را در برابر نصف محصوالت  ج کند که پیامبر روایت می ب عبدالله بن عمر

 ١از میوه و زراعت، در اختیار کشاورزان قرار داد). 

 حکم مخابره
مخابره: این است که کاشت و زراعت زمین را برای صاحب آن در برابر آنچه بر کنار 

گیرد. این قرارداد به دلیل  روید یا محصول بخش معینی به عھده  ھا می جوھا و جدول
خطری که در پی دارد، حرام است. چون بسی اوقات محصول صاحب  فریب، جھالت، و
رود و گاھی  ماند و آنچه به عنوان سھمیه کارگر تعیین شده از بین می زمین سالم می

 ممکن است بر عکس شود و موجب اختالف و درگیری دو طرف فراھم شود. 
ھای زراعی را  ترین زمین کند که: ما در بین انصار بیش روایت می س رافع بن خدیج
دادیم که محصوالت یک طرف   ھا را به دیگران، به این صورت کرایه می داشتیم که زمین

افتاد  باشد، گاھی اوقات اتفاق میھا  آن از زراعت مال ما و محصوالت طرف دیگر مال
ما را  ج پیامبر نیبنابراداد،  داد و طرف کارگر ثمری نمی که طرف صاحب زمین ثمر می

ی زمین با نقره (پول) بود ما را از آن  نه کرایه دادن منع کرد. ولی اگر کرایهگو از این
 ٢کرد. منع نمی

                                           
 ).١٥٥١ش:( مسلم و لفظ از بخاری است) ٢٣٢٨ش:( بخاری متفق علیه؛. ١
  ).١٥٤٧. مسلم (ش:٢
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 زمین ۀاجار
اجاره زمین در برابر پول یا بخش معینی از محصول مانند نصف با یک سوم و... 

از مزراعه منع فرمود و  ج کند که رسول الله روایت می س جایز است. ثابت بن ضحاک
 ١به اجاره دادن زمین امر کرد و فرمود: ایرادی ندارد.

 ھا فروش باغ
اگر کسی زمینی را فروخت که در آن نخل یا دیگر درختان وجود داشت، اگر  -١
ی درختان رسیده و نزدیک به چیدن بود، ھمه متعلق  ھا تلقیح شده بودند و میوه نخل

اش  مشتری شرط کرده باشد که زمین را با درخت و میوهبه فروشنده است مگر اینکه 
ھا تلقیح نشده  خرم، در چنین صورتی متعلق به مشتری خواھد بود. اما اگر نخل می

 گیرد.  به مشتری تعلق می ،ھای درختان برای خوردن نرسیده بودند بودند و میوه
فروختن  فروختن خرما و میوه دیگر درختان قبل از رسیدن، جایز نیست. و -٢

ی ا  ھا درست نیست. اگر مزرعه گندم، جو و حبوبات قبل از سخت شدن (رسیدن) دانه
را که محصولش ھنوز سبز است با زمین بفروشد، جایز است و نیز اگر میوه را با درخت 

 باشد. به شرط برداشت در ھمان وقت بفروشد، جایز می
ن را تا زمان چیدن بدون ی درختان باغی را خریداری نمود و آ اگر کسی میوه -٣

تأخیر و کوتاھی، گذاشت و سپس آفتی آسمانی مانند طوفان، سرما و .. میوه را نابود 
ی انسانی  وسیلهه ھا ب کرد، مشتری قیمت را به فروشنده برگرداند. اما اگر نابودی میوه

لف ھا ت باشد، مشتری بین فسخ معامله یا اجرای معامله با درخواست عوض آنچه از میوه
 شده، مختار است.

از فروختن میوه روی  ج کند که رسول الله روایت می ب عبدالله بن عمر
ھای رسیدن آن منع فرمود، فروشنده و مشتری را از  درخت، قبل از ظاھر شدن نشانه

  ٢کرد). این معامله منع می

                                           
  ).١٥٤٩. مسلم (ش:١
 .)١٥٣٤ش:( مسلم واین متن بخاری است.  و) ٢١٩٤ش:( بخاری :علیه متفق .٢
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 حکم نگھداری سگ
مصلحت مانند: برای فرد مسلمان نگھداری سگ حرام است مگر در صورت نیاز و 

کند  روایت می س نگھداری سگ شکاری، سگ گله، یا سگ نگھبان مزرعه؛ ابوھریره
فرمود: (ھرکس سگی را که برای نگھبانی زراعت یا گّله نباشد نگه  ج که رسول الله

 ١شود).  داَرد، روزانه یک قیراط از پاداش اعمالش کاسته می

 اجاره -١٤
اح و مشخص، با مدت معین در برابر عوض ی مب اجاره: قرارداد برای استفاده

 مشخص است.

 حکم اجاره
 شود. اجاره جایز است و قراردادی است که بین دو طرف بسته می

شود. مثل اجاره کردم،  ای که بیانگر این قرارداد باشد، منعقد می اجاره با ھر جمله
 کرایه کردم و.... که در بین مردم رسم و رایج است.

مِ�ُ  ٔۡ إِنَّ َخۡ�َ َمِن ٱۡسَ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
 ].٢٦[القصص:  ﴾َجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ ٱۡ�

 ».توانی به کار بگیری، آن است که نیرومند و امانتدار باشد تردید، بھترین کسی که می بی«

مردی از قبیله  س و ابوبکر ج کند که رسول الله روایت می ل عایشه -٢
پیمان  بن عدی و راھنمایی ماھر بود، اجیر کردند. او ھمدیل را که از تیرة بنی عبد  بنی

آل عاص بن وائل سھمی و بر دین کفار قریش بود. آنان او را امین دانستند و 
شان را به او سپردند و با او قرار گذاشتند که بعد از سه شب، یعنی صبح روز   شتران

 ٢شان را به غار ثور بیاورد).  سوم، شتران

 رهحکمت مشروعیت اجا
کاران، تعمیرکاران و.... نیاز به  فنی در اجاره تبادل منافع بین مردم است؛ زیرا

نیاز  و منزل برای سکونت دارند یا به حیوان سواری، ماشین و.... ،اجاره مغازه برای کار
دارند تا برای سواری و حمل و نقل کاالھا و.... اجاره کنند. به ھمین دلیل الله تعالی 

                                           
 این متن مسلم است. و ،)١٥٧٥ش:( ومسلم ،)٢٣٢٢ش:( بخاری :علیه متفق .١
  ).٢٢٦٤. بخاری (ش:٢
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شان با تبادل حق  را مباح نموده است تا بر مردم آسان بگیرد و نیازھایقرارداد اجاره 
 الله است. اجاره و منزل و... بر طرف شود. پس ستایش و منت از آِن 

 انواع اجاره 
 نوع است: اجاره بر دو

اول: اجاره در برابر چیز مشخصی باشد مثل اینکه بگوید: این منزل یا ماشین و... را 
 ر اجاره کردم.اقدماز تو به این 

دوم: اجاره در برابر کار مشخصی باشد مثل اینکه فردی را برای ساخت دیوار یا 
 کاشت زمینی و... اجاره کند.

 شروط اجاره
 برای صحت اجاره رعایت شرایط ذیل الزامی است:

 ھریک از دو طرف قرارداد اجاره، صاحب اختیار باشند.  -١
 .ای ونت در منزل یا کار اجارهمنفعت در اجاره مشخص باشد. مثل سک -٢
 حق و مدت زمان اجاره مشخص باشد. -٣
در اجاره باید استفاده مباح باشد. مانند سکونت منزل و... به این ترتیب  -٤

ای را برای  ای جایز نیست، مثل اینکه منزل یا مغازه ی حرام از ملک اجاره استفاده
 گاه یھود و نصارا یا فروش محرمات اجاره کنند. فروختن شراب یا فحشا یا عبادت

ای و قرارداد اجاره برای  شرح مشخصات اصل مورد اجاره ندیشنبا دیدن یا  -٥
 ای اطالع کامل داشته باشد. استفاده از مورد اجاره

ای را داشته باشد و برای استفاده مباح  موجر توان تحویل دادن مورد اجاره -٦
 ای ملک موجر یا کامال در اختیارش باشد. کند و مورد اجاره  اجاره
 ف باشد مگر در موردی که فردی را به حق مجبور کنند.اجاره با رضایت دو طر -٧
 در اجاره باید دو طرف ایجاب و قبول کنند. -٨

بَِت ٱۡسَ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
� ۖ إِنَّ َخۡ�َ َمِن ٱۡسَ�  ٔۡ قَالَۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�ٰٓ َجۡرَت  ٔۡ ِجۡرهُ

مِ�ُ 
َ
نِ�َحَك  ٢٦ٱۡلَقوِيُّ ٱۡ�

ُ
ۡن أ

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ ُجَرِ� ثََ�ِٰ�َ  قَاَل إِّ�ِ

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ إِۡحَدى ٱبۡنََ�َّ َ�َٰتۡ�ِ َ�َ

 ُ ُشقَّ َعلَۡيَكۚ َسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء ٱ�َّ
َ
ۡن أ

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ � فَِمۡن ِعنِدَكۖ َوَما ۡ�َمۡمَت َعۡ�ٗ

َ
ِحَجٖج� فَإِۡن �

ٰلِِح�َ  ن، او را پدر جا«یکی از آن دو [دختر] گفت: « ].٢٧-٢٦[القصص:  ﴾٢٧ِمَن ٱل�َّ
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توانی به کار بگیری، آن است که نیرومند و  تردید، بھترین کسی که می استخدام کن [زیرا] بی
خواھم یکی از دو دخترم را  می«[پیرمرد به موسی] گفت: ». امانتدار باشد [و او چنین است]

تا ده که ھشت سال برایم کار کنی؛ و اگر [این کار را]  ات درآورم؛ به این [شرط]  به ھمسری
خواھم بر تو سخت بگیرم. ان شاء  سال ادامه دھی، لطف و محبتی از سوی توست و من نمی

 ».الله مرا شایسته [و نیکوکار] خواھی یافت

 ای و ..  فروختن ملک اجاره
تواند منزل، ماشین و .. را که به اجاره داده است بفروشد و مشتری بعد از  موجر می

 ی اجاره آن را تحویل بگیرد.  رهی مستأجر یا پایان دو استفاده

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿«فرماید:  الله تعالی می
َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َ� تَأ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َ َ�َن بُِ�ۡم  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

اید! اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر  که ایمان آورده ای کسانی« ].٢٩[النساء:  ﴾٢٩يٗمارَحِ 
 ». اینکه تجارتی با رضایت شما باشد. و خودتان را نکشید، زیرا الله به شما مھربان است

 :کرده است  حکم به اجاره دادن ملک و... که اجاره
کرده است، استفاده نماید یا به   اجارهتواند خودش از ملک و... که  مستأجر می

تر، ھر طور که خواست اجاره بدھد تا به جای او  کسی دیگر مثل خودش یا پایین
کند  ای استفاده می تر از ملک اجاره که از خودش بیش استفاده نماید. البته به کسی

 د؛ زیراتر است و....] جایز نیست که به اجاره بدھ اش بیش [مثل اینکه جمعیت خانواده
 کند. موجر ضرر می

 ی پرداخت اجرت رایج شرایط و نحوه
اگر فردی بدون قرارداد و تعیین نمودن کرایه، سوار ھواپیما یا ماشین یا کشتی شد 
یا لباس خود را به خیاط داد که بدوزد یا فردی را برای حمل باری اجیر کرد و .... در 

 نماید.  ی رایج را پرداخت ھزینه یا کرایهھا  این تمام

 اجاره وقف
اگر موجر بمیرد و ملک وفقی به فردی بعد از  .اجاره نمودن ملک وقفی جایز است

شود و درآمد حاصل از اجاره را به  ای فسخ نمی او تحویل داده شود، مورد اجاره
 دھند.  جانشین موجر اولی می
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وفقی  جز ملکه ب ؛ی آن نیز حرام است و ھرچه خرید و فروشش حرام باشد، اجاره
 جایز است.ھا  این ولد که اجاره نمودن ّم و فرد آزاد و اُ 

 زمان پرداخت ھزینه اجاره 
گردد اما اگر توافق کردند که در اول  ھزینه اجاره با بستن قرارداد اجاره واجب می

 ماه یا آخر ماه یا به صورت قسطی پرداخت شود جایز است. 
مل انجام داد، باید قبل از خشک شدن و کارگر بعد از آن که کار خود را درست و کا

 عرقش دستمزدش را بدھند.
فرمود: (الله متعال فرموده است: سه گروه  ج گوید: رسول الله می س ابوھریره

که با نام من عھدی ببندد و  م؛ کسیھستھا  آن ھستند که در روز قیامت من دشمن
و پول آن را بخورد،  که فرد آزادی را بفروشد سپس (عھد شکنی و) خیانت کند، و کسی

  ١که کارگری بگیرد برایش کار کند؛ و دستمزد او را ندھد). و کسی

 چیزی که مورد اجاره واقع شده استضمانت 
 اگر چیزی بدون کوتاھی یا تعدی به دست اجیر تلف شود، ضمانت ندارد.

ی شوھرش بر سرکاری برود یا شیردھی  و برای زن جایز نیست که بدون اجازه
 عھده گیرد.ه را بای  بچه

 فروختن و اجاره نمودن در یک معامله
به این صورت که بگوید: این  ،اگر فروختن و اجاره نمودن را در معامله انجام داد

فروشم و این باغ را از تو به فالن قیمت  خانه را به فالن قیمت (صد میلیون) به تو می
کنم. طرف مقابل بگوید: قبول کردم. ھم فروختن و ھم اجاره  (ده میلیون) اجاره می

 کردن درست است. 
این مغازه را از تو به  فروشم و و نیز اگر بگوید: این خانه را به تو به سی میلیون می

کنم، جایز است و در ھنگام نیاز ھردو ملک توسط کارشناسان  سی میلیون اجاره می
 شود.  گذاری می قیمت

                                           
 ).٢٢٧٠ش:( بخاری .١
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 شود ای که مستأجر در پایان مدت اجاره مالک می اجاره ھای دارایی
شود: به  ھا، مستأجر مالک آن می ای که در پایان پرداخت قسط اجارهھای  دارایی

ماشین یا زمینی را مثال  کی از طرفینی کنند که رت است که دو طرف توافق میاین صو
مالکیت آن به مستأجر  ،اقساط پرداخِت  کند که در پایاِن  ھای مشخص اجاره می با قسط

دو معامله اجاره و فروش ھمزمان در  شود. این معامله جایز نیست؛ زیرا انتقال داده می
 نشده است.یک کاال است که بر یکی قطعی 

به  فروش قسطی که بانک یا فروشنده با ِگرو یا ضامن گرفتن، برای پرداخِت  در
دھند، به معامله فوق نیازی نیست و در صورت عدم پرداخت  اقساط، انجام می موقِع 
بفروشند و حق خود را با توافق دو طرف  دنا تواند آنچه به ِگرو گرفته ھا می قسط

 دریافت نمایند.

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل ﴿فرماید:  میالله تعالی 
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

َ َ�َن بُِ�ۡم  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

اید! اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر  وردهکه ایمان آ ای کسانی« ].٢٩[النساء:  ﴾٢٩رَِحيٗما
 ». اینکه تجارتی با رضایت شما باشد. و خودتان را نکشید، زیرا الله به شما مھربان است

 حقوق گرفتن در برابر کارھای عبادی
که پیمانکار ساخت مسجد  که امام یا مؤذن مسجد یا معلم قرآن است یا کسی کسی

 باشد و .... جایز است که در برابر این امور حقوق بگیرد. 
و جایز است که از بیت المال به امام مسجد، مؤذن و استاد قرآن حقوق بدھند. اما 

برای رضای الله کار کند، اگر چه حقوق ھم بگیرد یا از بیت المال یا از ھا  این ھرکس از
ین کرده است، حقوقی دریافت نماید نه در عوض کاری که طرف حاکمی که او را تعی

 کند، به او پاداش داده خواھد شد. می
ھایی   عبادتھا  این و انجام این کارھا با شرط قرار دادن حقوق جایز نیست؛ زیرا 

 دھد.  را میھا  آن ھستند که الله پاداش

 ندکن ی حرام می معامله هک حکم اجاره دادن امالک و .. به کسانی
کنند. مانند:  ی حرام می که معامله ھا به کسانی به اجاره دادن منازل و محله

که  فروشند و نیز کسانی ھای مبتذل می ھا و عکس که آالت لھو حرام، فیلم کسانی
ھایی شراب سازی یا  ھای ربوی، منازل یا کارخانه شان حرام است مانند: بانک معامالت



 ١٢٠٩    باب چهارم: معامالت 

 

ھای ریش تراشی،  ھای فروش دخانیات، آرایشگاه ھای رقص، زنا و.... و محله سالن
ھمکاری در کار حرامی  مبتذل و موسیقی حرام است؛ زیرا ییفروش نوارھای ویدیو

 است که الله از آن منع کرده است. 

ثِۡم ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ وَ  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی«. ]٢[المائدة:  ﴾ٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َّ
تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی

 ».یفر استک الله سخت

ۡو ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
کنند؛ بترسند  که با فرمان او مخالفت می پس باید کسانی« ].٦٣[النور:  ﴾يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

 ». برسد!ھا  آن را فرا گیرد، یا عذابی دردناک بهھا  آن ای از اینکه فتنه

 ای ه ملک اجارهیپرداخت مبلغی به عنوان تضمین تخل پیش
پرداخت  ه این است که مبلغی به عنوان پیشیپرداخت [یا چک] تخل منظور از پیش

 ھای مختلف دارد: شود و صورت از مالک یا مستأجر به طرف مقابل داده می
 ی دھد تا از ھزینه مستأجر جدید به مستأجر اول در طول مدت اجاره مبلغی می -١

مطلق یا مقید و مالک راضی  ،اجاره کم کند، این معامله در صورتی که قرارداد اجاره
 باشد، شرعا جایز است.

اگر این توافق بعد از اتمام مدت اجاره باشد و از مستأجر جدید در برابر تخلیه  -٢
 گردد. چیزی بگیرد، جایز نیست و ملک اجاره به مالکش برمی ،اجاره ملِک 
به مالک مبلغی معین غیر از ھزینه اجاره به خاطر اھمیت ملک اول مستأجر  -٣

از اجاره کسر ( آید حساب میه ی مورد توافق ب ی اجاره دھد و بعدا از ھزینه اجاره می
 که یک مرتبه جایز است.  )شود می

 العرب  ةکار کافر به جزیر آوردن کارگر و خدمت
جزیرة العرب جایز نیست. مگر در آوردن کارگران و خدمتکاران اھل کتاب و .... به 

دستور داده که  ج پیامبر صورت نیاز شدید که بعد از رفع نیاز باید اخراج شوند؛ زیرا
 العرب باقی نماند. ةرب بیرون کنند تا دو دین در جزیرالع ةاز جزیر کفار را
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و استخدام زنان چه مسلمان یا کافر برای کار یا خدمت در منازل، مؤسسات و 
 ھا جایز نیست. مگر با سه شرط: خانه وزارت

نیاز شدید به  ؛با مردان نامحرم خلوت نداشته باشد ؛زن با محرم خود باشد
 استخدام زن غیر مسلمان باشد.

ْۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا َوَما
 ۖ َ ُقواْ ٱ�َّ َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب َوٱ�َّ و آنچه که رسول الله به شما داد، بگیرید و « ].٧[الحشر:  ﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 ».کیفر است از آنچه که شما را از آن نھی کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید که الله سخت
ه د: (بوفرم می هکم شنید ج رسول اللهز اکند که  روایت می س عمر بن خطاب -٢
قطع یھود و نصار را از جزیرة العرب بیرون خواھم کرد، تا جز مسلمان کسی را در طور 

 ١آن نگذارم).
فرمود: (زن به مسافرت نرود  ج کند که رسول الله روایت می ب ابن عباس -٣

که محرمی ھمراه او باشد و ھیچ مردی حق رفتن پیش آن زن را ندارد، مگر  مگر این
 ٢اینکه محرمش در آن جا باشد).

 ی شعایر کفر مهاصدور مجوز بر اق
العرب  ةایز نیست و این عدم جواز در جزیری شعایر کفر در ھیچ جای زمین ج اقامه

تر مورد تأکید قرار گرفته است، به این ترتیب به ھیچ عنوان جایز نیست که در  بیش
ندارد که جواز  ی ساخت کنیسه، کلیسا و معابد کفار را بدھند؛ زیرا العرب اجازه ةجزیر

سکونت  هکبلداری شخص نیست  دین طفق ،العرب دو دین باشد. و ھدف ةدر جزیر
 العرب جایز نیست. ةکفار در جزیر

ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

 ٓ ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َما
َ
ن يُِصيبَُهم أ

َ
ُ أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ َّ�

َ
ْ فَٱۡعلَۡم � ُ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا نَزَل ٱ�َّ

َ
أ

فَُحۡ�َم ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن  ٤٩بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ 
َ
أ

ِ ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنو ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
و [ای پیامبر،] میان آنان [= « ].٥٠-٤٩[المائدة:  ﴾٥٠نَ أ

ھایشان پیروی مکن  یھود] بر اساس آنچه الله [در قرآن] نازل کرده است حکم کن و از ھوس

                                           
  ).١٧٦٧. مسلم (ش:١
 ).١٣٤١و این متن بخاری است. و مسلم (ش: )١٨٦٢. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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و بر حذر باش از اینکه تو را از برخی از آنچه الله بر تو نازل کرده است منحرف کنند؛ پس اگر 
خواھد آنان را به [خاطر] برخی از  [از پذیرِش داورِی تو] روی گردانند، بدان که الله می

گناھانشان مجازات کند؛ [اجرای این حکم تا به قیامت بر امرای مسلمین واجب است] و به 
که بسیاری از مردم نافرمانند. آیا آنان حکم [و داوری بر اساس موازین] جاھلیت [=  راستی

ھر حکمی که با آنچه الله بر پیامبرش نازل فرموده است مخالف باشد؛ زیرا بر اساس جھل 
سی بھتر از الله کخواھند؟ و برای اھل یقین، [حکم و] داورِی چه  صادر شده است] را می

 ».است؟

 مسابقه -١٥
 مسابقه: منظور از مسابقه این است که قبل از دیگری به ھدف تعیین شده برسد.

 و مسابقه جایز و گاھی بر اساس نیت و ھدف مستحب است.  
َبق: ھمان جایزه  دھند. ی مسابقه می ای است که به برنده و السَّ

 حکمت مشروعیت مسابقه
 زیراروع ھستند؛ جواز مسابقه و کشتی گرفتن از محاسن اسالم است و ھردو مش

موجب مھارت، تمرین در فنون نظامی، حمله و فرار در جنگ و تقویت بدنی، صبر و 
 گردد. قوی شدن و آمادگی بدنی برای جھاد در راه الله می

 انواع مسابقه
 دو، تیراندازی، اسب و شتر سواری. ی مسابقه: مسابقه

 شروط صحت مسابقه
 رعایت شود.برای صحت مسابقه مشروع شرایط ذیل باید 

 سواری یا ابزار مسابقه ھمه از یک نوع باشد. -١
 مسافت دویدن یا نقطه ھدف در تیراندازی مشخص باشد.  -٢
 جایزه مشخص و مباح باشد. -٣
 ندازان مشخص باشند.سوارکاران و تیراَ  -٤
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 کسوحکم مسابقه کشتی و ب
ھایی که موجب تقویت بدن و باال رفتن صبر و تحمل  کشتی، شنا و تمام ورزش - ١

تر باز ندارد و در آن  که فرد را از عبادات و کارھای مھم شود، مباح است به شرط این می
 امور خالف شرع نباشد و خطر جانی زیادی نداشته باشد. 

ای مسابقات رواج ھ مسابقات بوکس و کشتی آزاد که در این زمان در میدان - ٢
ھا، مباح  دارد به دلیل به ھالکت انداختن خود با خطرھا، ضررھا و عریان بودن عورت

بینند و....  که صدمه می ھا و حکمیت غیر شریعت الھی، برای کسانی قرار گرفتن حرام
 حرام است. 

 شان و نیز نشانه قرار و به جان ھم انداختن حیوانات و پرندگان با ایجاد جنگ بین
اندازی جایز نیست و ھرکس چنین کند گناھکار، ظالم و متجاوز ربرای تیھا  آن دادن
 است.

يِۡديُ�ۡم إَِ� ٱ�َّۡهلَُكةِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ْ بِ� ِ َوَ� تُۡلُقوا ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ نفُِقوا

َ
َوأ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡحِسُنوٓا

َ
و در راه الله انفاق کنید و [با فرار از « ].١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥َوأ

میدان جھاد و ترک انفاق،] خود را با دست خویشتن به ھالکت نیفکنید؛ و نیکی کنید [که] 
 ».دارد به راستی الله نیکوکاران را دوست 

ۡمَ�ٰلَُ�م﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� بَۡيَنُ�م  َ�ٰٓ

َ َ�َن  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ بِٱۡلَ�ِٰطِل إِ�َّ
ِ  ٢٩بُِ�ۡم رَِحيٗما َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ُعۡدَ�ٰٗنا َوُظۡلٗما فََسوَۡف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚ� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ

اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  که ایمان آورده  ای کسانی« ].٣٠-٢٩[النساء:  ﴾٣٠�َِسً�ا
ھای نامشروعی ھمچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما  راه

[انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به 
گاھانه و] از روی تجاوز و   دارد]. و ھر است [و شما را از این کارھا بازمی شما مھربان کس [آ

 ».آوریم و این [کار] برای الله آسان است ستم چنین کند، به زودی او را در آتشی [سوزان] درمی

 جایزه گرفتن در مسابقات
 گرفتن جایزه در مسابقات سه حالت دارد:

که برای ھا  این سواری و تیراندازی و ماننداول: در مسابقات شتر سواری، اسب 
 شود، جایزه گرفتن جایز است.  جھاد در راه الله کمک می
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درست) نیست؛ مگر در شتر (سواری)   فرماید: (مسابقه (با جایزه می ج رسول الله
  ١یا اسب (سواری) و یا تیراندازی).

برندگان جایز است؛ و برگذاری مسابقات علمی (در علوم شرعی) و دادن جوایز به 
شود  باشد و موجب تحصیل و پیشرفت علمی و تشویق کسانی می به نفع اسالم می زیرا

 که در جستجوی علم، حفظ علوم و آموزش و یادگیری آن ھستند.
دوم: مسابقات حرامی که با جایزه یا بدون جایزه، جواز شرعی ندارد مانند: تخته 

 نرد، شطرنج، قمار و....
ی که بدون جایزه اشکال ندارد، اما با جایزه، درست نیست و در سوم: مسابقات

ھا  این شتی و مانندرانی، کُ  قیقامسابقات اصل بر ھمین است، مانند مسابقه دو میدانی، 
ای تشویقی بدون آن که  که سودمند ھستند. البته اگر به برنده در این مسابقات جایزه

 شرطی در کار باشد، بدھند ایرادی ندارد.

 زینه جوایز مسابقات از کجا تأمین شودھ
ی جواز را حاکم یا برخی از شرکت کنندگان در مسابقه یا  ایرادی ندارد که ھزینه

از جیب خود بدھند. اما اگر ھزینه جایزه را از شرکت کنندگان در مسابقه  ،کسان دیگر
مشابه  ابگیرند و به کسی بدھند که غلبه کرده، این برای فرد برنده حرام است؛ زیر

 شود. قمار است و موجب دشمنی بین افراد می
دست آید، ه قمار: ھر داد و ستد مالی که بدون زحمت مالی (غنیمتی یا غرامتی) ب

 قمار است. 

 بندی حکم قمار و شرط
 بندی و بازی با تخته نرد، حرام است. قماربازی، شرط

ِيَن ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� نَصاُب َ�ٰٓ

َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ْ إِ�َّ َءاَمُنٓوا

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنِبُوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
ۡيَ�ُٰن  ٩٠َوٱۡ� َما يُرِ�ُد ٱلشَّ إِ�َّ

ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم ٱۡلَعَ�َٰوةَ َوٱۡ�َۡغَضآَء ِ� ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡميِۡ�ِ 
َ
ِ وََعِن  أ ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ َو�َُصدَّ

نَتُهونَ  نُتم مُّ
َ
لَٰوةِ� َ�َهۡل أ تردید،  اید، بی ای کسانی که ایمان آورده« ].٩١-٩٠[المائدة:  ﴾٩١ٱلصَّ

شراب و قمار و َانصاب [= ھر چیزی که به عنوان یادواره و نماد، َنصب گردد و عبادت شود از 
                                           

 .و لفظ ترمذی است) ١٧٠٠ش:( ترمذی و) ٢٥٧٤ش:( بوداودا :صحیح. ١
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کشی [=  فلزی، مقبره صالحان و ...] و تیرھای قرعه ھای ھای سنگی، ضریح قبیل مجسمه
گیرد و امروزه به  انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با وسایل گوناگون صورت می

شود در حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس  اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می
ال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متع

دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. در ھا  آن پلید [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ پس از
خواھد با شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را  حقیقت، شیطان می

دست ھا  آن حال که حقیقت را دانستید،] آیا از از یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای مؤمنان،
 ».دارید؟ برمی

فرمود: (ھرکس با تخته نرد بازی کند  ج کند که پیامبر روایت می س بریده - ٢
  ١آلوده کرده است). ،گویی دستش را در گوشت و خوِن خوک

 ھای عمومی  مسابقات رسانه
ظلم، ربا، فریب، قمار و خوردن ھا  آن که در ھا به شرط این تمام مسابقات و رقابت

مال مردم به ناحق نباشد و شرکت کنندگان در مسابقه با منفعت یا سالم برگردند که 
ھای عمومی از  مصلحتی بدون مفسده داشته باشد، جایز ھستند و مسابقات در رسانه

سود یا ضرر در پی داشته باشد، به این  ،این دسته مسابقات است. اگر شرکت در مسابقه
ای باید پولی پرداخت کند تا به عنوان عضوی از تیم  صورت که برای شرکت در مسابقه

تر از  یا منفعتی به مراتب بیش :دو حالت دارد شمار آید، این جایز نیست؛ زیراه مسابقه ب
دھد و این از نوع مال  که داده از دست میرا آورد یا پولی  دست میه پولی که داده ب

 است.  مردم خوردن به ناحق 

   )آزمایی (بخت حکم بازی یانصیب
آوری  مالی را جمع ی،یانصیب: بازی است که گروھی از مردم با پرداخت مبلغ کم

دست آورند. و ھریک از شرکت کنندگان ه کنند به این امید که پول زیادی ب می
یک شماره را بر ھا  آن کنند و سپس از میان ھا را جمع می ای دارد و شماره شماره

اند را به او  دارند، در نتیجه شماره ھرکس برداشته شد تمام پولی که جمع کرده می
 دھند. می

                                           
 ).٢٢٦٠ش:( مسلم. ١
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یا  ،ھریک از شرکت کنندگان بندی و قمار است؛ زیرا بازی یانصیب از انواع شرط
دھد این بازی حرام  آورد یا پول خودش را از دست می دست میه تمام پول افراد را ب

تر است و یانصیب به ھیچ شکلی جایز  مراتب بیش است و ضررش از منفعتش به

نَصاُب ﴿یا «فرماید:  نیست. الله تعالی می
َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجتَنُِبوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
ای « ].٩٠ة: [المائد ﴾٩٠َوٱۡ�

تردید، شراب و قمار و َانصاب [= ھر چیزی که به عنوان یادواره  اید، بی کسانی که ایمان آورده
ھای فلزی، مقبره  ھای سنگی، ضریح و نماد، َنصب گردد و عبادت شود از قبیل مجسمه

وسایل کشی [= انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با  صالحان و ...] و تیرھای قرعه
شود در حالی که  گیرد و امروزه به اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می گوناگون صورت می

استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متعال و نیز 
ا ھ آن پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، پلید [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ پس از

 ».دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید

 با توپ یباز
توپ بازی (اعم از فوتبال، والیبال و...) اگر در چارچوبه شریعت باشد، مباح است. 

ای، یا موجب وقوع در معصیتی یا سبب  ھا منجر به ترک یا تأخیر فریضه اما اگر این بازی
باطلی است که مانع ذکر  ھای بیھوده و جلب مفسده یا نابودی مصلحتی گردد از بازی

دفع مفاسد مقدم  شود، در نتیجه شرکت در چنین بازی حرام است؛ زیرا الله و نماز می
 ھا است و نیز ھرچه منجر به حرام گردد، حرام است. بر جلب مصلحت

تردیدی نیست که در مسابقات ورزشی فوتبال و.... اموال، اوقات و نمازھای زیادی 
گویند و چقدر روابط  دھند و ناسزا می مدیگر را دشنام میضایع شده است. و چقدر ھ

ھای ورزشی رقم خورده است و چقدر  داری از تیم دوستی و دشمنی با ھمین طرف
حریم حجاب بین زنان و مردن نامحرم شکسته شده است و .... دیگر مفاسدی که الله 

 حرام کرده است.
خود را در اموری که برای به این ترتیب برای فرد مسلمان بھتر است که وقت 

خودش و دیگر مخلوقات مفید و سودمند است، از عبادت الله، دعوت مردم به دین 
الھی، یادگیری و آموزش مسایل شرعی، کار برای کسب درآمد، خوبی کردن به مردم 

 و.... صرف نماید.
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 کار باید یا منفعت دینی یا منفعت دنیوی داشته باشد
 روان اختصاص دھد. و بخش اندکی از وقت خود را برای تفریح روح و 

کنان از خوردن اموال  و گرفتن جایزه در مسابقات ورزشی یا خرید و فروش بازی
 و مصرف مال در این امور ناجایز است. شود یمحسوب ممردم به ناحق 

َما َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ ﴿  فرماید: الله تعالی می -١ َّ�
َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ�  أ

َ
َ�َبٗثا َو�

ایم و به سوی ما  اید که شما را بیھوده آفریده آیا پنداشته« ].١١٥[المؤمنون:  ﴾١١٥تُرَۡجُعونَ 
 ».شوید؟ بازگردانده نمی

ِ رَّبِ ﴿  فرماید: الله تعالی می -٢ قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ١٦٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  وَّ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
ۥۖ َو�َِ�ٰلَِك أ  ].١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣َ� َ�ِ�َك َ�ُ

 -پروردگار جھانیان - ھای من و زندگی و مرگم ھمه برای الله تردید، نمازم و قربانی بگو: بی«
خالصانه] دستور ی ندارد؛ و به این [عبادت الله به یگانگی و ک] شری هکاست. [ھمان ذاتی 

 ».ام و من نخستین مسلمان [از این قوم] ھستم یافته

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ﴿  فرماید: الله تعالی می -٣
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

نُفَس�ُ 
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ َ َ�َن بِٱۡلَ�ِٰطِل إِ�َّ ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
ِ  ٢٩بُِ�ۡم رَِحيٗما َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ُعۡدَ�ٰٗنا َوُظۡلٗما فََسوَۡف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚ� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ

اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از  که ایمان آورده  ای کسانی« ].٣٠-٢٩[النساء:  ﴾٣٠�َِسً�ا
غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایِت شما  ھای نامشروعی ھمچون راه

[انجام گرفته] باشد؛ و [ھمچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ ھمانا الله [نسبت] به 
گاھانه و] از روی تجاوز و   دارد]. و ھر شما مھربان است [و شما را از این کارھا بازمی کس [آ

آوریم و این [کار] برای الله آسان  ا در آتشی [سوزان] درمیستم چنین کند، به زودی او ر
 ».است

 ھای خرید تشویقی کارت
ھا، بازارھای تجاری و... ایرادی ندارد  ھا، شرکت ھای خرید تشویقی مؤسسه  کارت

قیمت کاال را افزایش ندھد، موجب ضرر دیگر  ،که فروشنده البته به شرط این
فروشندگان نشود، شرط خرید برای شرکت در مسابقه نباشد و در این کار فریب و 
خیانت بر استفاده کنندگان وجود نداشته باشد و فرد مجبور به خرید کاالیی نشود که 

 به خاطر شرکت در این مسابقه بخرد. 



 ١٢١٧    باب چهارم: معامالت 

 

یی و مؤسساتی که شرایط سودمندی برای ھای ھواپیما ھا، شرکت ھای ھتل کارت
کنند، اگر مجانی باشد به دلیل وجود مصلحت برای ھردو طرف  مشتریان فراھم می

جایز است. اما اگر با گرفتن ھزینه خاصی باشد، به دلیل فریب و خوردن اموال مردم به 

ِ وَ ﴿فرماید:  ناحق جایز نیست. الله تعالی می ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ ْ َ�َ َوَ�َعاَونُوا ٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َّ اری و کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾ٱۡ�ِ
نید کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کپرھیزگاری به ی

 ».یفر استک ه سختتردید، الل ] بیزیرا[

 عاریه -١٦
کنند و  ای استفاده  عاریه: این است که از وسیله یا ابزار کاری بدون ھیچ ھزینه

 گردانند. را به صاحبش بر  سپس آن
 گویند که از عوض یا ھزینه گرفتن عاری و خالی است.  عاریه را به این خاطر عاریه می

 حکمت مشروعیت عاریه
کند که توان خرید یا توان پرداخت  یا ابزار کاری پیدا می گاھی انسان نیاز به وسیله

قدر سخاوتمند نیستند که چنین وسیله  را ندارد و بسیاری از ثروتمندان نیز آن آن  کرایه
یا ابزاری را صدقه بدھند یا ببخشند، به ھمین دلیل در اسالم عاریه دادن، مشروع مقرر 

فردی دیگر کار خود را انجام دھد و عاریه  شده است تا عاریه گیرنده بتواند با ابزار
اش استفاده کند، به پاداش و  با اجازه دادن به برادرش که از وسیله هدھند

 ماند. می رسد و اصل مالش نیز برای خودش  می اجری 

وۡ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ َمۡعُروٍف  �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡجًرا 
َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

َ
أ

ھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در  در بسیاری از رازگویی« ].١١٤[النساء:  ﴾١١٤َعِظيٗما
پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھد؛ و ھر اری کای یا  ه به [دادِن] صدقهکسی کگفتاِر] 

 ».کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم داد



 مختصر الفقه االسالمی  ١٢١٨

 

 حکم عاریه
نیکوکاری است،  عاریه دادن رسمی است که در اسالم به آن تشویق شده است؛ زیرا

فراد جامعه شود، موجب ایجاد دوستی و محبت بین ا نیازھای نیازمندان برآورده می
 شود.  ای یا رفتاری که بیانگر تأیید عاریه باشد، منعقد می گردد و با ھر کلمه می

درصورتی که مالک وسیله عاریه را نیاز نداشته باشد و عاریه گیرنده محتاج آن باشد 
 تر تشویق و تأکید شده است و این از نوع ھمکاری در نیکوکاری و تقوا است.  به آن بیش

ثِۡم ﴿فرماید:  لی میالله تعا -١ ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی
 ».یفر استک الله سخت

مردم مدینه (از ترس «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س انس بن مالک -٢
اسب ما را که مندوب نام داشت، به عاریت  ج دشمن) دچار وحشت شدند. پیامبر

گوید: وقتی برگشت فرمود: چیز خاصی  ماجرا را بررسی کند). انس میگرفت. (تا 
  ١.»ندیدم فقط این اسب را دریایی یافتم

 شروط صحت عاریه
ی مباح  اند، سالم بماند و از آن استفاده باید اصل وسیله یا ابزاری که استفاده نموده

اجازه به عاریه دادن شود، عاریه دھنده فرد نیکوکار و مالک چیزی باشد که به عاریه یا 
 را داشته باشد و عاریه گیرنده صالحیت استفاده از عاریه را داشته باشد.

 مباح است شآنچه عاریه دادن
تمام چیزھای دارای منفعت را به عاریه دادن مباح است. مانند: منزل، حیوان 

. و ھرچه مباح استھا  آن که استفاده ازھا  این آالت و.... مانند سواری، ماشین، ابزار
فروختنش جایز باشد، به عاریه دادنش نیز جایز است. البته به عاریه دادن چیزی که 

ھای دینی،  شود. مانند کتاب کنند یا کمکی برای عبادت الله می با آن الله را عبادت می
 باشد. دستگاه کپی، دستگاه چاپ و.... که برای عموم مردم مفید است، مستحب می

                                           
 ).٢٣٠٧ش:( مسلم و و این متن بخاری است) ٢٦٢٧ش:( بخاری: علیه متفق . ١
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 عاریه دادِن حرام 
به عاریه دادن ظروف، منازل و .... که در معصیت و نافرمانی الھی استفاده 

گیرند و....  شود، حرام است. مانند: ظروف شرابخواری، منازلی که برای فحشا می می
 ھا دیگر حرام

ْ َ�َ ٱۡ�ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 حکم محافظت از عاریه
گیرد، واجب است که از آن محافظت کند و سالم به  که مالی به عاریه می کسیبر 

گیرد جایز نیست که بدون  چیزی به عاریه می هک صاحبش برگرداند. و برای کسی
 عاریه بدھد. ،آن را به کسی دیگر ،ی مالک اجازه

 ضمانت عاریه
به خوبی گیرد واجب است که از آن محافظت و  که مالی به عاریه می بر کسی

استفاده کند و سالم به صاحبش برگرداند. عاریه مطلقًا ضمانت دارد چه در دست عاریه 
که  ی کسی وظیفه گیرنده با کوتاھی یا بدون کوتاھی در محافظت از آن تلف شود؛ زیرا

گیرد این است که از آن نگھداری کند تا به صاحبش برگرداند. البته اگر  چیزی می
 شود. بگذرد، ضمانت آن از عاریه گیرنده ساقط میصاحب مال از حق خود 

ۡهلَِها �ذَا ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
ْ ٱۡ� وا ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ

ا يَعُِظُ�م بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱ َ نِعِمَّ ْ بِٱلَۡعۡدِل� إِنَّ ٱ�َّ ن َ�ُۡكُموا
َ
َ َ�َن َسِميَعۢ� َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ َّ�

ھا را [به طور کامل] به  دھد که امانت الله به شما فرمان می« ].٥٨[النساء:  ﴾٥٨بَِصٗ��
کنید، به عدالت داوری کنید. الله  که میان مردم داوری می صاحبانشان بازگردانید و ھنگامی 

 ».دھد. به راستی که الله شنوای بیناست شما را به امری نیک پند می
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ھرگاه «خطاب به من فرمود:  ج گوید: رسول الله می س یعلی بن امیه -٢
 گفتم: ای رسول الله! آیا عاریِت ». بدهھا  آن نمایندگانم نزد تو آمدند، سی زره به

 ١.»بلکه عاریتی ادا کننده است«ای است؟ فرمود:  دار، یا عاریت ادا کننده ضمانت

 انتھای مدت عاریه 
 یابد: ھای ذیل پایان می در حالت هزمان عاری

 که چیزی به عاریه گرفته آن را به صاحبش برگرداند. کسی -١
 یکی از دو طرف صاحب مال یا عاریه گیرنده بمیرد یا دیوانه شود. -٢
 شود و حق استفاده از اموالش را از او بگیرند. هعاریه دھنده ورشکست -٣
 از یکی از دو طرف بگیرند.حق استفاده از اموال را به سبب حماقت  -٤

 غصب -١٧
 زور و به ناحق تصرف کند. ه غصب: این است که زمین یا مال منقول دیگری را ب

 اقسام ظلم
ظلمی که بخشیده  ؛ظلم بر سه نوع است: ظلمی که الله از آن نخواھد گذشت

 شود. و ظلمی که بخشیده نمی ؛شود می
 الله ھرگز آن را نخواھد بخشید.ظلمی که ھرگز بخشیده نخواھد شد، شرک است و 

 شود، ھمان است که بین بنده و پروردگارش باشد. ظلمی که بخشیده می
شود، ظلمی است که برخی از بندگان به برخی دیگر روا  ظلمی که بخشیده نمی

 دارند.  می

َك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما دُ ﴿فرماید:  الله تعالی می ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ وَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ إِنَّ ٱ�َّ

ِ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا ه به او کالله این [گناه] را « ].١١٦[النساء:  ﴾١١٦َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ
کس که بخواھد  آمرزد و غیر آن [ھر گناھی] را برای ھر  شرک آورده شود، قطعًا نمی

 ».است  در گمراھی دور و درازی افتاده تردید کس به الله شرک آوَرد، بی آمرزد؛ و ھر  می

                                           
 ).٣٥٦٦ش:( أبوداود :صحیح. ١
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 انواع محرمات
 ھا در شریعت بر دو نوع است: حرام

حرام ھستند، مانند: مردار، خون، گوشت خوک، ھا  آن ھایی که خود اول: حرام
را دوست ندارند و از این چیزھا ھا  این ھا فطرتا ھا و .... که انسان ھا، نجاست پلیدی

 متنفر ھستند.
بندی، قمار، احتکار، خیانت، غصب، معامالتی  حرام: مانند: ربا، شرط دوم: کارھای

شود و مال مردم را به باطل  ظلم میھا  آن فریب وجود دارد و... که درھا  آن که در
 خورند.  می

ھا و خطرھا وجود دارد. از نوع اول فطرتا انسان  در ھردو نوع فوق ضررھا، بیماری
به دومی گرایش دارد، نیاز به  ،سفْ ندارد. و چون نَ  متنفر است و نیاز به توضیح خاص

 منع و نھی دارد تا از گرفتار شدن به دام آن باز آید. 

 حکم غصب
باشد، برای کسی جایز نیست که  غصب چون تجاوز به مال دیگران است، حرام می

 مال کسی دیگر را جز با رضایتش تصرف و استفاده کند و غصب بر خالف این است. 

ٓ إَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ْ بَِها ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل َوتُۡدلُوا
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
َوَ� تَأ

نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَ�ِٰل ٱ�َّاِس بِٱۡ�ِ

َ
ْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن أ ُ�لُوا

ۡ
ِم ِ�َأ و « ].١٨٨[البقرة:  ﴾١٨٨ٱۡ�ُ�َّ

ق] نخورید و برای آنکه بخشی از مال مردم را به گناه اموالتان را بین خود به باطل [و ناح
 ».دانید [که این کار، گناه است] بخورید، قضیه را به حاکمان ارجاع ندھید، در حالی که می

ھرکس «: دفرمو ام که می شنیده ج کند که از پیامبر روایت می س سعید بن زید -٢
 نماید، در روز قیامت ھمانیک وجب زمین کسی را غصب کند و آن را با ظلم تصرف 

  ١. »گیرد ی زمین به صورت طوق در گردنش قرار می از ھفت طبقه طعه،ق

 آبادانی در زمین غصبی
اگر کسی زمینی را غصب کرد و در آن درخت کاشت یا خانه ساخت، باید آن  -١

ای که ساخته ویران گردد و به درخواست مالک ضمانت  درختان قطع شوند و خانه

                                           
 ).١٦١٠ش:( مسلم و این متن بخاری است و) ٣١٩٨ش:( بخاری: علیه متفق .١
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ی غاصب است. اما اگر توافق کردند  زمین و ھموار کردن آن مثل قبل بر عھدهتخریب 
 که قیمت معادل تخریب را غاصب پرداخت کند، جایز است.

اگر غاصب زمینی را کاشت و بعد از آن زمین را به مالکش تحویل داد، مالک  -٢
آن  باید مخارج کاشت زمین را بدھد. اما اگر محصول رشد کرده و زمان برداشت

نزدیک بود، مالک اختیار دارد که غاصب را بگذارد تا زمان درو و برداشت محصول 
دستش باشد و کرایه مثل را از او بگیرد یا زمین را بگیرد و قیمت محصول آن ه زمین ب

 را به غاصب پرداخت کند.

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �ي﴿فرماید:  الله تعالی می
ۡ
َ يَأ َتآيِٕ ذِي ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در حقیقت، « ].٩٠[النحل:  ﴾٩٠َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از فحشا و  الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ». ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت

 برگرداندن مال غصبی
بر غاصب واجب است که ھرچه غصب کرده به صاحبش برگرداند، ھرچند مجبور 

دیگر است. اگر با مال غصبی تجارت  یکس حِقّ  شود چند برابر غرامت بپردازد؛ زیرا
شود. اگر مال غصبی  یطور مساوی بین ھردو تقسیم مه کند، سود حاصل از آن، ب

دستمزد باشد، غاصب باید آن را به صاحبش برگرداند و به اندازه مدتی که در دستش 
 بوده است، دستمزد مثل آن را بدھد.

 تغییر مال غصبی در دست غاصب 
شست و سفید نمود، یا  را دن به نخ تبدیل کرد، یا لباسیریس اگر غاصب پشم را با

آن را به صاحبش برگرداند و جریمه نقص آن را نیز بدھد  چوب را نجاری کرد و... باید
 رسد.  و به غاصب چیزی نمی

 مخلوط کردن مال غصبی با مالی دیگر
آن مخلوط کند که امکان جدا  خودِ  اگر غاصب مالی را که غصب کرده با مالی مثِل 

 شان نباشد، مثل روغن، برنج و.... اگر قیمت آن کم یا زیاد نشود، ھردو به کردن
ی مال خود شریک ھستند اما اگر از قیمت آن کم شود، غاصب ضامن است و اگر  اندازه

 باشد. قیمت یکی از دو مالی که مخلوط شده افزایش یابد از آِن صاحبش می
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 تلف شدن مال غصبی
به عنوان  آن باید مثِل  ،ھر مال غصبی که مثل داشته باشد، در صورت تلف شدن

نداشته یا پیدا کردن مثل مشکل باشد، باید قیمت آن را جریمه پرداخت شود، اگر مثل 
 جریمه بدھد.

 تصرفات غاصب
تمام تصرفات غاصب از خرید و فروش، ازدواج، حج و .... بستگی به اجازه مالک 

گردد؛  شود. در غیر این صورت مالکیتش باطل می دارد، اگر اجازه دھد، مالک آن می
 است.ھرچه بنایش بر باطل باشد، باطل  زیرا

 قول معتبر در غصب
در صورتی که مالی غصبی از بین برود، برای تعیین قیمت یا اندازه مال غصبی یا 

مش معتبر است، مگر آن که مالک دلیل معتبر داشته َس مشخصات آن، قول غاصب با قَ 
عیب بودن آن، در صورت نبود دلیل معتبر قول  باشد. اما در برگرداندن مال غصبی و بی

 است.  مالک معتبر

 که موجب نابودی مال دیگران شود حکم کسی
بند حیوانی را باز کند، که موجب از  طناب یا دست ،سربند ،در ،ساگر کسی قف -١

مال  دست رفتن مالی شود، برابر است که مکلف باشد یا نباشد، ضامن است؛ زیرا
 دیگری را نابود کرده است. 

خطرناکی را رھا کند که موجب  ی شیر، گرگ یا پرنده درنده، اگر کسی سِگ  -٢
 تلف شدن چیزی گردد، ضامن است. 

 کنند چه حیوانات نابود می حکم آن
اگر حیوانات شبانه موجب نابودی کشت و زراعت و.... شوند، صاحب آن ضامن 

باید از حیوان خود محافظت کند. اما آنچه حیوان در روز تلف کند، ضمانت  است؛ زیرا
بان مزارع است که در طول روز از مزارع خود محافظت ی صاح ندارد؛ چون وظیفه

 کنند مگر آن که صاحب حیوان کوتاھی کرده باشد. 
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 برگرداندن مال غصبی
شناخت، آن را  ھرگاه غاصب خواست مال غصبی را برگرداند اما صاحبش را نمی -١

به حکومت اسالمی عادل تحویل دھد یا از طرف او صدقه بدھد و اگر صاحبش بعدا 
 ی صدقه دادن را نداد، ضمانت آن را بپردازد.  دا شد و اجازهپی

 صاحبو ِگرو و... باشد،  دیعه،و دزدی، امانت، ،مالی غصبی غاصباگر به دست  -٢
را صدقه بدھد و در راه مصلحت مسلمانان خرج کند و از ھا  آن را نشناسد، بایدھا  آن

 تواند به حکومت اسالمی عادل تحویل دھد.  خودش رفع مسئولیت نماید و نیز می

 از بین بردن مال حرام
ھای شراب،  در تلف و نابود کردن اموال حرام مثل آالت موسیقی، صلیب، ظرف

ھایی که  ھستند و کتابھای مخالف قرآن و سنت صحیح که گمراه کننده  کتاب
 حر و.... ھیچ ضمانتی ندارد؛ زیرا، آالت ِس  حیایی دارد ھای انحرافی و مطالب بی کوج

ھا  این جایز نیست. البته بھتر است که نابود کردنھا  آن حرام ھستند و خرید و فروش
 با دستور و تحت نظر حاکم باشد و برای رعایت مصلحت و دفع فساد، اگر ضمانت

 رداخت شود ایرادی ندارد. پھا  این

 سرایت آتش سوزی از ملکی به ملک ھمسایه 
اگر کسی در زمین خود به ھدف انجام کار درستی آتشی روشن کند و بدون 

اش سرایت نماید و موجب تلف شدن چیزی شود، ضامن است.  کوتاھی به ملک ھمسایه
نه خود فرد این  زیرااما اگر باد موجب بردن آتش به ملک ھمسایه شود، ضمانت ندارد؛ 

 اش موجب این کار شده است. کار را کرده است و نه کوتاھی
 ھای آسفالت و ماشینی هکشته شدن حیوانات در جاد

ای عمومی که آسفالت است و... زیر ماشین نابود شود، ھدر   اگر حیوانی در جاده
چوپان ن یا که بدون کوتاھی و تعدی باشد و صاحب آ است و ضمانت ندارد، به شرط این

  شود. ی ماشینی گناھکار می انگاری و رھا کردن حیوانات در جاده به خاطر سھل

 مال غصبی
 استفاده از مال غصبی و.... حرام است و باید آن را به صاحبش برگرداند.
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ن تُِصيَبُهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ۡو فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

َ
فِۡتنٌَة أ

ِ�مٌ 
َ
کنند؛  که با فرمان او مخالفت می پس باید کسانی« ].٦٣[النور:  ﴾٦٣يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

 ».برسد!ھا  آن را فرا گیرد، یا عذابی دردناک بهھا  آن ای بترسند از اینکه فتنه
فرمود: (ھرکس به برادرش ظلمی  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره -٢
شته، خواه به آبروی او لطمه زده یا حق دیگری از او پایمال کرده است، ھمین روا دا

که روزی (قیامت) فرا رسد که در  امروز (در دنیا) از او طلب بخشش کند، قبل از آن
آن، درھم و دیناری وجود ندارد، اگر اعمال نیکی داشته باشد، (در آن روز) به اندازه 

گردد. اما اگر اعمال نیکی نداشته باشد،  ر میکسھا  آن ظلمی که نموده است، از
 .١گذارند) گناھان مظلوم را به دوش او (ظالم) می

 دفع یورش مھاجم
که قصد کشتن  ی کسی جان و مال خود در برابر حملهاز برای انسان جایز است که 

یا گرفتن مالش را دارد، دفاع کند. اگر کشته شود، شھید است اما اگر جنایتکار کشته 
 شود در دوزخ است. 

آمده و گفت: (ای  ج کند که: مردی خدمت رسول الله روایت می س ابوھریره
چکار کنم]؟ فرمود: به او نده! [ اگر مردی آمد و خواست مالم را بگیرد ج رسول الله

گفت: اگر با من جنگید چه؟ فرمود: با او بجنگ. گفت: اگر مرا کشت؟ فرمود: تو 
 .٢شھیدی. گفت: اگر من او را کشتم؟ فرمود: او در دوزخ است)

 شفعه و شفاعت -١٨
 ی خرید سھم فروخته شدهی براشفعه: شفعه عبارت است از حق یک شریک 

 قیمت تعیین شده به مشتری. در برابر ھمان ،شریکش

                                           
 ).٢٤٤٩ش:( بخاری .١
 ).١٤٠ش:( مسلم .٢
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 حکمت مشروعیت شفعه
شفعه از محاسن اسالم و به ھدف دفع ضرر از شریک مشروع قرار داده شده است؛ 

ممکن است، سھم شریکش را دشمنش یا فرد بد اخالقی بخرد که موجب تنفر و  زیرا
 اش شود. آزار ھمسایه
زیرا  ؛فرمود: (از گمان بد، اجتناب کنید ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره

گمان بد، بدترین نوع دروغ است و به دنبال عیوب دیگران نباشید، تجسس نکنید، 
که قصد خرید داشته باشید، باال نبرید و به یکدیگر حسادت  قیمت کاالھا را بدون این

لله را عبادت نورزید. با یکدیگر دشمنی نکنید و به یکدیگر پشت ننمایید و برادروار، ا
 ١کنید).

 حکم شفعه
شفعه برای شفعه کننده جایز است و در ھر چیزی که قابل تقسیم نباشد مثل 

دن برای اینکه حق شفعه را داب یفرزمین یا منزل یا باغ، حکم شفعه ثابت است. البته 
مشروعیت شفعه برای پیشگیری ضرر از ؛ زیرا اعتبار کنند، حرام است ساقط و بی

 شریک است.
شفعه را در مالی مشروع قرارداد که ھنوز  ج کند که رسول الله روایت می س جابر 

که مال تقسیم شد و حد و مرز ھر یک، تعیین گردید  تقسیم نشده است، ولی پس از این
  ٢و راه جدا شد، دیگر کسی حق ادعای شفعه ندارد).

 وقت شفعه
خبر شود باید اقدام شفعه حق شریک است که وقتی از فروختن سھم شریکش  -١

شود، مگر اینکه غایب یا معذور   به خرید آن کند، اگر عمدا تأخیر کند شفعه باطل می
عذرش، باقی  نباشد که در این موارد حق شفعه تا زمان برگشت او یا برطرف شد

 ماند. می
اگر امکان شاھد گرفتن برای درخواست شفعه را داشته باشد و شاھد نگیرد، 

 شود.  می اش باطل  شفعه

                                           
 ).٢٥٦٣است و مسلم (ش:) و این متن بخاری ٦٠٦٦متفق علیه: بخاری (ش: .١
 ).١٦٠٨ش:( مسلم و این متن بخاری است و) ٢٢٥٧ش:( بخاری :علیه متفق .٢
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 رسد.  وقتی شفعه کننده بمیرد حق شفعه به وارثانش می -٣
ی آن بخرد،   ی شریکش را با پرداخت تمام ھزینه  شفعه کننده سھم فروخته شده

 شود.  اگر توان پرداخت ھمه ھزینه را نداشته باشد، حق شفعه ساقط می

 ثبوت شفعه
فروشد، اگر بفروشد برای شخص جایز نیست که سھم خود را بدون اجازه شریکش ب

تر به خرید سھم اوست. اما اگر اجازه داد و گفت   و اجازه ندھد، خود شریک مستحق
 دیگر حق مطالبه خرید ندارد. ،من به آن نیاز ندارم، بعد از فروختن

 ی ھمسایه  حکم شفعه
تر از دیگران است، اگر مورد   اش مستحق  و خرید ملک ھمسایه   ھمسایه به شفعه

از راه یا آبی بین دو ھمسایه وجود داشت، ھردو حق شفعه دارند. رسول  یی  شفعه
تر است، حتی اگر ھمسایه   اش مستحق ی ھمسایه فرماید: ھمسایه به شفعه  می   ج الله

یکی ھا  آن آمدو غایب باشد، الزم است که انتظار بکشد، این در صورتی است که راه رفت
 ١باشد).

 گری نماید.  کمک بخواھند تا بین دو نفر میانجیشفاعت: این است که از فردی 

 اقسام شفاعت
 شفاعت بر دو قسم است: حسنه (پسندیده) و سیئه (ناپسند).

حسنه (پسندیده): این است که شریعت آن را نیک و پسندیده معرفی نموده  -١
اش یا برداشتن ستمی از   است. مثل اینکه برای دفع ضرر یا رساندن منفعت به مستحق

 لومی شفاعت کنند.مظ
(ناپسند): این است که در اموری که از دیدگاه شریعت حرام است  سیئه -٢

شفاعت و سفارش کنند، مثل سفارش برای عدم اجرای یکی از حدود، یا پایمال نمودن 
حقی یا حقی را به کسی دیگر دادن؛ در این موارد سفارش کردن ناپسند و سفارش 

 است. کننده پاداشی ندارد و گناھکار

                                           
 ).٢٤٩٤ش:( ماجه ابن و )٣٥١٨ش:( بوداودا :صحیح .١
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ۖ َوَمن ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ُۥ نَِصيٞب ّمِۡنَها ن �َۡشَفۡع َشَ�َٰعًة َحَسنَٗة يَُ�ن �َّ مَّ
قِيٗتا ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ُۥ كِۡفٞل ّمِۡنَهاۗ َوَ�َن ٱ�َّ  ].٨٥[النساء:  ﴾٨٥�َۡشَفۡع َشَ�َٰعٗة َسّيَِئٗة يَُ�ن �َّ
ای کند، از [خیِر] آن نصیبی خواھد داشت و  پسندیدهگرِی]  که شفاعت [= میانجی  کسی«

که شفاعت ناپسندی کند، از [شِر] آن نصیبی خواھد داشت؛ و الله ھمواره بر ھر چیزی  کسی 
 ».مراقب است

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� وَ ﴿فرماید:  و می -٢ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ ٱ�َُّقواْ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ دیگر یاری کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی«. ]٢[المائدة:  ﴾ٱ�َّ

یفر ک تردید، الله سخت ] بیزیرانید [کرسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».است

 ودیعه -١٩
دھند که بدون دستمزد از آن   کسی میشود که تحویل   ودیعه: به مالی گفته می

 محافظت کند.

 حکمت مشروعیت ودیعه
آید که خود انسان به دلیل نداشتن جا یا شرایط   بسی اوقات شرایطی پیش می

موجود، توان محافظت از مال خود را ندارد و کسان دیگر از برادرانش ھستند که 
ردن چنین مالی را به دیگری توانند مالش را حفظ کنند. به ھمین دلیل اسالم سپ  می

 ، مباح قرار داده است.هدنمحافظت کنط توساجر و ثواب سب کحفظ مال و  جھت

 حکم ودیعه
دادی جایزی است که ھرگاه صاحبش درخواست کند، باید به او بدھند و ارودیعه قر

 اگر ودیعه گیرنده نیز مال ودیعه را برگرداند، بر صاحبش الزم است که آن را قبول کند.
نیکوکاری  رایزپذیر سنت است؛  گذار مباح است و برای ودیعه و ودیعه برای ودیعه 

 گردد.  است که الله آن را دوست دارد و نیاز مسلمانی برطرف می

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:  الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت
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 حکم قبول ودیعه
تواند از ودیعه محافظت نماید،   ، میکه مطمئن است قبول ودیعه برای کسی

از انواع ھمکاری در کارھای نیک و تقوا است و ثواب زیادی دارد و  مستحب است؛ زیرا
پذیر باید از افرادی باشد که توان و اختیار تصرف در آن مال را داشته باشد. البته  ودیعه
 قبول نکند.داند توان محافظت از مال مردم را ندارد، ودیعه را   که می کسی

 ضمانت ودیعه
پذیر تلف شود، ضمانت  اگر ودیعه بدون تعدی و کوتاھی در بین اموال ودیعه -١

پذیر  ندارد و باید ودیعه را در محافظی مثل محافظ اموال خود قرار دھد. اگر به ودیعه
 ی استفاده از ودیعه داده شود، قرضی است که ضمانت دارد.  اجازه
پذیر قصد مسافرت داشته باشد، واجب است  ه باشد و ودیعهاگر بیم نابودی ودیع -٢

که ودیعه را به صاحب آن یا وکیلش تحویل دھد، اگر چنین شرایطی نبود آن را به 
حاکم عادل بسپارد و اگر حاکم عادلی ھم نبود آن را به فرد مورد اعتمادی بدھد که به 

 صاحبش برگرداند.
امری که به  درپذیر آن را  د و ودیعهداده ش ودیعه عنوان فردی حیوانی به به اگر -٣

، بیرون شظااز حفپول را او د و داده ش یپول نقدبه او یا  کار برد،به  نفع حیوان نبود
آورد یا آن را با پول دیگری که قابل تشخیص نبود، مخلوط کرد و ھمه نابود شدند، 

 ضامن است.
عدی یا کوتاھی کند. و اگر در دار است و ضمانتی ندارد مگر ت پذیر امانت ودیعه -٤

مورد تحویل دادن ودیعه به صاحبش یا تلف شدن آن اختالف کنند و دلیل معتبری 
 شود.  پذیر با قسمش پذیرفته می نباشد، قول ودیعه

 حکم برگرداندن ودیعه
پذیر امانت است و  در نزد ودیعه -باشد دیگری که مال یا ھر چیز- هودیع -١

زمانی که صاحبش بخواھد، واجب است، اگر بدون عذر مال ودیعه برگرداندن آن در ھر 
 را برنگرداند و تلف شود، ضامن است.

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می
ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱ�َّ
� يَعُِظ�ُ  ُرونَ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ در حقیقت، « ].٩٠[النحل:  ﴾٩٠ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
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دھد و از فحشا و  الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می
 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت
یلی یا وزنی، یا عددی اش را از اموال ک گذاران، سھمیه اگر یکی از ودیعه -٢

 شود. درخواست کند، به او داده می

 گذاری در بانک سپرده
 ی بانکی وجود دارد:  دو نوع ودیعه
ی جاری که مردم برای خود حسابی در بانک باز   گذاری یا ودیعه اول: سپرده

 گذارند تا ھر وقت بخواھند از آن بردارند.  کنند و پولی بدون سود در آن می  می
گویند و قرضی است که بانک ضمانت   نوع حساب بانکی را حساب جاری میاین 

کند و  گذار ھر وقت که بخواھد از آن برداشت می گیرد و سپرده  حفظ آن را به عھده می
بانک باید پولش را پرداخت نماید، به این ترتیب اگر در  ،گذار بخواھد ھرگاه سپرده

ھای قرضی است نه   ، بانک ضامن سپردهبانکی بدون تعدی و کوتاھی آتش سوزی شود
باشد و  دار می مالک امانت   پذیر در نگھداری مال با اجازه ودیعه ھای بانکی؛ زیرا  ودیعه

حفظ آن به مصلحت صاحب آن است، بنابراین اگر بدون تعدی و کوتاھی تلف شود، 
یرنده یا قرض به مصلحت قرض گ ،ی قرضی با اجازه مالک ضمانت ندارد. اما در سپرده

 بانک است، در نتیجه باید برای صاحبش ضمانت کند. 
ھایی است که برای مدت مشخصی بدون   دار؛ منظور پول ھای مدت  دوم: ودیعه

که این نوع ودیعه از  کند ی نمیفرقگذارند.   برداشت با درصد سود مشخص در بانک می
انداز طوالنی  موقت یا پسانداز  ی پس  داِر ثابت و مشخص یا سپرده ی مدت  نوع سپرده

 ی  که ھمه دھد و از آن جایی سود (ربا) میھا  این مدت باشد، که بانک در برابر ھمه
و شرعا برای ھردو طرف باشد  یمربا  ، جایز نیست؛ زیرا  دار ھستند قرض ضمانتھا  این

 .استحرام 
ھا  آن اصل ھای از نوع وثیقه و سندھا و.... وقتی در بانک برای محافظت از  ودیعه

گذاشته شود و از بانک رسیدی دریافت کنند تا در مدت معینی در برابر کارمزد 
قرارداد اجاره برای حفظ ودیعه  حفاظت نماید، جایز است؛ زیراھا  آن مشخصی بانک از

 با کارمزد مشخص برای دو طرف و به مصلحت ھردو است. 
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 های بایر  کشت و کار در زمین -٢٠
ھای اختصاصی جداست و   شود که مالکی ندارد و از زمین  فته میموات: به زمینی گ

 ملک ثبت و سند دار ھم نباشد.
ھای مخصوص تھیه و   ھا، زمین  ھای اختصاصی مجاری سیالب  منظور از زمین

ھایی که برای مصلحت عموم مردم اختصاص داده   ھا، زمین  آوری ھیزم، چراگاه جمع
 ھا است.   تانقبرسیز نھا و   شده مانند پارک

منظور از ِملک معصوم ملکی است که به ثبت رسمی و قانونی افراد رسیده باشد و 
 دارند، چھار دسته ھستند:   ھایی که ثبت امالک  انسان

 ؛کند)  ذمی (کافری که در حکومت اسالمی زندگی می ؛پیمان)  معاھد (ھم ؛مسلمان
 که تأمین گرفته است.  و کسی

 ملک و امالک این چھار گروه تعدی و تجاوز نماید.ھیچ کس حق ندارد به 

َ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ ﴿فرماید:  الله تعالی می ْۚ إِنَّ ٱ�َّ و از حد « ].١٩٠[البقرة:  ﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا
 ».دارد تجاوز نکنید، که الله تجاوزگران را دوست نمی

 ھای بایر   حکمت مشروعیت کشت و کار زمین
ی تولید رزق و نفع رساندن   ھای بایر موجب گسترش یافتن عرصه  کشت و کار زمین

ه محصوالت ب توزیع زکاِت  آن،شود و در پی  به مسلمانان با تولید مواد غذایی و.... می
 شود. آید و بین مستحقان تقسیم می دست می

 ھای بایر به ھدف نیکوکاری   فضیلت کشاورزی در زمین
فرمود: (ھیچ مسلمانی نیست که  ج کند که رسول الله وایت میر س انس بن مالک

درختی غرس نماید یا بذری بکارد که از آن پرنده یا انسان یا حیوانی بخورد؛ مگر اینکه 
 ١د).شو می محسوببرایش صدقه 

 ھای بایر  حکم کشت و کار در زمین
االسالم یا ھرکس چه مسلمان یا ذمی با مجوز حکومت یا بدون مجوز، در دار  -١

برداری  زمین بایری را که صاحب نداشته باشد، با کشت و زراعت به بھره ی،جای دیگر
برساند، مال او خواھد بود تا زمانی که متعلق به مصالح مسلمین نباشد، مانند قبرستان 

                                           
 ).١٥٥٣ش:( مسلم و و این متن بخاری است) ٢٣٢٠ش:( بخاریه: علی متفق .١
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ھای بایر حرم و عرفات با کشت و   آوری ھیزم. زمین ھای مخصوص تھیه و جمع  یا زمین
 آید.   ت کسی درنمیکار در مالکی

فرمود: (ھرکس، زمینی را که صاحبی  ج کند که پیامبر روایت می ل عایشه
  ١تر است). به آن) مستحق اننداشته باشد، آباد کند، (از دیگر

اگر حکومت اسالمی صالح بداند که به ھدف تحت نظر گرفتن دقیق امور،  -٢
ھای بایر را منحصر   کار زمیناجرای عدالت و پیشگیری از اختالف بین مردم، کشت و 

اطاعت حاکم مسلمان  ؛ زیرا  به مجوز حکومت اعالن نماید، واجب است که اطاعت کنند
 در غیر معصیت الله واجب است.

ْوِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡمرِ 
َ
ِ ٱۡ� ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ اید، از  که ایمان آورده  ای کسانی« ].٥٩[النساء:  ﴾٥٩َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ

پیامبر و کارگزاران [و فرماندھان مسلماِن خود] اطاعت کنید [کتاب] الله و [احادیث صحیح] 
و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر بازگردانید. اگر 
به الله و روز قیامت ایمان دارید، [یقین داشته باشید که] این [بازگشت به قرآن و سنت، 

 ».ستتر ا فرجام برایتان] بھتر و خوش

�ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ ُهَو ٱ�َّ

ٍء َعلِيمٞ  ٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت� وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ َمآءِ فََسوَّ اوست که ھمۀ « ].٢٩[البقرة:  ﴾٢٩ٱلسَّ
را به صورت ھفت ھا  آن ه به آسمان پرداخت وآنچه را که در زمین است برایتان آفرید؛ آنگا

 ».آسمان سامان داد و او به ھر چیز داناست

 چگونگی کشت و آبادانی زمین بایر
 آید:   با امور ذیل زمین بایر آباد به حساب می

ھر منطقه یا با دیوار کردن دور زمین، یا بردن آب بر روی زمین، یا  طبق رسم رایِج 
آید و این در ھر زمان و   حفر چاه در آن، یا کاشت درخت، زمین بایر آباد به حساب می

ه آبادانی زمین بشمارند، ب شان مردم در عرفه کرا مکان به عرف بستگی دارد و ھرچه 
 شوند. آن مالک زمین می سبب

                                           
 ).٢٣٣٥ش:( بخاری .١



 ١٢٣٣    باب چهارم: معامالت 

 

را بر اساس قوانین شرعی آباد کند، کوچک باشد یا بزرگ، با تمام  ھرکس زمینی
شود. اگر در تصرف آن ناتوان بود یا مشکلی داشت، حاکم باید   متعلقاتش مالک آن می

 آن را بگیرد و تحویل کسی بدھد که توان کاشت و آبادانی آن را داشته باشد.

 ھای نزدیک شھر   مالکیت زمین
نزدیک آن جز با مجوز حکومت اسالمی به مالکیت کسی  ھای جزو شھر یا  زمین
مسلمانان نیاز به قبرستان، ساخت مسجد یا مدرسه یا بیمارستان یا  ؛ زیراشود  داده نمی
ھا بدون مجوز قانونی باشد، این   ھای آب و.... دارند که اگر مالکیت این زمین  حفر چاه
 رود.  ھای عمومی از دست می  مصلحت
ھای دارای مالک سرازیر است، تابع   به طرف زمینھا  آن بایری که سیالِب ھای   زمین

ھا به ھدف دفع ضرر از مالکان جایز   ھا است و آباد کردن و تصرف این زمین  ھمان زمین
 ھا.  ی مالکان این زمین  نیست مگر با اجازه

 ھای تحت اختیار حکومت اسالمی   زمین
ھای بایر را مجاز اعالن نماید یا نشستن در   مینتواند آبادانی ز  حکومت اسالمی می

که برای  نماید به شرط این ممنوعبرای خرید و فروش  ی بزرگ راھاجای خاصی از بازار
نکند،  ممنوعمردم محدودیتی ایجاد نشود. اگر حکومت جایی را برای خرید و فروش 

ایی را انتخاب ھرکس جلوتر برای خود جایی بگیرد، مال اوست، اگر دو نفر با ھم ج
شود. در صورتی که مردم در مورد  کشی به یکی از آن دو داده می کردند با قرعه

ی عرض راھی اختالف کنند، ھفت ذراع تعیین شود یا حکومت حق دارد ھرچه  اندازه
 به نفع مردم باشد، تصویب و اجرا کند.

 حکم ایجاد حصار دور زمینی 
   نشانه ،مالکیت آن نیست، بلکه تنھادیوار و حصار کردن زمینی نشانی اثبات 

تر بودن از دیگران است. مثل اینکه کسی زمینی را با   اختصاص یافتن و مستحق
دیواری که مستحکم نباشد یا با سیم خاردار یا کندن خندق یا دیوار خاکی یا چاھی 
 حفر کند که به آب نرسیده باشد، در این موارد حکومت برایش مدتی تعیین کند تا آن

شود.   نین شرعی و کاشتن آبادش کرد که به او داده میارا آباد نماید، اگر با رعایت قو
دھند که صالحیت و توانایی   در غیر این صورت از او گرفته خواھد شد و به کسی می

 را داشته باشد.  برداری آن کاشت و بھره



 مختصر الفقه االسالمی  ١٢٣٤

 

 استفاده از آب عمومی 
 ،کنار آب رودخانه، دره و آب چشمهکه در قسمت باالتر از دیگران در  برای کسی

آب برای زمین خود جدا کند و از ی دو قوزک پا   زمین دارد جایز است که به اندازه
 ھای دیگران رھا کند.  مانده را برای زمین باقی

 استخدام ساربان
بیت المال  یاھ فقط برای حاکم جایز است که ساربانی برای حیوانات و اسب

که به  ھای جھاد و شتران صدقه و.... استخدام کند، به شرط این  مسلمانان مانند اسب
مسلمانان ضرر نداشته باشد. ھرکس برای امر مباحی سبقت گیرد مانند صید شکاری، 

 آوری عنبر، ھیزم و... مال خودش خواھد بود. جمع

 تعدی به حق دیگران
 زمین و.... تجاوز کنند. ،دیگران از مال برای مسلمانان حرام است که به حق

ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ ِ فََ� َ�ۡعَتُدوَها تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
ٰلُِمونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
تجاوز ھا  آن ھا حدوِد [احکاِم] الھی است؛ پس از این« ].٢٢٩[البقرة:  ﴾فَأ

 ». از حدود الله تجاوز کند، ستمکار است کس  نکنید؛ و ھر
ی  فرمود: (ھرکس در زمینی به اندازه ج کند که پیامبر روایت می ل عایشه -٢

ی زمین، طوق گردن او  یک وجب ظلم کند، [در قیامت] ھمان ظلم در ھفت طبقه
  ١شود).  می

را  دیگری دفر فرمود: (ھرکس، زمین ج گوید: پیامبر می ب عبدالله بن عمر - ٢
 ٢شود). ی زمین، فرو برده می به ناحق، تصرف کند، روز قیامت در ھفت طبقه

 جعاله -٢١
جعاله: این است که دستمزد مشخصی برای انجام کاری مباح و معین یا غیر معین 

 کنند.  مانند ساخت دیوار یا برگرداندن گم شده و... تعیین 

                                           
 ).٢٤٥٤ش:( بخاری .١
 ).١٦١٢ش:( مسلم و این لفظ بخاری است و) ٢٤٥٣ش:( بخاری: علیه متفق .٢



 ١٢٣٥    باب چهارم: معامالت 

 

 حکم جعاله
توانند قرارداد جعاله را   جعاله به خاطر نیاز مردم جایز است و ھریک از دو طرف می 

که فسخ آن برای طرف مقابل ضرری داشته باشد که در این صورت  فسخ کنند، مگر این
 فسخ جایز نیست.

ْ َ�ۡفقُِد ُصَواَع ٱلَۡملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ ِ�ُۡل بَ ﴿فرماید:  الله تعالی می ۠ بِهِۦ قَالُوا نَا
َ
عِ�ٖ َو�

ایم و [آن که بانگ  پیمانۀ پادشاه را گم کرده«[کارگزاران] گفتند: « ].٧٢[یوسف:  ﴾٧٢زَِ�يمٞ 
برآورده بود گفت:] ھر کس آن را بیاورد، یک بار شتر [جایزه] دارد و من ضامن این [پاداش] 

 ».ھستم

 چگونگی جعاله
گوید: ھرکس این دیوار را برایم بسازد یا این لباس را بدوزد   به طور مثال فردی می

د، دھرا انجام  کار نیا، ھرکس   دھم  یا این اسبم را بگیرد و بیاورد برایش این قدر می
 گردد.  مستحق دستمزد تعیین شده می

 فرق بین جعاله و اجاره
جعاله ھرکس کار پیشنھادی را انجام جاره طرف قرارداد مشخص است اما در ادر 

 تعیین شده خواھد بود. دھد مستحق دستمزدِ 

 فسخ جعاله
فسخ جعاله جایز است، اگر کارگر فسخ کند، دستمزدی ندارد. اما اگر پیشنھاد 
کننده جعاله فسخ کند و قبل از شروع کار باشد کارگر مستحق دستمزدی نخواھد بود. 

ی کاری که انجام داده است، مستحق   کارگر به اندازه ولی اگر بعد از شروع کار باشد،
 دستمزد خواھد بود.  

 که منفعتی به فردی برساند حکم کسی
ای و .... را بدون قرارداد جعاله پیدا   ی گم شده یا حیوان گم شده ھرکس بچه -١

شود البته مستحب است که   ، مستحق دستمزد خاصی نمی  نمود و به صاحبش برگرداند
 و مژدگانی بدھند.به ا

ھرکس مانع نابودی مال کسی شود و آن را به صاحبش برگرداند، مستحق  -٢
 شرط این کار را کرده باشد. شود، حتی اگر بدون پیش  دستمزد مثل آن می



 مختصر الفقه االسالمی  ١٢٣٦

 

ثِۡم ﴿ فرماید: الله تعالی می -١ ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب وَ  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« .]٢[المائدة:  ﴾ٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ
تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی

 ».یفر استک الله سخت

ْ َر�َُّ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ْ َو� َوٱۡ�ُبُدوا ْ ٱۡرَكُعوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  اید، رکوع  که ایمان آورده ای کسانی « ].٧٧[الحج:  ﴾٧٧َوٱۡ�َعلُوا
رستگار  کنید و سجده گزارید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دھید؛ باشد که

 ».شوید

 لقطه و لقیط -٢٢
داشته باشد و گم شود و کسی دیگر آن را پیدا  یصاحب زی کهیلقطه: مال یا ھرچ

 .گویند کند و بردارد لقطه

 حکم لقطه
بردارد و به صاحبش برساند و این از  را ھرکس مال و.... پیدا کند جایز است که آن

که پیدا کرده  گردد و به کسی  می موجب حفظ مال دیگری ھای اسالم است؛ زیرا  خوبی
 رسد. اجر و ثواب می   و به صاحبش رسانده است،

که به خودش اطمینان و توان پیدا کردن صاحب مال را دارد، مستحب  و برای کسی
موجب حفظ مال برادرش و کسب ثواب  است که اگر چیزی یافت آن را بردارد؛ زیرا

 گردد. برای خودش می

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿د: فرمای الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 انواع اموال گم شده
 شوند بر سه دسته ھستند:  اموالی که گم می

گردد مانند:   اموال کم، یا کم ارزشی که اگر فردی گم کند به دنبالش نمی -١
خرما و.... اگر کسی از این چیزھا پیدا نماید و دانه  کی،   نان ای  شالق، عصا، تکه



 ١٢٣٧    باب چهارم: معامالت 

 

تواند از آن استفاده کند اما   صاحبش را نشناسد، نیاز به گشتن دنبال او نیست و می
 را نیز صدقه بدھد.ھا  این بھتر است که

توانند دفاع کنند مانند شتر، گاو، اسب، پرندگان   حیواناتی که از خودشان می -٢
یافت نباید بگیرد و ھرکس این حیوانات را بگیرد خودش گم ھا  این اگر کسی از و....

کننده آن حیوان است، اگر کسی چنین مالی را نگھداری نمود باید ضمانت آن را به 
 عھده بگیرد و ھمیشه دنبال صاحبش بگردد.

که مال گم  کسی«فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می س یُجَھن زید بن خالد
  ١.»که آن را اعالن نکرده است، خودش گمراه است داری کند، تا زمانی ای را نگه دهش

ھا، حیواناتی   دیگر اموال مانند پول نقد طال و نقره، وسایل (انواع کاالھا) کیف - ٣
توانند از خودشان در برابر حیوانات درنده دفاع کنند مانند گوسفند، بچه شتر،   که نمی

ھا  این اگر به خودش اطمینان دارد و توان معرفی نمودنھا  این گوساله و... نگھداری
نماید و دو شاھد  یشان نگھدار را تا پیدا کردن صاحبھا  این که ھم را دارد، جایز است

عادل بگیرد و از حیوان و طنابش و متعلقاتش حفاظت نماید و تا یک سال دنبال 
ھای شلوغ و جاھای پر رفت و آمد، مثل بازارھا، درب مساجد و از   صاحبش در محله

 شان بگردد.  و دنبال صاحب ھا را معرف نماید  جمعی اعالن و این گمشده یھا  رسانه
اگر فردی چیزی پیدا کرد و به اداره یا افراد و جاھایی که از طرف حکومت تعیین 

 شود.  شده است، تحویل دھد، از وی رفع مسئولیت می

ۡهلَِها �َذا َحكَ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
ْ ٱۡ� ن تَُؤدُّوا

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ ۡمُتم إِنَّ ٱ�َّ

َ َ�َن َسِميَعۢ�  ا يَعُِظُ�م بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ َ نِعِمَّ ْ بِٱلَۡعۡدِل� إِنَّ ٱ�َّ ن َ�ُۡكُموا
َ
َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ

باز ھا  آن ھا را به صاحبان دھد که امانت قطعًا الله به شما فرمان می« ].٥٨[النساء:  ﴾٥٨بَِصٗ��
کنید، به عدالت داوری کنید، در حقیقت، نیکو  میکه میان مردم داوری  گردانید. و ھنگامی

 ».دھد، قطعًا الله شنوای بیناست چیزی است که الله شما را به آن اندرز می

 حکم گم شده بعد اعالن بین مردم
اگر چیزی یافتند و یک سال بین مردم اعالن کردند، اگر صاحبش پیدا شد که  -١

حبش پیدا نشد، مشخصات و اندازه آن را د، اگر صانبدون دلیل و قسم به او تحویل دھ

                                           
  ).١٧٢٥. مسلم (ش:١
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که صاحبش بیاید و پس از گفتن مشخصات  د تا زمانیند و از آن استفاده نماینتعیین کن
 مثل آن را تحویلش دھند. ،خود آن مال یا در صورت تلف شدن

اگر گم شده در طول سالی که دنبال صاحب آن ھستند بدون تعدی و کوتاھی  -٢
 .تلف شود، ضمانت ندارد

   گرفتن حیوان گم شده
باشد یا ھر چیزی که بیم تلف شدن ھا  این اگر حیوان گم شده بز، بچه شتر یا مثل

آن برود مثل مواد غذایی و.... باید به بھترین شکل آن را برای صاحبش نگھداری نماید 
یا مواد غذایی را بخورد و قیمتش را بعد از پیدا شدن صاحبش بپردازد و مخارج حیوان 

شده را بدھد و ھزینه آن را از صاحبش بگیرد یا آن را بفروشد و پولش را تا زمان  گم
 معرفی نگھدارد.

ی  ی طال و نقره درباره ج کند که: از رسول الله روایت می س زید بن خالد جھنی
پیدا شده سوال شد، ایشان فرمود: مشخصات کیسه و سر بندش را بیاد داشته باش، 
سپس به مدت یک سال آن را معرفی کن، اگر کسی پیدا نشد آن را خرج کن، و قیمت 

ماند، اگر روزی صاحبش پیدا شد آن را به او پرداخت کن.  آن در نزد تو امانت باقی می
ی شتر گم شده سوال کرد، فرمود: چه کار به شتر گم شده داری؟ او  درباره و از ایشان

ی راه رفتن و آبش ھمراه اوست، برای خوردن  را به حال خودش رھا کن، زیرا وسیله
که صاحبش آن را  خورد، تا این شود و از برگ درختان نیز می آب بر آبشخور وارد می

م شده سوال کرد، فرمود: آن را بگیر و ی گوسفند گ پیدا کند. و از ایشان درباره
  ١شود). نگھداری کن؛ زیرایا مال تو است یا مال برادرت یا از آِن گرگ می

 حکم گم شده حرم مکی
جایز نیست که گم شده حرم را بردارند مگر زمانی که بیم نابودی و تلف شدن آن 

است دنبال  که گم شده حرم را برداشته واجب است که تا در مکه باشد و بر کسی
صاحبش بگردد یا به مراکز تعیین شده مثل امارت مکه یا پلیس حرم تحویل دھد و ... 

اش   گم شده که حاکم یا نماینده یو چون خواست از مکه برود آن را به دفترھای اشیا
ی حرم را   شده  اند، تحویل دھد و تحت ھیچ شرایطی جایز نیست که گم  تعیین نموده

                                           
 و این متن مسلم است. ،)١٧٢٢ش:(م ومسل ،)٩١ش:( بخاری :علیه متفق .١
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که از حاجیان افتاده باشد، در حرم و غیر حرم نباید بردارند و تصرف کند و چیزی 
که بخواھد برای ھمیشه دنبال صاحبش  برای کسی جایز نیست که بردارد مگر کسی

 بگردد.
فرمود: (بدانید که مکه نه برای کسی  ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عباس

و فقط بخشی از یک روز برای  قبل از من، و نه بعد از من، حالل قرار داده شده است،
من حالل قرار داده شد. و بدانید که از این لحظه به بعد (برای ھمیشه) حرام قرار داده 
شد. بنابراین، نه خار آن کنده شود، و نه درخت آن قطع گردد، و نه شکار آن صید 

که به صاحبش برگردانیده شود.  ی آن برداشته شود، مگر این  شود، و نه گم شده
گفت: ای رسول الله! ِإْذِخر (نوعی گیاه سبز) را استثنا کنید، زیرا ما آن را در  س اسعب

پذیرفت و  ج دھیم، رسول الله ھا و در قبرھای خود مورد استفاده قرار می (سقف) خانه
ی حرمت، مستثنا   فرمود: به جز إذخر. (یعنی کندن و قطع کردن اذخر از این قاعده

  ١است).

 ده در مسجدحکم اعالن گم ش
مساجد برای  ای را در مسجد اعالن؛ زیرا کس جایز نیست که گم شده برای ھیچ

 اند. ذکر الله و عبادت ساخته شده
فرمود: (ھر گاه شنید کسی در مسجد  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره 

ند کند) بگویید: الله آن را به تو بر نگردا گیرد (و اعالن می اش را می سراغ گمشده
  ٢(وھرگز پیدا نشود)؛ زیرامساجد برای این ساخته نشده است).

 نوزاد گم شده 
شود که پدر و مادرش و حتی برده بودنش مشخص نیست   لقیط به نوزادی گفته می

 و او را در جایی یا سر راھی گذاشته باشند.

                                           
 ).١٣٥٣(ش: مسلم و این متن بخاری است و) ١٣٤٩ش:( بخاری :علیه متفق. ١
 ).٥٦٨ش:( مسلم. ٢
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 حکم برداشتن نوزاد سر راھی 
ای را بردارد و  نین بچهبرداشتن نوزاد سر راھی فرض کفایه است و ھرکس چ

شود و  موجب نجات فردی از ھالکت می پرورش دھد پاداش بزرگی خواھد داشت؛ زیرا
 تربیت بچه سرراھی و آماده نمودنش برای اطاعت الله ثواب زیادی دارد.

ْ َ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� َوَ�َعاَونُوا ٱۡ�ِ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

 حکم نوزاد سرراھی
رود و در ھرجا   شمار میه د سرراھی اگر در دار اإلسالم پیدا شود، مسلمان بنوزا

گردد؛ زیرااصل برای ھمه فرزندان آدم آزاد بودن است، مگر  باشد آزاد محسوب می
خالف این ثابت شود و برایش اسمی انتخاب کنند تا با آن او را صدا زنند البته نباید او 

سبت دھند، بلکه او را به صورت عام به مسلمانی یا که او را پیدا کرده ن را به کسی
بندگی الله یا به منطقه خاص نسبت دھند. مثل محمد بن مسلم یا سلیمان عربی یا 

ھای عام و اسمش را در میان نام افراد منتسب به مناطق   فاطمه جنوبی و.... از اسم
 خاص ثبت کنند.

 سرپرستی نوزاد سرراھی
که آن را پیدا کرده است، اگر مکلف، امین و  به کسیسرپرستی نوزاد سرراھی را 

اش از بیت المال پرداخت شود و اگر به  سپارند. اما مخارج و نفقه  عادل باشد؛ می
 ھمراھش مالی باشد، صرف مخارج خودش کنند.

 میراث و دیه نوزاد سرراھی
رسد   ل میجای نگذارد، به بیت الماه میراث و دیه نوزاد سرراھی اگر وارثی از خود ب

و ولی دم او در قتل عمد، حاکم مسلمان است و بین قصاص یا خونبھا گرفتن مختار 
 باشد. می
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 دھند؟  بچه سرراھی را به چه کسی تحویل می
اگر زن یا مرد دارای ھمسر مسلمان یا کافر اعتراف کرد که بچه سرراھی فرزند 

دھند که دلیل داشته   ی میاوست، به او داده شود. اما اگر گروھی ادعا کردند، به کس
ی قیافه شناس [یا بعد از  لهیباشد، اگر ھیچ کدام دلیل نداشتند به ھرکس که به وس

 گیرد.   ھای امروزی] تشخیص داد شود، تعلق می با دستگاه  آزمایش

 حکم فرزند خواندگی
ای خود را به کسی جز پدرش نسبت   منظور از فرزند خواندگی این است که بچه

گردانند. الله تعالی   ری که تمام احکام فرزند نسبی را برایش جاری میدھد، طو

ُ َ�ُقوُل ﴿  فرماید: می ۡفَ�ٰهُِ�ۡمۖ َوٱ�َّ
َ
ۡ�َنآَءُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم قَۡولُُ�م بِأ

َ
ۡدِ�َيآَءُ�ۡم �

َ
�ََما َجَعَل أ

بِيَل  ۡقَسُط عِ  ٤ٱۡ�َقَّ َوُهَو َ�ۡهِدي ٱلسَّ
َ
ِۚ فَإِن لَّۡم َ�ۡعلَُموٓاْ ٱۡدُعوُهۡم �بَآ�ِِهۡم ُهَو أ نَد ٱ�َّ

کس دو دل در درونش قرار  (الله برای ھیچ  :﴾.َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن َوَمَ�ِٰ�ُ�مۡ 
تان قرار نداده، و پسر  دھید مادران تان را که مورد ظھار قرار می نداده است، و زنان

گویید و الله  ست. این سخنی است که شما به زبان میتان را پسران شما نگردانده ا  خواندگان
کند، آنان (پسرخواندگان) را به پدرشان نسبت  گوید و او به راه راست راھنمایی می حق را می

تر است، اگر پدران ایشان را نشناختید آنان برادران دینی و   دھید، این کار نزد الله دادگرانه
اه کرده باشید گناھی بر شما نیست بلکه در آنچه دوستان شما ھستند، و درآنچه که اشتب

 ».اند) و الله آمرزنده مھربان است ھای شما قصد (گناه) کند (مسئول دل
ی سرراھی را بردارد و تربیت،  که توانایی دارد مستحب است که بچه برای کسی

 مخارج، آموزش و خوبی کردن به او را به عھده گیرد تا بالغ شود و ازدواج کند.
آید و برای ھمه بیگانه است مگر آن  کس به حساب نمی ی سرراھی فرزند ھیچ چهب 

کند، شیر دھد که فرزند رضایی (شیری) او در  که زن یا دختر کسی او را سرپرستی 
 رود. حرمت به شمار می

دھد مگر به اسم فرد ثبت شود و از  ی سرراھی را مجوز نمی اگر دولتی کفالت بچه
شود که فرزندان مسلمانان را به اسم  موجب میھا  این ل نکردنطرفی به فرزندی قبو

کنند، در چنین وضعیتی ایرادی ندارد  را بر دین دیگری تربیت ھا  آن خودشان ثبت و
ای جداگانه  ثبت کنند. البته باید در برگه رستپی سرراھی را به اسم سر که بچه

ادی ندارد که سرپرست این بچه بنویسند و شاھد بگیرند این بچه از نسل او نیست و ایر



 مختصر الفقه االسالمی  ١٢٤٢

 

وصیت کند تا یک سوم مال خود را به او بدھند. و این به دلیل عمل به اخف الضررین 
ی  تر از دو ضرر را انتخاب نمودن) است و در صورت نیاز و ضرورت به اندازه (ضرر کم

 کند. رفع مشکل جواز پیدا می
به او اطالع دھد که  و از وظایف سرپرست یتیم سرراھی است که بعد از بلوغ

 حقیقت نسب او چیست تا مفاسد احتمالی دفع شود. 

 وقف -٢٣
وقف: اختصاص دادن اصل مالی برای کسب ثواب است تا منفعت آن در راه خیر 

 استفاده شود.

 حکمت مشروعیت وقف
اند که از انواع  کسانی را که الله تعالی توان مالی و ثروتی داده است، تشویق شده

ھا و کارھای نیک توشه بر گیرند و به کثرت عبادت نمایند و بخشی از اموال  عبادت
ھای خیر  عینی خود را در راه الله وقف نمایند تا اصل آن باقی بماند و منفعت آن در راه

رود که بعد از مرگ وقف کنند مال فرد به دست کسی  میمصرف شود و چون بیم آن 
بیفتد که حفظ و نگھداری درستی نکند الله وقف را مشروع قرار داده است تا برای 

 تر و برای موقوف علھیم منفعت آن برسد.  وقف کننده پاداش بیش

َ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُ�ٰعِۡفُه ﴿: فرماید الله تعالی می ْ ٱ�َّ لَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ إِن ُ�ۡقرُِضوا
ُ َشُكوٌر َحلِيمٌ  اگر به الله قرض الحسنه بدھید، آن را برای شما « ].١٧[التغابن:  ﴾١٧َوٱ�َّ

 ». کند، و شما را بیامرزد، و الله شکور حلیم است افزون می

 حکم وقف
ترین عبادات و کارھای نیکی است که الله  وقف مستحب و از برترین صدقات، مھم

 تر است.  تر و بیش ی آن از دیگر کارھای نیک عام به آن تشویق کرده است و فایده تعالی
شود و با ھر قول  و وقف از اعمال نیکی است که ثواب آن بعد از مرگ نیز قطع نمی

 گردد.  و فعلی که بیانگر آن باشد، وقف اثبات می

�َِ� َوٱلُۡمصَّ ﴿  فرماید: الله تعالی می -١ ّدِ َ قَۡرًضا َحَسٗنا إِنَّ ٱلُۡمصَّ ْ ٱ�َّ ۡقَرُضوا
َ
َ�ِٰت َوأ ّدِ

ۡجٞر َكرِ�مٞ 
َ
ھا  قطعًا مردان و زنان صدقه دھنده و (آن« ].١٨[الحدید:  ﴾١٨يَُ�َٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ
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پاداش ھا  آن شود و برای دھند، برایشان دوچندان داده می» قرض الحسنه«که) به الله 
 ».ارجمندی است

میرد  فرمود: (وقتی انسان می ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره -٢
شود، به جز از سه چیز: صدقه جاریه، علمی که دیگران از آن استفاده  عملش قطع می

  ١ببرند و فرزند صالحی که برایش دعا کند).

 شروط صحت وقف
 وقف با رعایت شرایط ذیل درست است: 

 اصل باقی بماند.وقف مالی مشخص و قابل استفاده باشد که  -١
ھای  درآمد حاصل از وقف را برای اھداف نیکوکاری مانند: مساجد، ساخت پل -٢

 ی خویشاوندان و فقیران مصرف نمایند. عمومی و برای نفقه
برای جای مشخص مثل مسجد، فرد مثال زید یا گروه معین مانند فقرا وقف  -٣

 کنند.
ته اگر به بعد از وقف ھمیشگی، جاری و غیر موقت باشد و معلق نباشد الب -٤

 مرگش معلق کند، ایرادی ندارد. 
 وقف کننده از کسانی باشد که تصرفش درست و وقفش معتبر باشد. -٥
 وقف، ملک و مال وقف کننده باشد. -٦

 شود؟ قرارداد وقف چگونه منعقد می
وقف با گفتن وقف کردم، برای استفاده در راه خیر گذاشتم و در راه الله دادم و.... 

 شود. میمنعقد 
که مسجدی بسازد و به  و به صورت عملی نیز قرارداد وقف معتبر است، مثل کسی

مردم اجازه دھد که در آن نماز بخوانند یا زمینی برای قبرستان آماده نماید و به مردم 
اجازه دھد که اموات خود را در آن دفن کنند یا چاه آبی حفر کند و به مردم اجازه دھد 

 د و آب بردارند.  که از آن آب بخورن

                                           
 ).١٦٣١ش:( مسلم .١
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 تصرف در وقف
که وقف کننده در جمع، تقدیم، ترتیب و....  واجب است که در وقف به ھر شرط این

که با شریعت مخالف نباشد. اگر به صورت مطلق  گذاشته عمل شود، البته به شرط این
گفت وقف کردم و شرط خاصی نگذاشت به رسم و عرف تا مخالف شریعت نباشد، عمل 

 در غیر این صورت ھمه در استحقاق از مال وقفی برابر ھستند. شود.  می

 شرایط مال موقوفه
شرط مال موقوفه این است که منفعت آن برابر است که زمین، حیوان، باغ، اسلحه، 

 وسایل خانه و .... دایمی و منفعت آن مباح باشد. 
 ترین و بھترین اموال باشد. و مستحب است که وقف از حالل

 را چگونه بنویسند؟نامه  وقف
کند که از خبیر زمینی به عمر بن خطاب [به عنوان  روایت می ب ابن عمر

آمد و گفت: ای رسول الله! به من زمینی در خیبر  ج سھمیه] رسید، خدمت رسول الله
مندتر از آن نداشتم، به نظر شما آن را چکار   رسیده است که تا به حال مالی ارزش

گوید: » اھی اصل آن را نگه دار و محصوالت آن را صدقه کنخو اگر می«کنم؟ فرمود: 
صورت وقفی صدقه کرد، که فروخته نشود، آن را ھبه نکنند و به ارث ه آن را ب س عمر

برده نشود، محصوالت آن را در بین فقیران، خویشاوندان و آزاد کردن بردگان، و در راه 
صدقه کرد و گفت: ایرادی ندارد که  الله و پذیرایی از مھمان و مسافران در راه مانده،

خوبی و در حد معمولی بخورد و به دوستش بدھد، اما از آن برای ه مسئولش از آن ب
 ١جمع آوری ثروت استفاده نکند).

 احکام وقف
ممکن بود، واجب است ھا  آن اگر مالی را برای گروھی وقف کردند که شمارش -١

دھند. اما اگر این ممکن نبود مانند فالن به صورت مساوی از آن بھا  آن ی که به ھمه
 قبیله جایز است که گزینش کنند و به برخی از افراد قبیله از آن بدھند.

اگر بین فرزندان خود و سپس مساکین وقف کرد، فرزندان پسر و دخترش و  -٢
گیرد و برای فرزندان پسر دو برابر  حتی نوادگان را ھر چند ادامه داشته باشد، دربر می

                                           
 ).١٦٣٢ش:( مسلم و و این متن بخاری است) ٢٧٧٢ش:( بخاری :علیه متفق .١
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رسد و اگر برخی از فرزندانش افرادی تحت سرپرستی داشته باشند یا  دختران می
نتوانند کار کنند یا بدھکاری و نیازمندی داشتند که به مصلحت بود از مال وقف برای 

 ی رفع نیاز مصرف نمایند. آن خرج کنند، ایرادی ندارد از مال وقفی به اندازه
اگر بگوید این مال وقف پسرانم یا فالن فرزندم است فقط به فرزندان مذکر وی  -٣

ای مانند بنی ھاشم و.... باشد  اختصاص دارد، مگر اینکه افراد مورد ھدف وقف قبیله
 شود.  که زنان را با مردان شامل می

بر وقف اصل ثابت و جایز است آن را به کسی دیگر بدھند که با مال خود در برا -٤
 درصدی مشخص از محصوالت آن تعمیر کند. 

در وقف کردن محدودیت خاصی وجود ندارد و با تفاوت وضع مردم متفاوت  -٥
شود، بنابراین اگر فردی ثروتمند است که وارثی ندارد، برایش مستحب است که  می

تمام مال خود را وقف نماید اما اگر وارث داشته باشد، مستحب است که بخشی از مال 
 ود را وقف کند.خ

ْ َر�َُّ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می ْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�بُُدوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  اید! رکوع  که ایمان آورده ای کسانی« ].٧٧[الحج:  ﴾٧٧َوٱۡ�َعلُوا
دت نمایید، و کار نیک انجام دھید باشد تا رستگار کنید، و سجده کنید، و پروردگارتان را عبا

 ».شوید

 حکم مال وقفی که قابل استفاده نباشد 
وقف قرارداد الزامی است که فسخ آن جایز نیست و کسی حق ندارد آن را بفروشد 

 یا ببخشد یا به ارث ببرد و یا به رھن بدھد.
د، واجب است که آن را ی مال وقفی با خراب شدن یا .... از دست برو اگر استفاده

که جایز است   بفروشند و پول آن را در جایی مانند آن، مثل مساجدی که خراب شده
فروخته شود و پول آن را به مساجد دیگر خرج کنند تا اصل مصلحت وقف حفظ شود 

 البته این در صورتی است که فساد یا ضرری درپی نداشته باشد.

ۥۚ َوَ� َ�قۡ ﴿فرماید:  الله تعالی می هُ ُشدَّ
َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
َرُ�واْ َماَل ٱۡ�َتِيِم إِ�َّ بِٱلَِّ� ِ�َ أ

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهدِ� إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َ�َن َمۡ� 
َ
و به مال یتیم نزدیک نشوید، جز « ].٣٤[اإلسراء:  ﴾٣٤وٗ�  ُٔ َوأ

ش) وفا کنید که قطعا به بھترین روش، تا آن که به (حد بلوغ) و رشدش برسد، و به عھد (خوی
 ».از عھد و پیمان بازخواست خواھید شد
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 تغییر مال وقف
ھای آن از رده استفاده خارج شود،  طور کلی یا برخی قسمته اگر مال وقفی ب

مستحب است که آن را در راه مصلحتی دیگر تغییر دھند مانند اینکه منزلی وقف 
خراب شده به منزلی وقفی تغییر  ی وقفی، یا باغی وقفی خراب شده و آن را به مغازه

 دھند و مخارج وقف از درآمدھای حاصل از خود آن باشد.
تر  ی وقف کننده در جھت مصلحتی برتر یا منافع بیش و جایز است که با متن نوشته

 تر، مخالفت شود.  و در نزد الله پسندیده

 مسئول مال وقفی
تعیین نکند، اگر آن مال را برای اگر وقف کننده کسی را برای نظارت و مدیرت وقف 

ی خود آن فرد خواھد بود. اما اگر به  فرد مشخصی وقف کرده باشد، نظارت آن به عھده
مشخص ھا  آن نیت خاصی مثل مسجد وقف کرده باشد یا به نیت مساکین که شمار

 ی حکومت خواھد بود. نباشد، وقف نماید، نظارت آن به عھده

 ھای وقف  برترین دروازه
ھای وقف آن است که در ھر زمان و مکان منفعت آن برای مسلمین   رین دروازهبرت

فراگیرتر باشد. مانند وقف برای ساخت مساجد .. مدارس آموزش علوم قرآن و سنت 
ھا .. مجاھدین در راه الله .. خویشاوندان .. فقرای مسلمین و  صحیح .. حمایت از طلبه

ھا،  زار ھای آب .. کشت ھا و چاه ا .. وقف چشمهھ ھا و زن بیوه افراد تنگدست .. یتیم
 ھا و.... باغ

�َبَتۡت ﴿«فرماید:  الله تعالی می
َ
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱ�َّ مَّ

ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن  ِ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� َوٱ�َّ
ُ َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ ۚ َوٱ�َّ  ﴾٢٦١�ََشآُء

ای است  کنند، ھمانند دانه که اموال خود را در راه الله انفاق می مثال کسانی«: ].٢٦١[البقرة: 
که ھفت خوشه برویاند که در ھر خوشه یکصد دانه باشد، و الله برای ھرکس که بخواھد چند 

 ». کند و الله واسع علیم برابر می
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 یزکات مال وقف
 وقف دو حالت دارد:

اول: وقف برای صرف مخارج افرادی که مستحق زکات ھستند. مانند: فقرا و 
 دست مستحق زکات رسیده است. ه ب مساکین، چنین مالی زکات ندارد؛ زیرا

دوم: اگر وقف به نیت افرادی باشد که مستحق زکات نباشند. مثل فرزندان واقف 
است، بعد از گذشت که یک سال و ھا  آن که ھدف خرج کردن اموال برای ھریک از

 ی مالک نصاب باشد، باید زکات آن را بدھند.  مال به اندازه

 حکم وقف کافر
وقف نمودن مال، عبادتی است که به ھدف نزدیک شدن به الله است و برای کافر 

 ثوابی ندارد. 
داده  و وقف مشروع از کافر نیز درست است که در برابر آن در دنیا به او پاداش

خواھد شد اما در آخرت به دلیل اینکه اعمال کفار ھیچ ارزشی ندارند، پاداشی نخواھد 
 داشت.

يَ�ِٰن َ�َقۡد َحبَِط َ�َملُُهۥ َوُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱۡ�ِ
ورزد، قطعًا عملش تباه شده  که به (ارکان) ایمان کفر و کسی« ].٥[المائدة:  ﴾ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 ».است و او در آخرت از زیانکاران خواھد بود
فرمود: (الله به ھیچ مؤمنی در پاداش  ج کند که پیامبر روایت می س انس -٢

کند. مؤمن در دنیا و در آخرت پاداش اعمال نیک خود را  اعمال نیکش ستم نمی
گیرد اما وقتی که به  بیند. اما کافر تمام پاداش اعمال نیک خود را در دنیا می می

 ١رود، ھیچ اعمال نیکی برایش باقی نخواھد ماند). آخرت می

 صدقههبه (بخشش) و  -٢٤
بخشد که  ھبه: این است که فرد مال خود را در زمان حیات خود به کسی دیگر می

 ھدیه و بخشش نیز به ھمین معنا است. 
 کند. صدقه: این است که به فقرا و مساکین به نیت کسب ثواب کمک مالی می

                                           
 ).٢٨٠٨ش:( مسلم .١
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 ھای مالی بر سه نوع است: ھمکاری
رند و بدون آن که درخواست ات به حساب آو اول: فرد نیازمند را به منزله برده

 ی صدقه است.  ترین درجه کمک نماید، به او کمک کنند. این پایین
 دوم: نیازمند را مثل خودت بدانی و از مالت به او کمک کنی.

ی صدقه این است که نیازمند را بر خودت ترجیح دھی و این  سوم: باالترین درجه
یقین است. درجه دِّ  ی صِّ

 حکم ھبه و صدقه
صدقه مستحب ھستند و اسالم به ھبه، ھدیه، بخشش و صدقه تشویق کرده  ھبه و

ھا و محکم شدن روابط محبت آمیز بین مردم و پاکی  است؛ زیراموجب نزدیکی دل
گردد و ھرکس این کارھا را برای  ھای بخیلی، حرص ورزی و طمع می ھا از زشتی قلب

 خواھد داد.  رضای الله انجام دھد، الله تعالی به او پاداش بزرگی

َ قَۡرًضا َحَسٗنا ﴿فرماید:  الله تعالی می ْ ٱ�َّ قَۡرُضوا
َ
َ�ِٰت َوأ ّدِ �َِ� َوٱلُۡمصَّ ّدِ إِنَّ ٱلُۡمصَّ

ۡجٞر َكرِ�مٞ 
َ
ھا  قطعا مردان و زنان صدقه دھنده و (آن«: ]١٨[الحدید:  ﴾١٨يَُ�َٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

پاداش ھا  آن شود و برای چندان داده میشان دو  دھند، برای» قرض الحسنه«که) به الله 
 ».ارزشمندی است

 در انفاق ج روش پیامبر
الله جواد و کریم است و سخاوت، بخشش، احترام و نیکوکاری را دوست دارد. و 

ھا در رمضان سخاوت  سخاوتمندترین مردم بوده است و از دیگر وقت ج رسول الله
داد به قبول کردن ھدیه دعوت  کرد و عوض می تری داشته و ھدیه را قبول می بیش

تر صدقه  در آنچه داشت از ھمه مردم بیش ج نمود. و پیامبر داد و تشویق می می
گر اینکه کم یا زیاد به کرد م درخواست کمک نمی ج کس از رسول الله داد و ھیچ می

بخشید از فقر ھیچ پروایی نداشت و بخشش و صدقه دادن از  نمود و می او کمک می
 کارھای بسیار دوست داشتنی ایشان بود.

اش خیلی  بخشید، شادمانی و خوشحالی چیزی کم یا زیاد را می ج وقتی رسول الله
ندی به ایشان مراجعه تر بود و ھرگاه نیازم گرفت بیش که می از خوشحالی آن کسی

 داد.  کرد او را بر خودش ترجیح می می
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ھای مختلفی از انواع بخشش به مردم را داشتند. مثل ھبه  صورت ج پیامبر
خرید و گاھی  تر دادن پول کاالیی که می (بخشش)، صدقه، ھدیه و حتی گاھی بیش

پس پول و خرید و س داد و گاھی چیزی می گرفت و بھتر از آن را می چیزی قرض می
 بخشید. کاال ھردو را به فروشنده می

تر و قلبش از  تری داشت و از ھمه پاک ی مردم دل بزرگ از ھمه ج آری، رسول الله

�نََّك لََعَ�ٰ ﴿فرماید:  تر بود. صلوات الله وسالمش بر او باد. الله تعالی می ھمه بخشنده
و یقینًا تو (ای محمد) بر اخالق و خوی بسیار عظیم و واالیی «: ]٤[القلم:  ﴾٤ُخلٍُق َعِظي�ٖ 

 ». ھستی

 فضلیت سخاوت و نیکوکاری

َ�َٰ�ُٰت ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١ ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ وََسارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ
ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ِعدَّ

ُ
�ُض أ

َ
ِيَن يُنفُِقونَ  ١٣٣َوٱۡ� آءِ َوٱۡلَ�ِٰظِمَ� ٱۡلَغۡيَظ  ٱ�َّ َّ آءِ َوٱل�َّ َّ ِ� ٱل�َّ

ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  و به سوی آمرزش « ].١٣٤-١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٤َوٱۡلَعا�َِ� َعِن ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ
ھا و زمین است، (و) برای پرھیزگاران  پروردگارتان، و بھشتی که پھنای آن (به قدر) آسمان

کنند، و خشم خود  که در توانگری و تنگدستی انفاق می است، بشتابید. آن کسانیآماده شده 
 ».دارد گذرند، و الله نیکوکاران را دوست می برند، و از مردم در می را فرو می

فرمود: (الله فقط از مال حالل،  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره - ٢
ک دانه خرما، از مال حالل، صدقه دھد، الله ی ی کند. و ھرکس، باندازه صدقه قبول می

دھد (و بزرگ  گیرد و برای صاحبش چنان پرورش می آن را در دست راست خود می
ی  ی خرما، باندازه دھید تا اینکه آن دانه کند) که شما کّره اسب خود را پرورش می می

  ١یک کوه شود). 

 حکم گرفتن بخششی
درخواست و اصرار، دادند، باید آن را قبول به ھرکس مالی یا ھرچیز دیگر، بدون 

کند؛ زیرارزقی است که الله به او رسانده است، سپس اگر خواست آن را بخورد یا 
 صدقه بدھد.

                                           
 ).١٠١٤ش:( مسلم و این بخاری است و) ١٤١٠ش:( بخاری :علیه متفق. ١
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 س به عمر بن خطاب چیزی دادند، عمر ج کند که رسول الله ابن عمر روایت می
رگاه از این مال آن را بگیر و ھ«تر است بدھید، فرمود:  که از من محتاج گفت: به کسی

را  ای نداشته و آن که تو بر آن حرص و طمع (مال حالل) چیزی به تو رسید درحالی
درخواست نکرده بودی، بگیر و از آن استفاده کن، اگر خواستی، بخور و اگر خواستی، 

گونه نبود (بدون درخواستت به تو داده نشد) دیگر آن را  آن را صدقه بده و اگر بدین
  ١ل آن نرو).نخواه و دنبا

 دادن ھبه 
ای که بیانگر  ھبه با به تو بخشیدم، ھدیه دادم، از طرف من مال تو و.... ھر کلمه

گیرد و ھر چیزی که فروش آن صحیح و  بخشش مال بدون عوض باشد، صورت می
 برگرداندن آن ناپسند باشد، ھر چند کم درست است.

 چگونه انسان از مال خود به فرزندانش بدھد
اش به فرزندان خود بدھد  جایز است که انسان از مالی که دارد، در زمان زندگی -١

تر داد، با  صورت برابر ببخشد، اگر به یکی بیشه و واجب است که براساس میراث ب
 تر دادن به ھمه برابر بدھد.  رجوع نمودن به دیگران بیش

، مثل داشتن فرزند اگر فردی به یکی از فرزندانش که به ھر شکل نیازمند باشد -٢
زیاد یا بیماری یا مشغول تحصیل و .... باشد، جایز است. اما ترجیح دادن یکی یا برخی 

 از فرزندان حرام است. 
گفت: پدرم به بنده  روی منبر می س کند که شنیدم نعمان بن بشیر عامر روایت می

شاھد باشد و  ج کنم تا رسول الله مالی بخشید و َعْمَرة دختر رواحه گفت: قبول نمی
آمد و گفت: من به این فرزندم مالی بخشیدم اما [مادر نعمان]  ج خدمت رسول الله

 ج ای رسول الله شما را شاھد بگیرم، پیامبر  َعْمَرة دختر رواحه از من خواسته است که
فرمود:  ج گفت: خیر، پیامبر» ای؟ آیا به تمام فرزندانت مانند آن را بخشیده«فرمود: 

  ٢ین بخشش رجوع کن (و غالم را به مالکیت خودت برگردان).پس از ا«

                                           
 و این متن مسلم است.) ١٠٤٥ش:( مسلم ،)٧١٦٤ش:( خاری: بعلیه متفق .١
 این متن مسلم است. و ،)١٦٢٣ش:( ومسلم ،)٢٥٨٦ش:( بخاری: علیه متفق .٢



 ١٢٥١    باب چهارم: معامالت 

 

 کند که با مال پدرش کار می حکم کسی 
بھتر این است که پدر ھریک از پسرانش را که برایش کار یا تجارتش را مدیریت 

کند، شریک خود با درصد مشخصی که در قراردادی نوشته باشند، تعیین نماید.  می
 شد، پدر سه راه در پیش رو دارد: اگر چنین نکردند و اختالف

پسر مثل یک شریک بیگانه با تعیین یک چھارم یا یک پنجم و.... توسط  -١
 کارشناس متخصص، برای پدر کار کند.

کند، دستمزد مثل  کارشناس متخصص برای پسری که برای پدرش کار می -٢
 تعیین کند.

کند، به  اری که برایش میپدر با رعایت انصاف بخشی از مال خود را در برابر ک -٣
 پسرش در حال حیات خود بدھد.

 رجوع از ھبه
 جز پدر.ه دھد، جایز نیست که دوباره آن را بگیرد، ب که چیزی ھدیه می برای کسی

و حتی برای پدر جایز است که از مال فرزندش تا حدی که فرزندش متضرر و  
ی که به پدرش داده یا محتاج نشود، برای خودش بردارد و ھیچ پسری حق ندارد قرض

 ی مخارج مورد نیاز خود. ... از پدرش مطالبه نماید، مگر به اندازه
 و برای پدر ثروتمند جایز است که از زکات مالش، قرض پسر بدھکار خود را بدھد. 

ی  که بخشش و ھدیه فرمود: (کسی ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عباس
 ١خورد). گ است که استفراغ خود را دوباره میگیرد ھمانند س خود را دوباره پس می

 ای داد، چه بگوییم؟ اگر کسی به ما ھدیه
 عبادتی است که محبت و دوستی درپی دارد.   ھدیه

 و مستحب است که به خویشاوندان، دوستان، آبرومندان، بزرگان و.... ھدیه بدھیم.
فرد مّنتی نباشد،  و قبول ھدیه و دادن چیز خوب یا بھتر در عوض آن تا از کسی بر

 مستحب است. اما اگر چیزی برای دادن نداشت، برای فرد دعای خیر کند.
پذیرفت و در عوض آن، به  ھدیه را می ج گوید: (رسول الله می ل عایشه - ١

  ١داد). ھدیه کننده، پاداش می

                                           
 ).١٦٢٢ش:( مسلم و) ٢٥٨٩ش:( بخاری: علیه متفق .١
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که برایش نیکی (و  فرمود: (کسی ج گوید: رسول الله می س اسامه بن زید - ٢
ی کار بگوید: جزاک الله خیرا، به راستی که نھایت  خوبی) کنند؛ و در مقابل به کننده

  ٢تشکر را کرده است). 

 حکم نپذیرفتن ھدیه
زند یا برای ھمه  گذارد یا طعنه می داند که ھدیه دھنده بعدا مّنت می اگر فردی می

 دادم و.... جایز است که ھدیه را قبول نکند.کند که به فالنی ھدیه  تعریف می
 اگر ھدیه مال دزدی، غصبی یا از راه غارت و حرام باشد، واجب است که قبول نکنند.

 دست آوردن مصلحتیه حکم دادن ھدیه برای ب
ای بدھد تا کارش راه  ھرکس به حاکم، قاضی یا کسی از مسئولین اجرایی، ھدیه

ای حرام و رشوه است که  گرفتن چنین ھدیه بیفتد یا مشکلش حل شود، دادن و
 اش ملعون ھستند. دھنده و گیرنده

شود، بگیرد یا به  ای بدھد تا جلوی ظلمی که به می اگر فردی مجبور شود ھدیه
 ای حرام است. دھند، برسد. گرفتن چنین ھدیه حقش که به او نمی

ابر شر دفاع نماید و و جایز است که برای رسیدن به حق، وکیل بگیرد تا از او در بر
 از حق مّوکل خود دفاع کند. 

 ترین صدقه بزرگ
آمد و گفت: ای رسول الله! کدام صدقه از ھمه  ج ابوھریره گوید: مردی نزد پیامبر

ھا ثوابش  ای از ھمه صدقه فرمود: (صدقه ج تری دارد؟ پیامبر ھا ثواب بزرگ صدقه
تر است که در حال تندرستی و دلبستگی به دنیا و حرص بر آن داده شود که در  بیش

را به  که آن زند، نه این حالت بیم از فقر و تنگدستی و امید به ثروت در دل موج می
ی این را به رسد آن وقت بگوی تأخیر اندازی تا وقتی که مرگ نزدیک شود و جان به لب 

 ٣فالنی و آن را به فالنی بدھید و فالن کس فالن حق را بر من دارد). 

                                                                                                       
 ).٢٥٨٥ش:( بخاری صحیح .١
 ).٢٠٣٥ش:( ترمذی: صحیح .٢
  ).١٠٣٢ش:( مسلم و و این بخاری است) ١٤١٩ش:( بخاری :علیه متفق. ٣



 ١٢٥٣    باب چهارم: معامالت 

 

 حکم بخشش در ھنگام مرگ
اگر کسی به بیماری طاعون، ذات الَجْنب و.... مبتال شود که امید بھبودی نیست 
اگر چیزی به یکی از وارثان بدھد، اعتبار ندارد، مگر با اجازه وارثان بعد از مرگش 

تر از یک سوم مالش را ببخشد اعتبار ندارد مگر  ور که اگر به غیر وارثان بیشط ھمان
 با اجازه وارثان بعد از مرگ.

 دادن به مشرک و قبول ھدیه از وی هھدی
دست آوردن دل مشرک و به امید مسلمان شدن وی، جایز است که به ه به ھدف ب

 ل کنیم.ای داد از او قبو مشرک ھدیه بدھیم و اگر او به ما ھدیه

ِيَن لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن َولَۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ُ َعِن ٱ�َّ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ٱ�َّ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطوٓاْ إَِ�ۡهِۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ ن َ�َ�ُّ

َ
 ].٨[الممتحنة:  ﴾٨ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ

که در (امر) دین با شما  از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانیالله شما را «
کند، قطعا الله عدالت پیشگان را  اند، منع نمی اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده نجنگیده

 ».دوست دارد
آوردند،  ج گوید: یک جّبه حریر را به عنوان ھدیه برای پیامبر  می س انس -٢

کرد، مردم از نرمی آن تعّجب کردند،  پوشیدن حریر منع میمردان را از  ج پیامبر
که جانم در دست اوست، (کمترین لباس و) عمامه  فرمود: (قسم به کسی ج پیامبر

  ١سعد بن معاذ در بھشت از این زیباتر و بھتر است).
گوید: مادرم که مشرک بود در زمان پیمان با  اسماء دختر ابوبکر صدیق می - ٣

ام آمده است و از من  پرسیدم و گفتم: مادرم به خانه ج ام آمد، از پیامبر قریش به خانه
بلی، با مادرت «فرمود:  ج انتظار (نیکی و ھدیه) دارد. آیا با او خوبی کنم؟ رسول الله

 .٢(حق خویشاوندی را رعایت کن)». صله رحمی کن

 برترین درجات صدقه 
ج باشد و از خویشاوندان شروع بھترین و افضل صدقه آن است که مازاد بر احتیا

 نماید. 

                                           
 ).٢٤٦٩ش:( مسلم و ،و این متن بخاری است) ٢٦١٥ش:( بخاری: علیه متفق .١
 و این متن مسلم است.) ١٠٠٣ش:( مسلم ،)٢٦٢٠ش:( بخاری: علیه متفق. ٢
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فرمود: (در صدقه دادن) اول از خودت شروع  ج کند که رسول الله جابر روایت می
ات اضافه شد به  کن، اگر از تو چیزی اضافه شد، به خانواده ات بده، اگر از خانواده

مت راست فرمود: از روبرو و از س خویشاوندانت بده و به ھمین ترتیب صدقه بده). و می
  ١و چپ صدقه بده.

 ھای خیر فضلیت انفاق در راه
 ھا است.   ترین عبادت انفاق در راه الله و در جھت مصالح مسلمین از بزرگ

ھای بسیار  و ثواب آن در برابر ھر نیکی ده برابر تا ھفتصد برابر و تا چند برابر شدن
 ھد.د زیاد پاداش دارد. و الله به ھرکس بخواھد پاداش مضاعف می

و پاداش انفاق با توجه به وضعیت انفاق کننده، نیت، ایمان، اخالص، نیکوکاری، دل 
 باز و خوشحال شدنش در صدقه دادن، متفاوت خواھد بود. 

و نیز مقدار انفاق، میزان منفعت آن، دادن آن در جای مناسب و بر حسب حالل 
 شود، سالم و پاکیزه بودن و روش انفاق در ثواب تأثیر دارد.   بودن مالی که انفاق می

ِ َكَمَثِل ﴿فرماید:   الله تعالی می - ١ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱ�َّ َحبٍَّة مَّ

ُ َ�ِٰسٌع  ۚ َوٱ�َّ ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُء ِ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� َوٱ�َّ
�َبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ

َ
أ

َّ  ٢٦١َعلِيمٌ  ٗذى ل
َ
ا َوَ�ٓ أ ْ َمّنٗ نَفُقوا

َ
ِ ُ�مَّ َ� يُۡتبُِعوَن َمآ أ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ُهۡم ٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
مثال «. ]٢٦٢-٢٦١[البقرة:  ﴾٢٦٢أ

ای است که ھفت خوشه برویاند  کنند، ھمانند دانه که اموال خود را در راه الله انفاق می کسانی
کند و الله واسع  د برابر میکه در ھر خوشه یکصد دانه باشد، و الله برای ھرکس که بخواھد چن

کنند سپس در پی آنچه اتفاق  که اموال خود را در راه الله انفاق می و علیم است. کسانی
شان نزد پروردگارشان   برایھا  آن رسانند، پاداش گذارند و آزاری نمی اند، مّنت نمی کرده

 ».(محفوظ) است. و ترسی بر آنان نیست و نه ایشان اندوھگین شوند

� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می - ٢ ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ ۡمَ�ٰلَُهم بِٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
که اموال  کسانی« ].٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤أ

آنان   نزد پروردگارشان برایھا  آن کنند، مزد اق میخود را، شب و روز، پنھان و آشکارا انف
 ».شوند ھاست، و نه ایشان اندوھگین می (محفوظ) است؛ و نه ترسی بر آن

                                           
 ).٩٩٧ش:( مسلم. ١



 ١٢٥٥    باب چهارم: معامالت 

 

فرمود: (وقتی کسی از شما به نحو  ج کند که رسول الله روایت می س بوھریرةا -٣
 احسن مسلمانی خود را [طبق عقیده درست، با عمل به قرآن و سنت صحیح به فھم

کند برایش ده برابر تا ھفتصد برابر ثواب  سلف صالح] عملی نماید، کار نیکی که می
 ١شود).  نوشته می

 وصیت -٢٥
وصیت: دستور به اجرایی کردن کاری بعد از مرگ است. یا سفارش نمودن به 

 گویند. صدقه دادن مال بعد از مرگ را وصیت می

 حکمت مشروعیت وصیت
وصیت را لطف و رحمتی به بندگان خود مقرر نموده و برای  ج الله به زبان پیامبر

تواند آن را قبل از مرگ خود در  فرد مسلمان در مالش سھمی قرار داده است که می
رسد، جدا و مشخص نماید تا  کارھای نیکی که خیر و ارزش آن به فقرا و نیازمندان می

  ام اعمال نیک مانع و پردهرسد که بین او و انج ثواب آن در وقتی به وصیت کننده می
 شود.  ایجاد می

 حکم وصیت
که مال زیاد دارد و وارثانش نیازمند نباشند، مستحب است  وصیت برای کسی - ١
تر از یک سوم مال خود را در خرج نمودن برای کارھای خیر و  تواند تا کم و می

 نیکوکاری وصیت نماید تا ثوابش بعد از مرگ به او برسد.
که در حقوق الله بدھکار است یا به کسی قرضی دارد یا از کسی در  یبرای کس - ٢

را به صورت کتبی با شرح و توضیح کامل ھا  این دست او امانتی است، واجب است که
 وصیت کند تا حق کسی ضایع نشود.

ماند الزم است که به خویشاوندان غیر  و برای فردی که مال زیادی از او بجا می 
 وم از مالش را وصیت کند. وارث خود تا یک س

َحَدُ�ُم ٱلَۡموُۡت إِن تََرَك َخۡ�ًا ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ُكتَِب َعلَۡيُ�ۡم إِذَا َحَ�َ أ
ا َ�َ ٱلُۡمتَّقِ�َ  ۡقَر�َِ� بِٱلَۡمۡعُروِف� َحقًّ

َ
يِۡن َوٱۡ� بر شما نوشته « ].١٨٠[البقرة:  ﴾١٨٠ٱلۡوَِصيَُّة لِۡلَ�ِٰ�َ

                                           
 و این مسلم است. ،)١٢٩ش:( ومسلم ،)٤٢ش:( بخاری :علیه متفق .١
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که یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر  شده ھنگامی
 ». و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. این حقی است بر پرھیزگاران

وصیت حرام این است که به یکی از وارثان خود مثل پسر بزرگش یا ھمسرش  -٣
 قسمتی از مال خود وصیت کند. 

ه کارھای حرام مانند روسپی خانه، منزلی برای سرگرمی در و وصیت از مال ب
خواری و.... حرام است و در چنین مواردی وصیت  کارھای بیھوده و گناه، یا شراب

 شود. اعتبار ندارد و اجرایی نمی

ْ َ�َ ٱۡ�ِ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ ثِۡم َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی
 ».یفر استک الله سخت

فرمود: (ھرکس در دین ما چیز  ج کند که پیامبر روایت می ل عایشه -٢
 ١جدیدی بیاورد که از آن نباشد، مردود است).

 وصیت چه کسی معتبر است؟
وصیِت فرد بالغ عاقل یا کودک عاقل چه نیکوکار یا گناھکار و.... مذکر یا مؤنث 

 باشد، صحیح و معتبر است.

 مقدار مال وصیت شده
وارث دارد، مستحب است که یک پنجم یا یک چھارم مال برای فرد ثروتمندی که 

 خود را وصیت کند اما یک پنجم بھتر است. 
که  و جایز است که تا یک سوم مال را به غیر وارثان خود وصیت نماید. برای کسی

ای  که ورثه اش محتاج ھستند، وصیت کردن مکروه است. و کسی فقیر است و ورثه
 د را وصیت نماید. تواند تمام مال خو ندارد می

که وارث دارد وصیت نمودن بیش از  وصیت به وارث جایز نیست و نیز برای کسی
 یک سوم به غیر وارثان نیز جایز نیست. 

                                           
  ).١٧١٨) و مسلم (ش:٢٦٩٧. متفق علیه: بخاری (ش:١
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باشد. اما بعد از  رجوع در وصیت یا زیاد و کم کردن آن تا فرد زنده است، جایز می
 ماند. مرگش وصیت ثابت می

و.... وصیت نمود که حجی انجام دھند یا قربانی اگر کسی به مادر، پدر، برادر 
است نه از نوع وصیِت مال ھا  آن این از انواع نیکی و احسان به کنند، جایز است؛ زیرا

 ھا.  دادن به آن

 شرایط وصی در تصرف مال
اند این است که مسلمان،  که برایش وصیت کرده وسیله کسیه شرط تصرف مال ب

وب استفاده نمودن از آن مال است و فرقی ندارد که عاقل، دارای قدرت تشخیص و خ
 مرد یا زن باشد. 

 فرق بین وصیت و ھبه
بخشد که بعد از مرگ به  وصیت: این است که برای رضای الله مالی را به کسی می

 شود. او داده می
 دھند. ھبه: این است که به کسی دیگر مالی در حال حاضر می

 کافر درست است. و ھر وصیت و ھبه از فرد مسلمان و
صدقه و ھبه در  و بھتر است که وصیت برای کارھای خیر در حال زندگی باشد؛ زیرا

 حال زندگی از وصیت بعد از مرگ بھتر است.

 روش وصیت کردن
وصیت نمودن به دو صورت زبانی و کتبی صحیح است. مثل اینکه بگوید: فالن مال 

 را وصیت کردم....
 بنویسد و شاھد بگیرد، تا اختالفی بیش نیاید. و مستحب است که وصیت خود را

فرمود: (ھر مسلمانی که چیزی  ج کند که رسول الله روایت می ب ابن عمر
که وصیتش را نوشته  برای وصیت دارد، جایز نیست که دو شب بر او بگذرد؛ مگر این

 ١باشد).

                                           
  ).١٦٢٧) و این متن بخاری است. مسلم (ش:٢٧٣٨. متفق علیه: بخاری (ش:١
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 وصیت برای چه کسی درست است؟
معتبر باشد در تمام ھا  آن الکیتوصیت برای فرد مسلمان و کافر مشخصی که م

 چیزھای که منفعت مباح دارند، درست است. 
و مستحب است که به مساجد سازی، پل سازی، مدارس آموزش قرآن و سنت 

 صحیح و.... که از کارھای نیک و احسان است، وصیت کنند.

 ھای مختلف وصیت  صورت
 وصیت دو صورت دارد:

مرگ مثل ازدواج دخترانش، سرپرستی اول: وصیت در کارھای مشخص بعد از 
کند. این مستحب است و ھرکس توان انجام  یتیمانش یا یک سوم مال خود را جدا می

 شود.  چنین کاری را داشته باشد، به او پاداش داده می
دوم: وصیت به کارھای خیر برای رضای الله باشد. مثل اینکه یک پنجم مال خود را 

ین در راه الله یا ساخت مسجد یا حفر چاه آب آشامیدنی به فقیران یا علما یا مجاھد
 و.... دیگر کارھای خیر وصیت نماید.

 تغییر دادن وصیت
واجب است که وصیت به معروف و مورد تأیید شریعت باشد. اگر ھدف وصیت 

 اش حرام و خودش گناھکار است.  کننده ضرر زدن به وارث باشد، وصیت
صیت شده و.... حرام است که وصیت عادالنه را وھا  آن که مالی به و بر کسانی

 کار است. تغییر دھند و ھرکس چنین کاری کند، متجاوز و گناه
شود،  ای در وصیت خود ظلمی یا گناه مرتکب می اگر کسی بداند که وصیت کننده

سنت است که او را نصیحت نماید که وصیت خود را اصالح و تعدیل کند و از ظلم و 
که به آن وصیت شده اصالح کند تا عدالت  اگر قبول نکرد بین کسانیستم منع نماید، 

 و رضایت ھمه و رفع مسئولیت از گناه فراھم شود. 

ۥٓۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می لُونَُه ِيَن ُ�َبّدِ ٓ إِۡ�ُمُهۥ َ�َ ٱ�َّ َما َ�ُۥ َ�ۡعَد َما َسِمَعُهۥ فَإِ�َّ َ�َمۢن بَدَّ
َ َسِميٌع  ۡصلََح بَۡيَنُهۡم فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَيۡهِ�  ١٨١َعلِيمٞ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ۡو إِثٗۡما فَأ

َ
وٖص َجَنًفا أ َ�َمۡن َخاَف ِمن مُّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  پس ھرکس بعد از شنیدنش آن را تغییر دھد، « ].١٨٢-١٨١[البقرة:  ﴾١٨٢إِنَّ ٱ�َّ
که  دھند، الله شنوای داناست. کسی قطعا گناھش بر کسانی است که آن (وصیت) را تغییر می

جای) وصیت کننده (نسبت به ورثه) یا از گناه او (در وصیت به کار  عدالتی (و میل بی از بی
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ی  بر او نیست قطعا الله آمرزندهرا اصالح نماید، گناھی ھا  آن خالف) بترسد، آنگاه میان
 ». مھربان است

 ھا برترین وصیت

ْ ٱلِۡكَ�َٰب ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم �يَّاُ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ وتُوا
ُ
ِيَن أ ۡيَنا ٱ�َّ َولََقۡد َوصَّ

 َ ُقواْ ٱ�َّ ِن ٱ�َّ
َ
اده دھا  آن که پیش از شما کتاب [آسمانی] به و ما به کسانی« ].١٣١[النساء:  ﴾أ

ی توحید و راه  شدند و [نیز] به شما سفارش کردیم که تقوای الھی پیشه کنید[و بر عقیده
  ».انبیا ثابت قدم باشید]

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ِيَن َءاَمُنواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱ�َۡ  ۡ�ِ وََعِملُواْ ٱل�َّ ْ بِٱلصَّ سوگند به عصر. « ].٣-١[العصر:  ﴾٣ّقِ َوتََواَصۡوا

اند و کارھای شایسته انجام  که ایمان آورده که انسان در (خسران و) زیان است. مگر کسانی
 ».اند اند و یکدیگر را به حق سفارش نموده، و یکدیگر را به صبر سفارش کرده داده

 ج سؤال کردم: آیا پیامبر س بن ابی اوفیگوید: از عبدالله  طلحه بن مصرف می -٣
وصیت کرد؟ گفت: خیر، گفتم: پس چطور وصیت بر مردم واجب است؟ یا چطور به 

وصیت  ج مردم دستور داده شده که وصیت کنند؟ عبدالله بن ابی اوفی گفت: پیامبر
 ١کرد که مردم به قرآن عمل کنند).

 وصیت در مصارف گناه
برابر است که وصیت کننده مسلمان یا کافر باشد، جایز وصیت برای مصارف گناه، 

ھای ناجایز،  نیست. مانند: وصیت به ساخت معابد یھود و نصاری، اماکن لھو و سرگرمی
منازل فحشا و موسیقی، ساخت ضریح و ساختمان برای قبور.... و ھرکس چنین 

فاسد و گمراه ی چنین وصیتی  وسیلهه که ب ھرکسی  کار است و گناه وصیتی کند گناه
ی حاکم است که چنین وصیتی را تغییر دھد و آن را  دوش اوست. و وظیفهه شود، ب

 در کارھا خیر مصرف نماید.

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

ۖ إِنَّ  َ ْ ٱ�َّ ُقوا َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  َوٱ�َّ دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾ٱ�َّ

                                           
  ).١٦٣٤این متن بخاری است. مسلم (ش:) و ٢٧٤٠. متفق علیه: بخاری (ش:١
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تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

 وقت اعتبار وصیت
اعتبار صحت و عدم صحت وصیت به وضعی بستگی دارد که وصیت کننده در آن 
بمیرد. اگر به یکی از وارثان وصیتی کرد که در ھنگام مرگ وی از ارث محروم شد. 

شود. یا به فردی  مانند برادری که با تولد فرزندی برای وصیت کننده از ارث محروم می
ام مرگ از وارثان شد، مثل اینکه به برادرش که از وارثان نبود و وصیتی کرد و در ھنگ

که پسر داشت اما قبل از مرگش پسرش فوت نمود، چنین  وصیتی کرد و درحالی
 وصیتی اگر ورثه قبول نکنند، باطل است. 

 تقسیم مال میت
دارند،  ی قیمت کفنش برمی وقتی فردی بمیرد اول از مالی که از او مانده به اندازه

کنند بعد از این بین وارثان  دھند، سپس وصیتش را جدا می ھایش را می سپس قرض
 شود. تقسیم می

ِ ﴿فرماید:   الله تعالی می
ۡخٞت فَلُِ�ّ

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوَ�ُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
�ن َ�َن رَُجٞل يُورَُث َكَ�ٰلًَة أ

ۡ�َ�َ ِمن َ�ٰلَِك َ�ُهۡم ُ�َ 
َ
ْ أ ُدُسۚ فَإِن َ�نُٓوا َ�ُٓء ِ� ٱ�ُّلُِث� ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ

ُ َعلِيٌم َحلِيمٞ  ِۗ َوٱ�َّ ۡو َديٍۡن َ�ۡ�َ ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة ّمَِن ٱ�َّ
َ
و اگر مرد « ].١٢[النساء:  ﴾يُوَ�ٰ بَِهآ أ

ه پدر) باشد، و برادر یا خواھر (مادری) داشت برند کالله (بی فرزند و بی یا زنی که از او ارث می
بیش از این باشند؛ در یک سوم ھا  آن رسد، و اگر باشد؛ برای ھریک از آن دو یک ششم می

شریکند، پس از انجام وصیتی که به آن سفارش شده و بعد از ادای َدین، (به شرط آن که) 
 ».زیانی (به ورثه) نرساند، این (حکم و) سفارش الله است، و الله دانای بردبار است

 اند وصیت کردهھا  آن ه بهک حکم تصرف کسانی
وصیت ھا  آن تر وصیت کنند اگر افرادی که به جایز است که به یک نفر یا بیش

شان مشخص شده باشد، که  ی اند، متعدد باشد و برای ھریک مقدار وصیت شده کرده
ھمان معتبر است. اگر به دو نفر وصیت کرد که فرزندانش را سرپرستی کنند یا مواظب 

 جایز نیست که یک نفر به تنھایی اقدام به چنین کاری نماید. اموالش باشند،
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 وقت قبول وصیت
اگر فردی که به او وصیت شده در حال زنده بودن وصیت کننده یا بعد از مرگش 

 شود. باشد. اما اگر قبل یا بعد از مرگ قبول نکرد، حقش ساقط می قبول کرد، معتبر می

 احکام وصیت
ی  کنم که به فالنی با اندازه و گفت: سفارش میاگر وصیت کننده وصیتی کرد 

پسرم یا ھر وارث دیگر سھمی از مالم بدھید، به او ھمین اندازه با توجه درخواست فرد، 
رسد. اما اگر گفت: بخشی یا سھم مشخصی از مالم را به فالنی بدھید، وارثان ھرچه  می

ا دشتی بمیرد که آب و علف و ی خواستند به او بدھند. اگر فردی در صحرای بی
اش  حاکمی نداشته باشد برای مسلمانانی که در اطرافش ھستند، مشروع است که ترکه

 تری دارد، مصرف نمایند.  را در جھت مصالح مسلمین و جایی که ثواب بیش

 متن وصیت
در مقدمه وصیت خود ھمان را بنویسد که از  -اگر خواست-شخص وصیت کننده 

یسد: (بسم الله الرحمن الرحیم این وصیت نامه فالنی انس بن مالک ثابت است، بنو
دھد که معبود برحقی جز الله نیست،  کند که گواھی می پسر فالنی است وصیت می

بنده و فرستاده اوست و بدون ھیچ تردیدی قیامت  ج شریک و ھمتایی ندارد و محمد
ام را  . خانوادهآمدنی است و قطعا الله (در آن روز) مردگان قبور را برخواھد انگیخت

کنم که تقوای الھی پیشه کنند و روابط خویش را با ھمدیگر نیکو نگه  سفارش می
دارند و در بین خود صلح نمایند و اگر واقعا مؤمن ھستند از الله و پیامبر اطاعت کنند 

کنم که ابراھیم و یعقوب علیھما السالم فرزندان  و آنان را به ھمان چیزی سفارش می

َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ﴿آن سفارش کردند. آن دو وصیت کردند که: خود را به  َ�َٰبِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ

َ
(فرزندان من! الله این دین را برای : ١]١٣٢َ[البقرة:  ﴾ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

و از ایمان و شما برگزیده است بنابراین جز بر این آیین رھسپار نشوید و جز با قلبی ممل
 ».مسلمانی نمیرید

 اش بنویسد. سپس ھرچه خواست وصیت کند و در وصیت نامه

                                           
 ).١٦٤٧ش:( الغلیل إرواء نک ،)٤/١٥٤( دارقطنی ،)١٢٤٦٣ش:( بیھقی: صحیح .١
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 ھای وصیت باطل کننده
 شود: وصیت در شرایط ذیل باطل می

مدت وصیت تمام شود یا کاری که برای وصی سفارش شده بود، انجام دھند، از  -١
 وقتش بگذرد.

 قدرت تصرف نداشته باشد.که وصیت شده بود، دیوانه شود و  به کسی -٢
 وصیت کننده از وصیت رجوع کند. - ٣
 که به او وصیت شده بمیرد. که وصیت کرده قبل از کسی کسی - ٤
 اند، تلف شود. مالی که وصیت کرده - ٥
 اند، قبول نکند. که وصیت کرده به کسی - ٦
 اند، وصیت کننده را بکشد. که وصیت کرده به کسی - ٧

 هآزاد نمودن برد -٢٦
 عتق: یعنی آزاد کردن انسانی و نجاتش از بردگی

 اسالم آزادی و بردگی در
از دیدگاه اسالم تمام مردم آزاد ھستند و به ھیچ عنوان برده نخواھند شد مگر با 
یک سبب و آن ھم اسیر شدن کفار که با مسلمانان در حال جنگ مسلحانه ھستند. 

 ھای زیادی را باز گذاشته است. د دروازهسپس الله با اسالم برای آزادی این گونه افرا
ھا و اسباب متعددی قرار داده است تا از ذلت  و برای آزادی بردگان از بردگی انگیزه

بردگی و بندگی بندگان نجات پیدا کنند. آری، از ھمین نگاه است که در اسالم 
اید و که در روز ماه رمضان با زنش ھمبستری کند، یا زنش را ظھار نم ی کسی کفاره

نیز در قتل خطأ و کفاره قسم و.... اولویت اول در کفاره این گناھان این است که 
 ای آزاد نماید. برده

ن َ�ۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِ�َّ َخَ� ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
ۚ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤِمنًا  ٔٗ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٍن أ ا

ۡؤِمَنةٖ  ٔٗ َخَ�  ْۚ فَإِن َ�َن ِمن قَۡوٍ� ا َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ قُوا دَّ ن يَصَّ
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِ�َّ

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ َودِيَةٞ مُّ

ۡؤِمَنةٖ� �ن َ�َن ِمن قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َو�َۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞق  َعُدّوٖ لَُّ�ۡم وَُهَو ُمۡؤِمٞن َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ
ۡهلِهِۦ وَ 

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمنَةٖ� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ تَۡو�َٗة فَِديَةٞ مُّ َ�ۡرِ�ُر َرَ�بَةٖ مُّ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما ِۗ َوَ�َن ٱ�َّ و ھیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی « ].٩٢[النساء:  ﴾٩٢ّمَِن ٱ�َّ
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از روی خطا به قتل رساند، که مؤمنی را  را به قتل برساند، مگر از روی اشتباه و خطا، و کسی
ببخشند، ھا  آن باید یک برده مؤمنی را آزاد کند، و خونبھایی به خانواده او بپردازد، مگر اینکه

پس اگر (مقتول) از قومی باشد که دشمنان شما ھستند؛ ولی او مؤمن بوده، باید (قاتل) یک 
پیمانی بر قرار ھا  آن ما وبرده مؤمن را آزاد کند، و اگر (مقتول) از قومی باشد که میان ش

است، باید خونبھایی به خانواده او بپردازد، و (نیز) یک برده مؤمن را آزاد کند، و ھرکس که 
ای از جانب الله است، و الله دانای  ای) نیافت، دو ماه پی در پی روزه بگیرید، این توبه (برده

 ».حکیم است

 حکمت مشروعیت آزاد نمودن برده 
الله  ھایی است که به آن تشویق شده؛ زیرا ترین عبادت ه از بزرگآزاد نمودن برد

و دیگر گناھان را آزاد نمودن برده قرار داده است، علت این است که  ای قتل خط کفاره
تواند اختیار خودش و مالش  گردد و می انسانی که باید آزاد باشد از ضرر بردگی آزاد می

 را داشته باشد. 

 ھا  دهآزاد نمودن برترین بر
پرسیدم: چه عملی از ھمه بھتر است؟ پیامبر فرمود:  ج گوید: از پیامبر ابوذر می

ای آزاد شود؟ فرمود: آن  ایمان به الله و جھاد در راه الله، گفتم: بھتر است چه برده
تر در نزد صاحبش  تر و باارزش قیمت  ھا گران ای که به نزد صاحبش از ھمه برده برده

  ١باشد).

 اد نمودن برده فضلیت آز

ۡدَرٮَٰك َما ٱلَۡعَقبَةُ  ١١فََ� ٱۡ�تََحَم ٱلَۡعَقبَةَ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١
َ
ٓ أ  ﴾١٢َوَما

دانی که گردنه  پس به گردنه (سخت) قدم نگذاشت (و نیامد). و تو چه می« ].١٢-١١[البلد: 
 ».(سخت) چیست؟ آزاد کردن برده است

ی مسلمانی را  (ھرکس، برده فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره - ٢
آزاد کند، الله در برابر ھر عضو آن برده، یک عضو آزاد کننده را از آتش دوزخ، نجات 

  ٢خواھد داد).

                                           
 ).٨٤ش:( مسلم و و این متن بخاری است) ٢٥١٨ش:( بخاری :علیه متفق .١
 ).١٥٠٩ش:( مسلم و و این بخاری است) ٢٥١٧ش:( بخاری :علیه متفق .٢
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 شود؟ با چه کلماتی برده آزاد می
ای دیگر، آزاد  ی خود بگوید آزادی یا ھر کلمه ھرکس به شوخی یا جدی به برده

 شود. و ھرکس مالک محرم خود شود، مانند پدر، مادر و.... به مجردی که مالک می
دنیا آورد، آن فرزند ه شوند و ھر کنیزی که از موالی خود فرزندی ب شود، آزاد میھا  این

 آزاد است.

 ی مکاتب برده
ای در   شود که موالیش او را در برابر پرداخت ھزینه ای گفته می مکاتب: به برده

 کند. اقساط مشخصی آزاد می
نیکوکارش را در برابر مالی آزاد کند، باید بپذیرد. الله    ی  ھرگاه موالیی برده -١

يَۡ�ُٰنُ�ۡم فََ�تُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمتُۡم ﴿فرماید:  تعالی می
َ
ا َملََكۡت � ِيَن يَۡبَتُغوَن ٱۡلِكَ�َٰب ِممَّ َوٱ�َّ

ۖ� وََءاتُوُهم ّمِن مَّ  ِٓي َءاتَٮُٰ�مۡ �ِيِهۡم َخۡ�ٗ ِ ٱ�َّ تان که  و کسانی از بردگان« ].٣٣[النور:  ﴾اِل ٱ�َّ
قرارداد ببندید، اگر خیر و صالح در ھا  آن خواستار مکاتبه (باز خریدن خویش) ھستند، پس با

 ».بدھیدھا  آن کنید، و چیزی از مال الله را که به شما داده است؛ به آنان احساس می
ی مکاتب خود را با حدود یک چھارم مال خود  که برده بر موال واجب است -٢

ای که برایش تعیین کرده کم نماید و.... و فروختن مکاتب جایز  کمک کند یا از ھزینه
ی تعیین شده را پرداخت نماید و سپس اگر برده  است و مشتری از طرف مکاتب ھزینه

وانست دوباره برده خواھد شود اما اگر نت مکاتب توانست آن ھزینه را بدھد که آزاد می
 ماند. 

 حکم تدبیر
تدبیر: معلق کردن آزادی برده به بعد از مرگ صاحب و موالی اوست. مثل اینکه 

تر از یک سوم مالش باشد،  بگوید: ھر وقت من ُمرَدْم تو آزادی، بعد از مرگش اگر بیش
 اش جایز است. شود و فروختن برده مدبر و ھبه آزاد می

خبر دادند که یکی از اصحاب به جز یک برده ھیچ  ج ه پیامبرگوید: ب جابر می
که  ج ثروت دیگری ندارد و این برده را ھم بعد از مرگ خود آزاد نموده است، پیامبر
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دید این صحابه ھیچ مالی ندارد، برده او را به ھشتصد درھم فروخت و این ھشتصد 
  ١درھم را برایش فرستاد).

مؤمن را از آتش دوزخ آزاد گردان و نجات بده و ما را از الھی! ما و مردان و زنان 
 ھای دنیا و آخرت پناه بده. ھا و رسوایی ذلت

                                           
 ).٩٩٧ش:( مسلم و ،و این متن بخاری است) ٧١٨٦ش:( بخاری: علیه متفق .١
 





 

 

 

 

 

 

 :باب پنجم
 نکاح وتوابع آن

 اند: در این بخش مباحث ذیل مورد بحث قرار گرفته
 کتاب نکاح -١
 کتاب طالق -٢
 رجوع -٣
 خلع -٤
 ایالء -٥
 ظھار -٦
 لعان -٧
 عده -٨
 رضاع (شیر خواری) -٩
 ھا حضانت (سرپرستی کودک)نفقه -١٠

 فرماید:  الله تعالی می

ْ إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓوا
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ

ُرونَ  ٗة َورَۡ�ًَةۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�تََفكَّ َودَّ ھای او (این)  و از نشانه« ].٢١[الروم:  ﴾٢١مَّ
تان مّودت و  آرام گیرید، و در میانھا  آن است که ھمسرانی از خودتان برای شما آفرید؛ تا به

 ». کنند رای گروھی که تفکر میھایی است ب    رحمت قرار داد، قطعا در این (امر) نشانه





 

 

 

 

 

 کتاب نکاح -١

 احکام نکاح -١
نکاح: عقدی شرعی است که با آن، کامجویی ھریک از زوجین، از دیگری حالل 

 شود.  می

 واجدفقه از
ھای الھی بین مخلوقات است و در عالم حیوانات  ازدواج و ھمسرداری یکی از سنت

فرماید:  و نباتات و جمادات نیز نظام زوجیت به طور عام حاکم است: الله تعالی می

ُرونَ ﴿ ٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجۡ�ِ لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ ۡ�َ ِ
و از ھرچیز جفت « ].٤٩[الذاریات:  ﴾٤٩َوِمن ُ�ّ

 ».، تا شما پند گیریدآفریدیم
ھایش بدون قاعده و قانون رھا نکرده  الله انسان را ھمانند دیگر مخلوقات در غریزه

ی سروری اوست، مقرر نموده است تا  ھایی که شایسته است بلکه برایش نظام و برنامه
شرافتش محفوظ بماند و کرامت و احترامش حفظ گردد و این با نکاح و ازدواج شرعی 

ی ارزشمنِد ھمسری را با رضایت ھردو طرف با ایجاب و قبول  زن رابطه که مرد و
شود. این گونه  کند و با علنی نمودن ازدواج زندگی زناشویی شروع می برقرار می

گردد، نسل بشر از نابودی محفوظ  ی جنسی از طریق صحیح و سالم اشباع می غریزه
 گردد.   ماند و زن از سواری ھرکس قرار گرفتن محفوظ می می

و باید توجه داشت که پروردگار با قوانین درست زیستن چقدر به انسان عزت و 

ِ َوٱۡ�َۡحرِ ﴿فرماید:  ارزش داده است. الله تعالی می ۡمنَا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ٱۡلَ�ّ َولََقۡد َكرَّ
 ٰ لَۡ�ُٰهۡم َ�َ ّيَِ�ِٰت َوفَضَّ ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ� َوَرَزۡقَ�ُٰهم ّمَِن ٱلطَّ و « ].٧٠[اإلسراء:  ﴾٧٠َكثِ�ٖ ّمِمَّ

ھا) حمل  را در خشکی و دریا (بر مرکبھا  آن راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، وبه 
را بر بسیاری از موجوداتی ھا  آن روزی دادیم، وھا  آن ھای) پاکیزه به کردیم، و از انواع (روزی

 ».باید برتری بخشیدیمایم؛ چنان که  که آفریده
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 فضلیت ازدواج 
به  ج ھایی است که رسول الله ھای رسوالن است و از سنت  نکاح از مؤکدترین سنت

 آن تشویق کرده است.

ۡزَ�ٰٗجا ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ

ْ إَِ�َۡها وََجَعَل  ُرونَ ّلِتَۡسُكُنٓوا ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ َ�تََفكَّ ٗة َورَۡ�ًَة َودَّ  ﴾٢١بَۡيَنُ�م مَّ
ھای او (این) است که ھمسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید؛ تا  و از نشانه« ].٢١[الروم: 

ھایی     تان مودت و رحمت قرار داد، قطعا در این (امر) نشانه آرام گیرید، و در میانھا  آن به
 ».کنند است برای گروھی که تفکر می

ۡزَ�ٰٗجا َوُذّرِ�َّٗة ﴿فرماید:  الله تعالی می - ٢
َ
رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك وََجَعۡلَنا لَُهۡم أ

َ
َولََقۡد أ

ھمسران و فرزندانی ھا  آن و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و برای«: ].٣٨[الرعد: 
 .»قرار دادیم

بودیم که ایشان فرمود:  ج گوید: ھمراه رسول الله می س عبدالله بن مسعود - ٣
(ھرکس توانایی ازدواج دارد، ازدواج کند. زیرا این کار، باعث حفاظت چشم و شرم گاه، 

که توانایی ازدواج را ندارد، روزه بگیرد. چون روزه، شھوت را ضعیف و  شود. و کسی می
  ١کند). کنترل می

 گردد. ی ھردو طرف از یکدیگر حالل می شرعی است که با آن استفادهنکاح: عقد 

 واجدحکمت مشروعیت از
ازدواج فضایی صالح و سالمی است که منجر ساختن یک خانواده و روابط  - ١

با ازدوج  شود؛ زیرا خانوادگی، پاکی روح روان، حفاظت از حرام و سکونت و آرامش می
 شود. ت و شادمانی ایجاد میبین زن و شوھر پیوند دوستی و محب

ھایی که  ازدواج بھترین راه برای تولد فرزندان خوب و تکثیر نسل با حفظ نسب -٢
شناسند و با یکدیگر روابط ھمکاری، دوستی و حمایت و پشتیبانی  با آن ھمدیگر را می

 کنند. برقرار می
شھوانی با ی جنسی و بر طرف نمودن نیازھای  ازدواج بھترین راه اشباع غریزه -٣

 ھا است. سالم ماندن از بیماری

                                           
 ). ١٤٠٠ش:( مسلم و ،این متن بخاری است ،)٥٠٦٦ش:( بخاری :علیه متفق. ١
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شود و  ی اصلی جامعه است تشکیل می ی صالحی که ھسته با ازدواج خانواده -٤
 دھد و اش را می آورد و با آن مخارج خانواده دست میه کند، مال پول ب مرد کار می

، منظم نماید. و زن با تربیت فرزندان، مدیریت امور داخلی منزل را سرپرستی میھا  آن
پردازد در نتیجه اوضاع منظم و  نمودن امور داخلی زندگی به انجام وظایف خود می

 شود. مرتب می
ھا  شود که با وجود بچه و حس پدری و مادری کردن اشباع می  با ازدواج غریزه -٥

 گردد. شکوفا می
 ماند.  ھا از زوال و انقراض محفوظ می با ازدواج و تولد فرزندان نسل انسان -٦

ۡزَ�ٰٗجا وََجَعَل لَُ�م ّمِۡن ﴿فرماید:  الله تعالی می 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ُ َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ َوٱ�َّ

ِ ُهۡم  فَبِٱۡلَ�ِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َو�ِنِۡعَمِت ٱ�َّ
َ
ّيَِ�ِٰت� أ ۡزَ�ِٰجُ�م بَنَِ� وََحَفَدٗة َوَرزَقَُ�م ّمَِن ٱلطَّ

َ
أ

برای شما از (جنس) خودتان ھمسرانی قرار داد، و از و الله « ].٧٢[النحل:  ﴾٧٢يَۡ�ُفُرونَ 
ھا به شما روزی داد، آیا به  تان برای شما فرزندان و نوادگان پدید آورد، و از پاکیزه ھمسران

 ».ورزند؟! کفر میھا  آن آورند، و به نعمت الله باطل ایمان می

 انواع نکاح 
 نکاح بر پنج نوع است:

 حکم ازدواج نمودن نیز متفاوت است: با توجه به اختالف وضعیت مردم
که شھوت دارد و از افتادن به دام زنا پروایی ندارد، نکاح سنت است؛  برای کسی

 ھای زیادی دارد. مردن، زنان و ھمه امت مصلحت یبرا زیرا
که بیم آن دارد که به زنا آلوده شود و ازدواج نکرده باشد، واجب است  برای کسی

 که ازدواج نماید.
که شھوت چندانی ندارد و به ازدواج تمایلی ندارد اگر قدرت ھمبستری  کسیبرای 

 را دارد، ازدواج مباح است.
برای فقیری که شھوت و مخارج ازدواج را ندارد، ازدواج مکروه است و برای 

 ترسد، ازدواج مجدد حرام است. که زن دارد و از رعایت عدالت بین زنان می کسی

ْ َما َطاَب ﴿: فرماید الله تعالی می -١ ْ ِ� ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ فَٱنِ�ُحوا �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
�ۡن ِخۡفُتۡم �

ۡو َما َملََكۡت 
َ
ْ فََ�ِٰحَدةً أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
لَُ�م ّمَِن ٱلنَِّسآءِ َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ �َّ َ�ُعولُوا
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم « : ].٣: [النساء ﴾٣�
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صرف نظر کنید و] با زنانی [دیگر] که مورد ھا  آن نتوانید عدالت را رعایت کنید، [از ازدواج با
پسند شماست دو دو، و سه سه، چھار چھار، ازدواج کنید. پس اگر بیم دارید که نتوانید 

ھایید (اکتفا نمایید) این (کار)  کنیزان) که مالک آنعدالت کنید، به یک (زن) یا به آنچه (از 
  ».که ستم نکنید تر است به این نزدیک

ٰلِِحَ� ِمۡن ِعَبادُِ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َ�َٰ�ٰ ِمنُ�ۡم َوٱل�َّ
َ
ْ ٱۡ� نِ�ُحوا

َ
َوأ

ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ وَ  ْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم ٱ�َّ ُ َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُوا : ]٣٢[النور:  ﴾٣٢ٱ�َّ
ھمسر و بردگان و کنیزان خود را که سزاوار [ازدواج ھستند] به ھمسری  و مردان و زنان بی«

گرداند و الله دارای  نیاز می در آورید، اگر فقیر و تنگدست باشند الله آنان را از فضل خویش بی
گاه است  ».خیر فراوان، و آ

 انتخاب ھمسر
زا، باکره،  کسی قصد ازدواج دارد باید حریص باشد که با زن شوھر دوست، بچهبرای 

 دار، زیبا، شرافتمند و خوش اخالق ازدواج کند.  دین
فرمود: (زن، به خاطر چھار چیز به  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره

ی او، پس شوی: به خاطر مال یا اصالت خانوادگی یا زیبایی یا دیندار ھمسری گرفته می
 ١دار ازدواج کن). گیر تو نشود، با زن دین خواھی ضرری دامن اگر می

 برترین زنان
شود،  برترین زنان، زن نیکوکاری است که ھرگاه شوھرش او را ببیند خوشحال می

کند که شوھرش  کند، در نفس خود و مالش کاری نمی  اگر چیزی بگوید اطاعت می
دوست نداشته باشد، به ھرچه الله دستور داده پایبند باشد و از ھرچه منع کرده است، 

 دوری نماید. 
فرمود: (دنیا کاال  ج کند که: رسول الله روایت می ب عبدالله بن عمرو بن عاص

  ٢و متاعی است و بھترین متاع دنیا زن نیکوکار است).

                                           
 ).١٤٦٦ش:( مسلم و این متن بخاری است و) ٥٠٩٠ش:( بخاری: علیه متفق .١
 ).١٤٦٧ش:( مسلم. ٢
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 حکمت تعدد زوجات (چند ھمسری)
تر به  الله تعالی به مرد اجازه داده است که تا با چھار زن ازدواج کند نه بیش -١

ھای   مصلحت باشد؛ زیرا که توان بدنی و مالی و عدالت بین زنان را داشته شرط این
کنند، خوبی کردن به زنان، تکثیر  ازدواج میھا  آن زیادی از پاکدامنی مرد و زنانی که با

شوند. اگر بیم آن داشت  می که الله را عبادت کنند؛ زیاد  نسلی که با آن امت و کسانی
ت کنیزی که نتواند بین زنان عدالت کند، فقط با یک زن ازدواج کند یا اگر امکان داش

 بگیرد که بین زن و کنیز عدالت الزم نیست.

�َّ ُ�ۡقِسُطواْ ِ� ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ فَٱنِ�ُحواْ َما َطاَب لَُ�م ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
�ۡن ِخۡفُتۡم �

ۡو َما مَ 
َ
ْ فََ�ِٰحَدةً أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

َ
لََكۡت �

 ْ �َّ َ�ُعولُوا
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم نتوانید «: ].٣[النساء:  ﴾٣َ�ٰلَِك أ

صرف نظر کنید و] با زنانی [دیگر] که مورد پسند ھا  آن عدالت را رعایت کنید، [از ازدواج با
اگر بیم دارید که نتوانید عدالت شماست دو دو، و سه سه، چھار چھار، ازدواج کنید. پس 

تر است   ھایید [اکتفا نمایید] این نزدیک کنید، به یک (زن) یا به آنچه (از کنیزان) که مالک آن
 ».به اینکه ستم کنید

الله علیم حکیم که تعدد زوجات را مباح قرار داده است از ازدواجی که دو  -٢
اش را یک جا به  اش یا خاله مهخویشاوند خیلی نزدیک مانند: دو خواھر، زن با ع

گردد و بین  موجب قطع روابط خویشاوندی می ھمسری بگیرد، منع کرده است؛ زیرا
آید، این به آن علت است که ھووھا نسبت به ھمدیگر به  خویشاوندان دشمنی پدید می
 شدت غیرت و حسادت دارند.

فرق قایل شده و  باید توجه داشت که در مورد تعدد زوجات الله برای پیامبرش -٣
ازدواج نکردند ھا  آن شماری از زنان را برای ایشان مشخص نموده است که با کسی از

و برای مسلمانان نیز چھار زن را محدود نموده تا ھر فرد مسلمانی خواست در طول 
 اش طبق سنت ازدواج نماید.  زندگی

ۡزَ�ٰٖج َولَۡو �َّ َ�ِلُّ لََك ٱلّنَِسآُء ِمۢن ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
َل بِِهنَّ ِمۡن أ ن َ�َبدَّ

َ
َ�ۡعُد َوَ�ٓ أ

ءٖ رَّ�ِيٗبا ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنَّ إِ�َّ َما َملََكۡت يَِميُنَكۗ َوَ�َن ٱ�َّ

َ
 ].٥٢[األحزاب:  ﴾٥٢أ
بعد از این زنانی که تحت نکاح شما ھستند زنی دیگر برای تو حالل نیست و جایز نیست «
نمایی ھرچند زیبایی ھا  آن کی یا چند تا از این زنان را طالق دھی و زنانی دیگر را جایگزینی
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توانی کنیز را به نکاح خود درآوری، و  آنان تو را به شگفت آورد، اما ھر اندازه که بخواھی می
 ». الله بر ھمه چیز نگھبان است

 روش خواستگاری
سرعبادت با دیدِن طبق شریعت باشد. خواستگاری باید از طریق پدر دختر یا  -١

 نترنت و.... جایز نیست. یاما ارتباط برقرار نمودن زن با مردان نامحرم بیگانه از طریق ا
ھای اجتماعی  ھا و شبکه و به ھیچ عنوان جایز نیست که زن خود را از طریق سایت

 زیراکه به ھمین ھدف راه اندازی شده است، در معرض خواستگاری قرار دھد؛ 
 خطرھای زیادی در پی دارد.

تواند با او تلفنی و... حرف   ھرکس از زنی خواستگاری کند که عقد نکرده باشد، می
ی نیاز و بدور از سخنان   و به اندازه  بزند، اما این رابطه تلفنی باید با ھماھنگی خانواده

فََ� َ�َۡضۡعَن ﴿رماید: ف چنان بیگانه و نامحرم ھستند. الله تعالی می  ھم منکر باشد؛ زیرا
ۡعُروٗفا ِي ِ� قَۡلبِهِۦ َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ ھای  [با ھوس« ].٣٢[األحزاب:  ﴾بِٱۡلَقۡوِل َ�َيۡطَمَع ٱ�َّ

شھوانی] صدا را نرم و نازک نکنید که بیمار دالن چشم طمع به شما بدوزند. و سخن شایسته 
 ».و خوب بگویید

زنی خواستگاری کند، مستحب است که به آن قسمت  که قصد دارد از برای کسی 
از او نگاه کند که او را به ازدواج با وی عالقمند نماید. البته این بدون خلوت، مصافحه، 

 دست زدن به بدنش باشد و ھرچه از او ببیند نباید به کسی تعریف کند.
آرایش زنی که برایش خواستگار آمده جایز است که خود را برای خواستگارش با 

ھای زیبایی مباح، خود را آرایش نماید. البته نباید   مباح مثل سرمه زدن و دیگر آرایش
 آرایش به حدی باشد که فریبنده و تغییر دھنده باشد. 

و زن نیز حق دارد که به خواستگارش نگاه کند اگر برایش ممکن نبود زن مورد 
 ند.اعتمادی بفرستد که آن مرد را ببیند و برایش توصیف ک

و در خواستگاری تبادل عکس و.... حرام است و نیز بر مرد پوشیدن انگشتر طال 
شرعا نیز  ،مشابھت با کفار جودبا و . وشود، حرام است  ی ازدواج نامیده می  که حلقه

 طال پوشیدن برای مرد حرام است.
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فرمود: (او را ببین که استحکام  ج کند که پیامبر مغیره بن شعبه روایت می
 ١ترین راه است).  ندتان شایستهپیو

 خواستگاری بر روی خواستگاری دیگری(برادر مسلمان) 
خواستگاری بر روی خواستگاری کسی دیگر تا از خواستگاری دست بکشد یا اجازه 
دھد، یا خانواده دختر خواستگار اول را رد کنند. اگر کسی بر روی خواستگاری دیگری 

 است اما نافرمان الله و پیامبر است. خواستگاری و عقد کردند، عقد درست

 گذراند  خواستگاری از زنی که عده می
ی وفات یا طالق باین   خواستگاری صریح و مستقیم از از زنی که عده -١

گذراند، حرام است اما خوستگاری با اشاره مثل اینکه بگوید: دوست دارم که با زنی  می
کسی مثل شما در خواستگاری باید  مثل تو ازدواج کنم. و آن زن در پاسخ بگوید:

 جواب مثبت بگیرد و مانند این ھا....
فردی که زن خود را طالق بائن داده نه زنی را که در سه مرحله طالق داده  -٢

 تواند با صراحت یا به اشاره از او خواستگاری کند.  گذراند، می  است و دارد عده می
 .ی رجعی حرام است  و خواستگاری از زن مطلقه

 حکم اجازه زن در ازدواج
بر سرپرست زِن مکلف و بالغ واجب است که پیش از عقد از زن باکره و بیوه اجازه 
بگیرد و مجبور کردن زن به ازدواج با مردی که دوست ندارد، جایز نیست. حتی اگر 

تواند عقد   زنی را درحالی به عقد کسی در آوردند که راضی نبوده است، اگر خواست می
 خ نماید.را فس
فرمود: (زن بیوه بدون مشورت با او، و  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره -١ 

اش، به نکاح داده نشوند. گفتند: ای رسول الله! اجازه دختر  دختر باکره بدون اجازه
 ٢باکره، چگونه است؟ فرمود: اینکه سکوت نماید).

                                           
 ).٣٢٣٥(ش:و این متن ترمذی است، و نسائی  )١٠٨٧. صحیح: ترمذی (ش:١
 ).١٤١٩ش:( مسلم و) ٥١٣٦ش:( بخاری: علیه متفق .٢
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کند که پدرش او  ت میکه زنی بیوه بود روای ل انصاری دامخخنساء دختر  -٢
نکاح  ج آمد و پیامبر ج را به نکاح شخصی در آورد که دوست نداشت و نزد رسول الله

  ١پدرش را مردود دانست).
سال خود را به عقد فرد شایسته و ھم کفو  ٩برای پدر جایز است که دختر زیر 

 اش درآورد.   بدون رضایت و اجازه

 ارکان عقد نکاح
 ا است:ارکان عقد نکاح سه ت

ھردو طرف ازدواج (مرد و زن) از موانع صحت ازدواج مانند شیر خوردن از یک  -١
 زن(حرمت رضاعی)، اختالف دین و.... برئ باشند.

که ولی اوست به این صورت که  جواب مثبت دادن سرپرست زن یا ھرکسی -٢
 ر دادم و.....بگوید: به ازدواج تو درآوردم به نکاح تو دادم یا در اختیار ھمسری تو قرا

ت به این صورت که بگوید: قبولش کردم یا پذیرفتمش پرسپذیرفتن مرد یا سر -٣
 شود.  و.... بعد از ایجاب و قبول نکاح منعقد می

 شروط نکاح
 شرایط صحت نکاح به شرح ذیل است:

 دو طرف مرد و زن ھمدیگر را برای زندگی انتخاب نمایند. -١
 ھردو راضی باشند. -٢
 ی ولی جایز نیست.  ازدواج بدون اجازه ازدواج با اجازه ولی باشد؛ زیرا -٣
 واج بدون مھریه جایز نیست.دمھریه زن مشخص باشد و از -٤
یک از دو طرف زوجین از موانع ازدواج وجود نداشته نباشد به این  در ھیچ - ٥

اختالف  صورت که از موانع محرمیت نسبی یا سببی مانند شیر خوردن از یک زن یا
 باشند. ّرامبدین و.... 

 شرایط ولی
گاه و پیرو دین زن تحت سرپرست خود باشد، و  ولی باید مرد، آزاد، بالغ، عاقل، آ

تواند ولی زن کافر بدون سرپرست در ازدواج باشد. اما در سرپرستی   حاکم مسلمان می

                                           
 ).٥١٣٨ش:( بخاری .١
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پدر بزرگ و  تر است سپس وصیت پدر، بعد از این دو  نکاح پدر از ھرکسی دیگر مستحق
تر  سپس پسر زن و برادرش و سپس عمویش و به ترتیب ھرکس در خویشاوندی نزدیک

 باشد و اگر کسی را نداشت حاکم مسلمان ولی زن یا دختر بدون سرپرست خواھد بود.
و باید زن دقت داشته باشد که زن یا دختر تحت سرپرستی خود را به ازدواج مرد 

 نیکوکار و شایسته زندگی بدھد.
و در ازدواج ایرادی ندارد که انسان دختر یا خواھر خود را به افراد صالح و با ایمان 

 پیشنھاد کند.
اگر ولی دختر به ھر دلیلی مانع ازدواج او شد یا صالحیت نداشت یا نبود (غایب 
بود) و امکان آمدنش وجود نداشت، مگر با سختی فردی دیگر که به ترتیب اولویت 

 یرد، او را به نکاح بدھد. گ  سرپرست قرار می

 نکاح بدون ولی (سرپرست)
نکاح بدون ولی باطل است و به زن، در برابر ھمبستری که با او شده مھر مثل 

رسد، اگر چنین نکاحی اتفاق افتاد واجب است که از یکدیگر جدا شوند یا با حضور   می
ا بیاید، به این دو نسبت ولی تجدید عقد نمایند اما اگر از نکاح بدون ولی فرزندی به دنی

 شود.  داده می

ٰلِِحَ� ِمۡن ِعَبادُِ�ۡم ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ َ�َٰ�ٰ ِمنُ�ۡم َوٱل�َّ
َ
ْ ٱۡ� نِ�ُحوا

َ
َوأ

ُ َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱ�َّ ْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم ٱ�َّ . ]٣٢[النور:  ﴾٣٢�َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُوا
تان که  ھمسر) خود را ھمسر دھید، و (نیز) غالمان و کنیزان و زنان مجرد (و بی مردان«

ھا  آن شایسته (و نیکوکار) ھستند، (ھمسر دھید) اگر فقیر باشند، الله از فضل (و کرم) خویش
گاه است نیاز می را بی  ».کند، و الله گشایش دھندۀ آ
بر چھار نوع رایج بود؛  کند که ازدواج در زمان جاھلیت روایت می ل عایشه -١

یکی ھمین نکاحی است که امروزه (بین مسلمانان) رواج دارد که مرد از سرپرست زن، 
نمود و ازدواج   اش را پرداخت می  کرد و مھریه دختر یا خواھرش را خواستگاری می

به حق  ج کردند. سپس دیگر انواع نکاح را ذکر نمود سپس گفت: وقتی محمد  می
اعتبار اعالن نمود و به جز ھمین نوع ازدواج  انواع نکاح جاھلیت را بیمبعوث شد ھمه 

  ١رایج امروزی).
                                           

  ).٥١٢٧. بخاری (ش:١
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فرمود: (نکاح بدون ولی اعتبار ندارد و  ج کند که پیامبر روایت می س ابوموسی -٣
 ١جایز نیست).

فرمود: (ھر زنی که بدون اجازه ولی  ج کند که پیامبر روایت می ل عایشه -٤
نکاح او باطل است، نکاح او باطل است نکاح او باطل است. اگر مرد خود، ازدواج کند، 

اش را در برابر ھمبستری که او کرده است،  با او ھمبستر شده باشد، باید تمام مھریه
اش با ھم اختالف داشتند، حاکم ولی   پرداخت نماید، اگر اولیای زن درباره سرپرست

 ٢کسی است که ولیی ندارد).

 زن درست است؟در چه زمانی عقد 
عقد و ازدواج زن در حالت پاکی یا عادت ماھیانه جایز است اما طالق در زمان 
حیض حرام است و فقط در حالت پاکی جایز است و إن شاء الله در بحث طالق توضیح 

 خواھیم داد.
که با زنی عقد کرده جایز است که با او  باید توجه داشته باشیم که برای ھرکسی

 ھمسرش است و این قبل از عقد حرام است. نماید؛ زیرا خلوت و کامجویی

 عقد ازدواج
گیرد. و در صورت   ازدواج با ایجاب ولی و قبول زوج در مجلس عقد صورت می -١

نیاز و در امان بودن از بازیجه قرار گرفتن و با توفق شخص ولی و زوج عقد اینترنتی 
حرف بزند و ھر زوج و زوجه بتوانند اعتبار دارد، به این صورت که ولی بتواند با زوج 

ھمدیگر را ببینند و ولی زوجه از راه دور کلمات ایجاب را به زبان بیاورد که زوج و 
شاھدان بشنوند و زوج کلمات قبول را به زبان بیاورد و شاھدان و ولی بشنوند، بعد از 

 یل بگیرد.این عقد تمام است. البته اگر ممکن باشد، بھتر این است که ولی زوجه وک
ھر ازدواجی که با ایجاب ولی و قبول زوج باشد، ازدواج شرعی و معتبر است  -٢

ھرچند در دفتر ثبت ازدوج، ثبت نشده باشد و دفترچه ازدواج نگرفته باشند. البته در 
 این زمان بھتر است که بعد از عقد شرعی بروند محضر ازدواج عقد رسمی کنند؛ زیرا

تا حقوق زوجین حفظ شود و بیم انکار نماند و در صورت به مصلحت ھردو طرف است 

                                           
  ).١١٠١) و ترمذی (ش:١٩٥١٨. صحیح: احمد (ش:١
 ) و این متن ترمذی است.١١٠٢) و ترمذی (ش:٢٠٨٣ابوداود (ش: . صحیح:٢
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شان آسان باشد و نسب شناخته و در طول   اختالف و مراجعه به دادگاه قضاوت بین
 قرون حفظ گردد و اگر ولی امر به این کار دستور دھد اطاعتش واجب است.

گفت اگر مردی به زنی بگوید من تو را دوست دارم با من ازدواج کن، آن ھم  -٣
ای نوشتند و   خودم را به عقد ازدواج تو درآوردم و حتی قرارداد عقد خود را در برگه

 آید و زنا است؛ زیرا  سپس عمل زناشویی را انجام دادند، این ازدواج به حساب  نمی
بدون ولی اقدام به این کار کردند. اگر کسی چنین کار کرده باید توبه کنند و به کار 

 ه درست انجام دھند.ارز ند و کار را باید امنکر خود پایان دھ

 شاھد گرفتن در عقد ازدواج
سنت است که در عقد ازدواج دو شاھد عادِل مکلف بگیرند، اگر نکاح علنی و با 

آید اما   حساب میه حضور جمعی از مردم باشد از کمال شھود گرفتن بیش از دو نفر ب
مشخص نگیرند یا اعالن نکرده نباشد  اگر ازدواج علنی با حضور مردم باشد و دو شاھد

 اما کسانی شاھد ازدواج باشند، درست است.

 بودِن معتبر در نکاح) تراز ھم(کفو  ھم
کفو بودن معتبر بین زوجین این است که ھردو مسلمان و آزاد باشند،  منظور از ھم

یا زن    ردای را به عقد مرد گناھکار غیر متعھدی درآو  اما اگر ولی دختر پاکدامن عفیفه
شان صحیح است و زن در چنین مواردی حق   ای بدھد، ازدواج  آزادی را به عقد برده

 دارد که قبول و زندگی یا نکاح را فسخ کند.

 نکاح ۀخطب
مستحب است که عاقد قبل عقد خطبه معروف حاجه که در خطبه جمعه ذکر 

َْمُدهُ «شود که  کردیم، بخواند و این خطبه در نکاح و.... خوانده می
َ

� ِ َْمَد ِ�َّ
ْ
إِنَّ احل

شود و سپس آیات مربوط به ازدواج را بخواند و عقد کند و دو  شروع می» ...َو�َْستَِعينُهُ 
 مرد شاھد بگیرد.

 تبریک نکاح
 تبریک گفتن ازدواج با دعایی که در حدیث ذیل آمده مستحب است: 
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گفت،  ھرگاه به فردی (ازدواجش را) تبریک می ج کند که پیامبر ابوھریره روایت می

(الله بر شما برکت »: بَارََك اهللا لَُ�ْم، َوَ�ارََك َعلَيُْ�ْم، ومََجََع بَيْنَُكَما يِف َخ�ٍ «فرمود:  می
تان) را سرشار از   تان (زند گی مشترک  دھد و (ازدواجتان را) مبارک گرداند، و اجتماع

  ١خیر قرار دھد).

 ف آداب شب زفا
برای مرد (داماد) سنت است که قبل از زفاف با ھمسرش بازی نماید و دستش  -١

لَُك َخْ�ََها «اش، بسم الله کند و دعای برکت نماید و بگوید:   را بر پیشانی
َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إ�ِّ أ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشَِّها َوِمْن رَشِّ َما َجبلْتهَ 
َ
(پروردگارا! خیر  ٢»:ا َعلَيْهِ وََخْ�َ َما َجبلْتَها َعلَيِْه، َوأ

ای، از تو خواستارم و از شر آن و شر آنچه او را بر آن  آن و خیر آنچه او را بر آن سرشته
 برم).  ای، به تو پناه می سرشته

شایسته است که زوجین در ازدواج خود پاکدامنی و حفظ خود از وقوع در  -٢
 کند.  ا ھر ھمبستری برایشان صدقه میآنچه الله حرام نموده است، نیت کنند و الله ب

کند که رسول  سنت است که قبل از ھمبستری بگوید: ابن عباس روایت می -٣
که یکی از شما خواست با ھمسرش ھمبستری کند؛ بگوید:  فرمود: اگر ھنگامی ج الله

يَْطاَن َما َرزَ « يَْطاَن، وََجنِِّب الشَّ ٌ يِف بِاْسِم اهللا، اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ ْر بَيْنَُهَما َودلَ ْ�تَنَا، فَإنَُّه إْن ُ�َقدَّ
بَداً 

َ
ُه َشيَْطاٌن أ (بسم الله، الھی! شیطان را از ما دور بگردان، و شیطان را  ٣»:َذلَِك لَْم يرَُضَّ

له آن ھمبستری فرزندی مقدر شده یمان کردی دور گردان، اگر به وس از آنچه نصیب
 رساند). نمیباشد؛ ھرگز شیطان به او زیانی 

برای زوج جایز است که با ھمسرش از جلو عقب یا ھر جایی که بخواھد، با  -٤
 ھمسرش ھمبستری کند و ھمبستری از راه مقعد حرام است.

را ببینند یا ھا  آن حرام است که زوجین در جایی ھمبستری کنند که کسی -٥
 اسرار ھمبستری خود را به کسی بگویند.

                                           
 ابن ماجه است.این متن  ،)١٩٠٥ش:( ماجه ابن ،)٢١٣٠(ش: أبوداود :صحیح. ١
 ). ٢٢٥٢ش:( ماجه ابن و ،و این متن ابوداود است) ٢١٦٠ش:( أبوداود :حسن. ٢
 ).١٤٣٤ش:( مسلم و ،این متن بخاری است ،)٦٣٨٨ش:( بخاری: علیه متفق .٣
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 اھداف ازدواج
 دواج پنج تا است که عبارتند:اھداف از

حفظ نسل .. تکثیر امت... آرامش ... دست یافتن به محبت و دلسوزی نسبت به 
یکدیگر... حفظ افراد از افتادن به دام حرام... برآروده شدن نیاز جنسی و این مورد از 

 ی کمال خواھد.  دیگر موارد جدا است و در بھشت به درجه

ۡزَ�ٰٗجا ّلِتَۡسُكُنوٓاْ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ

ُرونَ  ٗة َورَۡ�ًَةۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� َ�َتَفكَّ َودَّ و « ].٢١[الروم:  ﴾٢١إَِ�َۡها وََجَعَل بَۡيَنُ�م مَّ
آرام ھا  آن ن برای شما آفرید؛ تا بهھای او (این) است که ھمسرانی از جنس خودتا از نشانه

ھای است برای  گمان در این (امر) نشانه تان مودت و رحمت قرار داد، بی گیرید، و در میان
  ».کنند گروھی که تفکر می

 غسل مرد با ھمسرش
اگر مردی با ھمسرش ھمبستری نمود و خواست دوباره ھمبستری کند، سنت 

تری  ین برای ھمبستری مجدد نشاط بیشاست که مثل وضوی نماز وضو بگیرد، ا
 آورد البته غسل بھتر است. می

و برای مرد و زنش جایز است با ھم در یک جا غسل کنند ھر چند از ھمدیگر 
 خواھند ببینند. ھرچه را می

 و مستحب است که جنب نخوابند اگر غسل کنند بھتر است.
کرد و من ایشان با ھم  در تشتی غسل می ج کند که پیامبر روایت می ل عایشه

  ١کردیم.  از یک تشت غسل می

 محرمات در نکاح -٢
شرط ازدواج با زنی که قصد دارد به عقد خود درآورد این است که بر او حرام 

 نباشد. 

 ھا حرام است انواع زنانی که ازدواج با آن
کند و ازدواج با برخی ازدواج ھا  آن برخی از زنان ھستند برای مردان جایز است با

 حرام است بر دو نوع ھستند: ھا  آن زنان نیز حرام است و زنانی که ازدواج با
                                           

 و این متن مسلم است.) ٣١٩ش:( مسلم و ،)٢٥٠ش:( ی: بخارعلیه متفق. ١
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 محرمات ابدی که بر سه دسته ھستند: -١
محرمات نسبی که عبارتند از: مادر، مادر بزرگ و.... و دختر، دختر دختر و....،  -١

 خاله، عمه، دختر برادر، و دختر خواھر.
 بدی عبارتند از: نسبی، رضاعی (شیر خوردن از یک زن) و مصاھرتاسباب تحریم ا

 ی ازدواج)   (رابطه
ی شناخت محرمات نسبی: تمام خویشاوندان نسبی مرد بر او حرام است به   قاعده

ھایش و دختران   ھایش و دختران دایی  جز دختران عموھایش و دختران عمه
 حالل است.   ھایش، ازدواج با این چھار دسته بر مرد  خاله
شود مثل آن با شیرخوارگی نیز حرام  محرمات رضاعی؛ ھرچه با نسب حرام می -٢

 شود مگر مادر برادر رضاعی و خواھر پسر رضاعی که حرام نیستند که حرام نیستند. می
تر از  شود که پنج بار کامل یا بیش و باید دانست که شیرخوارگی موجب تحریم می

 شیرخوارگی، شیر بخورد.ی  زنی در دوران دو ساله
محرمات با مصاھرت(رابطه ازدواج)، عبارتند از: مادر زن، دختر زن که از شوھر  -٣

 دیگری باشد که با مادرش ھمبستری کرده باشد. زن پدر و زن پسر.
 شود. و زنی که با شوھرش لعان کند برای ھمیشه بر او حرام می

رمات رضایی نیز ھفت ھستند به این ترتیب محرمات نسبی ھفت ھستند و نیز مح
 باشند. اما محرمات مصاھرت چھار تا می

هِلَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
ُ
ٓ أ ُم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ُم َوَ�ۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوذَةُ َوٱلُۡمَ�َّدِيَُة  ۡيُتۡم لَِغۡ�ِ ٱ�َّ ُبُع إِ�َّ َما َذكَّ َ�َل ٱلسَّ
َ
َوٱ�َِّطيَحُة َوَمآ أ

ِيَن َ�َفُرواْ  ۡزَ�ِٰم� َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌقۗ ٱۡ�َۡوَم يَ�َِس ٱ�َّ
َ
ْ بِٱۡ� ن �َۡسَتۡقِسُموا

َ
َوَما ُذبَِح َ�َ ٱ�ُُّصِب َوأ

ۡ�َمۡلُت لَُ�مۡ 
َ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم  ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِن� ٱۡ�َۡوَم أ

َ
دِيَنُ�ۡم َو�

 َ ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمتََجانِٖف ّ�ِ
تان، و  تان، و دختران حرام شده است بر شما: مادران« :].٣[المائدة:  ﴾٣َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 

تان  تان، و دختران برادر، و دختران خواھر، و مادران ھای تان، و خاله ھای و عمه تان، خواھران
تان  تان، و دختران ھمسران اند، و خواھران رضاعی شما، و مادران زنان که به شما شیر داده

ھا  آن اید، پس اگر با ھمبستری کردهھا  آن اند از ھمسرانی که با که در دامان شما پرورش یافته
شان ازدواج کنید) و (ھمچنین)  اید؛ بر شما گناھی نیست (که با دختران ی نکردهھمبستر
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تان که از پشت و نسل خودتان ھستند، و (نیز) جمع میان دو خواھر (بر شما  زنان پسران
 ».ی مھربان است حرام است) مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که الله آمرزنده

درباره دختر حمزه بن عبدالمطلب که  ج گوید: پیامبر می ب ابن عباس -٢
بود گفت: (چون او دختر برادر رضاعی من است، برای  ج عمو و برادر رضاعی پیامبر

 ١باشد).  من حالل نیست و ھرکس با نسب حرام باشد، با شیرخوارگی نیز حرام می

 ھای موقتی  نوع دوم: حرام
ابر است که نسبی یا رضاعی اش بر  یا خاله   خواھر زنش و جمع بین زن با عمه -١

اش دیگری برایش   بمیرد یا طالق داده شود، بعد از پایان عدهھا  این باشد، وقتی یکی از
 شود. حالل می

 اش تمام شود.  زنی که در حال گذراندن عده است تا عده -٢
زنی که در سه مرحله مطلقه ثالثه شده است برای شوھر سابق خود حالل  -٣
 مردی دیگر ازدواج کند و آن مرد بمیرد یا او را طالق دھد.شود تا با   نمی

 زنی که برای حج یا عمره احرام بسته تا از احرام خارج شود. -٤
 ازدواج زن مسلمان با فرد کافر حرام است تا مسلمان شود. -٥
 ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اھل کتاب حرام است تا مسلمان شود. -٦
 دارد بر دیگران حرام است تا شوھرش بمیرد یا او را طالق دھد.زنی که شوھر  -٧
 اش تمام شود.  زن زنا کار بر مرد زنا کار و دیگر مردان تا توبه کند و عده -٨

 حرام است.ھا  این ی این زنان تا موانع ازدواج برداشته نشود، ازدواج با  ھمه
 خنثی مشکل تا وضعیتش روشن شود. -٩

بر مردم حرام است که با دخترش که از راه زنا به دنیا آمده باید توجه داشت که 
است، ازدواج کند. و بر مادر حرام است که با پسرش که از راه زنا به دنیا آمده ازدواج 

 کند. و بر پسر حرام است که خواھرش که از راه زنا به دنیا آمده ازدواج کند.
اج نکند و ھیچ موالیی با کنیز ای با زنی که صاحب و موالیش است ازدو  و ھیچ برده

ملک یمین اوست و ھمبستری با ھرکس با عقدی حرام شود با  خود ازدواج نکند؛ زیرا
جز کنیز اھل کتاب که نکاحش ه گردد، ب  ملک یمین (کنیزی و بردگی) نیز حرام می

جایز نیست اما با مالکیت او ھمبستری با وی جایز است. و باید توجه داشت که 

                                           
 ).١٤٤٧ش:( ومسلم ،بخاری استو این متن ) ٢٦٤٥ش:( بخاری :علیه متفق .١
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ا ھیچ زنی جایز نیست مگر با ازدواج طبق احکام شریعت یا ملک ھمبستری ب
 یمین(کنیز) 

گذراند، باطل است اما اگر از   ی رجعی که عده می  ازدواج با خواھر زنی که مطلقه
 گذراند، حرام است.  طالق بائن عده می

 حکم ام ولد (کنیزی که از موالی خود بچه دارد)
د حامله شده و بچه به دنیا آورده است، چنین ام ولد کنیزی است که از موالی خو

زنی باید با یک بار حیض و پاک شدن عده بگذراند تا رحمش پاک گردد، بعد از این 
 تواند با او ھمبستری کند.  می

و برای موال جایز است که با ام ولی خود ھمبستری کند یا مانند کنیز به اجاره 
 و وقف کردنش مثل زنان آزاد جایز نیست.بدھد تا کار کنند اما فروختن، ھبه کردن 

 زنی که شوھرش گم شده است
اگر زنی که شوھر گم شده است با مردی دیگر ازدواج کند و قبل از ھمبستری 

باشد و اگر ھمبستری کرده بودند شوھر   شوھر اولش پیدا شود، زن شوھر اول خود می
اش بیاورد و بعد   ا به خانهاول حق دارد با ھمان عقد اول بدون طالق شوھر دوم زنش ر

تواند آن زن را با شوھر دومش رھا کند و   اش با او ھمبستری کند و می  از اتمام عده
 ای که به زنش داده است از شوھر دوم بگیرد.  معادل مھریه

باید دانست که اگر شوھر زنی بمیرد و با مردی دیگر ازدواج در قیامت با آخرین 
 شوھرش خواھد بود.

 خوانند  ی که یکی از زوجین نماز نمیازدواج
خواند جایز نیست که با او زندگی کند و ھمبستری با   اگر شوھر زنی نماز نمی -١

چنین مردی حرام است؛ زیراترک نماز کفر است و مرد کافر بر زن مسلمان ھیچ نوع 
 خواند و حاضر به توبه نشود باید مرد سرپرستی و والیتی ندارد. اگر زن نماز نمی

مسلمان پایبند به نماز از او جدا شود؛ زیراکافر است. و زن کافر برای مرد مسلمان 
 حالل نیست.

خواندند، عقد درست است؛ زیراھردو   اگر زمان عقد مرد و زن ھردو نماز نمی -٢
خواند، یا مرد نماز   خواند و مرد نماز نمی  کافر ھستند. اما اگر زن در زمان عقد نماز می



 ١٢٨٥    باب پنجم: نکاح و توابع آن 

 

خواند و سپس ھدایت شدند، واجب است که دوباره عقد کنند؛   و زن نماز نمیخواند   می
 شان کافر بوده است.  زیرادر زمان عقد یکی

ْ إَِذا َجآَءُ�ُم ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت ُمَ�ِٰجَ�ٰٖت ﴿فرماید:  الله تعالی می ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡعلَُم 
َ
ُ أ ۖ ٱ�َّ ارِ� َ� فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهنَّ إَِ� ٱۡلُكفَّ �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ

ن تَنِكُحوُهنَّ 
َ
ْۚ َوَ� ُجنَاَح َعلَۡيُ�ۡم أ نَفُقوا

َ
آ أ ۖ َوَءاتُوُهم مَّ َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّوَن لَُهنَّ ُهنَّ ِحّلٞ ل

 ۚ ُجورَُهنَّ
ُ
ٓ َءاتَيۡتُُموُهنَّ أ ْ بِعَِصِم ٱلَۡكَوافِرِ َوۡ�  إَِذا نَفۡقُتۡم َولۡيَۡ�  َٔ َوَ� ُ�ۡمِسُكوا

َ
ٓ أ ْ َما ْ َمآ  َٔ لُوا لُوا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٞ  ِ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُ�ۡمۖ َوٱ�َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم ُحۡ�ُم ٱ�َّ نَفُقوا
َ
ای « ].١٠[الممتحنة:  ﴾١٠أ

را ھا  آن ده به نزد شما آیند، پسکه زنان مؤمن ھجرت کر اید! ھنگامی که ایمان آورده کسانی
را به ھا  آن را (زنانی) مؤمن یافتید،ھا  آن شان داناتر است، پس اگر آزمایش کنید، الله به ایمان
ھا  این (کافران) برایھا  آن برای آنان (کافران) حاللند و نهھا  آن سوی کفار باز نگردانید، نه

 بدھید، و گناھی بر شما نیست که باھا  آن د بهان حاللند و آنچه را [شوھران کافر] خرج کرده
شان را به آنان بدھید، و (در صورت ارتداد از اسالم) به عقد  ازدواج کنید ھرگاه مھریهھا  آن

اید مطالبه کنید، و  را رھا کنید]. و آنچه را خرج کردهھا  آن زنان کافر تمسک مجویید [و
نند. این حکم الله است که در میان شما حکم اند مطالبه ک (کافران نیز) آنچه را خرج کرده

 ».کند و الله دانای حکیم است می

  شروط نکاح -٣
 شروط نکاح بر دو نوع است: 

 ھای فاسد  ھای صحیح .. و شرط  شرط
ھای صحیح، اگر زن یا سرعبادت شرط کرد که زن دیگری نگیرد یا او را   اول: شرط

دیگر نبرد یا مھریه سنگینی تعیین کند و.... از منزلش یا شھرش برای سکونت به جای 
ھا صحیح ھستند و اگر شوھر خالف شرط تعیین  و شوھر نیز قبول نماید، این شرط

شده عمل نماید زن حق فسخ نکاح را دارد. اگر مرد در ازدواج شرط کرد که باید زن 
را فسخ  باکره یا خویشاوند و.... باشد و خالف این ثابت شد، مرد حق دارد که نکاح

ی عموم زنان را نداشته باشد و زن قبول   نماید یا مرد شرط کرد که حق تعیین شده
 تواند از حق شخصی خود بگذرد.  زن می کرد، جایز است؛ زیرا
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 ازدواج مسیار
ازدواج مسیار عقد شرعی بین مرد و زن است که تمام ارکان و شرایط نکاح را دارد 

 گذرد. نوبت شب خود و حق مسکن بطور مثال می با این تفاوت که زن از حق نفقه و
کند که زن حق نفقه یا مسکن یا نوبت شب نداشته  و شوھر ھنگام عقد شرط می

رود. یا خود زن در ھنگام عقد از حق نفقه یا  باشد، بنابراین ھر وقت خواست نزد او می
بیایید. کند که ھر وقت خواست نزد او  گذرد و قبول می  مسکن یا نوبت شب خود می

 ھر چند در ازدواج اصل این است که مرد حق نفقه، مسکن و نوبت شب زن را بدھد.
این نکاح اگر ھمه شرایط نکاح شرعی را داشته باشد، جایز است، البته نکاح برتری 

 شود نیست. که اھداف شریعت در آن محقق می
 قسم دوم: شروط فاسده، و بر دو نوع است:

 کند عبارتند از: ا باطل میاول: شروط فاسدی که عقد ر

 نکاح شغار -١
که تحت  نکاح شغار این است که یک مرد دختر یا خواھرش و یا ھرکسی

آورد مشروط به اینکه او نیز دختر یا  اش است را به ازدواج مرد دیگر در می  سرپرستی
 اش است در عوض به ازدواج وی دھد.  که تحت سرپرستی خواھرش و یا ھرکسی

 با تعیین مھریه یا بدون مھریه باشد، فاسد و حرام است.  این نکاح چه
  ١از نکاح شغار، منع فرمود). ج گوید: (رسول الله می ب ابن عمر

اگر کسی چنین نکاح فاسدی انجام دھد بر ھریک از دو تا الزم است که بدون 
شود و نیازی به طالق  شرط تجدید عقد کنند و عقد با مھر و عقد جدید کامل می

 نکاح شرعی صورت نگرفته است.  ت؛ زیرانیس

 نکاح حالله -٢
نکاح حالله این است که مردی زِن مطلقه ثالثه خود را به عقد کسی به این شرط 

آورد که بعد از ھمبستری طالق دھد یا به نیت حالل شدن به شوھر اول با او  در می
 طالق دھد. کنند که بعد از ھمبستری کند یا قبل از عقد توافق می ازدواج می

                                           
 ).١٤١٥ش:( مسلم و این متن بخاری است و) ٥١١٢ش:( بخاری: علیه متفق .١
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این نکاح فاسد و حرام است و ھرکس چنین نکاحی بکند، ملعون است و زن مطلقه 
 شود.  با چنین نکاحی حالل نمی

که برایش حالله  حالل کننده و کسی ج گوید: (رسول الله می س ابن مسعود
 ١شود را لعنت کرده است). می

 نکاح متعه (صیغه) -٣
برای مدت موقت یک روز، یک ھفته، یک ماه، نکاح متعه این است که مردی زنی را 

کند و بعد از اتمام  تر با پرداخت مھریه (پول مشخص) عقد می تر یا بیش یک سال یا کم
 شود.  مدت معین از او جدا می

به زن ضرر دارد و زن را  این نکاح فاسد است و چنین عقدی جایز نیست؛ زیرا
فرزندانی که از  دان نیز ضرر دارد؛ زیراشود و به فرزن ھمانند کاالیی دست به دست می

ای برای زندگی و تربیت ندارند و ھدف از چنین نکاحی  آیند خانه این طریق به دنیا می
رانی است نه پدید آمدن نسل و تربیت فرزند. واقعیت این است که الله در اول  شھوت

 اسالم این نکاح را حالل قرار داده بود و سپس برای ھمیشه حرام شد.
فرمود: (من به شما اجازه داده  ج کند که رسول الله روایت می س سبره جھنی 

بودم که با زنان متعه کنید، اکنون بدانید که الله آن را تا روز قیامت؛ حرام کرده است، 
 ٢ھرکس زنی از متعه در اختیار دارد، رھا کند و از آنچه به او داده است، پس نگیرد).

 حکم ازدواج مدنی
دنی این است که مرد و زنی بدون در نظر داشت دین با ھم ازدواج ازدواج م

واج را ثبت رسمی دکنند و سپس در دفاتر مخصوصی در کشورھای اروپایی این از می
 کنند. می

واجی بر اساس مساوات بین زوجین است زن مھریه و مرد مسئولیت دچنین از
طالقی ھم ندارد، به این  خاصی ندارد، بر زن الزم نیست که از شوھرش اطاعت کند و

شوند و نفقه و  ترتیب این یک زندگی دایمی است که فقط با مرگ از یکدیگر جدا می
 سکونت بر اساس توافق زوجین خواھد بود.

                                           
 ). ٣٤١٦و این متن ترمذی است، و نسائی (ش: )١١٢٠. صحیح: ترمذی (ش:١
  )١٤٠٦. مسلم (ش:٢
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دھد با  واجی به دلیل مخالفت با شریعت اسالم که زن مسلمان اجازه میدچنین از
یک از احکام  باطل است و ھیچ غیر مسلمان ازدواج کند و شرایط نکاح شرعی را ندارد،

 حالل بودن ھمبستری، میراث، نسبت فرزندان و.... را ندارد. ز قبیلاواج شرعی داز

َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ﴿فرماید:  الله تعالی می
و ھرکس که دینی غیر از اسالم برگزیند، ھرگز از او «: ].٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 ». پذیرفته نخواھد شد، و او در آخرت از زیانکاران است

 حکم ازدواج صوری
ازدواج صوری این است که در آن ازدواج حقیقی که الله مشروع قرار داده است مد 

دفع یابی به مصلحت خاص یا  نظر نیست، بلکه ثبت ازدواج قانونی به ھدف دست
 ی حرام است. تر شبیه نکاح حالله باشد، این بیش ای می مفسده

چنین ازدواجی به دلیل دروغ بودن، حیله، عدم توجه اداره ثبت به این موضوع و 
 خارج بودن از مقاصد نکاح، از عفت، پاکدامنی و تکثیر نسل و.... حرام است. 

این نوع نکاح بازیچه شود باطل است و  ااین نکاح باطل است و ھرچه بر باطل بن
 قرار دادن احکام شریعت است.  

ْۚ َوٱ�َُّقواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ د و از و آنچه که رسول الله به شما داد، بگیری« : ].٧[الحشر:  ﴾ٱ�َّ

 ».کیفر است آنچه که شما را از آن نھی کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید که الله سخت

 حکم ازدواج به نیت طالق
ازدواج به نیت طالق به این صورت است که مردی با زنی به این نیت ازدواج 

ن ی کاریش در آ کند که بعد از فارغ التحصیل شدن یا بطور مثال تمام شدن دوره می
ازدواج به نیت طالق، نوعی  دھد. این ازدواج درست نیست؛ زیرا شھر، او را طالق 

متعه و کامجویی است که حرام  ازدواج موقت است و ازدواج موقت باطل است؛ زیرا
 اش است.   باشد و فریب دادن زن و خانواده می
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 حکم نکاح زن پنجم
درآورد، عقدش فاسد و  ھرکس چھار زن داشته باشد و زن پنجمی را به عقد خود
برای فرد مسلمان جایز  نکاحش باطل است و باید از چنین ازدواجی دست بکشد؛ زیرا

 و حالل نیست که بیش از چھار زن داشته باشد.

�َّ ُ�ۡقِسُطواْ ِ� ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ فَٱنِ�ُحواْ َما َطاَب لَُ�م ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
�ۡن ِخۡفُتۡم �

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ ّمَِن 
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ْ فََ�ِٰحَدةً أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
ٱلّنَِسآءِ َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ �َّ َ�ُعولُوا
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم نتوانید «: ].٣[النساء:  ﴾٣َ�ٰلَِك أ

صرف نظر کنید و) با زنانی (دیگر) که مورد پسند ھا  آن عدالت را رعایت کنید، (از ازدواج با
شماست دو دو، و سه سه، چھار چھار، ازدواج کنید. پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت 

تر  ھایید (اکتفا نمایید) این (کار) نزدیک کنید، به یک (زن) یا به آنچه (از کنیزان) که مالک آن
 ».است به اینکه ستم نکنید

ھمبستری نماید، ھرگاه ھا  آن تواند ھرچه کنیز داشته باشد با لمان میالبته مرد مس
تواند که با او  کنیزی خرید یک حیض صبر نماید تا رحمش پاک شود سپس می

 ھمبستری کند.

 حکم ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان
ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، چه اھل کتاب یا دیگر کفار، حرام است؛ 

ی توحید، ایمان و عفت خود باالتر از مرد کافر است. اگر  ن مسلمان با عقیدهزیراز
چنین ازدواجی اتفاق افتاد فاسد و حرام است و باید جدا شوند، زیرا مرد کافر بر زن و 

 مرد مسلمان حق والیت و سرپرستی ندارد.

ٰ يُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ َوَ� تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت َح�َّ َمةٞ مُّ
َ
ۚ َوَ� ۡؤِمنَّ

ۡؤِمٌن َخۡ�ٞ ّمِن ْۚ َولََعۡبٞد مُّ ٰ يُۡؤِمُنوا ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ َوَ� تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َح�َّ
َ
ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو أ  ّمِن مُّ

 ْ ُ يَۡدُعوٓا ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُعوَن إَِ� ٱ�َّارِ� َوٱ�َّ
ُ
ۡعَجَبُ�ۡمۗ أ

َ
ۡ�ِٖك َولَۡو أ إَِ� ٱۡ�َنَّةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ �ِإِۡذنِهِۦۖ مُّ

ُرونَ  ُ َءاَ�ٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ و با زنان مشرک تا ایمان «: ].٢٢١[البقرة:  ﴾٢٢١َوُ�بَّ�ِ
اند؛ ازدواج نکنید، و بطور قطع کنیز با ایمان از زن (آزاد) مشرک بھتر است، اگر چه  نیاورده

او) شما را به شگفت آورد. و (زنان با ایمان را) به ازدواج مردان مشرک در  (زیبایی یا دارائی
ی با ایمان از مرد (آزاد) مشرک؛ بھتر است، اگر چه  نیاورید؛ تا ایمان بیاورند. و قطعًا برده

(زیبائی یا دارائی و موقعیت او) شما را به شگفت آورد. آنان به سوی آتش (دوزخ) دعوت 
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کند، و آیات و  فرمان و (توفیق) خویش به سوی بھشت و آمرزش دعوت می کنند و الله به می
 .»سازد، باشد که متذّکر شوند (احکام) خود را برای مردم روشن می

فرمود: (ھرکس در دین ما چیز جدیدی  ج کند که پیامبر عایشه روایت می -٢
 ١بیاورد که از آن نباشد، مردود است).

 گرداند را باطل نمیھای فاسدی که نکاح  دوم: شرط
اگر مردی در ھنگام عقد نکاح شرط کرد که یکی از حقوق زن را ندھد مثل  -١

اینکه شرط کند که زن مھریه نداشته باشد یا حق نفقه یا حق نوبت شب نداشته باشد 
تر باشد، نکاح  تر یا بیش ماند از زن دیگرش کم ھایش می ھایی که با یکی از زن یا شب

 اعتبار است. طل و بیصحیح اما شرط با
اگر مردی با زنی به این شرط ازدواج نمود که مسلمان باشد، بعد مشخص شد  -٢

که یھودی یا نصرانی است. یا شرط کرد که باکره باشد اما باکره نبود یا شرط کرد ھیچ 
تواند ازدواج را فسخ نماید و  گونه عیبی نداشته باشد اما عیب داشت، اگر خواست می

 که پرداخت کرده از زنی که فریبش داده است، پس بگیرد.ای   مھریه

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید  الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کرھیزگاری به یاری و پکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

 ترمیم بکارت از دست رفته
ی بکارت زنی با ھمبستری یا سقوط یا پریدن و.... از بین برود، ترمیم آن  اگر پرده

قبیل کشف عورت مغلظه، دست زدن و نگاه  به ھر شکل ممکن، به دلیل مفاسدی از
 کردن به آن و فراھم و آسان نمودن جنایت زنا برای زنان، در پی دارد، حرام است.

 های معتبر در نکاح عیب -٤
ی کمال لذت و کامجویی  منظور از عیب تمام ایرادھایی است که مانع یا نقص کننده

 بین زوجین است.

                                           
  ).١٧١٨) و مسلم (ش:٢٦٩٧. متفق علیه: بخاری (ش:١
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 عیوب در نکاح بر دو نوع است
شود، در مرد قطع آلت تناسلی، قطع یا کنده  عیوبی که مانع ھمبستری می اول:

ھا و ناتوانی در ھمبستری است. اگر مشخص شد که مرد عقیم (بدون  شدن بیضه
 نطفه) است، زن اختیار دارد که با چنین مردی ادامه زندگی بدھد یا جدا شود؛ زیرا

 داشتن فرزند حق زن است.
سی(عنین بودن) این است که آالت تناسلی مرد حرکت نداشته منظور از ناتوانی جن

باشد و نتواند دخول کند، اگر زنی دید شوھرش این بیماری را دارد از زمان شکایت به 
شود، اگر توانست خودش را درمان و ھمبستری  دادگاه یک سال به مرد مھلت داده می

دارد که نکاح با چنین  کند که شکایت زن اعتبار ندارد، در غیر این صورت زن حق
مردی را فسخ نماید. اما اگر زن قبل از دخول یا بعد از آن به زندگی با مرد عنین راضی 

 اعتبار خواھد بود.  شد، حق اختیارش ساقط و بی
 شود عبارتند از َرَتق، َقَرن و َعَفل عیوب موجود در زن که مانع ھمبستری (دخول) می

 (آلت تناسلی) زن از اصل خلقت مسدود است. منظور از َرَتق این است که فرج 
 و منظور از َقَرن مسدود شدن عارضی فرج زن است.

و منظور از َعَفل مایعی از ترشح زیاد یا .... در فرج زن وجود دارد که مانع لذت و 
 شود. کامجویی می

شود اما موجب تنفر از زن یا سرایت آن عیب به مرد  عیوبی مانع کامجویی نمیدوم: 
ھای عفونتی،  گردد مانند: پیسی، جنون، جذام، بواسیر، زخم بر عکس به زن می یا

ھایی که خونی جاری در  نداشتن بیضه، بیماری سل، بدبویی دھان، بدبویی بدن زخم
آلت زن دارد و..... در ھریک از این عیوب برای زوجین اگر بخواھند، حق فسخ ثابت 

عقد کردند، دیگر حق اختیار ندارند و اگر است. اما اگر با وجود عیب راضی شدند و 
 بعد از عقد عیب پدید آمد طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد. 

ھر زنی که شوھرش را بدون آلت تناسلی یافت یا آلت داشت اما توان ھمبستری 
نداشت، حق دارد که نکاح خود را فسخ نماید اما اگر قبل یا بعد از عقد متوجه شد و 

 گردد. اعتبار می خ او ساقط و بیرضایت داد حق فس
ھای فوق و.... فسخ شد، اگر فسخ قبل از   وقتی نکاح به خاطر یکی از عیب

ھمبستری باشد که زن مھریه ندارد اما اگر بعد از ھمبستری فسخ کردند باید مھریه 
که او را فریب داده است مراجعه نماید و  تعیین شد در عقد را بدھند و شوھر به کسی
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ای که پرداخت کرده بگیرد. و نکاح خنثی مشکل قبل از مشخص شدن  مھریه
 وضعیتش درست نیست.

 ازدواج کفار با خودشان -٥
ازدواج کفار، یھود و نصارا و.... با خودشان مثل ازدواج مسلمانان با خودشان است 

شود و زنانی مثل مادر زن و خواھر  که مھریه، نفقه واجب است و طالق و.... واقع می
 گردد. نیز حرام میھا  آن شود بر و.... که با ازدواج بر ما حرام می زن

 گیرد: ھای فاسد کفار مورد تأیید قرار می با دو شرط ازدواج
 در دین و اعتقاد خودشان درست باشد. -١
بر ما برتری نداشته باشند اگر ادعای برتری بر ما را داشتند، ما با آنچه الله به  -٢

 ت، بر آنان حکمرانی خواھیم نمود. حق به نازل کرده اس

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٓ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ نَزۡ�َا
َ
َوأ

ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ 
َ
ۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
ا َجآَءَك مَِن ٱۡلِكَ�ِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

و ما این کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم که تصدیق کننده « ].٤٨[المائدة:  ﴾ٱۡ�َقِّ 
اند، پس با  ھای گذشته دربر داشته ھای پیشین، و مشتمل بر چیزھایی است که کتاب کتاب

، و از حقی ھایشان پیروی مکن آنچه الله نازل کرده است میان آنان داوری کن، و از خواسته
 ».که برای تو آمده است روی مگردان....

ۡحِت� فَإِن َجآُءوَك فَٱۡحُ�م ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ٰلُوَن لِلسُّ َّ�
َ
ُٰعوَن لِۡلَكِذِب أ َس�َّ

وَك َشۡ�  ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡمۖ �ن ُ�ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم فَلَن يَُ�ُّ
َ
ۡو أ

َ
ۖ �ۡن َحَكۡمَت فَٱۡحُ�م ٔٗ بَيۡنَُهۡم أ  ا

َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  َوَ�ۡيَف ُ�َّكُِمونََك وَِعنَدُهُم ٱ�َّۡوَرٮُٰة �ِيَها  ٤٢بَۡيَنُهم بِٱلۡقِۡسِط� إِنَّ ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

ُ
ِ ُ�مَّ َ�َتَولَّۡوَن ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۚ َوَمآ أ آنان «: ]٤٣-٤٢[المائدة:  ﴾٤٣ُحۡ�ُم ٱ�َّ

خورند، پس اگر نزد تو آمدند در میان آنان  دروغند (و) مال حرام فراوان میگوش سپردگان 
رسانند، و  داوری کن، یا از آنان روی بگردان، و اگر از آنان روی گردانی به تو ھیچ زیانی نمی

داوری کن، قطعا الله عادالن را دوست دارد. و ھا  آن اگر داوری کردی، با عدالت در میان
که تورات نزد ایشان است، (و) حکم الله در آن   طلبند؟ درحالی اوری میچگونه تو را به د

 ».مؤمن نیستندھا  این گردانند، و [بدانید که] است، سپس بعد از آن (از حکم تو) روی می
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 روش ازدواج کفار
اگر کسی از کفار قبل از عقد به ما مراجعه کرد، با ایجاب و قبول و حضور یا رضایت 

 کنیم. ادل از مسلمانان ھمسرش را عقد میولی و دو شاھد ع
و اگر بعد از عقد نکاح بین خودشان مراجعه نمودن و در زن موانع نکاح وجود 

کنیم اما اگر در زن یکی از موانع نکاح وجود  نداشت، ھمان نکاح خودشان را تأیید می
 کنیم. را از یکدیگر جدا میھا  آن داشت

اش چه درست  مھریه -تحویل گرفته بود اش مشخص شده و  اگر زن کافری مھریه
رسد. اما اگر مھریه خود  مانند: شراب، خوک و.... که معتبر است و او می -و چه فاسد 

ای فاسد تعیین کردند یا  ای درستی بود بگیرد اما اگر مھریه را نگرفته بود؛ اگر مھریه
 گیرد. لق میمھریه تعیین نکرده بودند، به او مھر مثل صحیح مثل زن مسلمان، تع

ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ن يُِصيبَهُ 
َ
ُ أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ َّ�

َ
ْ فَٱۡعلَۡم � ُ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َما

َ
م أ

فَُحۡ�َم ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن  ٤٩بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ 
َ
أ

ِ ُحۡكٗما لَِّقۡو�ٖ يُوقُِنونَ  ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
[یھود] بر ھا  آن و در میان«  ].٥٠-٤٩[المائدة:  ﴾٥٠أ

ھای آنان پیروی مکن، و از آنان بر  و از ھوس اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن،
ھا  آن حذر باش، مبادا تو را از برخی از چیزھایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند، و اگر

ای از  خواھد آنان را به (خاطر) پاره (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می
حکم جاھلیت را ھا  آن افرمانند،آیاشان مجازات کند، و قطعا بسیاری از مردم ن گناھان

 ».کند؟! خواھند؟! چه کسی بھتر از الله، برای گروھی که یقین دارند، حکم می می

 حکم مسلمان شدن یکی از زوجین کافر
اگر مرد و زن کافری یا مردی که زن اھل کتاب دارد، مسلمان شدند، بر نکاح خود 

شان  ھمبستری مسلمان شود، نکاح مانند. اگر مردی غیر اھل کتاب قبل از باقی می
 شود. باطل می

گردد، ازدواج زن  شان باطل می اگر زن کافر قبل از ھمبستری مسلمان شود نکاح
 مسلمان با کافر جایز نیست.

ماند؛ اگر  اگر یکی از زوجین کافر بعد از ھمبستری مسلمان شوند نکاح موقوف می
ماند اما اگر  ز مسلمان شود که زنش میمرد مسلمان شود و تا قبل از اتمام عده زنش نی
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تواند با  اش به پایان برسد و شوھرش مسلمان نشود، می زن کافر مسلمان شود و عده
تواند صبر کند، اگر  مردی مسلمان ازدواج کند و اگر شوھر کافرش را دوست داشت می

مان مسلمان شد که بدون تجدید نکاح و عقد و مھریه زنش خواھد ماند البته تا مسل
تواند  نشود، اجازه ندھد که با او ھمبستری کند. اگر مسلمان نشد پس از پایان عده می

 با مردی مسلمان ازدواج نماید. 

ْ إِذَا َجآَءُ�ُم ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت ُمَ�ِٰجَ�ٰٖت ﴿ فرماید: الله تعالی می ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ِ ۡعلَُم �ِإ
َ
ُ أ ۖ ٱ�َّ ارِ� َ� فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهنَّ إَِ� ٱۡلُكفَّ يَ�ٰنِِهنَّ

َُّهۡم َوَ� ُهۡم َ�ِلُّوَن لَُهنَّ  که  اید! ھنگامی که ایمان آورده ای کسانی«. ]١٠[الممتحنة:  ﴾ُهنَّ ِحّلٞ ل
شان داناتر است،  د، الله به ایمانرا آزمایش کنیھا  آن زنان مؤمن ھجرت کرده به نزد شما آیند،

برای آنان ھا  آن را به سوی کفار باز نگردانید، نهھا  آن را (زنانی) مؤمن یافتید،ھا  آن اگر
 ...». حاللند ھا  این (کافران) برایھا  آن (کافران) حاللند و نه

 از زوجین مرتد شود ینکاحی که یک
قبل از ھمبستری باشد، نکاح باطل وقتی زوجین یا یکی از آن دو مرتد شوند، اگر 

گردد اما اگر بعد از ھمبستری باشد، نکاح تا پایان عده موقوف است، اگر در این  می
ماند ولی اگر توبه نکند، بعد از پایان عده از زمان  مدت توبه کند که نکاح باقی می

 شود. ارتداد، نکاح فسخ می

 ھای مسلمان شدن شوھر صورت
ماند اما اگر  ود که زنش اھل کتاب باشد، نکاح باقی میاگر مردی مسلمان ش -١

ماند در  شان باقی می زن کافر غیر اھل کتاب داشته باشد، اگر مسلمان شود که نکاح
 غیر این صورت باید از او جدا شود.

اگر مردی مسلمان شود که بیش از چھار زن داشته باشد و مسلمان شوند یا  - ٢
 انتخاب نماید و دیگران را رھا کند. اھل کتاب باشند، چھار تا را

اگر مردی مسلمان شود که دوتا خواھر زنش باشند یکی را انتخاب کند و  - ٣
 اش ازدواج کرده باشد یکی را انتخاب نماید. دیگری را رھا کند، اگر با زنی و عمه یا خاله

 شود. و ھرکس مسلمان شود بر او احکام اسالمی نکاح و غیره جاری می
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َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ﴿فرماید:  عالی میالله ت 
و ھرکس دینی غیر از اسالم برگزیند، ھرگز از او پذیرفته «: ].٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 ».نخواھد شد، و او در آخرت از زیانکاران است

 صداق (مهریه) -٦
شود که در برابر عقد ازدواج به زن داده  صداق (کابین یا مھریه): به مالی گفته می 
 شود. می

 فقه صداق (مھریه)
اسالم مقام زن را باال برده و در برابر حق ھمسری برایش مھریه را فرض قرار داده 
است و این را به عنوان حقی بر مرد تعیین نموده که محترمانه آن را به زنش پرداخت 
نماید تا جبران خاطر و احساس قدر دانی و عوضی در برابر کامجویی برای زن باشد تا 

 دلش خوش و شاد گردد که مدیریت و برتری مرد را برخودش بپذیرد. 

ٰ َ�ۡعٖض ﴿فرماید:  الله تعالی می ُ َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َل ٱ�َّ ُٰموَن َ�َ ٱلّنَِسآءِ بَِما فَضَّ ٱلرَِّجاُل قَ�َّ
 ٓ ِٰ�  َو�َِما ۚ َوٱ�َّ ُ ٰلَِ�ُٰت َ�ٰنَِ�ٌٰت َ�ٰفَِ�ٰٞت لِّۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱ�َّ ۡمَ�ٰلِِهۡمۚ فَٱل�َّ

َ
ْ ِمۡن أ نَفُقوا

َ
أ

َطۡعَنُ�ۡم فََ� َ�ۡبُغواْ 
َ
ۖ فَإِۡن أ َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِ� ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡ�ِ�ُوُهنَّ

ا َكبِٗ��َعلَۡيِهنَّ َسبِيً�ۗ  َ َ�َن َعلِّيٗ مردان بر زنان سر پرست و « ].٣٤[النساء:  ﴾٣٤ إِنَّ ٱ�َّ
نگھبانند، به خاطر  آن که الله برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، و (نیز) به خاطر  آن 

کنند. پس زنان صالح، فرمانبردارند، (و) به پاس آنچه الله (برای  شان خرج می که از اموال
کنند. و زنانی را  نان) حفظ کرده، (اسرار و حقوق شوھران خود) را در غیبت (آنان) حفظ میآ

شان دھید، (اگر فرمانبردار نشد) در بستر از ایشان  بیم دارید، پند و اندرزھا  آن که از نافرمانی
برای دوری کنید، (و اگر تأثیر نکرد) آنان را بزنید، پس اگر از شما اطاعت کردند، ھیچ راھی 

 ».ی بزرگ است مجویید، (بدانید) که الله، بلند مرتبهھا  آن (سرزنش و) تعّدی بر

 پرداخت مھریه زن
خواھد با او  ی زن بر مردی که می ی شایسته اسالم با فرض قرار دادن مھریه -١

ازدواج نماید، زن را مورد احترام و بزرگداشت قرار داده است تا خودش را برای 

ْ ٱلنَِّسآَء َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡلَةٗ ﴿فرماید:  ھمسری با وی آماده کند. الله تعالی می  ﴾َوَءاتُوا
 ».ای الھی) با طیب خاطر به آنان بدھید ریه زنان را به عنوان ھدیه (و فریضهو مھ« ]٤[النساء: 
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این از  ی خود را به شوھرش بدھد؛ زیرا برای زن جایز نیست که مھریه -٢ 
ی جاھلیت و مخالف شریعت اسالم است که بر زنان ضرر بسیار  ھای ظالمانه رسم

یط شرعی باشد، صحیح است و بزرگی دارد، البته چنین ازدواجی اگر با رعایت شرا
 واجی شرعا ایرادی ندارند. دفرزندان حاصل از چنین از

 اندازه صداق (مھریه) زن
سنت است که مھریه زن کم باشد و بھترین مھریه ھمان است که پرداخت آن  -١

آسان باشد و چه بسا که مھریه گران و سنگین موجب تنفر مرد از ھمسرش شود اما 
فخر فروشی برسد، حرام است؛ زیرادر پرداخت بر مرد سخت اگر به حد اسراف و 

خواھد بود تا جایی که ممکن است زیر بار قرض برود و دست نیاز به سوی این و آن 
آورد و  ترین اسبابی است که برکت می دراز کردن کند. و آسان گرفتن در مھریه از بزرگ

 ھای مورد تأیید شریعت زیاد خواھد شد. ازدواج
برای  ج ای که رسول الله گوید: (از عایشه پرسیدم مھریه می س ابوسلمه

کرد، چقدر بود؟ گفت: مھریه ھمسرانش دوازده اوقیه و َنّشًا، و  ھمسرانش پرداخت می
ش چیست؟ گفتم: خیر. گفت: نیم اوقیه، گفت: می معادل پانصد درھم ھا  این دانی النَّ

 ١داد). به ھمسرانش می ج ی بود که رسول الله است، این مھریه
) ریال این زمان ١٤٠پانصد درھم معادل تقریبی ( ج مھریه ھمسران رسول الله -٢

 سعودی بوده است.
) ریال سعودی ١١٠چھار صد درھم معادل تقریبی ( ج و مھریه دختران رسول الله

ی حسنه برای ماست، البته باید  سوهاُ  ج بوده است، این درحالی است که رسول الله
ھا را در نظر داشته باشیم، ھمان طور که  اختالف زمان و تغییر قیمت کاالھا و ھزینه

ھا و باال  خواھیم که گرانی قیمت در این دوران شاھد این تغییرات ھستیم. از الله می
 ھا را از ما دفع نماید و شرایط ازدواج پسران و دختران ما را آسان نماید. رفتن ھزینه

 اصل بر جواز است. از حد نگذرد، جایز است؛ زیرامھریه زیاد که  - ٣

َ�َن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می ُم ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج مَّ َرد�ُّ
َ
�ۡن أ

ْ ِمۡنُه َشۡ�  ُخُذوا
ۡ
بِيٗنا ًٔ قِنَطاٗر� فََ� تَأ ُخُذونَُهۥ ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ

ۡ
تَأ

َ
� ۚ واگر « ].٢٠[النساء:  ﴾٢٠ا

                                           
 ).١٤٢٦ش:( مسلم .١
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خواستید ھمسری (دیگر) به جای ھمسر (پیشین خود) برگزینید، و به یکی از آنان مال 
اید، چیزی ازآن را پس نگیرید، آیا آن (مال) را به بھتان و  فراوانی (بعنوان مھریه) پرداخته

 ».گیرید؟ گناه آشکار باز پس می

 انواع مھر
آید درست است که از آن مھریه پرداخت شود، اگر چه کم  ھرچه پول به حساب  می

باشد. و سقف خاصی برای حد اکثر مھر وجود ندارد، اگر مردی فقیری و دست تنگ 
باشد، جایز است که مھریه زن را کار سودمندی برای زن تعیین کنند مثل: آموزش 

 قرآن، کار خدماتی برای زن انجام دھد و .... 
ی او را  و برای مرد جایز است که کنیز خود را آزاد و با او ازدواج نماید و مھریه

 اش قرار دھد. آزادی

 وقت پرداخت مھر
زنش را پرداخت نماید و جایز است که بعدا   مستحب است که اول عقد تمام مھریه

گام عقد بدھد یا قسمتی از مھر را نقدا پرداخت نماید و بقیه را بعدا بدھد. اگر در ھن
مھریه را تعیین نکرده باشند عقد صحیح است و مھر مثل واجب است و اگر ھردو بر 

شود و بعد  چیز کمی راضی شدند ھم درست است. و زن با عقد، مالک مھریه خود می
 از خلوت و ھمبستری کردن کامًال مھریه مال خودش خواھد بود. 

 گرفتن از مھریه زن
ت که در برابر کامجویی از زن به او پرداخت نماید مھریه حق زن و بر مرد واجب اس

و برای کسی جایز نیست که از او بگیرد مگر با رضایت خودش، البته تنھا پدرش 
 اش بردارد.   تواند مقدری که زن متضرر و محتاج نشود، بدون اجازه می

ءٖ ّمِۡنُه َوَءاتُواْ ٱلنَِّسآَء َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡلَٗةۚ فَ ﴿فرماید:  الله تعالی می إِن ِطۡ�َ لَُ�ۡم َعن َ�ۡ
رِٓ�  ٔٗ َ�ۡفٗسا فَُ�ُوهُ َهنِٓ�  ای  و مھریه زنان را به عنوان ھدیه (و فریضه« ].٤[النساء:  ﴾٤ا ٔٗ ا مَّ

الھی) با طیب خاطر به آنان بدھید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما 
 ».بخشیدند، آن را حالل و گوارا بخورید
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 دھد دار مھریه زنی که شوھرش را از دست میمق 
اگر بعد از عقد و قبل از ھمبستری یا خلوت شوھر بمیرد درحالی که برایش 

رسد و باید  ی مثل مھریه خویشاوندانش می ای تعیین نکرده باشند، برایش مھریه مھریه
ش که برای برد اما اگر قبل از ھمبستری درحالی عده بگذراند و از شوھرش ارث می

ی خاصی تعیین  رسد و اگر مھریه مھریه تعیین کرده بودند، بمیرد نصف مھریه به او می
 ای ندارد اما برایش کاالیی بر حسب توان بدھند. نکرده باشند، مھریه

که در نکاحی باطل مثل زن پنجم، ازدواج در عده، ھمبستری به شبه  و برای کسی
 و.... مھر مثل واجب است.

ی صداق یا نوع صداق اختالف کنند، قول شوھر با  اندازه اگر زوجین در مورد
   قسمش معتبر است. اما اگر در مورد پرداخت و عدم پرداخت اختالف کنند و ھیچ

 کدام دلیل معتبر نداشته باشند، قول زوجه معتبر است.  

 عالن نکاحِا  -٧
اعالن نکاح بین مردان و زنان سنت است و جایز است که دختران کوچک دف  -١

خوانند وصف  که در متن شعر یا سرودی که می بزنند و آواز بخوانند، به شرط این
 ھای زن، کلمات فتنه انگیز، گناه، شرک و.... نباشد.  زیبایی

ه یک مرد ی شوھرش ک کند که ایشان، عروسی را تا خانه روایت می ل عایشه 
فرمود: (ای عایشه! آیا ھمراه شما سرگرمی (دف و  ج انصاری بود، ھمراھی کرد. پیامبر

  ١غیره) نبود؟ زیرا انصار، سرگرمی را دوست دارند). 
مخلوط بودن زن و مرد در جلسات ازدواج و .... جایز نیست. و حتی رای داماد  -٢

شان پوشیده  جاب است و صورتح جایز نیست که نزد عروسی که بین زنان نامحرم بی
 برای ھمه فتنه در پی دارد. بنشیند؛ زیراھا  آن نیست برود و با ھمسرش بین

 ھا، خرید لباس و.... حرام است. در ازدواج و .... اسراف در غذا، نوشیدنی - ٣

ِ َمۡسِجٖد َوُ�ُ ﴿فرماید:  الله تعالی می
ُ�واْ ۞َ�ٰبَِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ واْ َوٱۡ�َ

ْۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ای فرزندان آدم! به ھنگام رفتن به «: ].٣١[األعراف:  ﴾٣١َوَ� �ُۡ�ِفُٓوا

                                           
 ).٥١٦٢ش:( بخاری .١
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ھای شایسته بپوشید) و بخورید و  مسجد (و در ھر نمازی) زینت خود را بر گیرید (و لباس
 ».را دوست نداردبیاشامید ولی اسراف نکنید، قطعا الله اسراف کاران 

ھای فتنه انگیز بدن زن و گیسوانش را  آواز خواندن با متن شعری که قسمت -٤
 دھد، جایز نیست. کنند و زنان را در معرض فتنه و فساد قرار می توصیف می

 و استفاده از آالت موسیقی مانند عود، نی و... در عروسی و.... حرام است.
 و حرام است که نوازندگان و خوانندگان زن و مرد را در جلسه عروسی و.... بیاورند.  

فرمود: (در میان امت من افرادی  ج گوید: شنیدم که پیامبر می س ابوعامر اشعری
دانند. ھمچنین  پیدا خواھند شد که زنا، ابریشم، شراب و آالت موسیقی را حالل می

کنند و ھنگام شام که چوپان،  ی کوھی زندگی می قلهافرادی خواھند آمد که در کنار 
یاید و از آنان، درخواست  آورد، مسکینی نزد آنان می را به خانه میھا  آن گوسفندان
کند و کوه را  را ھالک میھا  آن گویند: فردا بیا. اما شب ھنگام، الله کند، می کمک می

د و تا روز قیامت به خوک و کن ریزد. و گروھی دیگر را مسخ می بر سر آنان، فرو می
  ١نماید). میمون، تبدیل می

 حکم عکس گرفتن در عروسی و....
 نقاش و عکس گرفتن انواع مختلفی دارد:

 کشند و بر دو نوع است: ھایی که با دست می اول: نقاش
ھا، دریاھا، درختان و... این نوع  داران؛ مانند: کوه نقاشی کشیدن از غیر جان -١

 است. ھا جایز نقاشی
نوع نقاشی حرام   نقاشی موجودات جان دار مانند: انسان، حیوانات و ... این -٢

 است، فرقی ندارد که مورد احترام یا بدون ھیچ ارزش خاصی باشد.
 ھای عکاسی و این نیز بر دو نوع است: ھا و دوربین دوم: عکس گرفتن با دستگاه

 ھا، درختان و... این جایز است. هعکس گرفتن از موجودات غیر جان دار؛ مانند: کو -١

                                           
ابن حبان با سند متصل. [و  )٤٠٣٩ش:( ابوداودو ) به صورت معلق ٥٥٩٠بخاری (: صحیح. ١

. حافظ ابن )٢٠٧٧٧، ٥٨٥٩(ش: ) بیھقی در الکبری٣٤١٧ش:الکبیر ( در الطبرانی ،)٦٧٥٤(
لیق التعلیق علی صحیح البخاری با سند متصل ذکر نموده است. غرا در کتاب تحدیث ن ایحجر 

و این حدیث سندھای مختلفی دارد. برای توضیح بیشتر به  )٥١/ ١٠الباری (). فتح ١٧/ ٥(
 [مترجم] .تحریم آالت موسیقی شیخ آلبانی مراجعه شود
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ھا  این عکس گرفتن از موجودات جان دار مانند: انسان، حیوانات و ... ھمه -٢
حرام است اما گرفتن عکس برای ضرورت مانند کارت شناسایی، گذرنامه، امور پزشکی، 

 امنیتی و.... جایز است.
با ھم، حرام است  عکس گرفتن از مجلس عروسی و.... از مردان یا زنان یا مخلوط

ھا در  فروختن این فیلم  تر از این تر است و بدتر و زشت برداری زشت و تحریم فیلم
 فساد بزرگی درپی دارد.  بازارھا برای عموم مردم است؛ زیرا

کشند، در  فرمود: (کسانی که این تصویرھا را می ج گوید: پیامبر می ب ابن عمر
 ١شود آنچه خلق کردید، زنده کنید!). گفته میھا  نآ شوند و به روز قیامت عذاب داده می

 حکم برداشتن ابرو (و موھای صورت زنان)
 سه نوع مو در بدن وجود دارد:

منع شده است مثل ریش، ابرو و موی ھا  آن اول: موھایی که تراشیدن و برداشتن
 سر زن.

زیر بغل و دوم: موھایی که دستور داده شده که کوتاه و برداشته شود؛ سبیل، موی 
 زیر ناف.

امر و نھی نشده است؛ موھای بقیه بدن مانند موی ھا  آن سوم: موھایی که در مورد
سینه، بازوھا و ساق پاھا، این موھا بر حال خودشان گذاشته شوند مگر در حالت نیاز 
جایز است که برداشته شود البته به شرطی جایز است که برداشته شود که به بدن 

د و ھدف مرد مشابھت به زنان یا کفار نباشد، در چنین مواردی جایز ضرر نداشته باش
 است که برداشته شود و این حکم برای زنان نیز به ھمین صورت است.

 که موھایش را رنگ کرده است غسل و وضوی کسی
 رنگ زدن مو بر سه نوع است:

ھا  این ..ھای گیاھی مانند: حنا، کتم (وسمه یا برگ نیل) و. اول: استفاده از رنگ
شود، بنابراین استفاده  صرف رنگی است که مانع رسیدن آب غسل و وضو به مو نمی

 ھا ایرادی ندارد. این رنگ
 ھای معدنی که از کبریت، سرب و مس است. دوم: رنگ

                                           
 ).٢١٠٨ش:( ومسلم ،این متن بخاری است و ،)٥٩٥١ش:( بخاری :علیه متفق .١
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 کنند.  ھایی که مو را سفید (دوکلره) و رنگی ترکیب از سرخ و سیاه می سوم: رنگ
ھا دارای ِجرم باشد که مانع رسیدن آب به مو بشود که نگه داشتن این  اگر این رنگ

خیمی روی مو ضی  ھا بر روی موھا جایز نیست اما اگر نازک باشد طوری که الیه رنگ
 کند، نگھداشتن آن جایز است. ایجاد نمی

 احکام آرایش زن مسلمان  
بپوشاند، مشروع است. و برای  برای زن مسلمان پوشیدن لباس زیبایی که بدنش را

زن پوشیدن کت و شلوار (یا بلوز و شلوار) در جلوی مردان و زنان جز برای شوھرش 
اندازد و مشابھت به  شود و نامحرمان را به فتنه می بدنش نمایان می جایز نیست؛ زیرا

 کفار است و با عفت و شخصیت زن منافات دارد.
 لیل خودنمایی و تشبیه به کفار حرام است.ھای شیمیایی به د و استفاده از رنگ

و رنگ زدن موی سفید با حنا و وسمه سنت است و نیز رنگ زدن مو با رنگ 
 طبیعی آن سیاه باشد یا زرد و ... ایرادی ندارد.

دست آمده باشد، حرام است ھر ه استفاده از وسایل آرایش که اجزای بدن مرده ب
اصل بر این است که  ی از آن بجا نماند؛ زیراچند طوری قابل تغییر باشد که ھیچ اثر

 فروختن آدم آزاد چه مرده یا زنده، حتی اگر کافر باشد، حرام است.
و برای زنان پوشیدن طال و ابریشم جایز و برای مردان حرام است. و رنگ زدن  

ھایی که مانع رسیدن آب نشود مانند حنا و... و نیز برداشتن مویی  ناخون زنان با رنگ
 آید جایز است. در صورت زن و جاھای دیگر درمی که

حجابی و  برای زنان پوشیدن کفش پاشنه بلند به دلیل مشابھت با کفار و بی 
 خودنمایی که الله تعالی منع کرده، ثبوت مضر بودن آن از نظر پزشکی، حرام است.

داری شود، خود و زنان از پوشیدن نقاب و روبند گشاد که منجر به امور ناجایز می
 کنند، و اکنون این امر منجر اموری شده و شرارت و فتنه با این پدید آمده است. 

بر زنان حرام است که آبروی خود را بر دارند و موی مصنوعی به موھای خود  
وصل نمایند، خالکوبی کنند، آبروان خود را باریک نمایند، تغییرات مصنوعی در 

شان را فاصله بیندازند چسپاند پلک چشم مصنوعی  ھای خود پدید آوردند و بین دندان
بیش از چھل روز، به دلیل مخالفت با  و رقص زنان با مردان و بلند گذاشتن ناخون

 فطرت، حرام است.
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که کچل  پوشیدن کاله گیس اگر به ھدف بر طرف نمودن عیب باشد مثل کسی
مو و کچ است، پوشیدن آن برای چنین افرادی جایز است اما اگر برای  باشد یا زنی بی

ن، کافر یا زیبایی باشد، جایز نیست و فرقی ندارد که آن کاله گیس از موی، مسلما
 حیوان باشد. 

و حرام است که زنان لباس مردان یا لباس شھرت و تکبر و ھر لباسی که در آن 
 (لخت و عریان) باشد، بپوشند.  نمایی حجابی و بدن اسراف، خودنمایی، بی

ھا، مدارس، محل کار و.... به دلیل  مخلوط بودن زن و مرد در جلسات، مناسبت
 و زنان، حرام است.ھای بزرگ برای مردان  فتنه

 استفاده از عدسه چشمی دو حالت دارد
کنند، اگر  اول: مرد یا زن از عدسه چشمی به خاطر بھتر شدن بینایی استفاده می

ضرر نداشته باشد، جایز است و نیز اگر چشم معیوب و زشت است برای زیبایی آن 
 استفاده از عدسه ایرادی ندارد.

زینت، جلب توجه یا به قصد مباھات و فخر  دوم: استفاده از عدسه صرفا برای
کند که این نیز  فروشی یا به ھدف فتنه، تحریک و کلک زدن از عدسه استفاده می

 حرام است.

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُ َ�ُفوٗر� يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن جَ  ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ َ�ٰبِيبِهِنَّ

ای پیامبر! به ھمسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: « :].٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩رَِّحيٗما
ھای] خویش بیندازند، [و با آن سر و صورت و  قسمتی چادرھای خود را بر [صورت و و سینه«

تر است تا شناخته شوند؛ پس مورد آزار قرار نگیرند، و  خود را بپوشانند) این مناسب  ھای هسین
 ».ی مھربان است الله آمرزنده

ۡو ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
کنند؛  که با فرمان او مخالفت می پس باید کسانی« ].٦٣ور: [الن ﴾٦٣يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

 .»برسد!ھا  آن را فرا گیرد، یا عذابی دردناک بهھا  آن ای بترسند از اینکه فتنه
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ْۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا َوَما
 ۖ َ ُقواْ ٱ�َّ َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب َوٱ�َّ و آنچه که رسول الله به شما داد، بگیرید و « ].٧[الحشر:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 ».کیفر است از آنچه که شما را از آن نھی کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید که الله سخت

 جراحی زیبایی
 وست دارد. زیبایی و زیبا نمودن را ھمه دوست دارند و الله زیبا است و زیبایی را د

منظور از عمل جراحی زیبایی پزشکی این است که به ھدف زیباتر شدن بدن 
انسانی که به ھر علتی ناقص، معیوب و یا عضوی از او تلف شده جراحی زیبایی 

 کند. و عیوب بدن انسان بر دو نوع است: می
شل و  آید مانند: ھایی که در بدن انسان قبل از تولد پدید می ھا و زشتی اول: عیب

 فلج بودن دست و پا و....
آید. در تمام  ھای که با حوادثی مانند: سوختگی یا تصاف و .... پدید می دوم: عیب

آید که مداوا  حساب میه درمان بیماری ب این عیوب جراحی زیبایی جایز است؛ زیرا
کردن بیماری را الله تعالی جایز قرار داده است؛ زیراھدف بر طرف نمودن ضرر است 

 دست آمده است.ه ه زیبایی و قشنگی با درمان بیماری بک
 تر نمودن آن یا جراحی صورت و.... اما جراحی زیبایی مانند: جراحی بینی با کوچک

 به دلیل تغییر خلقت الھی نه بر طرف نمودن عیب، حرام ھستند. ھا  این
ی  که در قلبش به اندازه فرمود: (کسی ج گوید: پیامبر می س ابن مسعود -١

که دوست دارد لباس  شود). شخصی پرسید: آیا کسی ای کبر باشد، وارد بھشت نمی ذره
و کفش زیبا بپوشد، این ھم تکبر است؟ فرمود: (الله زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ 

 ١کبر، انکار حق و تحقیر مردم است).
بر زناِن خال کوب و زنانی که درخواست فرمود: (لعنت الله  س ابن مسعود -٢
کنند و بر زنانی  دارند و باریک می کنند و بر زنانی که آبروی خود را بر می کوبی می خال

اندازند.  ھایشان فاصله می تراشند و میان دندان  ھایشان را می که برای زیبایی، دندان
 ٢ه، لعنت نفرستم؟).لعنت کرد ج که رسول الله گفت: (چرا بر کسی س سپس ابن مسعود

                                           
  ).٩١. مسلم (ش:١
  )٢١٢٥(ش: ) و این متن بخاری است، و مسلم٥٣٩١. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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 ی عروسی ولیمه -٨
 گویند. شود به آن ولیمه می ولیمه عروسی: دعوتی که به مناسبت ازدواج داده می

  وقت ولیمه
دادن ولیمه در ھنگام عقد یا بعد از عقد، قبل از زفاف یا بعد از آن بر حسب عرف و 

 یز است.رسم مردم در شب یا روز در منزل داماد یا عروس یا جایی دیگر جا

  حکم ولیمه
بر داماد واجب است که به مناسبت عروسی خود ولیمه بدھد و سنت است که  -١

تر بر حسب توانایی مالی باشد و اسراف در ولیمه و  ولیمه در حد یک گوسفند یا بیش
 .... حرام است. 

سنت است که در عروسی افراد صالح فقیر یا ثروتمند را دعوت نمایند و با ھر نوع  -٢
 غذای حالل پذیرایی کنند و حرام است که در عروسی فقط ثروتمندان دعوت شوند. 

مستحب است که بزرگان و ثروتمندان در مخارج مجلس دعوتی عروسی  -٣
 ھمکاری کنند. 

بر عبدالرحمن بن عوف آثار زردی  ج کند که پیامبر روایت می س انس 
گفت: ای رسول الله! با زنی (از انصار) » این چیست؟«(زعفران)آرایش را دید، فرمود: 

ای به اندازه وزن ھسته خرما از طال، فرمود: الله او را برایت  ام؛ با مھریه ازدواج کرده
 ١مبارک گرداند، ولیمه بده، اگر چه یک گوسفندی باشد).

 دعوتی عروسی حکم قبول کردن
در قبول کردن دعوتی عروسی؛ قدر دانی از دعوت کننده، شاد نمودن قلبش، 

تر شدن روابط برادری،  خوشحال نمودنش، برقرار نمودن پیوند خویشاوندی، محکم
 تر شدن روابط دوستی و محبت است.  عمیق

کند مسلمان باشد، مستقیم خود فرد را  که به مجلس عروسی دعوت می اگر کسی
عوت کرده باشد، عذر بیماری، کاری و.... نداشته باشد و در آن عروسی امور منکر د

 نتواند جلویش را بگیرد، وجود نداشته باشد و ضرر و مشقتی برایش نباشد، واجب است. 

                                           
 این مسلم است.  و ،)١٤٢٧ش:( ومسلم ،)٥١٥٥ش:( بخاری :علیه متفق. ١
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فرمود: (ھر گاه یکی از شما را دعوت  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره 
  ١ه بود دعای خیر کند و اگر روزه نبود، بخورد). کردند، باید اجابت کند؛ اگر روز

 برخی از آداب حضور در مجالس
در ھنگام مالقات با برادر مسلمان چه در مسیر راھی یا بازار و... ھرجا باشد،  -١

سالم نمودن و مصافحه سنت است. و در ھنگام بازگشت از سفر سالم کردن و بغل 
 کشی سنت است.

بار  مومی سنت است که بدون مصافحه بر ھمه یکھنگام ورد به مجالس ع -٢
کرد و  شد بدون مصافحه بر ھمه سالم می پیامبر وقتی وارد مجالس می سالم کند؛ زیرا

 نشست. در آخر مجلس می
قصد خورد یا نوشیدن چیزی دارد که دو نفر، یکی در   که درحالی برای کسی -٣

آن دو نیز پذیرایی کند، خواھد از  سمت راست و دیگری در سمت چپ اوست و می
 تر ھم باشد. سنت است که از سمت راست شروع نماید، حتی اگر کوچک

در ھنگام پذیرایی از مجالس با آب (نوشیدنی)، غذا یا بخور (خوشبویی) سنت  -٤
کند تا آخرین فرد  تر شروع و سپس از سمت راست کسی پذیرایی می است که از بزرگ

 تر. گمجلس سپس از سمت راست فرد بزر

 ای که در آن منکر وجود دارد  حضور در ولیمه
تواند  داند می اگر فردی به عروسی دعوت شد که در آن منکر وجود دارد و می

توان جلوی منکر عروسی را  جلوی منکر را بگیرد، برود و مانع منکر شود، اما اگر نمی
ی آن را بگیرد بگیرد، نرود. و اگر فردی به عروسی دعوت شد و در آن منکر بود جلو

توانست مجلس عروسی را ترک کند. ولی اگر خبر شد که در این عروسی منکر  اگر نمی
 وجود دارد و خودش ندید و صدای منکر را ھم نشنید بین ماندن و رفتن مختار است.

ۡعرِۡض َ�نۡ ﴿  فرماید: الله تعالی می 
َ
ِيَن َ�ُوُضوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا فَأ يَۡت ٱ�َّ

َ
ٰ �ذَا َر� ُهۡم َح�َّ

ۡيَ�ُٰن فََ� َ�ۡقُعۡد َ�ۡعَد ٱّ�ِۡكَرٰى َمَع ٱلَۡقوِۡم  ا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ ِۦۚ �مَّ ْ ِ� َحِديٍث َ�ۡ�ِه َ�ُوُضوا
ٰلِِم�َ  و ھرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما (از روی عناد و « : ].٦٨[األنعام:  ﴾٦٨ٱل�َّ

                                           
 ).١٤٣١ش:( مسلم .١
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ز آنان روی بگردان؛ تا به سخن دیگری بپردازند. و پردازند، ا مسخره) به بحث و گفت و گو می
 ».اگر شیطان تو را به فراموشی افکند، پس ھرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران منشین

 خوردن از غذای ولیمه
خوردن از غذای عروسی مستحب است و اگر کسی روزه بود و به عروسی دعوت 

برگردد. اما اگر کسی روزه نفلی  شد، برود و برای صاحب عروسی دعای خیر کند و
دست آورد و او را ه اش را بخورد تا دل برادر مسلمانش را ب دارد مستحب است که روزه

 خوشحال نماید و بعد از غذا خورد دعا کند و برگردد.

ٓ ﴿فرماید:  الله تعالی می  ِ إِ�َّ ْ ُ�ُيوَت ٱ�َِّ�ّ ْ َ� تَۡدُخلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ن يُۡؤذََن َ�ٰٓ

َ
 أ

واْ َوَ�   لَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إَِذا ُدِ�يُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِ�ُ
ُ َ� �َۡستَۡ�ِ  ٔۡ ُمۡسَ�  ۦ ِمنُ�ۡمۖ َوٱ�َّ ۦ نِِسَ� ِ�َِديٍث� إِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن يُۡؤذِي ٱ�َِّ�َّ فَيَۡستَۡ�ِ

ھای پیامبر داخل نشوید؛  اید! به خانه که ایمان آورده ای کسانی« ].٥٣[األحزاب:  ﴾ِمَن ٱۡ�َقِّ 
آن که منتظر پخته شدنش باشید،  مگر آن که برای (صرف) غذا به شما اجازه داده شود، بی

که غذا خوردید؛ پراکنده شوید، و برای  ولی چون دعوت شدید، داخل شوید، سپس ھنگامی
کند (و  دھد، و از شما شرم می و گفتگو ننشینید، قطعا این (عمل) پیامبر را آزار می بحث

 ».کند... گوید) و الله از (بیان) حق شرم نمی چیزی نمی

 دعای مجلس عروسی 
رود مستحب است که برای صاحب عروسی از  که به مجلس عروسی می برای کسی

 دعا کند، برخی از این دعاھا عبارتند از: ج دعاھای ثابت از پیامبر

شان  (پروردگارا! در روزی١»:اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهْم ِ�يَما َرَزْ�تَُهْم، َواْغِفْر لَُهْم َوارمَْحُْهم« -١
 برکت ده و آنان را بیامرز و بر آنان رحم کن). 

ْطَعَمِ� َوأْسِق َمْن َسَقاِ� « -٢
َ
ْطِعْم َمْن أ

َ
(الھی! کسی را که به من غذا داده ٢»:اللَُّهمَّ أ

 غذا بده و کسی را که به من آب داد به آب بده). 

                                           
 ).٢٠٤٢ش:( مسلم .١
 ).٢٠٥٥ش:( مسلم .٢



 ١٣٠٧    باب پنجم: نکاح و توابع آن 

 

بَْراُر، وََصلَّْت َعلَيُْ�ُم املالئَِ�ة« -٣
َ
َ�َل َطَعاَمُ�ُم األ

َ
ائُِموَن، َوأ ْ�َطَر ِعنَْدُ�ُم الصَّ

َ
 ١»:أ

رشتگان بر داران افطار نموده و نیکوکاران طعام شما را خوردند و ف (در نزد شما روزه
 شما درود فرستادند). 

 آداب روز بعد از زفاف 
ی  برای داماد مستحب است که صبح روز بعد از شب عروسی به خانه

 تشکر نماید] وھا  آن اند، برود و سالم و دعا [و از اش آمده  خویشاوندانش که به عروسی
 نیز با سالم، تبریک ازدواج و دعا جوابش را بدھند.ھا  آن

اوندان عروس مستحب است که به خانه عروس بروند و با سالم و تبریک و بر خویش
 ازدواج برایش دعای خیر کنند.

 که زنی را دید و خوشش آمد، چه کار کند؟ کسی
فرمود: رسول الله زنی را دید به خانه  ج کند که رسول الله روایت می س جابر

ستری کرد و سپس به کرد، با وی ھمب زینب درحالی رفت که داشت پوستی دباغی می
آید و به صورت شیطان  میان اصحاب خود رفت و فرمود: (زن به صورت شیطان می

آنچه  رود، اگر کسی از شما زنی را دید که از او خوشش آمد نزد ھمسرش برود؛ زیرا می
 ٢رود).  در دل او پدید آمده از بین می

 پذیرایی از علما و افراد آبرومند 
 آبرومند و صالح از سنت پیامبران و اخالق بزرگان است.دعوت کردن افراد 

تَٮَٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡ�ٰهِيَم ٱلُۡمۡكَرِم�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
إِۡذ َدَخلُواْ  ٢٤َهۡل �

نَكُرونَ  ۖ قَاَل َسَ�ٰٞم قَۡومٞ مُّ ْ َسَ�ٰٗما ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِجۡ  ٢٥َعلَۡيهِ َ�َقالُوا
َ
 ٢٦ٖل َسِم�ٖ فََراَغ إَِ�ٰٓ أ

ُ�لُونَ 
ۡ
َ� تَأ

َ
ۥٓ إَِ�ِۡهۡم قَاَل � َ�ُه ای پیامبر آیا خبر مھمانان «: ].٢٧-٢٤[الذاریات:  ﴾٢٧َ�َقرَّ

گرامی ابراھیم به تو رسیده است؟! آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند: سالم. [و با خود] گفت: 
سوی ھمسرش رفت و سالم [و با خود گفت:] گروھی نا شناس ھستید. پس پنھانی به 

                                           
 ). ١٧٤٧ش:( ماجه ابن ،و این متن ابوداود است) ٣٨٥٤ش:( أبوداود :صحیح. ١
 ). ١٤٠٣ش:( مسلم .٢
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شان  ھا) آورد. سپس آن را به آنان نزدیک کرد(جلوی گوساله (بریان شده) فربھی (برای آن
 ». خورید؟ گذاشت)، و گفت: آیا نمی

از خانه بیرون شد  ج کند که: (روزی یا شبی رسول الله روایت می س ابوھریره -٢
این لحظه از  برخورد و فرمود: (چه چیز شما را در ب و به ابوبکر و عمر

! فرمود: قسم به ذاتی که ج تان بیرون نمود؟ گفتند: گرسنگی ای رسول الله ھای خانه
جانم در دست اوست، مرا ھم آنچه شما را خارج ساخته، بیرون نمود، برخیزید و با او 

اش نبود. چون زن آن  ی مردی از انصار آمدند که او ھم به خانه برخاستند و به خانه
فرمود:  ج ی خود آمدید! رسول الله دید، گفت: خوش آمدید! وبه خانه شخص ایشان را

فالنی کجاست؟ گفت: او رفته که برای ما آب شیرین بیاورد، مرد انصاری آمد و رسول 
تر و  کس امروز مھمانان گرامی و دو یارش را دید و گفت: الحمد لله ھیچ ج الله

آورد که در آن غوره، تازه و خشک ای خرما  عزیزتری از من ندارد. سپس رفت و شاخه
به وی فرمود: گوسفندی شیر ده  ج بود. گفت: بخورید و کارد را برداشت. رسول الله

شان گوسفندی ذبح نمود و از آن گوسفند و آن شاخه  را ذبح نکنی و آن شخص برای
 ب به ابوبکر و عمر ج خوردند و آشامیدند. چون از آب و نان سیر شدند رسول الله

فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، در روز قیامت از این نعمت سؤال 
تان باز نگشتید، تا از این  به خانه ھای خود گرسنه بیرون آمدید و شوید، از خانه می

 ١نعمت نصیب شما شد).

 حقوق همسر -٩
زندگی زناشویی آداب و حقوقی برای ھردو طرف دارد: منظور این است که ھریک 

نسبت به دیگری حقوق و وظایفی دارد که باید رعایت کند تا در زندگی  زوجین از
زناشویی خوشبختی محقق گردد، زندگی سر و سامان بگیرد و برای خانواده گوارا 

 شود.

 حقوق زن بر شوھرش 
، پوشاک و مسکن زن و فرزندانش را به خوبی  ی مرد است که نفقه وظیفه -١

ق، در زندگی و معاشرت نیک رفتار باشد، با زنش با لطف فراھم کند. و باید خوش اخال

                                           
  ).٢٠٣٨. مسلم (ش:١
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و به نرمی و خوشرویی رفتار نماید، در ھنگام ناراحتی زنش بردبار باشد و ھرگاه 
خشمگین شود سعی کند او را آرام و راضی کند، اذیت و آزارھایش را تحمل کند. اگر 

اری کند، او را به انجام بیمار شد به درمانش اھمیت بدھد، در کارھای خانه با او ھمک
 ھا دستور دھد. عبادات و ترک حرام

داند یا سھل انگار است،  بر مرد واجب است که به زنش، مسایل دینی را اگر نمی -٢
آموزش دھد و او را به کاری که فراتر از توانش باشد، مجبور نکند، و او از چیزھای 

اش را داشته  احترام خانواده خواھد و در توان مرد است، محروم نکند، مباحی که می
 منع نکند.ھا  آن باشد و او را از رفت و آمد با

ی مرد است که از زنش در ھر وقت و ھر حال کامجویی مباحی کند که  وظیفه -٣
ھای فرض باز ندارد و او را از دوست  به زن ضرر نداشته باشد و یا او را از عبادت

 ھای حالل فطری محروم نکند. داشتن
واجب است که ھرگاه مرد غذا خورد به ھمسرش نیز بدھد و ھرگاه لباس نیاز  -٤

ش نکند، او را جز نخودی سرز ھمسرش بخرد، به صورتش نزند، زنش را بی رایداشت ب
ھایش او را سرزنش ننماید و دل او را جلوی  در رختخواب ترک نکند، جلوی بچه

 نشکند.  ندیگرا
واج کردند و سپس زن از حق نوبت دشرعی از اگر مرد و زنی با رعایت شرایط -٥

توانند به  شب خود، حق نفقه و مسکن گذشت، این ازدواج شرعی است و زوجین می
 زندگی زناشویی خود ادامه دھند. 

ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱ�َّ
 ۗ ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ َدرََجةٞ ای است ھمانند  و برای زنان حقوق شایسته«: ].٢٢٨[البقرة:  ﴾َوٱ�َّ

ھاست، و مردان بر آنان برتری دارند، و الله عزیِز حکیم  (حقوق و و ظایفی) که بر عھده آن
 ».است
کنم که با زنان،  فرمود: (... و شما را سفارش می ج گوید: نبی می س ابوھریره -٢

ترین بخش دنده،  اند و کج از پھلو (دنده) آفریده شدهھا  آن ار کنید، کهبخوبی رفت
شکند و اگر رھایش کنی،  قسمت باالی آن است. اگر بخواھی، آن را راست کنی، می
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خوبی رفتار کنید و سفارش مرا در مورد ه ماند. پس با زنان ب چنان کج، باقی می ھم
 ١آنان، مد نظر داشته باشید).

 زنش حقوق مرد بر 
اش را منظم و مرتب، امور خانه  ی زن است که شوھرش را خدمت، خانه وظیفه -١

 را مدیریت، فرزندانش را تربیت و شوھرش را نصیحت کند و خیرخواه او باشد.
ی شوھرش محافظ و  ی زن است که در نفس خودش و مال و خانه وظیفه -٢
نماید و خود را برای شوھرش دار باشد و با شوھرش به خوشرویی و تبسم رفتار  امانت

 آرایش نماید.
ی زن است که ھمواره احترام شوھرش را داشته باشد و از او قدردانی  وظیفه -٣

نماید و به خوبی با او معاشرت کند. ھرگاه او را به رختخواب فراخواند اجابت کند و 
نماید  برود و شرایط راحتی را برایش فراھم نماید و سعی کند که شوھرش را خوشحال

 تا در خانه احساس خوشبختی و راحتی کند.
ی زن است که از شوھرش در اموری که خالف فرمان الھی نباشد،  وظیفه -٤

 و شود، خودداری اطاعت کند و باید زن از کارھایی که موجب ناراحتی شوھرش می
دوری کند و بدون اجازه از خانه شوھر بیرون نشود، اسرار شوھرش را فاش نکند، 

اش  ن اجازه مال شوھرش را خرج نکند، کسی را که شوھرش دوست ندارد، به خانهبدو
راه ندھد، احترام خویشاوندان شوھرش را ھمواره داشته باشد و در زمان بیماری و 

 ناتوانی و نیاز به شوھرش کمک کند.
فرمود: (ھر کدام از شما مسئول  ج کند که رسول الله روایت می ب ابن عمر

یک از شما، در مورد زیر دستانش سؤال خواھد شد. رھبر جامعه، مسئول است، و از ھر
باشد. زن در خانه شوھر،  باشد. مرد، مسئول خانواده و زیر دستانش می رعیت می

گذار، مسئول است و از او در مورد اموال  مسئول زیر دستان خود است. خدمت
  ٢ھای دیگرش، سئوال خواھد شد). صاحبش و مسئولیت

شویم که زن در خانه شوھرش و جامعه مسئولیت بزرگی  ترتیب متوجه میبه این 
که  تر است. و کسانی به عھده دارد که از مسئولیت کار کردن مرد در خارج از خانه کم

                                           
 )١٤٦٨و این متن بخاری است، و مسلم (ش: )٥١٨٦(ش:. متفق علیه: بخاری ١
 ).١٨٢٩و این متن بخاری است، و مسلم (ش: )٨٩٣. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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اش و محیط مادری کردنش بیرون بیاورند تا در بازارھا و....  خواھند زن را از خانه می
ھای دین و  طور قطع از شناخت مصلحته ند، ببا مردان کار کنند و مزاحم ھمدیگر باش
 ھا بودند که دیگران جوامع خود را فاسد کردند.    دنیا منحرف و بسیار دور است و ھمین

برای ھریک از زوجین حرام است که در انجام وظایف خود کوتاھی یا تأخیر کنند یا 
 با ناراحتی، منت گذاشتن و آزار دادن کاری کنند.

 حیض ھمبستری در زمان
با زنش ھمبستری کند، اگر کسی   برای مرد حرام است که در عادت ماھیانه -١

ھمبستری کند، مرتکب گناه بزرگی شده و از حدود الھی تجاوز کرده و و قوانین الھی 
را زیر پا نموده است و باید توبه و استغفار نماید و زنی ھم که به شوھرش چنین 

 . ای داده است، باید توبه کند اجازه
برای مرد حرام است که از راه مقعد با زنش ھمبستری کند و الله به مردی که  -٢

کند و مقعد محل خروج نجاست و  با زنش از مقعد ھمبستری کرده است، نگاه نمی
 تنفر است.

تواند با او  وقتی زن از عادت ماھیانه پاک شود و غسل کند شوھر می -٣ 
 ھمبستری نماید.

ْ ٱلّنَِسآَء ِ�  َٔ َو�َۡ� ﴿د: فرمای الله تعالی می ٗذى فَٱۡ�َ�ِلُوا
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض� قُۡل ُهَو أ

 َ ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ َمَرُ�ُم ٱ�َّ
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ  ٱلَۡمِحيِض َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ

ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ  ی حیض (عادت  و از تو درباره« :].٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ
گیری  پرسند، بگو: آن زیان بار است، پس در حالت قاعدگی از زنان کناره ماھیانه زنان) می

که پاک شدند و غسل کردند. از  نزدیکی نکنید؛ تا پاک شوند، پس ھنگامیھا  آن کنید، و با
آمیزش کنید، به راستی که الله توبه کنندگان را ھا  آن مان داده، باجا که الله به شما فر ھمان

 ».دارد دارد و (نیز) پاکان را دوست می دوست می

 احکام زن دوم 
ای ازدواج نماید، سنت است که  ھر مردی که در ازدواج مجدد با دختر باکره -١

اما اگر ازدواج ھایش تقسیم نماید.  ھفت شب نزد او بماند و سپس نوبت شب را بین زن
مجدد با زن بیوه باشد، سه شب نزد او بماند و سپس نوبت شب را بین زنانش تقسیم 
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ی خود بماند و سپس به ھمین  کند و اگر خواست ھفت شب نزد ھمسر جدید بیوه
 اندازه نزد دیگر ھمسرانش برود و بعد از آن نوبت را بین ھمسرانش تقسیم نماید. 

بعد از اینکه با او ازدواج کرد، سه شب  ج سول اللهروایت است که ر ل ام سلمه
ات کم ارزش نیستی، اگر  نزدش ماند، و فرمود: بدان که تو نزد (شوھر و) خانواده

مانم، و اگر ھفت شب نزد تو بمانم؛ نزد دیگر زنانم نیز  بخواھی تا ھفت شب پیش تو می
 ھفت شب خواھم ماند). 

وھرش غریبه است و به خاطر جدایی از ھمسر باکره بر خالف بیوه، برای ش -٢
تری به ھمراھی و  کند به ھمین دلیل نیاز بیش اش احساس غربت و تنھایی می خانواده

نس گرفتن برطرف شدن ترس و وحشت دارد. 
ُ
 أ

 جمع ھمسران در یک منزل
ی مستقلی فراھم نماید و جایز  در اصل باید مرد برای ھریک از ھمسرانش خانه

 متعددی را در یک منزل جمع کند مگر با رضایت خودشان؛ زیرانیست که ھمسران 
تر  حسادت بین زنان شدید است و با جمع کردن زنان در یک منزل این حسادت بیش

ویژه در زمانی که فرزندان زیاد شوند. به این ترتیب برای شوھر بھتر این ه خواھد شد، ب
است که برای ھریک از ھمسران خود منزلی فراھم نماید و به نوبت نزد ھمسرانش 

 برود و نیز جایز است که برای خودش منزلی بگیرد و ھمسرانش نزد او بیایند. 
شان  نگھدارد مگر با رضایت و برای شوھر جایز نیست که دو ھمسر را در یک منزل

و مرد حق ندارد با یکی از ھمسرانش به مسافرت برود مگر با قرعه کشی، اگر در یک 
 وویش را ببرد. سفر یک ھمسرش را برده است در سفر دیگر ھَ 

و ھرکس دو زن داشته باشد یکی را بر دیگری ترجیح دھد، روز قیامت درحالی 
 شود که نیمی از بدنش فلج خواھد بود.  حشر می

 عدالت بین زنان
واجب است که مرد در نفقه، مسکن، رفتار و نوبت شب بین ھمسرانش عدالت را 

د، بھتر است رعایت کند. البته در ھمبستری رعایت عدالت واجب نیست اگر ممکن باش
تر دوست داشته  که در ھمبستری ھم عدالت را رعایت نماید و اگر قلبا یکی را بیش

به اختیار خودش نیست. البته باید تالش کند خودش را به  باشد ایرادی ندارد؛ زیرا
 رعایت عدالت ھرچه بھتر نزدیک نماید و در آنچه در اختیار دارد، از الله بترسد.
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ْ َ�ۡ�َ ٱلنَِّسآءِ َولَۡو َحَرۡصُتۡمۖ فََ� ﴿ماید: فر الله تعالی می -١ ن َ�ۡعِدلُوا
َ
ْ أ َولَن �َۡسَتِطيُعٓوا

َ َ�َن َ�ُفوٗر�  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ْ َوَ�تَُّقوا ْ ُ�َّ ٱلَۡمۡيِل َ�َتَذُروَها َكٱلُۡمَعلََّقةِ� �ن تُۡصلُِحوا تَِميلُوا
توانید (از نظر محبت قلبی)  شید، ھرگز نمیو ھر چند حریص با« :].١٢٩[النساء:  ﴾١٢٩رَِّحيٗما

در میان زنان عدالت برقرار کنید. پس یکسره به سوی یکی میل نکنید، که دیگری را بال تکلیف 
 ».ی مھربان است رھا کنید، و اگر راه اصالح پیش گیرید، و پرھیزگاری کنید، الله آمرزنده

�َّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ْ َما َطاَب  �ۡن ِخۡفُتۡم � ْ ِ� ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ فَٱنِ�ُحوا ُ�ۡقِسُطوا

ۡو َما َملََكۡت 
َ
ْ فََ�ِٰحَدةً أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
لَُ�م ّمَِن ٱلنَِّسآءِ َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ �َّ َ�ُعولُوا
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
در حق دختران یتیم و اگر ترسیدید که «: ].٣[النساء:  ﴾٣�

صرف نظر کنید و) با زنانی (دیگر) که مورد ھا  آن نتوانید عدالت را رعایت کنید، (از ازدواج با
پسند شماست دو دو، و سه سه، چھار چھار، ازدواج کنید. پس اگر بیم دارید که نتوانید 

نمایید) این (کار) ھایید (اکتفا  عدالت کنید، به یک (زن) یا به آنچه (از کنیزان) که مالک آن
 ».تر است به اینکه ستم نکنید نزدیک

 احکام تقسیم نوبت شب بین ھمسران
بر ھر مرد صاحب تشخیص، بیمار یا سالم، واجب است که در تقسیم، نوبت  -١

شب را رعایت کند، اگر مرد بیمار بود و رعایت نوبت شب سخت بود از ھمسران خود 
کشی نماید و نزد  بماند، اگر قبول نکردند قرعهھا  نآ ی یکی از اجازه بگیرد که در خانه

 یکی بماند.
ووی خود بخشید یا اگر یکی از زنان با ھماھنگی شوھرش نوبت خود را به ھَ  -٢

 جای او نزد یکی دیگر از ھمسرانش برود، ایراد ندارد.ه اختیار را به شوھرش داد که ب
ی یکی از زنانش که نوبتش  انهتواند در روز به خ اگر مردی چند ھمسر دارد، می -٣

نیست برود و بدون ھمبستری با او بازی و.... نماید و احوالش را بپرسد و شب به خانه 
 آن ھمسرش برود که نوبتش است.

ی شوھرش به مسافرت برود یا از رفتن به مسافرت با  اگر زنی بدون اجازه -٤
نافرمان است از نوبت  راشوھرش سرباز زند یا شب در رختخواب با شوھرش نخوابد؛ زی

 گردد. شب و نفقه محروم می
خواست به سفر برود،  می ج کند که: (ھرگاه، رسول الله روایت می ل عایشه

افتاد، او را ھمراه  کرد. و قرعه به نام ھرکس می میان ھمسران خود، قرعه کشی می
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ود، یک نزد ھریک از ھمسران خ ج برد. و (قابل یاد آوری است که) پیامبر خود می
به  ج نوبت خود را برای خوشنودی رسول الله ل ماند. اما سوده شبانه روز می

 ١عایشه بخشید).
اگر مردی که بیش از یک زن دارد به زندان بیفتد [و به اصطالح بند باز باشد  -٥

تواند به خانه بیاید] اگر ممکن بود نوبت را رعایت نماید. اما اگر ممکن نبود  که می
ھا به خانه بیایید عدالت بین  توانست در برخی شب شود، اگر می ساقط میرعایت نوبت 

 ھمسرانش را رعایت کند.
اگر زن به زندان بیفتد و برای شوھرش امکان رفتن به نزدش وجود داشته باشد، 

 شود. عدالت را رعایت کند اما اگر ممکن نباشد، حق این زن ساقط می
که در امان باشد، اما  ا رعایت کند به شرط ایناگر زنی دیوانه باشد باید نوبتش ر -٦

 اش به حدی باشد که برای شوھر امنیتی نباشد، نوبتی ندارد. اگر دیوانگی
اگر مردی با ھمسرانش به مسافرت برود باید در مسیر راه در ھنگام استراحِت  -٧

ندند، وقت خود را بین ھمسرانش تقسیم نماید. اگر در جایی چند روز ما -کم یا زیاد -
 مثل زمان مقیم بودن نوبت شب را رعایت کند.

اگر مردی با یکی از زنانش به قید قرعه مسافرت نمود در ھنگام بازگشت  -٨
ھایی را که با این زنش بوده قضایی ندارد که نزد دیگر ھمسرانش بماند بلکه نوبت  شب

 را از ھمان زمان قبل سفر به ترتیب رعایت کند.
ی  ی شوھرش به مسافرت برود، نوبتی ندارد و اگر به اجازه زهاگر زنی بدون اجا -٩

ی شوھر برای انجام  شوھر به سفر حج یا عمره یا .... برود نوبتی ندارد. اما اگر با اجازه
ھایی که نبوده نزد این زنش بماند.  کار شوھرش برود در ھنگام بازگشت به تعداد شب

 ران برود نوبت ندارد.اما اگر با اجازه شوھر برای انجام کار دیگ
نوبت  ،زن اھل کتاب نیز در تقسیم نوبت حکم زن مسلمان را دارد اما کنیز -١٠

 خاصی ندارد. 

 وقت معتبر در تقسیم نوبت بین زنان
که شب کار است  که روز کار است شب را بین زنانش تقسیم کند و کسی کسی

 روزھا را بین زنانش تقسیم نماید. 

                                           
 ).١٤٦٣) و این متن بخاری است، مسلم (ش:٢٥٩٣. متفق علیه: بخاری (ش:١
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پاک یا عادت ماھیانه باشد، نزدش برود. اگر زنان خودشان  در تقسیم برای زن اگر
توافق کردند که در ھنگام عادت ماھیانه یا بیماری شوھر نزدشان نرود جایز است. در 
تقسیم نوبت برای زن بزرگ سال و کم سن سال فرقی ندارد. البته اگر خود زن از 

 نوبتی ندارد. نوبت خود گذشت، سھمی در نوبت شب ندارد. و زن مطلقه رجعی

 بازگشت شوھر از مسافرت
ی خندان  ه برای شوھر سنت است که با بدنی تمیز، لباسی زیبا، بوی خوش و چھر

 به خانه برگردد. 
اش  خبر و ناگھانی به خانه بر نگردد، بلکه به خانواده و سنت است که شوھر بی

ش استقبال کند و رسد، تا زنش با بھترین آرایش از شوھر اطالع دھد که چه زمانی می
 موی خود را شانه زند و خود را آرایش نماید.

 کند که از ھمسرش تقاضای ھمبستری دارد و قبول نمی کسی
 بر زن حرام است که تقاضای ھمبستری شوھرش را رد کند مگر با عذر معتبر شرعی. 

که مردی ھمسرش را به  فرمود: (ھنگامی ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره
رختخوابش فرا خواند و ھمسرش از آمدن امتناع ورزید، فرشتگان او را تا صبح لعنت 

 ١کنند). می

 حکم مصافحه با زن بیگانه (نامحرم)
مصافحه و خلوت نمودن با زن بیگانه حرام است و منظور از زن بیگانه کسی است 

 که ھمسر و محرم مرد نباشد.
با رابطه نسبی یا رضاعی یا ھا  آن ظور از محرم مرد، زنانی ھستند که ازدواج باو من

 مصاھرت(روابط ازدواج) حرام ابدی باشد.
ھای مرد مانند دیگر نامحرمان  ھا، پسر عموھا، پسر خاله بر برادران، عموھا، دایی -١

ھای  پسر خالهھا، پسر عموھا،  بیگانه جایز نیست که با ھمسران برادران، عموھا، دایی
 ھا محرم زن مرد نیستند. خود مصافحه نمایند؛ زیرااین

برای ھیچ مرد جوان یا پیر جایز نیست که با زن بیگانه و نامحرمی برابر است  -٢
 که جوان یا پیر باشد، با پرده یا بدون پرده مصافحه نماید و بدتر از این بوسیدن است.

                                           
 ).١٤٣٦) و این متن بخاری است، مسلم (ش:٥١٩٤. متفق علیه: بخاری (ش:١
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فرمود: (من با زنان  ج الله کند که رسول روایت می ل امیمه بنت رقیقه
  ١کنم). [نامحرم] مصافحه نمی

بر زن مسلمان حرام است که با مردان بیگانه و نامحرم مصافحه نماید و نیز بر  -٣
 زن حرام است که به تنھایی با مردی نامحرم مانند: راننده و .... سوار ماشین شود.

 مسافرت زن بدون محرم
محرم به مسافرت برود، فرقی ندارد که  بر زن مسلمان حرام است که بدون

 مسافرت با ماشین، ھواپیما، کشتی، قطار یا دیگر وسایل نقلیه باشد. 
فرمود: (زن مسافرت نکند، مگر اینکه   ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عباس

محرمی ھمراھش باشد، ھیچ مردی بر زن وارد نشود، مگر اینکه ھمراه او، یکی از 
  ٢محارم باشد).

 شرایط حجاب شرعی
 برای حجاب شرعی رعایت شرایط ذیل الزامی:

ی زخیمی باشد که زیر  حجاب شرعی آن است که تمام بدن زن را بپوشاند، با پارچه
ما یا اندامی، پارچه زینتی نباشد که جلب توجه ن آن دید نشود، گشاد باشد نه تنگ بدن

شند، لباس شھرت نباشد، با لباس کند، از عطر و مواد خوشبو کننده استفاده نکرده با
 مردان و کفار مشابھت نداشته باشد و عکس صلیب و دیگر تصاویر روی لباس نباشد. 

 حکم حجاب شرعی
رعایت حجاب شرعی بر تمام زنان مسلمان بالغ واجب است و به این صورت است 

ھا ھا، موھا، گردن، قدم و ساق پاھا و ساعد که زن تمام بدن خود اعم صورت، دست
 را به فتنه نیندازد.ھا  آن و.... را از چشم مردان نامحرم بپوشاند تا

که محرم او نیستند، مانند: شوھر  بر زن واجب است که خود را از تمام کسانی
محارمش ھا  این ھا و دیگر نامحرمان.... بپوشاند؛ زیرا خواھر، پسر عموھا، پسر خاله

نیستند. البته در ھنگام نیاز که محرمی ھمراھش باشد، جایز است که حجاب را از 
 صورتش برای پزشک معالج یا قاضی و.... بردارد. 

                                           
 ).٢٨٧٤ش:( ماجه ابن و )٤١٨١ش:( نسائی: صحیح. ١
 ).١٣٤١ش:( مسلم و ،این متن بخاری است و) ١٨٦٢ش:( بخاری :علیه متفق. ٢
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ھا و.... با مردان  و برای زن جایز نیست که در محیط کار، مدارس، بیمارستان
ھای  دن قسمتطور که خودنمایی، آشکار نمو نامحرم رفت و آمد داشته باشد. ھمان

ھای زن برای غیر شوھرش، به دلیل  انگیز بدن و برداشتن حجاب از زیبایی  فتنه
 ھا، رواج گناه و فساد در بین اھل ایمان درپی دارد، حرام است.   فتنه

ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا فَۡ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
لُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب�  َٔ �َذا َس�

ۡطَهُر لُِقلُو�ُِ�ۡم َوقُلُو�ِِهنَّ  َ�ٰلُِ�مۡ 
َ
که چیزی (از وسایل زندگی  و ھنگامی« ].٥٣[األحزاب:  ﴾أ

ھای  به عاریت) خواستید، پس از آنان (زنان پیامبر) از پشت پرده بخواھید، این (کار) برای دل
 ».تر است ھای آنان پاکیزه شما و دل

َها ٱ�َّ ﴿فرماید:  و الله تعالی می -٢ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َ�ٰٓ

َ
ِ�ُّ قُل ّ�ِ

ُ َ�ُفوٗر�  ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِهِنَّ

ن بگو: ای پیامبر! به ھمسرانت و دخترانت و زنان مؤمنا« ].٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩رَِّحيٗما
ھایشان را بپوشانند)  چادرھای خود را بر خویش فرو افکنند، (و با آن سر و صورت و سینه«

ی مھربان  تر است تا شناخته شوند؛ پس مورد آزار قرار نگیرند، و الله آمرزنده این مناسب
  ».است

� َوقَۡرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ وَ�ٰ
ُ
َج ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱۡ�

ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۥٓۚ إِ�َّ َ َورَُسوَ�ُ ِطۡعَن ٱ�َّ
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءا�َِ� ٱلزَّ قِۡمَن ٱلصَّ

َ
َوأ

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِهٗ��
َ
به ھای خود بمانید، و  و در خانه« ].٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ٱلرِّۡجَس أ

ھای خود را آشکار نکنید، و نماز را بر پا دارید، و زکات را  ی جاھلیت نخستین زینت  شیوه
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور  بدھید، و الله و پیامبرش را اطاعت کنید، الله قطعًا می

 ». کند و چنانکه باید شما را پاک سازد

 رانندگی زن 
فراوانی عنایت فرموده که فراتر از حساب و شمارش ھای  الله به بندگان خود نعمت

است. و در این زمان به ما نعمت وسایل ارتباط جمعی مانند: صدا و سیما، تلفن ھمراه 
ھا، ھواپیماھا، قطارھا، انواع  ھای مسافرت و حمل و نقل آسان با کشتی و.... و نعمت

برای عموم ھا  این ی از ھمهماشین و.... را داده است که استفاده و سوار شدن و رانندگ
مردان و زنان تا فسادی درپی نداشته باشد، مباح است. اما در صورتی که شر، فساد و 
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ای درپی داشته باشد، واجب است که ممنوع شود. رانندگی (ماشین) زنان در  یا فتنه
ھا و  ھا، شرارت ھای عمومی یکی از ھمین موارد است که فتنه شھرھا، روستاھا، جاده

ھا این است که زن بدون برداشتن  فسادھا از این طریق رواج یافته است. یکی از علت
تواند  ن و کثرت ارتباط داشتن با مردان نامحرم نمیحجاب از صورت در برابر نامحرما

 ھا درپی داشته است.  رانندگی کند و این برای زنان و مردان فتنه
که دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است و ھرچه منجر به حرام شود،  جایی و از آن
ران ی رانندگی داده نشود تا زنان از فاج باشد، واجب است که به زنان اجازه حرام می

ھای فتنه و  ھا در امان بماند و دروازه شان از تمام آلودگی حفظ شوند و ابرو و دامن
 کنند، بسته شود. شری که دامنگیر کشورھایی شده است که زنان رانندگی می

ھا بشنود و به دیگران برساند، نیکوکاری کرده  خیرخواھی  و ھرکس آنچه از این
ھای  ود، به خودش بد خواھد کرد و دروازهاست. و ھرکس از جماعت پیرو حق جدا ش

گشاید و شرایط را برای ترویج فحشا در بین اھل  فتنه را به روی مردان و زنان می
کند مگر آن که بھتر از آن را جایز قرار  گرداند. و الله از چیز منع نمی ایمان فراھم می

 دھد. می

بَۡ�ٰرِهِنَّ َو�َۡحَفۡظَن َوقُل لِّلُۡمۡؤمَِ�ِٰت َ�غۡ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ُضۡضَن ِمۡن �

ٰ ُجيُو�ِهِنَّ   :]٣١[النور:  ﴾فُُروَجُهنَّ َوَ� ُ�بِۡديَن زِ�نَتَُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر مِۡنَهاۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ
فظ شان را ح ھای خود را (از نگاه به نامحرم) فرو گیرند، و شرمگاه و به زنان مؤمن بگو چشم«

کنند، و زینت خود را آشکار نکنند؛ جز آنچه از آن که (طبعًا خودش) نمایان است، و باید 
ھا یشان بیفکنند [تا چھره و گردن و سینه با آن  ھای خود را بر گریبان (اطراف) مقنعه

 ».پوشیده گردد]

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�نَ ﴿فرماید:  و الله تعالی می -٢
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� اتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َ�ٰٓ

ُ َ�ُفوٗر�  ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِهِنَّ

ای پیامبر! به ھمسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «: ].٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩رَِّحيٗما
ھایشان را بپوشانند)  فرو افکنند، (و با آن سر و صورت و سینه چادرھای خود را بر خویش«

  ».ی مھربان است تر است تا شناخته شوند؛ و مورد آزار قرار نگیرند، و الله آمرزنده این مناسب

َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َو�َتَّبِۡع ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
َمۖ َوَسآَءۡت َمِصً�ا�َ  ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنَّ ِۦ َما تََو�َّ  ].١١٥[النساء:  ﴾١١٥ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِنَِ� نَُوّ�ِ
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که پس از آنکه ھدایت (و راه حق) برایش روشن شد؛ با پیامبر مخالفت کند، و از  و کسی«
گذاریم، و او را به جھنم در  راھی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده؛ وا

  ».افکنیم، و بد جایگاھی است

ِيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -٤ ن �َِشيَع ٱلَۡ�ِٰحَشُة ِ� ٱ�َّ
َ
ِيَن ُ�ِبُّوَن أ إِنَّ ٱ�َّ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ِ� َوٱ�َّ ۡ�يَا َوٱ�ِخَرة ِ�ٞم ِ� ٱ�ُّ

َ
قطعا « ].١٩[النور:  ﴾١٩َعَذاٌب أ

در دنیا ھا  آن که دوست دارند فحشا در (میان) مؤمنان رواج یابد، عذاب دردناکی برای کسانی
  ».دانید داند و شما نمی و آخرت است، و الله می

 احکام حاملگی و تولد -١٠
 راز مشابھت فرزند و پسر و دختر شدن

گفت: اگر زن احتالم شود  ج کند که زنی به رسول الله روایت می ل عایشه -١
شود؟ فرمود آری عایشه گفت: دستانت خاک آلود  و آب ببیند، آیا غسل بر او واجب می

فرمود: او را به حال خودش بگذار، [و خطاب به  ج گوید: رسول الله ل باد. عایشه
آن زن فرمود:] آیا مگر جز این است که مشابھت فرزند از ھمین است، وقتی آب منی 

شود و زمانی که آب منی  ھایش می آب منی شوھرش غلبه کند، بچه شبیه داییزن بر 
 ١مرد بر آب منی زن غلبه نماید، بچه شبیه عموھایش خواھد شد).

ایستاده بودم که یکی از علمای  ج کند که کنار رسول الله روایت می س ثوبان -٢
 ج ه سوال کنم. پیامبری [راز مشابھت] بچ ام تا از تو درباره یھودی آمد و گفت: امده

فرمود: (آب منی مرد سفید است و آب منی زن زرد است، وقتی ھمبستری کنند و آب 
شود اما اگر آب منی زن غلبه نماید، به  منی مرد غلبه کند، به فرمان الله بچه پسر می

فرمان الله بچه دختر خواھد شد). یھودی گفت: راست گفتی و قطعا تو پیامبری و 
 ٢رفت.

 لوگیری طبیعی (عزل)حکم ج
برای مرد جایز است که به طور طبیعی از بچه دار شدن ھمسرش جلوگیری کند و 

موجب از دست  آب منی خود را بیرون بریزد. اما بھتر است که این کار را نکند؛ زیرا

                                           
  ).٣١٤. مسلم (ش:١
   ).٣١٥. مسلم (ش:٢
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ترین ھدف نکاح است،  شود و از تکثیر نسل که مھم رفتن لذت کامجویی زن می
 شود. جلوگیری می

 هسقط نطف
ی  در صورت نیاز و عذر معتبر، مباح است که نطفه را قبل از چھل روز با اجازه

 که بر زن ضرری نداشته باشد، با داروی مباح، سقط کنند. شوھر و به شرط این
و باید توجه داشت که سقط از بیم کثرت فرزند یا ناتوانی در تأمین مخارج زندگی یا 

 ظن به الله است.سوء  تربیت فرزندان، جایز نیست؛ زیرا

 ھای جلوگیری استفاده از قرص
فرزند و نسل انسان نعمت بزرگی است که الله با آن بر بندگانش منت نھاده  -١

است و اسالم به داشتن فرزند تشویق و ترغیب نموده است، به این ترتیب مطلقا 
ر جلوگیری جایز نیست. و اگر جلوگیری به ھدف بیم از تأمین مخارج یا ناتوانی د

 سوء ظن به الله است، جایز نیست. تربیت باشد؛ زیرا

ُۡن نَۡرزُُ�ُهۡم �يَّاُ�ۡمۚ إِنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می ۡوَ�َٰدُ�ۡم َخۡشَيَة إِۡمَ�ٰٖق� �َّ
َ
َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ

 نکشید، ماتان را از ترس تنگدستی  و فرزندان« ].٣١[اإلسراء:  ﴾٣١ا َكبِٗ�� ٔٗ َ�ۡتلَُهۡم َ�َن ِخۡ� 
 ».گناه بزرگی استھا  آن دھیم، به راستی کشتن و شما را روزی میھا  آن

شود،  جلوگیری از قدرت بچه دار شدن زن و مرد که عقیم کردن نامیده می -٢
تعدی و تجاوز به حدود الھی و تعطیل دستگاه  حرام است، مگر برای دفع ضرر؛ زیرا

 تولید نسل است.
طور طبیعی ه تواند ب ن پیاپی برای زن ضرر دارد و نمیدر صورتی که حامله شد -٣

زایمان کند یا بیماری دارد که طبق نظر پزشک مورد اعتماد حامله شدن زود ھنگام 
برایش مضر است، در چنین مواردی بر زن مسلمان جایز است که با رضایت شوھرش 

 داروی جلوگیری که برایش ضرر نداشته باشد برای مدت محدودی بخورد.

 درمان فرد عقیم(نازا)
عقیم و نازا بود به عدم توانایی جنسی در حامله نمودن و حامله شدن را گویند. و 

 درمان نازایی با تلقیح مصنوعی با شرایط شرعی معتبر جایز است.
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 احکام تخم گذاری با تلقیح 
 تخم گذاری با تلقیح انواع مختلف و ھر نوع آن حکم خاص خودش را دارد:

از دو تخمک مرد و زن بیگانه حامله شود یا از تخمک زن و تخمک  اگر زنی -١
 مرد بیگانه حامله شود، که زنا و شرعا حرام است.

اگر زنی از تخمک شوھر سابق خود حامله شود که رابطه زن و شوھری با مرگ  -٢
 حرام است.   یا طالق قطع شده،

 باشد. تعار است، حرام میاگر تخمک زوجین را در رحم زنی بیگانه بگذارند که مس -٣
اگر تخمک زوجین را در رحم زن دیگر مرد با تلقیح داخلی یا خارجی بگذارند،  -٤

 این نیز حرام است.
اگر تخمک زوجین را در رحم ھمسر دیگرش که عقیم نیست با تلقیح داخلی یا  -٥

ای بگذارند و سپس به رحم خود زن منتقل نمایند، چنین عملی خطرھا  خارجی با لوله
و مشکالتی دارد با این حال برای فرد مجبور، مباح است و در ھنگام ضرورت به 

ن وضعی روبرو شود باید از عالم یا فرد ی نیاز جواز دارد. و فردی که با چنی اندازه
فرماید:   صاحب نظر مورد اعتماد از نظر دینداری و علمی خود بپرسد. الله تعالی می

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
دانید از  پس (ای مردم) اگر نمی« ].٤٣[النحل:  ﴾لُٓواْ أ

گاھاِن) اھل کتاب بپرسید  ».(آ

 ی زنمدت حاملگ
باشد و بسی  کمترین مدت حاملگی شش ماه است و نھایت مدت حاملگی نه ماه می

تر این  افتد. اگر بیش ای به تأخیر می افتد که وضع حمل چند ھفته اوقات اتفاق می
وضع حمل به تأخیر بیفتد بسیار نادر است و نادر حکم خاصی ندارد، در نتیجه برای 

 لیل معتبر دارد.ثبوت نسب، میراث و.... نیاز به د

 حکم ایجاد تغییر در جنین 
شان کامل شود، جایز نیست  وقتی جنین پسر یا دختر در داخل رحم اعضای خلقت

که برای تغییر دادن یکی بر دیگری کاری یا تغییراتی ایجاد شود و ھرکس برای تغییر 
 اخلقت جنین ھر تالش و کاری بکند، مرتکب گناھی شده که مستحق عذاب است؛ زیر

 این کار تغییر خلقت الھی و تعدی بر جنین و حرام است.
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ھای پسر و دختر بودن وجود داشته باشد،  و در اعضای بدن ھر نوزادی که نشانه
ھای پسر بودن غلبه دارد، جایز است که از طریق  قابل بررسی است، اگر نشانه

ند تا مشکل بر درمانی به درمان بچه بپرداز  کارھای پزشکی با جراحی یا ھرمون راه
 ھا دختر بودن غلبه داشت نیز حکم به ھمین صورت است.   طرف شود و اگر نشانه

 انواع حاملگی
شود، اگر زمان بسته شدن  به امر الھی در ھر ماه از بدن زن یک تخمک آزاد می -١

ترکیبی   نطفه مقدر شده باشد و با تخمک مرد جفت و زن حامله شود، این ھمان نطفه
 رد و زن است.از تخمک م

ھا به این صورت است که در ھر سال یک فرزند به دنیا  ترین تولد زن بیش -٢
آورند و گاھی دو فرزند پسر دو قلو و گاھی دو دختر دوقلو و گاھی یک پس و یک  می

آورند و بیس اوقات ھم ممکن است از زنی سه قلو به دنیا بیاید و چه  دختر به دنیا می
 چه به دنیا نیاورد.بسا که زنی باشد که ب

 دو قلوھا بر دو نوع ھستند
شود و  اول: یک تخمک از یک طرف با دو تخمک از طرف دیگر ترکیب و جفت می

 آیند.  دو تا فرزند دو قلو کامال مشابه ھمدیگر به دنیا می
دوم: دوقلوھایی که با ھم مشابھتی ندارند و این به فرمان الله دو تخمک از یک 

شود و دوقلوی غیر شبیه شکل  طرف با دو تخمک دیگر از طرف مقابل جفت می
ھای سه  گیرد. پاک و منزه است الله علیم و قدیری که ھرچه بخواھد در تاریکی می

 کند.  ای می مرحله

ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ فََجَعۡلَ�ُٰه ﴿ فرماید: الله تعالی می - ١
َ
�َ�َٰن ِمن �ُّۡطَفٍة أ إِنَّا َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ

به راستی ما انسان را از نطفۀ مختلطی آفریدیم، او را « ].٢[اإلنسان:  ﴾٢َسِميَعۢ� بَِصً�ا
 ».آزماییم و شنوای بینا قرار دادیم می

َ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ٢ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َّ ۚ َ�َهُب لَِمن ّ�ِ �ِض� َ�ۡلُُق َما �ََشآُء
َ
َ�ِٰت َوٱۡ�

ُكورَ  ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَراٗنا �َ�ٰٗثاۖ َوَ�ۡجَعُل َمن �ََشآُء َعقِيًماۚ  ٤٩�ََشآُء إَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب لَِمن �ََشآُء ٱ�ُّ
َ
أ

باشد،  است از آن الله می ھا و زمین آنچه در آسمان« ].٥٠-٤٩[الشوری:  ﴾٥٠إِنَُّهۥ َعلِيٞم قَِديرٞ 
بخشد، و به ھرکس بخواھد پسر  آفریند، به ھرکس بخواھد دختر می ھرچه را بخواھد می
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گرداند،  دھد، و ھرکس را که بخواھد عقیم می با ھم می - ھردو - بخشد. یا پسر و دختر می
 ».بطور قطع او دانای قادر است

 انواع تولد
 در زمان ما سه نوع تولد وجود دارد:

تولد طبیعی که اصل بر ھمین و اکثر تولدھا به این صورت است. تولد با عمل 
شود و تولد با کمک پزشک مامایی که با فشار آوردن بر  جراحی که سزارین نامیده می

شود و این در زمانی است که به دلیل بزرگی جنین یا منحرف  شکم مادر بچه متولد می
 شود. بودن مسیر آن نیاز این پیدا می

اگر جنین در شکم مادر بمیرد و امکان بیرون آمدن آن نباشد، جایز است که برای 
حفظ جان مادر او را تکه تکه بیرون بیاورند و بعد از بیرون آوردن اعضای بدنش را 
جمع کنند و غسل دھند و کفن کنند و بر او نماز بخوانند و دفن کنند و این به 

 اقتضای ضرورت است.

َ َ�ُفورٞ ﴿فرماید:  الله تعالی می  َ�َمِن ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� إِنَّ ٱ�َّ
ھا) ناچار شود، در  و اگر کسی (برای حفظ جان خود به خوردن آن« ].١٧٣[البقرة:  ﴾رَِّحيمٌ 

 ». ی مھربان است ندهصورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، پس گناھی بر او نیست. الله آمرز

 تولد مصنوعی
الله جنین را در شکم مادرش آفریده و خروج آن را نیز به رحمت خود آسان نموده 

افتد که باید از تولد مصنوعی قبل از زمان تولد به خاطر  است. اما گاھی اتفاق می
کند، استفاده کنند. و پزشک یا مامایی که  خطری که بچه و مادرش را تھدید می

این کار  به ص و جراح زنان و زایمان است به ھدف سالم ماندن مادر و بچه اقداممتخص
کند. اما اگر خطر شدید باشد واجب است که برای حفظ جان مادر و بچه از تولد  می

 که برای مادر ضرری نداشته باشد. مصنوعی استفاده نمایند البته به شرط این
ای که برای مادر و بچه خطر دارد،  بچهو استفاده از تولد مصنوعی در ھنگام تولد 

 واجب است.
اگر زمان تولد به تأخیر بیفتد و استفاده از تولد مصنوعی برای مادر و بچه ضرر 

 نداشته باشد، جایز است که از این راه اقدام به تولد بچه کنند.
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و اگر جنین در داخل شکم مادر بمیرد و بیرون نشود، جایز است که از راه تولد 
 ی مرده از شکم مادر کنند.  عی یا سزارین اقدام به درآوردن بچهمصنو

َ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما﴿ فرماید: الله تعالی می نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
 ].٢٩[النساء:  ﴾٢٩َوَ� َ�ۡقتُلُوٓاْ أ

 ».و خودتان را نکشید، که قطعا الله به شما مھربان است«

 ن)عمل جراحی برداشتن جنین (سزاریَ 
سزارین به این صورت است که جنین را با جراحی نمودن شکم مادر از رحم بر 

دارند. سزارین در صورتی جایز است که مادر یا جنین در خطر باشند و راه دیگری  می
الله که  وجود نداشته باشد اما بدون ضرورت جایز نیست که اقدام به سزارین کنند؛ زیرا

 ا نیز آسان خواھد کرد. جنین را آفریده است بیرون آمدنش ر

ۡ�َفَرهُۥ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ٓ أ �َ�ُٰن َما ٍء َخلََقُهۥ ١٧قُتَِل ٱۡ�ِ ّيِ َ�ۡ

َ
مِن  ١٨مِۡن أ

َرهُۥ ۡطَفٍة َخلََقُهۥ َ�َقدَّ هُۥ ١٩�ُّ َ بِيَل �َ�َّ ۡ�َ�َهُۥ ٢٠ُ�مَّ ٱلسَّ
َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
ُ�مَّ إَِذا َشآَء  ٢١ُ�مَّ أ

هُۥ َ�َ�
َ
مرگ بر (این) انسان، چقدر ناسپاس است؟! (الله) او را از چه « ].٢٢-١٧[عبس:  ﴾٢٢أ

چیز آفریده است؟ او را از نطفه (به ظاھر نا چیز) آفریده است، آنگاه او را موزون ساخت. 
سپس راه [تولد او] را برایش آسان نمود. آنگاه (بعد از پایان عمر) او را میراند، پس او را در قبر 

 ».انگیزد سپس ھرگاه که بخواھد او را (از قبر) بر می(پنھان) کنند. 

 حکم مژده دادن به تولد فرزند
برای فرد مسلمان جایز است که برای خوشحال نمودن برادر مسلمان خود مبادرت 

ای را  برساند. شایسته است که تولد بچه به او کند ورزد و خبری که او را خوشحال می
ریک بگوید و برای بچه دعای خیر کند و پدرش را لطف کرده است، تب او که الله به

َ�َٰزَ�رِ�َّآ ﴿»  فرماید: د. و الله تعالی میجا آوَر ه کند که شکر این نعمت الھی را ب ییادآور
ا ُۥ ِمن َ�ۡبُل َسِمّيٗ َك بُِغَ�ٍٰ� ٱۡسُمُهۥ َ�َۡيٰ لَۡم َ�َۡعل �َّ ُ را ای زکریا! ما تو « ].٧[مریم:  ﴾٧إِنَّا نُبَّ�ِ

دھیم که نامش یحیی است، (که) پیش از این ھم نامی برای او قرار  ه پسری بشارت میب
 ».ایم نداده

 وقت نامگذاری نوزاد
 ب و او را نامگذاری کنند.اسنت است که در روز تولد برای بچه اسمی انتخ -١
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فرمود: دیشب برایم فرزندی  ج کند که رسول الله روایت می س انس بن مالک
 ١اری کردم).ذمتولد شد و او را به اسم پدرم ابراھیم نامگ

خیر نیندازند البته اگر ابھتر است که نامگذاری بچه را از روز ھفتم تولدش به ت -٢
 خیر افتاد جواز دارد.ابه بعد از این ھم به ت

شود  متولد می فرمود: (برای پسری که ج کند که رسول الله روایت می س سمره 
عقیقه انجام دھید، حیوانی را برای او ذبح کنید و آنچه باعث اذیت او است از او دور 

باشد، روز ھفتم برای او ذبح کنند و سرش را  می اش  ای در گرو عقیقه کنید. ھر بچه
 ٢بتراشند برایش اسمی تعیین کنند).

 نامگذاری نوزاد
رین اسم در نزد الله انتخاب شود. ت سنت است که برای نوزاد بھترین و محبوب

مانند: عبدالله، عبدالرحمن و.... اسمی را انتخاب کنند که معنای بندگی برای یکی از 
ھای نیکویی الله را داشته باشد مثل عبدالعزیز، عبدالملک و.... یا نام یکی از انبیاء   اسم

برای فرزند خود انتخاب و رسوالن را برای بچه انتخاب نمایند یا اسم یکی از صالحان را 
کنند.... یا اسم را انتخاب نمایند که توصیف صادقی برای انسان باشد مثل یزید، حسن 

ھای حرام برای فرزند خود انتخاب کرده بودند واجب است که تغییر   و.... اگر از اسم
ین طور مثال اگر عبدالدار گذاشته بودند به عبدالله تغییر دھند و اگر عبدالحسه دھند ب

گذاشته بودند به حسین تغییر دھند... و اگر حمار(االغ) گذاشته بودند به اسد(شیر) 
 تغییر دھند و....

 ترین فرزندش باشد.  سنت است که کنیه فرد به اسم بزرگ
عقیقه: منظور از عقیقه حیوانی مثل گوسفند است که به خاطر تولد فرزند و به نیت 

 شود. رضای الله ذبح می
صفت حیوان عقیقه مثل قربانی است با این تفاوت که در عقیقه احکام سن و 

شریک دادن جایز نیست بلکه گوسفند، گاو یا شتری که عقیقه کنند فقط از طرف یک 
 نوزاد جایز است.

                                           
  ).٢٣١٥. مسلم (ش:١
 ).٢٨٣٨و این متن احمد است، و ابوداود (ش: )٢٠١٨(ش: . صحیح: احمد ٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٣٢٦

 

کند، به این ترتیب وقتی فرزندی زنده به   عقیقه با تولد فرزند مشروعیت پیدا می
 یقه کنند.دنیا بیایید، سنت است که از طرف او عق

عقیقه سپاسگذاری از الله به خاطر نعمت فرزند جدید و قربانی برای نوزاد و عبادتی 
 برای الله است.

اری زتر و احسانی از جانب الله است، باید شکرگ  بزرگ یو از آن جایی که پسر نعمت
تر باشد به ھمین دلیل عقیقه از طرف پسر دوتا و از طرف  به مناسبت تولد آن بیش

 یکی است. دختر

 عقیقه و وقت آن
عقیقه سنت مؤکده است که از طرف پسر دوتا و از طرف دختر یکی در روز ھفتم 
ذبح کنند و برای بچه اسمی انتخاب نمایند و سرش را بتراشند، اگر به ھر دلیل یا 

خبری نتوانستند، در روز ھفتم ذبح کنند، در ھر وقتی که توانستند ذبح  عذری یا بی
اگر بدون عذر ذبح نکرده باشد و وقت آن از دست رفته باشد بازھم ذبح نمایند حتی 

 ک کنند.یکنند و سنت است که نوزاد را با خرما یا مانند آن تحن
در مورد عقیقه سوال کردم،  ج کند که از رسول الله روایت می ل را ام کرز

عقیقه ذبح  عنوانه فرمود: (برای پسر دو گوسفند مثل ھم، و برای دختر یک گوسفند ب
 ١شوند). می

 ناسازگاری در زندگی زناشویی و راه درمان آن  -١١
ناسازگاری  نشوز (ناسازگاری): منظور از ناسازگاری این است که زن با شوھرش سر

 داشته باشد و در اموری که اطاعت از شوھر واجب است، نافرمانی کند.
ست، اطاعت کند، ناسازگاری زن این است که از شوھرش در اموری که واجب ا

 کند.  نافرمانی می
ناسازگاری مرد این است که حقوق زن را رعایت نکند و وظایف مردانگی خود را 

 انجام ندھد.
ھا بر عدم رغبت در انجام وظایف خود سرشته شده است   واقعیت این است که نفس

 و حریص ھستند که حقی که بر علیه اوست انجام ندھد.

                                           
 )، و این متن ترمذی است.١٥١٦) و ترمذی (٢٨٣٦. صحیح: ابوداود (ش:١
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گرداند و موجب ریشه کردن و تغییر دادن   ش را آسان میو از آنچه که صلح و ساز
شود، تمرین گذشت و پذیرش حقی است که بر علیه فرد باشد و   این اخالق زشت می

قانع شدن به حقی که به نفعش است، صبر، گذشت و بخشش است. در نتیجه امور 
گیرد، ھمدیگر را   شود و زندگی زناشویی سروسامان می زندگی اصالح می

 شود.  ھا برطرف می  دارند و کینه  می  وست د

� لَُّ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می ۡوَ�ِٰدُ�ۡم َعُدّوٗ
َ
ۡزَ�ِٰجُ�ۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنَّ ِمۡن أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ْ َوَ�ۡغفُِروا ْ َوتَۡصَفُحوا ای « ].١٤لتغابن: [ا ﴾١٤فَٱۡحَذُروُهۡمۚ �ن َ�ۡعُفوا
تان دشمنان شما  تان و فرزندان اید! به راستی (بعضی) از ھمسران که ایمان آورده کسانی

گمان الله  برحذر باشید، و اگر عفو کنید، و چشم بپوشید، و ببخشید، بیھا  آن ھستند، پس از
 ».ی مھربان است آمرزنده

 ناسازگاری
ظلم و عدم رعایت حقوق دیگری حرام منظور از نشوز ناسازگاری است که به دلیل 

توجھی نمود و بیم آن داشت که از او  است، اگر زنی از شوھرش احساس بیزاری یا بی
جدا شود، حق دارد که برخی از حقوقی که بر شوھر دارد مثل نوبت شب، نفقه، لباس 

این از  نیست.ھا  آن تواند این را از زنش بپذیرد و گناھی بر  و.... بگذرد و مرد نیز می
 جدایی، درگیری و جدال ھر روز بھتر است.

ۡو إِۡعَراٗضا فََ� ُجَناَح ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َ�ۡعلَِها �ُُشوًزا أ

َ
�ِن ٱۡمَرأ

ۚ �ن  حَّ نُفُس ٱلشُّ
َ
ۡحِ�َِت ٱۡ�

ُ
ۗ َوأ ۡلُح َخۡ�ٞ ۚ َوٱلصُّ ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحا

َ
ٓ أ ُ�ِۡسنُواْ َعلَۡيِهَما

َ َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ�� و ھرگاه زنی از شوھرش بیم بد « ].١٢٨[النساء:  ﴾١٢٨َوَ�تَُّقواْ فَإِنَّ ٱ�َّ
رفتاری یا رویگردانی را داشته باشد، بر آنان گناھی نیست که میان خود آشتی و صلح برقرار 

اند، و اگر نیکوکاری کنید و  سرشتهکنند، و صلح و آشتی بھتر است. (ولی) انسانھا با بخل 
گاه است پرھیزگار باشید، قطعا الله به آنچه می  ».کنید آ

 صفت زن ناسازگار
ھای ناسازگاری دید شد به صورت که به رختخواب مرد نرود   ھرگاه از زن نشانه -١

دھد، او را نصیحت   یا اجازه ھمبستری ندھد یا با ترشرویی یا تنفر جواب شوھرش را می
تر او را ادب و تنبیه کند، اگر بازھم بر   ھای آسان  ند و از عذاب الله بترساند و به روشک
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ناسازگاری اصرار ورزید، به ھر اندازه که خواست او را در بستر خواب ترک کند و تا 
 تر از سه روز با او حرف نزند. کم

تنبیه بدنی  تر از ده شالق اگر باز ھم ناسازگاری کرد او را با زدن خفیف کم -٢
کند، البته به صورتش نزند و دشنامش ندھد، اگر به ھدف رسید و زنش از او اطاعت 
کرد که از سرزنشش دست بردارد و به او گذشت کند و به نرمی با او رفتار نماید و 

 در عمل به او خوبی کند.  و تر احترامش را بگیرد و با زبان بیش

ٰ َ�ۡعٖض ٱلرَِّجاُل قَ ﴿فرماید:  الله تعالی می ُ َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َل ٱ�َّ ُٰموَن َ�َ ٱلّنَِسآءِ بَِما فَضَّ َّ�
 �ِٰ ۚ َوٱ�َّ ُ ٰلَِ�ُٰت َ�ٰنَِ�ٌٰت َ�ٰفَِ�ٰٞت لِّۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱ�َّ ۡمَ�ٰلِِهۡمۚ فَٱل�َّ

َ
ْ ِمۡن أ نَفُقوا

َ
ٓ أ َو�َِما

َطۡعَنُ�ۡم فََ� َ�ۡبُغواْ َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِ� 
َ
ۖ فَإِۡن أ ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡ�ِ�ُوُهنَّ

ا َكبِٗ�� َ َ�َن َعلِّيٗ مردان بر زنان سر پرستی و « ].٣٤[النساء:  ﴾٣٤َعلَۡيِهنَّ َسبِيً�ۗ إِنَّ ٱ�َّ
 مدیریت دارند، به خاطر  آن که الله برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، و (نیز) به خاطر 

کنند. پس زنان صالح، فرمانبردارند، (و) به پاس آنچه الله (برای  شان خرج می آن که از اموال
کنند. و زنانی را  آنان) حفظ کرده، (اسرار و حقوق شوھران خود) را در غیبت (آنان) حفظ می

ایشان  بیم دارید، پند و اندرزشان دھید، (اگر فرمانبردار نشد) در بستر ازھا  آن که از نافرمانی
دوری کنید، (و اگر تأثیر نکرد) آنان را بزنید، پس اگر از شما اطاعت کردند، ھیچ راھی برای 

 ».ی بزرگ است مجویید، (بدانید) که الله، بلند مرتبهھا  آن (سرزنش و) تعّدی بر
کرد که دیگری در حق او ظلم روا  در صورتی که ھریک از زوجین ادعا می -٣

که  جانبی خود و بدرفتاری اصرار داشت تا جاییه گاری و حق بدارد و زن بر ناساز می
ی زن   ، قاضی دادگاه داوری از خانواده  شان سخت شده بود  امکان صلح و سازگاری بین

ی شوھر بفرستد تا بھترین راه صلح را چه در ادامه زندگی یا جدایی   و داوری از خانواده
 ن زوجین پیدا و اجرایی کنند. با پرداخت ھزینه یا بدون پرداخت ھزینه بی

ۡهلِهِۦ وََحَكٗما ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ْ َحَكٗما ّمِۡن أ �ۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡ�َعُثوا

َ َ�َن َعلِيًما َخبِٗ�� ُ بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱ�َّ ۡهلَِهآ إِن يُرِ�َدآ إِۡصَ�ٰٗحا يُوَّ�ِِق ٱ�َّ
َ
 ].٣٥ء: [النسا ﴾٣٥ّمِۡن أ

و اگر از اختالف و جدائی میان آن دو (زن و شوھر) بیم داشتید، پس داوری از خانواده «
شوھر و داوری از خانواده زن (تعیین کنید و) بفرستید، اگر این دو (داور) قصد اصالح داشته 

گاه است  ».باشند، الله میان آن دو (زن و شوھر) سازگاری خواھد داد. قطعا الله دانای آ
اگر دو داور از طرف زوجین به توافق نرسیدند یا اصال دو داور از دو طرف وجود  -٤

شان را بررسی کند و   ی زندگی زوجین مشکل شده بود، قاضی وضعیت  نداشت و ادامه
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به مرد دستور دھد که زن ناسازگار را طالق دھد، اگر مرد قبول نکرد قاضی بر حسب 
شان را فسخ کند تا ضرر،   عوض مالی نکاحاقتضای احکام شرعی با عوض یا بدون 

 مشکل و اختالف بر طرف شود.

�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس ﴿  فرماید: الله تعالی می
َ
َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ٱۡ�

ِيَن  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ لَُهۡم بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ
ْ يَوَۡم ٱۡ�َِساِب  ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه « ].٢٦[ص:  ﴾٢٦َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسوا

(فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن، و از ھوای (نفس) پیروی نکن 
شوند، به خاطر آن که  که از راه الله گمراه می سانیکند، قطعًا ک که تو را از راه الله گمراه می

 ».روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند





 

 

 

 

 

 کتاب طالق - ٢

 احکام طالق -١
 طالق: برداشتن قید نکاح یا قسمتی از آن است.

 حکمت مشروعیت طالق
الله نکاح را برای تدام زندگی زناشویی پایداری که بر اساس محبت و دوستی بین 
زوجین و پاکدامن نگھداشتن ھریک از مرد و زن دیگری را و پدید آمدن نسل پاک و 

ھا در ازدواج   برآورده شدن نیازھای شھوانی، مشروع قرار داده است. اگر این مصلحت
با بد اخالقی یکی از زوجین فاسد شود تا جایی که ھا   ، ھدف و نیت  زوجین مختل گردد

شان به درگیری و جدال تبدیل شود و.. که   از ھمدیگر متنفر شوند یا روابط زندگی
ھمواره بین زن و شوھر اختالف باشد که زندگی زناشویی مشکل گردد.... وقتی کار به 

شان، طالق را مشروع   ی مشکل  این جا بکشد، الله به ھدف ترحم به زوجین و راه چاره
 قرار داده است تا از یکدیگر جدا شوند و اختالف و درگیری پایان یابد.  

ۡحُصواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
تِِهنَّ َوأ َها ٱ�َِّ�ُّ إَِذا َطلَّۡقتُُم ٱلّنَِسآَء َ�َطلُِّقوُهنَّ لِعِدَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡ  ْ ٱ�َّ ُقوا ۖ َوٱ�َّ ةَ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ ٱۡلعِدَّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ رُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�يُوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ

 َ ۥۚ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ٱ�َّ ِ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسُه ِۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ � َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ َبّيَِنةٖ مُّ
ۡمٗر�

َ
 ی پیامبر! ھرگاه خواستید زنان را طالق دھید، پسا«: ]١[الطالق:  ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

را در زمان (آغاز) عّده طالق دھید، و حساب عّده را نگه دارید، و از الله که پروردگار ھا  آن
بیرون روند، مگر آن ھا  آن را از خانه ھایشان بیرون کنید، و نهھا  آن شماست بترسید، نه شما

حدود الله است، و ھرکس از حدود الله تجاوز کند،  که کار زشت آشکاری مرتکب شوند، و این
شان   ای(که مشکل دانی، شاید الله پس از آن وضع تازه مسلمًا به خود ستم کرده است. تو نمی

 ».برطرف گردد) فراھم آورد
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 طالق در اختیار کیست؟
به تداوم زندگی زناشویی که برای ساختن آن اموال  طالق در اختیار مرد است؛ زیرا

تر عالقمند است و از آن جایی که مرد با عقل و اندیشه  را صرف کرده است، بیش خود
تر گذشت و صبر دارد، به ھمین دلیل الله  کند بیش نه با عواطف، زندگی را مدیریت می

 طالق را در اختیار مرد قرار داده است.
دھای تر دارد و کوتاه بین است و به پیام شود، تحمل کم  اما زن زود ناراحت می
ھا و   بود، قطعا بھانه  کند. اگر طالق در اختیار زوجین می  طالق مثل مرد فکر نمی

 شد.  ھای طالق چند برابر می  انگیزه
مرد حق دارد زن آزاد یا کنیز خود را راضی باشد یا نباشد، در سه مرحله طالق 

 .دھد

 طالق چه کسی معتبر است؟
که مجبور  کره (کسیشود و طالق مُ   واقع میطالق ھر فرد بالِغ عاقِل صاحب اختیار 

شود و   گوید، اعتبار ندارد و واقع نمی  داند چه می  به طالق شود)، مست و نشئه که نمی
کار، مجنون و.....  نیز طالق مخطئ (به اشتباه طالق را به زبان بیاورد)، غافل، فراموش

 اعتبار ندارد.
توانند صیغه طالق را جاری کنند.   میباید توجه داشت که اگر خود فرد یا وکیلش 

تواند فقط یک طالق ھر وقت خواست بدھد، مگر اینکه برایش وقت و   البته وکیل می
عدد طالق را موکلش تعیین کرده باشد و طالق جدی و شوخی به ھدف حفظ پیوند 

 شود.   نکاح از بازیچه و حیله قرار گرفتن، واقع می

 حکم طالق
انند بد اخالقی زن و مختل کردن زندگی سالم، بیماری زن طالق در ھنگام نیاز م

 که مرد نتواند با او ھمبستری نماید و.... مباح است.
و طالق بدون نیاز در زندگی پایدار زناشویی یا به ھدف محروم کردن زن از میراث 

 حرام است.
یا کند،   رود که ماندن زن در زندگی شوھرش ضرر می  و در صورتی که احتمال می

کند یا زنش را دوست  شوھرش را دوست ندارد یا شوھر در زندگی با زنش ضرر می
 ندارد و.... طالق و پایان دادن به چنین زندگی مستحب است.
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کند، او را نصیحت کنند اگر   خواند یا آبروی خود را حفظ نمی  اگر زنی نماز نمی
مرد یا زن با ادامه زندگی  قبول و توبه نکرد واجب است که او را طالق دھد و نیز اگر

 شود واجب است که از ھمدیگر جدا شوند.  مشترک متضرر می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿فرماید:  الله تعالی می
ُ
ِ فَأ ِ فََ� َ�ۡعتَُدوَهاۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ

ٰلُِمونَ  تجاوز نکنید و ھرکس از ھا  آن ھا حدود الھی است، پس از این« ].٢٢٩[البقرة:  ﴾ُهُم ٱل�َّ
 ».ھا ھستند  حدود الله تجاوز کند، ستمگر ھمین

 حکم اطاعت از پدر و مادر در طالق
اگر مردی زن خوب و پایبند به زندگی داشته باشد که او را دوست ھم دارد و به 

کند، جایز نیست که به خواست پدر و مادرش او   یک از پدر و مادرش بدی ھم نمی ھیچ
اطاعت والدین در امور سودمند و مفیدی که به فرزند ضرر نداشته  طالق دھد؛ زیرارا 

شان واجب نیست. و به   کند اطاعت باشد، واجب است. اما در اموری فرزندشان ضرر می
ھمین صورت اطاعت از والدین در گناه و معصیت جایز نیست. البته تحت ھر شرایط 

 شان وظیفه فرزندان است.   ه و جلب رضایتخوبی کردن به پدر و مادر داشتن رابط

 ھای معتبر در طالق  حالت
بر شوھر حرام است که زن خود را در حالت حیض یا طھری که با او ھمبستری کرده 

 اش مشخص نشده است و در یک مجلس و یک جا سه طالق بدھد.  است و حاملگی

 صیغه یا کلمات طالق
 دسته است: ھا طالق بر دو  از نگاه الفاظ یا صیغه

اول: طالق صریح: این است که با الفاظ و کلماتی طالق دھد که احتمالی جز طالق 
 ای یا بر من طالقی و....  نداشته باشد مانند: تو را طالق دادم یا طالقی یا مطلقه

د که معنا و احتمال طالق و غیر َر بَ بظی به کار ادوم: طالق کنایه: این است که الف
 برو خانه پدرت و....   د مانند تو از من جداییطالق را داشته باش

شود اما در طالق   طالق با الفاظ صریح به دلیل روشن بودن معنای آن واقع می
شود در غیر این   کنایه نیت فرد معتبر است و اگر نیتش طالق باشد که طالق واقع می

 شود.  صورت واقع نمی
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 که به زنش بگوید تو بر من حرامی کسی
به زنش بگوید: تو بر من حرامی، به نیتش بستگی دارد، اگر به نیت  اگر مردی

شود و اگر به نیت قسم گفته باشد، باید کفاره قسم بدھد و   طالق گفته باشد، طالق می
 گردد.  کفاره ظھار واجب می   اگر نیتش ظھار باشد

 ج کند که: شنیدم پیامبر روایت می س امیرمؤمنان ابوحفص عمر بن خطاب 
ھا بستگی دارد و برای ھرکس ھمان پاداش خواھد   فرمود: (بدانید که اعمال به نیت می

سوی الله و پیامبر باشد، این ھجرت  بود که نیت داشته است و ھجرت ھرکس به
سوی الله و پیامبر اوست، و ھرکس ھجرتش به خاطر مال دنیا باشد و یا به خاطر زنی  به

خاطر آن ھجرت کرده ه به سوی ھمان است که ب که بخواھد با او ازدواج کند، ھجرتش
 ١است).

 ھای مختلف طالق  صورت
شود یا طالق معلق  شود، یا طالق مقید به وقت خاص می  طالق یا در حال واقع می

 است:
طالق در حال: به این صورت است که به زنش بگوید: طالقی یا تو را طالق دادم  -١

 مقید به چیز خاصی نیست. شود؛ زیرا  میو.... این طالق در ھمان حال واقع 
طالق مقید به وقت خاص: مثل اینکه به زنش بگوید: تو فردا یا آخر ماه و....  -٢

 شود مگر زمانی که تعیین کرده فرا رسد.  طالقی! چنین طالقی واقع نمی
کند و بر دو  طالق معلق: این است که مرد طالق زنش را معلق به شرط می -٣

 قسم است:
اگر نیت مرد این طالق معلق وادار کردن زن به انجام یا ترک کاری یا تحریک و  -١

بازداشتن از کاری یا تأکید باشد مثل اینکه بگوید اگر به بازار رفتی طالقی، ھدفش این 
آید و اگر زن مخالفت   حساب میه باشد که نگذرد به بازار برود، این طالق معلق قسم ب

 شود.  اره قسم بدھد و طالق واقع نمینماید واجب است که مرد کف
 ای اگر  و کفاره: غذا دادن یا لباس پوشاندن ده مسکین است، یا آزاد کردن برده 
 نبود، سه روز روزه بگیرد. ربرای فرد مقدوھا  این

                                           
  ).١٩٠٧) و این متن بخاری است و مسلم (ش:١. متفق علیه: بخاری (ش:١
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ھدفش وقوع طالق در ھنگام انجام یا ترک آن کار باشد مثل اینکه بگوید: اگر  -٢
قی، در چنین صورتی اگر آن چیز را به او بدھد طالق فالن چیز را به من دادی، طال

 شود.  واقع می

 طالق با وسایل ارتباط جمعی معاصر
طالق از طریق وسایل ارتباط جمعی مثل تلفن ھمراه، تلفن ثابت، پست 

شود. اگر طالق   الکترونیکی، فاکس و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید، طالق واقع می
که طالق داده است باید، مطمئن باشد که پیام  شود و کسی  صریح باشد که واقع می

 . کتبی طالق را که فرستاده به دست زنش رسیده است

 شک در طالق
در اصل ھرچیز بر حال خود باقی است، در نتیجه نکاح بر اصل خود باقی است و 

رود، بنابراین اگر کسی در طالق یا شرط طالق شک کرد،   جز با یقین از بین نمی
شود اما اگر در عدد طالقی که داده شک نمود، یک طالق واقع   چیزی بر او الزم نمی

 شود:  له ناجایز میاک را معتبر بداند مرتکب سه مسشود. ھرکس طالق با ش  می
جدایی بین زوجین... حالل قرار دادن این زن برای غیر شوھرش.... محروم 

 نمودن این زن از نفقه و میراث اگر شوھر بمیرد.

 دادن مال(پول) به زن مطلقه
از  دھد تا دل او را بعد ی خود می  منظور از متعه مالی است که مرد به زن مطلقه

 جدایی خوش کند.
 دھند سه حالت دارد:  مالی که به زن مطلقه می

اند، طالق دھد   ای تعیین نکرده  اول: اگر قبل از ھمبستری زنی را که برایش مھریه
بر شوھر بر حسب توان مالیش اگر فقیر یا ثروتمند، واجب است که مالی برایش بدھد و 

 ای ندارد.  مھریه
اند، طالق دھد،   ای تعیین نکرده  زنی را که برایش مھریه دوم: اگر بعد از ھمبستری

 رسد.  برایش مھریه مثل بدھند و مال دیگری به او نمی

�َّ ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء ﴿فرماید:  فرماید: الله تعالی می می الله تعالی  
ۡو َ�ۡفرُِضواْ لَُهنَّ فَرِ�َضٗةۚ َوَمّتُِعوُهنَّ َ�َ ٱلُۡموِسِع قََدُرهُۥ َوَ�َ ٱلُۡمۡقِ�ِ قَدَ 

َ
وُهنَّ أ ُرهُۥ َما لَۡم َ�َمسُّ
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ا َ�َ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  اگر زنان را مادامی که با آنان « ].٢٣٦[البقرة:  ﴾٢٣٦َمَ�َٰعۢ� بِٱلَۡمۡعُروِف� َحقًّ
اید طالق دادید؛ گناھی بر شما نیست،  اید و مھری برایشان معین نکرده آمیزش جنسی نکرده

ای مناسب) بھرمند سازید، بر توانگر به اندازه توانش، و بر  را (با ھدیهھا  آن و (در این حالت)
 ».) بر نیکو کاران الزامی استای شایسته است (و این حکم تنگدست به اندازه توانش ھدیه

سوم: اگر مردی زنش را طالق مطابق سنت داد، الزم است که مالی شایسته حال 
 اش و کوتاھی در ادای حقوقش باشد. خود و او به وی بدھد تا جبران شکست روحیه

ۡو �َّ ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلنَِّسآَء َما لَۡم �َ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
وُهنَّ أ َمسُّ

ۚ َوَمّتُِعوُهنَّ َ�َ ٱلُۡموِسِع قََدُرهُۥ َوَ�َ ٱلُۡمۡقِ�ِ قََدُرهُۥ َمَ�َٰعۢ� بِٱلَۡمۡعرُ  ْ لَُهنَّ فَرِ�َضٗة وِف� َ�ۡفرُِضوا
ا َ�َ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی « ].٢٣٦[البقرة:  ﴾٢٣٦َحقًّ

اید طالق دادید؛ گناھی بر شما نیست، و (در این  شان معین نکرده  ایاید و مھریه بر نکرده
ای مناسب) بھرمند سازید، بر توانگر به اندازه توانش، و بر تنگدست به  را (با ھدیهھا  آن حالت)

 ». ای شایسته است (و این حکم) بر نیکو کاران الزامی است اندازه توانش ھدیه

ا َ�َ ٱلُۡمتَّقِ�َ َولِلۡمُ ﴿فرماید:  الله تعالی می  ].٢٤١[البقرة:  ﴾٢٤١َطلََّ�ِٰت َمَ�ُٰعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف� َحقًّ
ای مناسب و شایسته (بر شوھر) الزم است؛ این حقی  و برای زنان طالق داده شده، ھدیه«

 ». است بر پرھیزگاران

 اند  طالق زنی که برایش مھریه تعیین کرده
خلوت طالق دھد، نصف مھریه به او  اگر مردی زنش را قبل ھمبستری یا -١

ستش گذشت کنند. البته اگر زن درخواست جدایی رپررسد مگر اینکه خود زن یا س می
شود. اما اگر بعد از ھمبستری باشد باید شوھر   داشته باشد تمام حقوقش ساقط می

 ھمه مھریه را پرداخت کند.

وُهنَّ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ �ن َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن �َ ﴿فرماید:  الله تعالی می ن َ�َمسُّ
َ
ۡبِل أ

ن َ�ۡعُفوٓ 
َ
ِي �ِيَِدهِۦ ُ�ۡقَدةُ ٱ�َِّ�ِح� َوأ ۡو َ�ۡعُفَواْ ٱ�َّ

َ
ن َ�ۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ اْ فَرِ�َضٗة فَنِۡصُف َما فََرۡضُتۡم إِ�َّ

َ بِمَ  ْ ٱلَۡفۡضَل بَۡيَنُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۚ َوَ� تَنَسُوا
َ
 ].٢٣٧[البقرة:  ﴾٢٣٧ا َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ أ
مھری ھا  آن اگر زنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طالق دادید در حالی که برای«

بدھید) مگر اینکه آنان (حق خود ھا  آن اید (به تعیین کرده اید؛ پس نصف آنچه را تعیین کرده
(شوھر) ببخشد (و تمام مھر را بدھد) و  که پیوند نکاح به دست اوست را) ببخشند. یا کسی
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آنکه ببخشید به پرھیزگاری نزدیکتر است. و بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش 
 ». کنید؛ بیناست نکنید، به راستی الله به آنچه می

اگر در نکاح فاسد قبل از ھمبستری از یکدیگر جدا شوند، زن نه مھریه دارد و  -٢
از ھمبستری جدا شوند، در برابر کامجویی به زن مھریه مثل  نه متعه اما اگر بعد

 رسد.  رسد و اگر مھریه تعیین نکرده باشند نیز مھریه مثل می می

 طالق سنت و بدعت -٢
 ھای طالق سنت  صورت

طالق سنت: به این صورت است که مرد زِن مدخول بھای خود را در طھری که  -١
دھد. این زن تا زمانی که در عده که سه قرء   میبا او ھمبستری نکرده است، یک طالق 
 است، باشد، شوھرش حق رجوع دارد.

شود اما اگر بعد از این بخواھد   اش تمام شد و رجوع نکرد، زنش طالق می  اگر عده
شود. اما اگر در عده رجوع   ی جدیدی به او حالل می  رجوع کند فقط با عقد و مھریه

 نماید، زن اوست.
اگر خواست او را طالق دوم در عده بدھد، مثل طالق اول، طالق دھد اگر در عده 

شود و فقط با  رجوع کند، زن اوست. اما اگر رجوع نکند تا عده تمام شود، طالق می
 شود.    عقد و مھر جدید برایش می

شود تا با   اگر زنش را در سه مرحله (سه طھر یا ماه) طالق دھد برایش حالل نمی
 ١ی دیگر ازدواج صحیحی داشته باشد و با مرگ یا طالق از او جدا شود.مرد

                                           
. توضیح: باید توجه داشت که زن مطلقه ثالثه اگر در یک ماه یا یک مجلس سه طالقه شده باشد، ١

شود اما حق رجوع برایش ثابت است، اما اگر در سه مرحله و طبق سنت  شوھرش گناه کار می
طالق داده شده باشد با کلکی که به اسم نکاح حالله معروف است، زن مطلقه ثالثه بر شوھرش 

هُ «گوید:  می س شود و این نکاح ملعون و زنا است و عمر حالل نمی َلَّلٍ لَ حمُ لِّلٍ وَ حَ اهللاَِّ الَ أُوتَى بِمُ وَ

امَ  ْتُهُ مجَ شود را نزد نخواھند  برایش حالله میکه  : (به خدا سوگند! ھیچ حالله کننده و کسی»إِالَّ رَ
 درسعید بن منصور ، )٧/٢٠٨کبری: (سنن بیھقی  کنم). سار می ھا را سنگ آورد مگر این که آن

) وحرب ٤/٢٩٤مصنف ابن أبی شیبة: ( ) و٦/٢٦٥ط. األولی) وعبد الرزاق: ( -٣/٢/٧٥السنن: (
 طرق ازط. المنیریة)  -١١/٢٤٩(لمحلی: در االکرمانی وأبو بکر األثرم والجوزجانی وابن حزم 
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ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َوَ� َ�ِلُّ ﴿  فرماید: الله تعالی می
َ
تَاِن� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َ�ُٰق َمرَّ ٱلطَّ

آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ�  ُخُذواْ مِمَّ
ۡ
ن تَأ

َ
ن َ�َافَ  ًٔ لَُ�ۡم أ

َ
ٓ أ �َّ ا إِ�َّ

َ
ِۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم � �َّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ

َ
آ �

ِ فََ� َ�ۡعَتُدوَهاۚ  ِ فََ� ُجَناَح َعلَۡيِهَما �ِيَما ٱۡ�َتَدۡت بِهِۦۗ تِلَۡك ُحُدوُد ٱ�َّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ
ٰلُِمونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ِ فَأ ٰ فَإِن َطلَّ  ٢٢٩َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ َقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُۥ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

ن يُقِيَما ُحُدوَد 
َ
ٓ أ ٓ إِن َظنَّا ن َ�َ�َاَجَعا

َ
ٓ أ ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََ� ُجَناَح َعلَۡيِهَما تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ

ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡو�ٖ َ�ۡعلَُمونَ  ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ طالق (رجعی) دوبار « ].٢٣٠-٢٢٩[البقرة:  ﴾٢٣٠ٱ�َّ
است پس (از آن یا باید ھمسر را) بطور شایسته نگاه داشتن، یا با نیکی رھا کردن. و برای شما 

که (زن و شوھر) بترسند که  اید، چیزی پس بگیرید، مگر آن روا نیست که از آنچه به آنان داده
که حدود الھی را بر پا ندارند،  نتوانند حدود الھی را بر پا دارند، پس (ای مؤمنان) اگر ترسیدید

حدود الھی ھا  این گناھی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طالق بگیرد)
 ». گرند تجاوز نکنید و ھرکس از حدود الله تجاوز کند، پس اینانند که ستمھا  آن است، پس از

شدن صورت دیگر از طالق سنت این است که: مرد زنش را بعد از مشخص  -٢
 دھد.  اش یک طالق می حاملگی

سه، ھر وقت ئاشود مانند زنان ی  اگر زن از آن دسته زنانی باشد که حیض نمی -٣
 تواند او را طالق دھد.  خواست می

بعد از آن که مرد زنش را طالق داد و جدا شدند، الزم است که مالی شایسته حال 
 تاھی در ادای حقوقش باشد.اش و کو خود و او به وی بدھد تا جبران شکست روحیه

ا َ�َ ٱلُۡمتَّقِ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می  ].٢٤١[البقرة:  ﴾٢٤١َولِلُۡمَطلََّ�ِٰت َمَ�ُٰعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف� َحقًّ
ای مناسب و شایسته (بر شوھر) الزم است؛ این حقی  و برای زنان طالق داده شده، ھدیه«

 ».است بر پرھیزگاران
ب فوق ھمسرش را طالق دھد، ھم از نظر عدد و ھم از ھرکس طبق روش و ترتی

 جھت زمان و حال مطابق سنت طالق داده است. 

ۡحُصواْ ﴿  فرماید: الله تعالی می
َ
تِِهنَّ َوأ َها ٱ�َِّ�ُّ إَِذا َطلَّۡقتُُم ٱلّنَِسآَء َ�َطلُِّقوُهنَّ لِعِدَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ
َ َر�َُّ�ۡمۖ َ�  ْ ٱ�َّ ُقوا ۖ َوٱ�َّ ةَ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ ٱۡلعِدَّ

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�يُوتِِهنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ

                                                                                                       
ال أوتى «: گفت س : عمرروایت است کهقبیصة بن جابر  ازمسیب بن رافع  ازاعمش  از مختلف

َلَّلٍ له إال رمجتهام  [مترجم] .»بمحللٍ وال حمُ
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 َ ۥۚ َ� تَۡدرِي لََعلَّ ٱ�َّ ِ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسُه ِۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ � َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ َبّيَِنةٖ مُّ
ۡمٗر�

َ
 ای پیامبر! ھرگاه خواستید زنان را طالق دھید، پس« ].١[الطالق:  ﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

را در زمان (آغاز) عّده طالق دھید، و حساب عّده را نگه دارید، و از الله که پروردگار ھا  آن
بیرون روند، مگر آن ھا  آن را از خانه ھایشان بیرون کنید، و نهھا  آن شماست بترسید، نه شما

ین حدود الله است، و ھرکس از حدود الله تجاوز کند که کار زشت آشکاری مرتکب شوند، و ا
ای فراھم آورد  دانی، شاید الله پس از آن وضع تازه پس مسلمًا به خود ستم کرده است. تو نمی

 ».(که به صلح و آشتی منجر شود

 طالق بدعت
 باشد: طالق مخالف شریعت است که بر دو نوع می

است: مثل طالق در حیض یا نفاس اول: طالقی که در وقتی که داده است، بدعت 
اش مشخص نشده است. این طالق   یا طھری که با زنش ھمبستری کرده و حاملگی

شود و از حدود   شود و ھرکس چنین طالقی بدھد گناھکار می  حرام است اما واقع می
الھی تجاوز کرده است و واجب است که از این طالق، اگر طالق در مرحله سوم نباشد، 

و بعد از رجوع او را نگھدارد تا پاک شود و سپس حیض شود باز پاک شود،  رجوع کند
آنگاه اگر خواست او را طالق دھد. اگر کسی ھمسرش را در طھری که با او ھمبستری 
کرده است، طالق دھد باید او را نگھدارد تا حیض و سپس پاک شود اگر بعد از این 

 خواست او را طالق دھد.
ید: (زنم را در حالت حیض، طالق دادم، عمر (پدرم) از گو می ب ابن عمر - ١

دستور بده به زنش رجوع کند، سپس در «در این باره سوال کرد. فرمود:  ج رسول الله
 ١حالت پاکی یا حاملگی او را طالق دھد).

زنش را که در حالت حیض بود طالق داد،  ج در زمان پیامبر ب ابن عمر - ٢
گفت: (به پسرت (عبدالله)  ج پرسید، پیامبر ج عمر بن خطاب در این باره از پیامبر

دستور رجوع کند و او را در نکاح خود نگھدارد تا پاک شود، بعد از پاکی باز حیض 
 شود، وقتی که از حیض دومی پاک گردید، اگر خواست او را نگھداری کند، اگر

 ٢خواست طالقش دھد).

                                           
 ) و این متن مسلم است.٥) (١٤٧١) و مسلم (ش:٥٢٥١. متفق علیه: بخاری (ش:١
 و این متن مسلم است.) ٦) (١٤٧١ش:( مسلم و) ٥٢٥١ش:( بخاری: علیه متفق . ٢
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دوم: طالق بدعت در عدد: به این صورت که در یک جمله زنش را سه طالقه کند یا 
در یک مجلس او را بار سه بار طالق دھد به این صورت که بگوید: طالقی طالقی 

 طالقی.
شود البته  شود و ھرکس چنین طالق دھد گناھکار می طالق حرام است و واقع می

شود و چنین فردی   یا چند بار در طھر فقط یک طالق واقع میطالق در یک جمله 
 شود.  کار می  گناه

شود یا ھنوز با او ھمبستری نکرده   اگر زنی به خاطر کمی سن یا پیری حیض نمی
 زنان طالق سنت و بدعتی نیست.   در این است، ھر وقت خواست او را طالق بدھد؛ زیرا

 طالق رجعی و بائن -٣
 ع است:طالق بر دو نو

اول: طالق رجعی: طالق رجعی این است که مرد زنش را که با او ھمبستری کرده 
تواند از طالق رجوع کند و حتی اگر   دھد و تا در عده باشد می است، یک طالق می

تواند رجوع نماید و در این دو حالت زن   طالق دوم را بدھد بازھم تا در عده است، می
برد و شوھر   آید، از او ارث می  حساب میه ن شوھرش بمطلقه رجعی تا در عده است ز

برد و حق نفقه و سکونت دارد و بر   نیز در صورت وفات در عده از این زنش ارث می
 شوھر حرام است که زن را بال تکلیف نگھدارد تا به او ضرر بزند.

َجلَ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ۡو �ذَا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َ�َبلَۡغَن أ

َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
ُهنَّ فَأ

ۥۚ  ْۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسُه َۡعَتُدوا اٗر� ّ�ِ َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ ِ�َ
 ٓ ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَما ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ِ ُهُزٗوۚ� َوٱۡذُكُروا ْ َءاَ�ِٰت ٱ�َّ نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن َوَ� َ�تَِّخُذٓوا
َ
أ

ٍء َعلِيمٞ  َ بُِ�ّلِ َ�ۡ نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ َ َوٱۡعلَُمٓوا ْ ٱ�َّ ُقوا  ﴾٢٣١ٱۡلِكَ�ِٰب َوٱۡ�ِۡكَمةِ يَعُِظُ�م بِهۦِۚ َوٱ�َّ

که زنان را طالق (رجعی) دادید، و به پایان (روزھای) عده خویش  و ھنگامی« ].٢٣١[البقرة: 
را رھا سازید، و آنان را ھا  آن نگه دارید و یا به نیکی و خوبیرا ھا  آن رسیدند. پس به شایستگی

که چنین  به خاطر  زیان رساندن نگاه ندارید تا (به حقوق شان) تعدی و تجاوز کنید، و کسی
کند قطعًا به خود ستم کرده است، و آیات الله را به مسخره نگیرید. و نعمت الله را بر خود و 

و حکمت (سنت و اسرار شریعت) بر شما نازل کرده و شما را با آن آنچه را که از کتاب (قرآن) 
 ». دھد، به یاد بیاورید و از الله بترسید و بدانید که الله بر ھمه چیز داناست پند می
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 مطلقه رجعی کجا عده بگذراند؟
ی طالق رجعی که زن مدخول بھا یا زنی که شوھرش با او خلوت کرده و   بر مطلقه

ی شوھرش   دو طالق او را طالق رجعی داده، واجب است که در خانهبا یک طالق یا 
اش   عده بگذراند تا شاید شوھرش رجوع کند و شوھر نیز حق ندارد که او را از خانه

بیرون نماید مگر با عذری که بیرون کردنش را مباح نماید و برای زن مطلقه رجعی 
 رجوع تشویق شود.مستحب است که خود را برای شوھرش آرایش کند تا به 

تِِهنَّ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ َها ٱ�َِّ�ُّ إِذَا َطلَّۡقُتُم ٱلنَِّسآَء َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِهِنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ ْ ٱ�َّ ُقوا ۖ َوٱ�َّ ةَ ْ ٱلۡعِدَّ ۡحُصوا

َ
 �ِ�َ َوأ

ۥۚ َ� تَۡدرِي لَعَ  ِ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسُه ِۚ َوَمن َ�تََعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ � َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ بَّيَِنةٖ لَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡمٗر�

َ
َ ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ ۡو فَارِقُوُهنَّ  ١ٱ�َّ

َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن بَِمعۡ  َ�َٰدةَ ِ�َّ ْ ٱلشَّ �ِيُموا
َ
ْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َوأ ۡشهُِدوا

َ
ُروٖف َوأ

ُۥ َ�ۡرَٗجا َ َ�َۡعل �َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ�  ٢يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
 ۡ ءٖ َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه  َ�َ ٱ�َّ

را در زمان ھا  آن ای پیامبر! ھرگاه خواستید زنان را طالق دھید،« ].٣-١[الطالق:  ﴾٣قَۡدٗر�
روردگار شماست بترسید، نه (آغاز) عّده طالق دھید، و حساب عّده را نگه دارید، و از الله که پ

بیرون روند، مگر آن که کار زشت آشکاری ھا  آن ھایشان بیرون کنید، و نه را از خانهھا  آن شما
مرتکب شوند، و این حدود الله است، و ھرکس از حدود الله تجاوز کند، مسلمًا به خود ستم 

ورد (که به صلح و آشتی ای فراھم آ دانی، شاید الله پس از آن وضع تازه کرده است. تو نمی
را بطرز ھا  آن به سر رسید،ھا  آن ھا را طالق دادید و) عّده منجر شود). پس چون (آن

جدا شوید، و دو فرد عادل از خودتان را گواه ھا  آن ای از ای نگه دارید یا بطرز شایسته شایسته
الله و روز قیامت  بگیرید، و شھادت را برای الله برپا دارید، این (حکمی است) که ھرکس به

شود، و ھرکس که از الله بترسد، (الله) راه نجاتی برای او  ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می
دھد، و ھرکس بر الله توکل کند، ھمان  دھد. و او را از جایی که گمان ندارد روزی می قرار می

ّلمًا الله برای ھر چیزی رساند، مس او را کافی است. قطعا الله فرمان خود را به انجام می
 ». ای قرار داده است اندازه

وُهنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ۡسِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُ�ۡم َوَ� تَُضآرُّ
َ
أ

ٰ يََضۡعَن َ�ۡلَ  نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ
َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
ۚ �ن ُ�نَّ أ �َضۡعَن ِ�َُضّيُِقواْ َعلَۡيِهنَّ

َ
ۚ فَإِۡن أ ُهنَّ
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ۥٓ  َٔ لَُ�ۡم َ�  ُ�ۡم فََسُ�ِۡضُع َ�ُ ْ بَۡيَنُ�م بَِمۡعُروٖف� �ن َ�َعاَ�ۡ تَِمُروا
ۡ
ُجورَُهنَّ َو�

ُ
اتُوُهنَّ أ

ۡخَرىٰ 
ُ
تان ھر جای که خودتان سکونت  آنان (زنان مطلقه) را در حد توان« ].٦[الطالق:  ﴾٦أ

نرسانید تا (عرصه را) بر آنان تنگ کنید، (و پیش از پایان زیان ھا  آن دارید، سکونت دھید، و به
را بدھید تا آن که وضع حمل ھا  آن عده مجبور به ترک منزل شوند) و اگر بار دار باشند نفقۀ

دھند، مزدشان را بپردازید، و (این کار را) به نیکی  کنند. اگر (فرزندتان را) برای شما شیر می
و با مشورت ھمدیگر انجام دھید، و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری (به درخواست شوھر) او 

 ». را شیر دھد

ن �ذَا َطلَّۡقتُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
ُم ٱلنَِّسآَء َ�بَلَۡغَن أ

 ِ ۡزَ�َٰجُهنَّ إِذَا تََ�َٰضۡواْ بَيۡنَُهم بِٱلَۡمۡعُروِف� َ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن مِنُ�ۡم يُۡؤمُِن بِٱ�َّ
َ
 يَنِكۡحَن أ

 ُ ۚ َوٱ�َّ ۡطَهُر
َ
ۡزَ�ٰ لَُ�ۡم َوأ

َ
نتُۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
 ].٢٣٢[البقرة:  ﴾٢٣٢ َ�ۡعلَُم َوأ

که زنان را طالق دادید، سپس عده خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با  ھنگامیو «
ای در بین خویش توافق کنند. این  شوھران (سابق)شان باز ندارید، وقتی که بطرز پسندیده

که به الله و روز قیامت ایمان دارد؛ به آن پند داده (دستوری است) که ھرکس از شما 
  ».دانید داند و شما نمی تر است، و الله می تر و پاکیزه شود، و این (دستور) برای شما پر برکت می

شان پایان   دوم: طالق بائن: این است که با آن زن از شوھرش جدا و زندگی مشترک
 یابد.   می

 و این طالق بر دو نوع است:
بائن (جدایی) صغری: منظور طالقی است که مرد زنش را یک طالق بدھد و  -١

شود. در چنین موردی   سپس تا پایان عده رجوع نکند، به بائن بینونه صغری نامیده می
شوھر سابق مثل دیگر افراد حق دارد که از این زن خواستگاری نماید و در صورت 

ج نماید و نیاز به این نیست که بعد از ازدواج ی جدید با او ازدوا  موافقت با عقد و مھریه
صحیح با مردی دیگری و جدایی به عقد شوھر سابق خود درآید. و نیز اگر زنش را دو 

تواند با عقد و   شود و می  طالق داد و تا اتمام عده رجوع نکند، زنش طالق بائن می
گری و جدایی، با زنش مھریه جدید بدون نیاز به اینکه بعد از ازدواج صحیح با مردی دی

اش بیاورد و نیز اگر ازدواجی با عوض مالی یا بدون عوضی فسخ شود نیز   را به خانه
 شود.  بینونه صغرا می
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ن يَنِكۡحَن ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
�ذَا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َ�بَلَۡغَن أ

ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�ٰ 
َ
ِ أ ْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف� َ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن ِمنُ�ۡم يُۡؤِمُن بِٱ�َّ َضۡوا

نتُۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ۚ َوٱ�َّ ۡطَهُر

َ
ۡزَ�ٰ لَُ�ۡم َوأ

َ
 ].٢٣٢[البقرة:  ﴾٢٣٢َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َ�ٰلُِ�ۡم أ

پایان رساندند، آنان را از ازدواج با  ده خود را بهکه زنان را طالق دادید، سپس ع و ھنگامی«
ای در بین خویش توافق کنند. این  شوھران (سابق)شان باز ندارید، وقتی که بطرز پسندیده

(دستوری است) که ھرکس از شما که به الله و روز قیامت ایمان دارد؛ به آن پند داده 
داند و شما  تر است، و الله می زهتر و پاکی شود، و این (دستور) برای شما پر برکت می

 ».دانید نمی
 کبری ۀدوم: بینون

منظور از بینونه کبری این است که مرد زنش را در سه مرحله، سه طالق بدھد که 
شود تا به طور طبیعی با مردی دیگر ازدواج شرعی دایم   در نتیجه بکلی از او جدا می

علت دیگر از او جدا شود و پس از به نیت زندگی نکند و بعد از ھمبستری با مرگ یا 
ی جدید با او   اتمام عده برای شوھر سابق جایز است که با خواستگاری و عقد و مھریه

 ازدوج کند.
ماند تا   و اگر مرد در طالق یا شرط آن شک کرد، اصل بر این است که نکاح باقی می

 با طالق قطعی جدا شوند. 

َ�ُٰق ﴿  فرماید: الله تعالی می ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َوَ� َ�ِلُّ ٱلطَّ
َ
تَاِن� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َمرَّ

آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ�  ُخُذواْ مِمَّ
ۡ
ن تَأ

َ
�َّ  ًٔ لَُ�ۡم أ

َ
ِۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم � �َّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ

َ
ن َ�َافَآ �

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ِ فََ� ُجَناَح عَ  ِ فََ� َ�ۡعَتُدوَهاۚ يُقِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ لَۡيِهَما �ِيَما ٱۡ�َتَدۡت بِهِۦۗ تِلَۡك ُحُدوُد ٱ�َّ
ٰلُِمونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ِ فَأ ٰ  ٢٢٩َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ فَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُۥ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََ� جُ  ن يُقِيَما ُحُدوَد تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ
َ
ٓ أ ٓ إِن َظنَّا ن َ�َ�َاَجَعا

َ
ٓ أ َناَح َعلَۡيِهَما

ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُمونَ  ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ طالق (رجعی) مرتبه « ].٢٣٠-٢٢٩[البقرة:  ﴾٢٣٠ٱ�َّ
و است پس (از آن باید) بخوبی (ھمسرش را) نگ دارد یا به خوبی رھا کند(و طالق دھد) 

برای شما روا نیست که از آنچه به آنان داده اید، چیزی پس بگیرید، مگر آنکه (زن و شوھر) 
بترسند که نتوانند حدود الھی را بر پا دارند، پس (ای مؤمنان) اگر ترسیدید که حدود الھی را 

ھا  این بر پا ندارند، گناھی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طالق بگیرد)
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تجاوز نکنید و ھرکس از حدود الله تجاوز کند، پس اینانند که ھا  آن حدود الھی است، پس از
 ». ستمگرند

 مطلقه بائن با طالق ثالثه، کجا عده بگذراند؟
برای شوھر سابق خود دیگر حالل  مطلقه ثالثه در خانه پدر خود عده بگذراند؛ زیرا
 بدون نیاز بیرون نشود. نیست و حق نفقه و سکونت ندارد و از خانه پدرش

 در چه حالتی جایز است که زن از شوھرش درخواست طالق کند؟
برای زن در صورتی که در زندگی مشترک طوری ضرر کند و تحت فشار باشد که 
نتواند به زندگی ادامه دھد، جایز است که در حضور قاضی از شوھرش درخواست 

 طالق نماید.
است طالق نماید، در حالتی است که در آن ھایی که زن حق دارد درخو  و صورت

 ضرر کند یا برای زن ضرر داشته باشد، مثل:
 شوھر در دادن نفقة کوتاھی کند. -١
شوھر با دشنام دادن، زدن و آزار دادن یا مجبور کردن زنش به کاری منکر  -٢

 و.... طوری تحت فشار قرار دھد که امکان ادامه زندگی وجود نداشته باشد. 
در زمانی که زن با غیبت شوھرش تا جایی دچار مشکل شود که بیم آن رود به  -٣

 فتنه بیفتد.
 شوھر برای مدت طوالنی به زندان بیفتد که از فراق او زن به متضرر شود. -٤
اگر زن در شوھر خود عیبی ببیند مانند: عقیم بودن مرد یا عدم توانایی در  -٥

 ثل اعتیاد، ایدز) و.... ھمبستری یا بیماری خطرناک منفور (م
خواند و زنش او را نصیحت کند و قبول نکند یا مرتکب   اگر مرد نماز نمی -٦

 شود و حاضر نیست دست بردارد و توبه نماید. گناھان کبیره می
اگر زن شوھرش را به خاطر  کوتاھی در دین دوست نداشته باشد یا شوھرش  -٧

 باشد.آبرویی و....  دیوث باشد متھم به بی
و بر زن حرام است که از شوھرش بخواھد ھوویش را طالق دھد تا فقط شوھر او 

 در اسالم ضرر زدن بخود و دیگران حرام است. بماند؛ زیرا
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 در چه صورتی طالق در اختیار زن است؟ 
دست خود است، مالک سه طالق طبق سنت ه اگر مردی به زنش بگوید: اختیارت ب

ه نیت یک طالق به او اختیار داده باشد. که زن نیز بگوید: شود، مگر اینکه مرد ب  می
، طالق   طالقم را از او گرفتم و سپس عده بگذراند. اگر تا پایان عده مرد رجوع نکند

 شود.  بائن می

 انواع طالق بائن 
 شود:  زن در سه حالت ذیل طالق بائن می

ئن بعد از سومین طالق در بائن با فسخ نکاح توسط قاضی دادگاه .. بائن با خلع .. با
 سه مرحله.

اگر زن در برابر مالی (بخشیدن مھریه) از شوھرش جدا شود .. یا قبل از ھمبستری 
شوھرش او را یک طالق بدھد .. یا در سه ماه (طھر) زنش را سه طالق بدھد، در این 

 شود. طور قطعی از شوھرش جدا میه موارد زن ب

 حکم طالق معلق
گوید: اگر پسر به دنیا آوردی یک طالقی اما اگر دختر به دنیا اگر مردی به زنش ب

شود و سپس   به دنیا آورد با این یک طالق واقع می آوردی دو طالقی؛ زن اول پسر
 شود.  دختری به دنیا آورد، با به دنیا آمدن دختر زن طالق بائن می
 حکم طالق در نفاس (متصل بعد از زایمان تا پاک شدن)

با تولد فرزند، پاک شدن  ز است که زنش را در نفاس طالق دھد؛ زیرابرای مرد جای
آید، بنابراین جایز است که با شروع   رحم زن قطعی است و نفاس عده به حساب می

ی بعد از   عده طالق دھد، برخالف حیض، که جایز نیست بعد اتمام آن و شروع عده
 حیض طالق دھد.





 

 

 

 

 

 رجوع در طالق  -٣

منظور از رجوع(برگشتن از طالق) این است که مرد زن مطلقه غیر بائن خود را 
 گرداند.  اش باز می  بدون عقد در دوران عده به زندگی

 حکمت مشروعیت رجوع
دھد یا  بسی اوقات مرد زن خود را در حالت ناراحتی و واکنش لجوجانه طالق می

دھد، به ھمین   ضررھا و مفاسد طالق، ھمسرش را طالق میبدون تدبر و درک پیامدھا، 
علت الله رجوع را در زندگی زناشویی مشروع قرار داده است و مثل طالق از حقوق و 

 اختیارات منصر به مرد است.
ھای اسالم جواز طالق و جواز رجوع است، بنابراین وقتی زن و شوھری تا   از خوبی

دامه زندگی مشترک زناشویی ممکن نبود، طالق جایز جایی از یکدیگر متنفر شدند که ا
 توانند از یکدیگر جدا شوند. است و می

و اگر بعد از طالق در طول دوران عده روابط زن و شوھر خوب شد و وضعیت به 
، رجوع از طالق جایز است. و سپاس و احسان از آن الله است به   حالت عادی برگشت

 شمارش. ی بیھا  خاطر  خلقت و فرمانش و نعمت

ِ َ� ﴿ فرماید: می الله تعالی  ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ وا ۚ �ن َ�ُعدُّ ۡ�ُُموهُ
َ
ِ َما َس�

َوَءاتَٮُٰ�م ّمِن ُ�ّ
ارٞ  �َ�َٰن لََظلُومٞ َكفَّ ۗ إِنَّ ٱۡ�ِ ٓ و از ھرچه از او خواستید به شما « ].٣٤[إبراهیم:  ﴾٣٤ُ�ُۡصوَها

شک انسان  توانید آن را بشمارید، بی شمارید، نمی(ھای) الله را ب ارزانی داشت، و اگر نعمت
 ».بسیار ستمگِر ناسپاس است

 حکم مطلقه رجعی
ی شوھرش عده بگذراند،   زن مطلقه رجعی حکم زنان(غیر مطلقه) را دارد، در خانه

اش را بدھد، زن نیز باید از شوھرش اطاعت کند، برای   بر شوھر واجب است که نفقه
اش را از شوھرش نپوشاند و برایش خوشبویی بزند و با او از   زن جایز است که چھره

خانه بیرون برود و بخورد و ھمه کارھایی که جایز است زن برای شوھرش انجام دھد 
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از او جدا  جز در نوبت شب که زن مطلقه رجعی نوبتی ندارد؛ زیراه برایش انجام دھد، ب
 شده است.

شوھرش بیرون شود و در خانه پدرش و برای مطلقه رجعی جایز نیست که از خانه 
یا خویشاوندانش عده بگذراند، مگر با عذر معتبر و برای شوھر نیز جایز نیست که 

 اش بیرون کند، مگر با عذر معتبر.  مطلقه رجعی خود را از خانه
باید دانست که اگر مردی با زنی عقد کند و قبل از ھمبستری و خلوت کردن او را 

رجوع در عده جایز است و چنین زنی عده ندارد و  ندارد؛ زیراطالق دھد، حق رجوع 
 تواند مانند دیگر مردم از او خواستگاری کند.  می

تِهِنَّ ﴿فرماید:  می الله تعالی  - ١ َها ٱ�َِّ�ُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ْ ُقوا ۖ َوٱ�َّ ةَ ْ ٱلۡعِدَّ ۡحُصوا
َ
�َِ� َوأ

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َ َر�َُّ�ۡمۖ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِهِنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ ٱ�َّ

ۥۚ َ� تَۡدرِي لَعَ  ِ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسُه ِۚ َوَمن َ�تََعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ � َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ بَّيَِنةٖ لَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
َ ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك  ۡمٗر�ٱ�َّ

َ
 ای پیامبر! ھرگاه خواستید زنان را طالق دھید،«. ]١[الطالق:  ﴾١أ

را در زمان (آغاز) عّده طالق دھید، و حساب عّده را نگه دارید، و از الله که پروردگار ھا  آن
بیرون روند، مگر آن ھا  آن ھایشان بیرون کنید، و نه را از خانهھا  آن شماست بترسید، نه شما

کاری مرتکب شوند، و این حدود الله است، و ھرکس از حدود الله تجاوز کند که کار زشت آش
ای فراھم آورد  دانی، شاید الله پس از آن وضع تازه پس مسلمًا به خود ستم کرده است. تو نمی

 ». (که به صلح و آشتی منجر شود

نُفِسِهنَّ ﴿فرماید:  می الله تعالی  - ٢
َ
�َّۡصَن بِأ � َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت َ�َ�َ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ

� َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ  ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤمِنَّ بِٱ�َّ
َ
ُ ِ�ٓ أ ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق ٱ�َّ

َ
أ

ِي  ۚ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱ�َّ ْ إِۡصَ�ٰٗحا َراُدٓوا
َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك إِۡن أ

َ
َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َولِلرَِّجاِل أ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ۗ َوٱ�َّ و زنان مطلقه باید مدت سه پاکی (یا « ].٢٢٨[البقرة:  ﴾٢٢٨َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ
ھا  آن دیدن سه بار عادت ماھانه) انتظار بکشند، و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند؛ برای

شان اگر خواھان  ھایشان آفریده، کتمان کنند. و شوھران ه در رحمروا نیست که آنچه را الل
(به زندگی زناشوئی) در این (مدت از دیگران) سزاوارترند. ھا  آن آشتی ھستند، برای بازگرداند
ھاست، و  ای است ھمانند (حقوق و و ظایفی) که بر عھده آن و برای زنان حقوق شایسته

 ». ه توانمند حکیم استمردان بر آنان برتری دارند، و الل
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 شروط صحت رجوع
 با زن مطلقه ھمبستری کرده باشد. -١
 تر از سه مرتبه باشد، یعنی یک مرتبه یا دو مرتبه باشد. طالق در کم -٢
 شود.  با خلع زن بائن می خلع نباشد؛ زیرا -٣
 رجوع در عده و اصل نکاح صحیح باشد. -٤

 روش رجوع کردن
به زنم رجوع کردم یا او را برای زندگی رجوع قولی به این صورت است که بگوید: 

 نگھداشتم و..
و رجوع عملی به این صورت است که به نیت رجوع با مطلقه رجعی خود 

 ھمبستری کند.

 حکم شاهد گرفتن در طالق و رجوع
گرفتن دو شاھد در طالق و رجوع سنت است و بدون شاھد گرفتن نیز طالق و 

 شود.  رجوع نیز تمام می رجوع درست است. و با تمام شدن عده وقت
در رجوع نیازی به ولی، مھریه یا پرداخت مال خاصی و رضایت و اطالع زن مطلقه 

 رجعی نیست.

ۡو فَارِقُوُهنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

ْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم  ۡشهُِدوا
َ
ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن بَِمۡعُروٖف َوأ َ�َٰدةَ ِ�َّ ْ ٱلشَّ �ِيُموا

َ
َوأ

ُۥ َ�ۡرَٗجا َ َ�َۡعل �َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ�  ٢يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
ۥٓۚ إِنَّ  ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ ءٖ  َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
َ َ�ٰلُِغ أ ٱ�َّ

را ھا  آن به سر رسید،ھا  آن ھا را طالق دادید و) عّدۀ پس چون (آن« ].٣-٢[الطالق:  ﴾٣قَۡدٗر�
جدا شوید، و دو فرد عادل از خودتان را ھا  آن ای از ای نگه دارید یا بطرز شایسته بطرز شایسته

که به الله و روز  شھادت را برای الله برپا دارید، این (حکمی است) که کسیگواه بگیرید، و 
شود، و ھرکس که از الله بترسد، (الله) راه نجاتی  قیامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می

دھد، و ھرکس بر الله توکل  دھد. و او را از جایی که گمان ندارد روزی می برای او قرار می
رساند، مسّلمًا الله  گمان الله فرمان خود را به انجام می او را کافی است. بی کند، پس ھمان

 ». ای قرار داده است برای ھر چیزی اندازه





 

 

 

 

 

 خلع -٤

 شود.  گیرد، گفته می  خلع: به جدایی مرد از زنش در برابر مالی که از او می

 حکمت مشروعیت خلع
زن و شوھر رابطه محبت آمیز نباشد و از ھمدیگر تنفر و نفرت داشته وقتی بین 

شان مشکالتی بروز کند و عیب جویی از ھردو طرف یا یک طرف آشکار  باشند و بین
باشد، الله تعالی برای برون رفت از این مشکالت راه حل و برنامه نجاتی قرار داده 

 است.
تواند   در اختیار مرد است و میاگر این مشکالت از طرف شوھر باشد که طالق 

طالقش دھد اما اگر از طرف زن باشد، الله خلع را مباح قرار داده است تا با برگرداندن 
 تر از او جدا شود.  تر یا کم ای که از شوھرش گرفته یا بیش  مھریه

 کند.  ت از مرد درخواست جدایی میپرسو خلع به این صورت است که زن یا سر

ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َوَ� ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
تَاِن� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َ�ُٰق َمرَّ ٱلطَّ

ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ�  ا ْ ِممَّ ُخُذوا
ۡ
ن تَأ

َ
ِۖ فَإِۡن  ًٔ َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ �َّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ

َ
� ٓ ن َ�َافَا

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

�َّ يُ 
َ
ِ فََ� ُجَناَح َعلَۡيِهَما �ِيَما ٱۡ�َتَدۡت بِهِ ِخۡفُتۡم � طالق « ].٢٢٩[البقرة:  ﴾قِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ

[رجعی] دو مرتبه است پس [از آن باید زن را] به شایستگی نگاه داشتن یا به نیکی رھا کردن. 
که اید چیزی را [باز پس] بگیرید مگر آن تان روا نیست که از آنچه به آنان داده و برای

توانند احکام الله را بر پا دارند. پس [ای مسلمانان] اگر بیم آن  [ھمسران] بترسند که نمی
داشتید که حدود الھی را بر پا ندارند، در آنچه زن عوض خویش [به شوھر] دھد، بر آن دو 

تجاوز مکنید، و ھرکس از حدود ھا  آن گناھی نیست. این حدود [مقّرر شده] الھی است، پس از
 ». الھی تجاوز کند، اینانند که ستمکارند

آمد و گفت: ای  ج گوید: ھمسر ثابت بن قیس نزد پیامبر می ب ابن عباس - ٢
رسول الله! اخالق و دیانت ثابت بن قیس ایرادی ندارد. ولی کفر (ناسپاسی شوھر) را 

آیا «فرمود:  ج زندگی نمایم) رسول الله خواھم با او دانم. (و نمی  در اسالم ناپسند می
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 ج ؟ گفت: بلی. پیامبر»گردانی باغی که از او به عنوان مھریه گرفتی به او بر می
 ١باغ را قبول کن و او را یک طالق بده).«خطاب به ثابت بن قیس فرمود: 

 حکم خلع
 خلع فسخ نکاح است؛ برابر است که با لفظ خلع کردم، فسخ کردم و یا فدیه -١

 دادم باشد.
شود و مرد حق   اما اگر با لفظ طالق یا کنایه به نیت طالق واقع شود، زن طالق می

تواند با عقد و مھریه جدید با   رجوع ندارد. اگر بعد از پایان عده زن قبول کند مرد می
که پیش از این دو مرتبه طالق نداده باشد که با  چنین زنی ازدواج کند. به شرط این

 سه طالق در سه مرحله شده باشد.این طالق 
اگر زنی شوھرش را به خاطر  بدرفتاری، بد اخالقی، زشتی یا ترس از اینکه اگر  -٢

شود، درخواست   با این شوھر زندگی کند با ترک رعایت حقوق شوھر مرتکب گناه می
 خلع کند و برای شوھر نیز مستحب است که این عمل مباح را قبول نماید.

شوھرش به خاطر ضعف در دینداری مانند ترک نماز یا ترک عفت  اگر زنی از -٣
دوست نداشته باشد و راھی برای اصالح شوھر ھم وجود نداشته باشد، جایز است که با 

شود و زنش را مجبور   خلع از او جدا شود. اگر شوھر مرتکب برخی از اعمال حرام می
 از او جدا شود.  کند، بر زن واجب نیست که با خلع  به این کارھا نمی

ی معتبر از شوھرش درخواست طالق   و باید توجه داشت که زنی بدون عذر و بھانه
 کند، بوی بھشت بر او حرام است.

 خلع از چه کسی درست است؟
از ھر شوھری که طالقش معتبر و درست باشد، خلع نیز جایز و درست است که 

 ی از نیکوکاران قبول کند.  مال در برابر خلع را از خود زن یا سرعبادت یا یک

 وقت خلع
خلع در ھر وقت، در زمان پاکی و حیض جایز است. زنی که خلع کرده است یک 
حیض عده بگذراند و برای شوھر جایز است که با زنی که با خلع از او جدا شده است، 

 اش ازدواج نماید.   ی جدید بعد از پایان عده با عقد و مھریه
                                           

  ).٥٢٧٣. بخاری (ش:١
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 منع زن از ازدواج
زن و شوھر واجب است که با یکدیگر به خوبی زندگی کنند و بر شوھر حرام بر 

اش را از او بگیرد، مگر زمانی که آشکارا   گیری کند تا مھریه  است که بر زنش سخت
 مرتکب عمل فحشا شود که در چنین حالتی حرام نیست.

ِيَن َءاَمُنواْ َ� َ�ِلُّ ﴿فرماید:  الله تعالی می َها ٱ�َّ ُّ�
َ
ن تَرِثُواْ ٱلّنَِسآَء َكۡرٗهاۖ َوَ�  َ�ٰٓ�

َ
لَُ�ۡم أ

وُهنَّ  َبّيَِنةٖ� وََ�ِ�ُ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِ�َّ ْ بَِبۡعِض َما َ�ۡعُضلُوُهنَّ ِ�َۡذَهُبوا

ن تَۡ�َرُهواْ َشۡ� 
َ
� َكثِٗ��ا َوَ�جۡ  ٔٗ بِٱلَۡمۡعُروِف� فَإِن َكرِۡهتُُموُهنَّ َ�َعَ�ٰٓ أ ُ �ِيهِ َخۡ�ٗ  ﴾١٩َعَل ٱ�َّ

اید! برای شما حالل نیست که از زنان به اکراه ارث  که ایمان آورده ای کسانی« ].١٩[النساء: 
اید؛ پس بگیرید، مگر  برید، و آنان را زیر فشار قرار ندھید، تا برخی از آنچه را که به آنان داده

بطورشایسته رفتار کنید، و اگر از آنان ھا  آن و با مرتکب عمل زشت آشکاری شوند،ھا  آن اینکه
دارید، و الله در آن خیر  تان نیامد و) کراھت داشتید، پس چه بسا چیزی را خوش نمی (خوش

 ».دھد بسیار قرار می

 چه مالی جایز است که در برابر آن خلع کنند؟
پرداخت ھر چه جایز است به عنوان مھریه تعیین کنند، جایز است که به عنوان 

دھم مرا آزاد بگذار (خلع کن) و مرد قبول   نمایند و اگر زن گفت: یک میلیون به تو می
شود و باید این مقدار را به شوھرش پرداخت کند و در برابر مال   کرد زن از او جدا می

مجھول نیز خلع جایز مانند اینکه بگوید: در برابر گوسفند (بدون آن که آن را تعیین 
تر  تر و یا بیش ای که زنش داده یا کم  کنم. مرد حق دارد که مھریه  ع میکنند) از خل

تر از زنش نگیرد.  ای که داده بیش  کند که از مھریه خلع کند. البته مردانگی ایجاب می
جای مال چیز دیگر مانند خدمت و کار کردن یا آموزش فرزندان ه و نیز جایز است که ب

 و.... به عنوان خلع بگیرد.





 

 

 

 

 

 إیالء -٥

ھا یا   إیالء: این است که مردی که توانایی ھمبستری را دارد به الله یا یکی اسم
 تر از چھار ماه با ھمسر خود ھمبستری نکند. خورد که ھرگز یا بیش صفات الله قسم می

 حکمت مباح بودن ایالء
سرکش و نافرمان شوھران است و به اندازه نیاز ایالء برای تنبیه و ادب نمودن زنان 

تر این حرام و ظلم و ستم است؛  که چھار ماه یا کمتر، مباح قرار گرفته است اما بیش
 قسم بر ترک یک وظیفه واجب است. زیرا

 حکمت محدود شدن مدت ایالء
خواست با   در زمان جاھلیت رسم بود که اگر مردی زنش را دوست نداشت و نمی

خورد که ھرگز یا یک سال یا دو سال به ھدف تنبیه و  دیگر ازدواج کند، قسم میکسی 
آزار دادنش، با او ھمبستری نکند، به این ترتیب زنش را بر ھمین حال معلق 

داد، الله تعالی خواست که برای این رفتار   گذاشت که نه زنش بود و نه طالق می  می
تر را برای این کار محدود  چھار ماه یا کم ظالمانه محدودیتی تعیین کند و در نتیجه

 تر از این باطل اعالم فرمود تا ضرر و فشار از او دفع شود. کرده است و بیش

ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله تعالی می ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ْ َ�َ ٱلۡ َوَ�َعاَونُوا

ۖ إِنَّ  َ ْ ٱ�َّ ُقوا َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  َوٱ�َّ دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾ٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ». یفر استک سخت

 روش ایالء
تر از چھار ماه با زنش ھمبستری نکند، ایالء  اگر مردی قسم بخورد که ھرگز یا بیش

کرده است اگر در طول چھار ماه با زنش ھمبستری کند، کفاره قسم بر او الزم 
شود. (و کفاره قسم: غذا دادن یا لباس پوشاندن ده مسکین است، یا آزاد کردن  می
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ود، سه روز روزه بگیرد. (إطعام عشرة مساکین، أو برای فرد مقدرو نبھا  این ای اگر برده
کسوتھم، أو تحریر رقبة، فإن لم یستطع صام ثالثة أیام)، اگر چھار ماه بگذرد و با زنش 
ھمبستری نکند، زنش از او بخواھد که با وی ھمبستری کند، اگر ھمبستری کند جز 

 شود. ی قسم چیزی دیگر بر وی الزم نمی  کفاره
کرد که با زنش ھمبستری کند، زن درخواست طالق کند، اگر طالق اگر مرد قبول ن

نداد، حاکم زنش را یک طالق بدھد تا جلوی ضرر و آسبیب بر زن گرفته شود. اگر 
مردی از ھمبستری با زنش به ھدف تحت فشار قرار دادنش خودداری کند، از 

 ق دھد.بخواھند که رجوع کند و ھمبستری کند، اگر نکرد، قاضی از طرفش طال

ۡشُهرٖ� فَإِن فَآُءو فَإِنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ۡرَ�َعةِ أ

َ
ِيَن يُۡؤلُوَن ِمن �َِّسآ�ِِهۡم تََر�ُُّص أ لِّ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  َ َسِميٌع َعلِيمٞ  ٢٢٦ٱ�َّ َ�َٰق فَإِنَّ ٱ�َّ ْ ٱلطَّ  ].٢٢٧-٢٢٦[البقرة:  ﴾٢٢٧�ۡن َعَزُموا
خورند با زنان خود ھمبستری نکنند (ایالء) چھار ماه انتظار و  که سوگند می برای کسانی«

ی مھربان  (مھلت) است. پس اگر (سوگند خود را نادیده گرفتند) و بازگشتند، الله آمرزنده
 ». است. و اگر تصمیم طالق گرفتند، به راستی که الله شنوای داناست



 

 

 

 

 

 ظهار -٦

ظھار: این است که مرد زنش یا برخی از اعضای بدن او را به یکی از محارم ابدی 
خود تشبیه کند مثل اینکه به زنش بگوید: تو برایم مثل مادرم ھستی یا پشت تو 

 ھمانند پشت خواھرم است و.... 

 حکم ظهار
ِيَن يَُ�ِٰهُروَن ﴿فرماید:   دگان را مذمت کرده و میظھار حرام است و الله ظھار کنن ٱ�َّ

 ُ ُهۡم َ�َُقول َ�ُهۡمۚ ��َّ ٰٓـِٔي َوَ�ۡ َ�ُٰتُهۡم إِ�َّ ٱ�َّ مَّ
ُ
َ�ٰتِِهۡمۖ إِۡن أ مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ وَن ُمنَكٗر� ِمنُ�م ّمِن �َِّسآ�ِِهم مَّ

َ لََعُفوٌّ َ�ُفورٞ  شان را  کسانی از شما که زنان« ].٢[المجادلة:  ﴾٢ّمَِن ٱۡلَقۡوِل َوُزوٗرۚ� �نَّ ٱ�َّ
اند،  را زادهھا  آن اند که شان فقط کسانی شان نیستند، مادران کنند، آنان ھرگز مادران ظھار می

 ».ی آمرزنده است گویند، و الله عفوکننده سخنی زشت و دروغ میھا  آن گمان بی

 حکمت ابطال ظهار
تو برایم «گفت:   شد و می  زنش خشمگین میوقتی در جاھلیت مردی به ھر دلیل از 

 شد.  طالق می» مانند پشت مادرم ھستی!
بست نجات داد و روشن نمود که ظھار منکر  اسالم که آمد زن را این گرفتاری و بن
شود تا مثل  جا است و زن ھیچ وقت مادر نمی و سخن دروغی است چون نادرست و بی
اطل اعالم نمود و ظھار کردن زن را موجب مادر بر مرد حرام شود و این حکم را ب
 ظھار بدھد.   حرام نمودنش قرارداد تا شوھرش کفاره

 های مختلف ظهار  صورت
 ظھار سه صورت دارد:

 ظھار قطعی باشد مانند اینکه بگوید: (تو برایم مانند پشت مادرم ھستی). -١
انند پشت مادرم معلق باشد مانند اینکه بگوید: (رمضان که شروع شد تو برایم م -٢

 ھستی).
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مؤقت باشد مانند اینکه بگوید: (تو در ماه شعبان مثال برایم مانند پشت مادرم  -٣
ای بر او الزم   ھستی). اگر ماه شعبان تمام شد و با زنش ھمبستری نکرد؛ کفاره

 شود.  شود اما اگر ھمبستری نماید باید کفاره ظھار واجب می  نمی

 احکام ظهار
 نش بگوید: ھرگاه به فالن جا بروی تو برایم مانند پشت مادرم ھستی:اگر مردی به ز

اگر نیتش حرام نمودن زنش باشد که ظھار کننده است و تا کفاره ندھد نباید با 
 زنش ھمبستری کند.

جا باشد نه تحریم آن بر خود، باید کفاره  اما اگر ھدفش بازداشتن فرد از رفتن به آن
 شود.  اگر ھدفش طالق باشد، یک طالق واقع میشکند   قسم بدھد و قسمش می

ھا  شنیدم که فرمود: (اعمال به نیت ج گوید: از رسول الله می س عمربن خطاب
شود. پس ھر کس، به خاطر مقاصد  بستگی دارند و با ھر کس، مطابق نیتش رفتار می

کند.  یابد و با آن زن، ازدواج می دنیوی یا ازدواج با زنی، ھجرت نماید، به دنیا دست می
وده در نتیجه، دستاورد ھجرت ھر کس، ھمان چیزی است که به خاطر آن، ھجرت نم

 است).
شود اما اگر تک   اگر ھمه زنانش را با یک جمله ظھار کند، یک کفاره الزم می

 شود.   شان را جداگانه ظھار کند بر ھر یک، یک کفاره الزم می  تک

 ظهار ۀکفار
اگر مردی زنش را ظھار کند و بخواھد با او ھمبستری کند، واجب است که اول 

نماید. اگر قبل از پرداخت کفاره ھمبستری کند کفاره ظھار را بدھد سپس ھمبستری 
 شود و باید کفاره ظھار را بدھد و توبه و استغفار نماید.  کار می  گناه

 ی ظھار به ترتیب ذیل واجب است:  و کفاره
 ی مؤمن.  آزاد کردن برده -١
ای در اختیار نداشت، دو ماه پیاپی روزه بگیرد، باید توجه داشت که   اگر برده -٢

ید پیاپی روزه گرفتن با افطار در دو عید یا حیض، نفاس، سفر و بیماری شدید قطع نبا
 شود.
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اگر روزه گرفتن برایش مقدور نبود به شصت مسکین از غذای رایج شھر  -٣
خودش غذا بدھد. تقریبا به ھر مسکین نصف صاع (یک کیلو و بیست گرم) بدھد و اگر 

 کند.  ذا بدھد، کفایت میسصت مسکین را در یک وعده نھار یا شام غ
و نابود   الله به بندگانش بسیار مھربان است که غذا دادن به فقرا و مساکین را کفاره

 ی گناھان قرار داده است. کننده

ْ َ�َتۡحرِ�ُر ﴿فرماید:  الله تعالی می ِيَن يَُ�ِٰهُروَن مِن �َِّسآ�ِِهۡم ُ�مَّ َ�ُعوُدوَن لَِما قَالُوا َوٱ�َّ
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ َرَ�َبةٖ مِّ  اۚ َ�ٰلُِ�ۡم تُوَ�ُظوَن بِهۦِۚ َوٱ�َّ ن َ�َتَمآسَّ

َ
َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد  ٣ن َ�ۡبِل أ

ۖ َ�َمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِسّتَِ� مِۡسِكيٗناۚ  ا ن َ�َتَمآسَّ
َ
فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ ِمن َ�ۡبِل أ

 ِ ِ�مٌ َ�ٰلَِك ِ�ُۡؤِمُنواْ ب
َ
ِۗ َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب أ ِ َورَُسوِ�ِۦۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ -٣[المجادلة:  ﴾٤ٱ�َّ

گردند، پس باید  اند باز می کنند، سپس از آنچه گفته شان را ظھار می که زنان و کسانی« ].٤
اندرز داده ای را آزاد کنند، این حکمی است که به آن (پند و)   پیش از ھمبستری با ھم برده

گاه است. پس کسی شوید، و الله به آنچه می می ای را) نیابد، پیش از   که (برده کنید آ
که نتواند، شصت مسکین را طعام دھد، این  ھمبستری، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و کسی

است، حدود (و احکام) الھی ھا  این (حکم) برای آن است که به الله و رسولش ایمان بیاورید، و
 ».و برای کافران عذاب دردناکی است





 

 

 

 

 

 لعان -٧

لعان: گواھی دادن و قسم خوردن مؤکد زوجین که از شوھر مقرون به لعنت و از 
 زن مقرون به غضب باشد.

 حکمت مشروعیت آن
بات کند، یا کند و در دادگاه نتواند با دلیل محکم اث اگر مردی ببیند که زنش زنا می

زنش را متھم به زنا کند و زن انکار کند، الله لعان را مشروع قرار داده است تا مرد از 
ننگ زندگی با زن زناکار و ھمبستری با زن فاسد یا فرزندی که از خودش نباشد در 
خانه متولد شود، نجات یابد. و لعان را، راه حل این مشکل بر طرف نمودن این مصیبت 

ست. البته برای قاضی مستحب است که قبل از اجرای لعان ھردو را قرار داده ا
 نصیحت کند و از عذاب الله بترساند.

اگر مرد بھانه آورد و از لعان خودداری  کند، ھشتاد ضربه شالق به عنوان حد 
تھمت بر او زده خواھد شد. اگر زن از قسم و لعان سرباز زد و به زنا اقرار کرد، حد 

 شود.  اری میسنگسار بر او ج

 تهمت زنا به زن 
ھرکس زنی غیر از زن خود را متھم به زنا کند و نتواند چھار شاھد برای اثبات 
ادعای خود بیاورد، واجب است که بر او ھشتاد ضربه شالق بزنند و فاسق شمرده 

که توبه کند و اصالح شود. الله تعالی  شود مگر کسی  اش پذیرفته نمی  شود و گواھی می

وُهۡم ثََ�ٰنَِ� ﴿رماید: ف می ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجِ�ُ
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم يَ� َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � ِيَن تَابُواْ مِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك  ٤َجۡ�َ إِ�َّ ٱ�َّ

ۡص 
َ
َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ َوأ ْ فَإِنَّ ٱ�َّ که زنان پاکدامن را (به زنا)  و کسانی«: ]٥-٤[النور:  ﴾٥لَُحوا

شان  را ھشتاد تازیانه بزنید، و ھرگز شھادتھا  آن آورند، کنند، سپس چھار شاھد نمی متھم می
که بعد از آن توبه کردند، و (خود را) اصالح (و  اند. مگر کسانی را نپذیرید، و اینانند که فاسق

 ». ی مھربان است  جبران) نمودند، قطعا الله آمرزنده
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 شروط لعان
 برای صحت لعان رعایت شرایط ذیل الزامی است:

باشد که ھردو مکلف ھستند و در برابر حاکم مسلمان لعان بین زن و شوھری  -١
 یا نماینده او لعان کنند.

 مرد زن خود را قبل از لعان متھم به زنا کرده باشد. -٢
 زن شوھرش را تکذیب کند و تا اجرای لعان بر تکذیب خود اصرار داشته باشد. -٣

 لعان چیست؟
خود را اثبات نماید، بر او حد  اگر مردی زن خود را متھم به زنا کند و نتواند ادعای

 شود.  تھمت جاری خواھد شد و جز با لعان این حد از او ساقط نمی

 روش لعان
گیرم که   الله را گواه می«گوید:  کند و می مرد در برابر قاضی این طور شروع می - ١

با  اگر زن آنجا باشد،» گویم!  گویم این زن من زنا کرده است، راست می  من در اینکه می
دست به طرف زنش اشاره کند و اگر غایب باشد، اسمش را بگوید. این قسم را چھار بار 

 تکرار کند و بار پنجم بگوید: (لعنت الله بر من باد؛ اگر از دروغگویان باشم).
گیرم که این مرد در اتھام زنا که به   الله را گواه می«سپس زن چھار بار بگوید:  - ٢

اگر او (شوھرش) در این «، و در بار پنجم بگوید: »ان استزند، از دروغگوی من می
ِه بر من باد اتھامی که من می  »زند از راستگویان باشد َغَضَب اللَّ

که مرد  سنت است که قبل از شروع لعان ھردو طرف را نصیحت کنند و در ھنگامی
را  خواھد جمله لعنت بر خود را بار پنجم بگوید: قاضی با دست خود دھان مرد می

تر است و این قسم   عذاب دنیا از عذاب آخرت آسان بگیرد و بگوید: از الله بترس؛ زیرا
 موجب عذاب الھی بر تو خواھد شد.

تفاوت که با دست خود دھانش را ن یاو زن را نیز به ھمین صورت برحذر بدارند، با 
 نگیرد مگر اینکه زنی باشد که او را از این کار منع کند. 

اش و ایستاده در حضور  و سنت است که لعان در حضور حاکم مسلمان یا نماینده

َُّهۡم ﴿فرماید:  جمعی از مردم باشد. الله تعالی می ۡزَ�َٰجُهۡم َولَۡم يَُ�ن ل
َ
ِيَن يَۡرُموَن أ َوٱ�َّ
ِ إِ  ۡرَ�ُع َشَ�َٰ�ٰتِۢ بِٱ�َّ

َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَ�َٰدةُ أ

َ
ٓ أ ِٰد�ِ�َ ُشَهَدآُء إِ�َّ  ٦نَُّهۥ لَِمَن ٱل�َّ
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ِ َعلَۡيهِ إِن َ�َن ِمَن ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  نَّ لَۡعَنَت ٱ�َّ
َ
ن �َۡشَهَد  ٧َوٱۡلَ�ِٰمَسُة أ

َ
َو�َۡدَرُؤاْ َ�ۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ

ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  ۡرَ�َع َشَ�َٰ�ٰتِۢ بِٱ�َّ
َ
ِ َعلَۡيهَ  ٨أ نَّ َغَضَب ٱ�َّ

َ
آ إِن َ�َن ِمَن َوٱلَۡ�ِٰمَسَة أ

ِٰد�ِ�َ  کنند، و جز  که ھمسران خود را (به زنا) متھم می و کسانی« ].٩-٦[النور:  ﴾٩ٱل�َّ
باید چھار مرتبه به نام الله سوگند یاد کنند که او ھا  آن خودشان گواھانی ندارند، پس ھریک از

اد؛ اگر از دروغگویان از راستگویان است. و پنجمین بار (چنین گوید:) که لعنت الله بر او ب
کند، (به) آن که چھار بار الله را شاھد بگیرد (و  باشد. و از آن (زن) کیفر (رجم) را دور می

سوگند یاد کند) که او (شوھرش) از دروغگویان است. و بار پنجم (بگوید:) که خشم و غضب 
 ». الله بر او باد؛ اگر (شوھرش) از راستگویان باشد

 پیامدهای لعان
 شود:  ز لعان پنج حکم ثابت میبعد ا

 شود.  اجرای حد تھمت از شوھر ساقط می -١
 شود.  سار از زن ساقط می اجرای حد سنگ -٢
 شوند. زن و شوھر از یکدیگر جدا می -٣
 شود.. ازدواج این دو با ھم برای ھمیشه حرام می -٤
 شود. گردد و به زن داده می  اش از مرد نفی می اگر زن حامله باشد، بچه -٥

 احش با لعان فسخ شده است در مدت عده حق نفقه و سکونت ندارد.زنی که نک





 

 

 

 

 

 عده -٨

عده: صبر کردن مدت محدودی است که به حکم شریعت پس از جدایی زن از 
 شوھرش باید صبر نماید.

باید به این ترتیب عده: مدتی زمانی است که زن باید بعد از وفات یا طالق شوھر 
 صبر کند و از ازدواج خودداری  نماید.

 عده مشروعیتحکمت 
 ھا مختلط نشود.  اطمینان نمودن از پاکی رحم تا نسب -١
فرصت دادن به شوھری که زنش را طالق رجعی داده است تا اگر در این مدت  -٢

 پشیمان شود به زنش رجوع نماید.
شود، جز با  منعقد می اھمیت دادن به نکاح؛ ھمان طور که با شرایط خاص -٣

 شوند. شود و زن و شوھر از یکدیگر جدا نمی انتظار کشیدن و صبر کردن تمام نمی
احترام گذاشتن به مدت زندگی مشترک بین زوجین، که زن وارد زندگی  -٤

 شود، مگر بعد از انتظار کشیدن و صبر کردن.  دیگری نمی
 .حفظ حق جنین اگر زن در حالت جدایی حامله باشد -٥

 و حق فرزند. هدر عده چھار حق وجود دارد: حق الله، حق زوج، حق زوج

 حکم عده
عده بر ھر زنی که شوھرش قبل یا بعد از ھمبستری بمیرد یا بعد از خلوت کردن، 
فرقی ندارد که با طالق یا خلع یا فسخ نکاح از او جدا شود، واجب است. تا مشخص 

 ء (حیض) یا سه ماه پاک شود.شود که رحمش با وضع حمل یا گذشتن سه قر

ۡحُصواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
تِِهنَّ َوأ َها ٱ�َِّ�ُّ إَِذا َطلَّۡقتُُم ٱلّنَِسآَء َ�َطلُِّقوُهنَّ لِعِدَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َ َر�َُّ�مۡ  ْ ٱ�َّ ۖ َوٱ�َُّقوا ةَ  ای پیامبر! ھرگاه خواستید زنان را طالق دھید،« ].١[الطالق:  ﴾ٱۡلعِدَّ
را در زمان (آغاز) عّده طالق دھید، و حساب عّده را نگه دارید، و از الله که پروردگار ھا  آن

 ». شماست بترسید
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 احکام عده
اگر زن قبل از ھمبستری طالق شود، عده ندارد اما اگر بعد از ھمبستری طالق 

ده شود باید عده بگذراند ولی اگر شوھر قبل یا بعد از ھمبستری بمیرد باید چھار ماه و 
 برد. روز عده بگذراند و این وفاداری به شوھر و رعایت حق اوست و میراث می

ْ إِذَا نََ�ۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ُ�مَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ةٖ  وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيِهنَّ مِۡن ِعدَّ ن َ�َمسُّ
َ
ۖ َ�َمّتُِعوُهنَّ  َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ وَ�َها َ�ۡعَتدُّ

اٗحا َ�ِيٗ�  که با  اید! ھنگامی که ایمان آورده ای کسانی« ].٤٩[األحزاب:  ﴾٤٩َوَ�ُِّحوُهنَّ َ�َ
شان دادید،  ھمبستری کنید، طالقھا  آن زنان با ایمان ازدواج کردید، آنگاه پیش از آن که با

را (با ھدیۀ مناسب) ھا  آن را بشمارید، لذانیست که شما آن ھا  آن پس عده برای شما بر
 ».شان کنید مند سازید و به نیکوترین وجه رھای بھره

�َّۡصَن ﴿فرماید:  الله تعالی می - ٢ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ
َ
ِيَن ُ�َتَوفَّۡوَن مِنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ َوٱ�َّ

َجلَ 
َ
ۖ� فَإَِذا بَلَۡغَن أ ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ

َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
ُهنَّ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما َ�َعۡلَن ِ�ٓ بِأ

ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  نُفِسِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َوٱ�َّ
َ
و کسانی از شما که « ].٢٣٤[البقرة:  ﴾٢٣٤أ

گذارند؛ باید چھار ماه و ده روز انتظار بکشند (وعده نگه دارند)  میرند و ھمسرانی باقی می می
که مدت عدت خود را به پایان رساندند، در آنچه آنان به طور شایسته درباره خود  پس ھنگامی

گاه است انجام دھند؛ گناھی بر شما نیست، و الله به آنچه می  ». کنید آ

 گذرانند  انواع زنانی که عده می
 گذرانند بر شش نوع ھستند زنانی که عده می

ای با مرگ شوھر یا طالق یا فسخ نکاحی عده   اول: زن حامله: اگر زن حامله
گذراند تا وضع حملی که خلقتش مشخص شده باید صبر کند و کمترین مدت  می

 باشد. حاملگی شش ماه است و غالبا نه ماه می

َ َ�َۡعل ﴿فرماید:  لی میالله تعا ۚ َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡ�َاِل أ

َ
ْوَ�ُٰت ٱۡ�

ُ
َوأ

� ۡمرِهِۦ �ُۡ�ٗ
َ
ُۥ ِمۡن أ  ».ی زنان باردار، این است که وضع حمل کنند و عده« ].٤[الطالق:  ﴾٤�َّ

شود  اش تمام می عدهمیرد: اگر حامله باشد با وضع حمل  دوم: زنی که شوھرش می
اما اگر حامله نباشد چھار ماه و ده روز باید عده بگذراند و در این مدت حامله بودنش 

 شود. مشخص می
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نُفِسهِنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
ِيَن ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ َوٱ�َّ

ۖ� فَإِ  ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
َجلَُهنَّ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما َ�َعۡلَن ِ�ٓ أ

َ
ذَا بَلَۡغَن أ

ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  میرند و  و کسانی از شما که می« ].٢٣٤[البقرة:  ﴾٢٣٤بِٱلَۡمۡعُروِف� َوٱ�َّ
ارند) پس گذارند؛ باید چھار ماه و ده روز انتظار بکشند (وعده نگه د ھمسرانی باقی می

که مدت عدت خود را به پایان رساندند، در آنچه آنان به طور شایسته درباره خود  ھنگامی
گاه است انجام دھند؛ گناھی بر شما نیست، و الله به آنچه می  ».کنید آ

سوم: زنی که حامله نباشد و شوھرش طالق دھد در سه حیض عده بگذراند. اما اگر 
 اش یک حیض است.  عده جدایی زن با خلع، یا فسخ باشد،

ن ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
� َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ نُفِسِهنَّ ثََ�ٰثََة قُُروٓءٖ

َ
�َّۡصَن بِأ َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت َ�َ�َ

� َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ  ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ بِٱ�َّ
َ
ُ ِ�ٓ أ َحقُّ  يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق ٱ�َّ

َ
أ
ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َولِلرَِّجاِل َعلَ  َراُدٓواْ إِۡصَ�ٰٗحاۚ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱ�َّ

َ
ۡيهِنَّ بَِرّدِهِنَّ ِ� َ�ٰلَِك إِۡن أ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  و زنان مطلقه باید مدت سه پاکی (یا دیدن سه « ].٢٢٨[البقرة:  ﴾٢٢٨َدرََجةٞۗ َوٱ�َّ
روا نیست ھا  آن انتظار بکشند، و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند؛ برای بار عادت ماھانه)

شان اگر خواھان آشتی  شان آفریده، کتمان کنند. و شوھران ھای که آنچه را الله در رحم
(به زندگی زناشوئی) در این (مدت از دیگران) سزاوارترند. و ھا  آن ھستند، برای بازگرداند

ھاست، و مردان  ای است ھمانند (حقوق و و ظایفی) که بر عھده آن ستهبرای زنان حقوق شای
 ».بر آنان برتری دارند، و الله توانمند حکیم است

طالق داد، او را شد و شوھرش  چھارم: زنی که به دلیل کوچکی یا پیری حیض نمی
 سه ماه عده بگذراند. 

ٰٓـِٔي يَ�ِۡسَن ِمَن ﴿فرماید:  الله تعالی می ُ�ُهنَّ َوٱ�َّ ٱلَۡمِحيِض ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ
ٰٓـِٔي لَۡم َ�ِۡضنَ  ۡشُهرٖ َوٱ�َّ

َ
تان که از عادت ماھانه مأیوس  و کسانی از زنان« ].٤[الطالق:  ﴾ثََ�ٰثَُة أ

 ».اند که حیض نشدهھا  آن سه ماه است و (نیز)ھا  آن اند، اگر شک کردید عّدۀ شده
ماھیانه زنی قطع شد و علتش مشخص نبود، یک سال عده  پنجم: اگر عادت

 بگذراند، نه ماه به خاطر اطمینان از حاملگی و سه ماه را به خاطر عده صبر نماید.
اش در  ششم: زنی که شوھرش گم شود طوری که ھیچ خبری از مرگ و زندگی

دد و دست نباشد، زن باید در مدتی که متضرر نشود، منتظرش بماند و دنبالش بگر
برای احتیاط در دادگاه اسالمی قاضی مدتی را برای زن تعیین کند که به انتظار 
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شوھرش بماند، بعد از کامل شدن آن مدت و پیدا نشدنش، قاضی حکم وفاتش را صادر 
تواند  کند و سپس زن چھار ماه و ده روز عده بگذراند. اگر بعد از این خواست می

 ازدواج کند. 
شود، دو طھر است اما کنیزی که به سبب پیری یا  یعده کنیزی که حیض م

 شود دو ماه است و عده کنیز حامله وضع حمل اوست. کوچکی حیض نمی

 عده غیر زوجه
اش با او  اگر مردی مالک کنیزی شد و خواست با او ھمبستری کند، ھمبستری -١

مله حالل نیست تا از پاکی رحمش اطمینان داشته باشد، به این صورت که اگر حا
شود با یک حیض اما اگر به سبب پیری یا کوچکی  باشد، وضع حمل کند، اگر حیض می

 شود، یک ماه صبر کند. حیض نمی
زنی که به اشتباه با او ھمبستری کردند، یا با زنا یا نکاح فاسد یا خلع کرده  -٢

 است با گذراندن یک حیض عده بگذراند تا پاکی رحمش مشخص شود.
اعتبار است  ی طالق رجعی وی بی رجعی شوھرش بمیرد، عده ی اگر زن مطلقه -٣

 شود.  ی وفات شروع می و از زمان وفات شوھر عده

 ترک آرایش زن به خاطر وفات شوهر
منظور از إحداد (ترک زینت و آرایش): این است که زن در خانه شوھر خود بنشیند 

کردن، خوشبویی زدن،  ی عالقمندی به ھمبستری است؛ مانند: آرایش و از آنچه نشانه
 لباس زینتی و شیک پوشیدن، سرمه زدن و .. خودداری  کند.

بر ھر زنی که شوھرش بمیرد، الزم است که در طول مدت عده، به ھدف رعایت 
حق شوھر، از ھر نوع آرایش و پوشیدن لباس شیک و زینتی خودداری کند. اگر آرایش 

 ب مغفرت و توبه کند.شود و باید از الله طل کار می و... کند گناه
 باید توجه داشت که این ترک آرایش مخصوص زنان است نه مردان. 

و ترک آرایش به مناسبت مرگ شاھان، بزرگان یا ھر شخصیت مھم جایز نیست. 
وفات کرد و کسی از اصحاب [و مردان اھل بیت] این با ترک آرایش  ج آری، رسول الله

 و .. سوگواری نکردند.
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که  درحالی -نه راشدین؛ ابوبکر، عمر، عثمان و علی وفات کردند و خلفای چھارگا
با ترک ھا  آن کسی از اصحاب [و مردان اھل بیت] بر -افضل خلق بعد از انبیا بودند
 آرایش و .. سوگواری نکردند.

ھیچ زنی بیش از سه «فرمود:  ج کند که رسول الله روایت می ل ام عطیه -١
اری) نکند. مگر زن برای شوھر خودش که باید چھار روز بر میتی ترک آرایش (سوگو

ھای  ھای (با رنگ  ماه و ده روز با ترک آرایش به عده بنشیند. و در این مدت نباید لباس
روشن) بپوشد، به جز لباس عصب (لباس یمنی) و سرمه نکشد و خوشبویی نزند، مگر 

مقدار کمی از قسط (عود تواند  شود، در آن وقت می زمانی که از عادت ماھیانه پاک می
  ١.»ظفار (نوعی خوشبویی) استفاده کندھندی) یا از ا

ھرکس در دین ما چیز جدیدی «فرمود:  ج کند که پیامبر عایشه روایت می -٢
 ٢.»یاورد که از آن نباشد، مردود استب

 مدت ترک آرایش زن به خاطر وفات شوهر 
 که تا سه روز ترک آرایش کند. اگر میت غیر از شوھر زن کسی دیگر باشد، جایز است

و ترک آرایش برای زنی که شوھرش وفات کرده است، به ِپیُرِو دوران عده، چھار ماه 
 و ده روز است.

ای که شوھرش بمیرد، با وضع حمل دیگر واجب نیست که ترک آرایش  زن حامله
 شود. اش تمام می کند و عده

 مکان عده گذراندن زنی که شوهرش وفات کرده است 
اش را در ھمان منزلی که  کند واجب است که عده بر زنی که شوھرش وفات می -١

شوھرش ساکن بوده است، بگذراند. اگر از ترس، یا مجبوری یا به حق، از آن منزل 
 تغییر مکان به جایی دھد که برایش امنیت داشته باشد، ایرادی ندارد.

تواند از  ضروری دیگری میتواند با عذر معتبر یا ھر نیاز  و زن شوھر مرده می
 اش بیرون شود. خانه

                                           
 و این متن مسلم است. ،)٩٣٨ش:( طالق کتاب در مسلم ،)٥٣٤٢ش:( بخاری: علیه متفق. ١
  ).١٧١٨) و مسلم (ش:٢٦٩٧. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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شود.  با تمام شدن چھار ماه و ده روز، عده زن شوھر مرده، ھرجا که باشد تمام می
اش از  اگر زنی شوھرش در غیبت بمیرد یا او را طالق دھد و خبر نداشته باشد، عده

 شود. اش شروع می زمان مرگ و طالق
ی شوھرش  اش را در خانه ذراند، باید عدهگ زنی که با طالق رجعی عده می -٢

ن وی شوھرش بیر بگذراند و حق نفقه و مسکن دارد و جایز نیست که او را از خانه
کنند مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکاری با زبان یا عمل شود که خانواده را آسیب 

 برساند.
حق نفقه و  گذراند، اگر حامله است، تا وضع حمل زنی که از طالق بائن عده می -٣

سکونت دارد. اما اگر حق حامله نباشد، حق نفقه و سکونت ندارد. باید توجه داشت که 
ی بائن، زنی که نکاحش فسخ شده یا خلع کرده است، حق نفقه و سکونت  زن مطلقه

 ی پدر و خویشاوندان خودش عده بگذراند.  ندارند و در خانه

 زن شوهر مرده جایز است؟ برایچه کارهایی 
 ی زنی که شوھرش وفات کند، انجام کارھای ذیل جایز است:برا

ھای عادی .. استفاده از صابون ..  نظافت .. غسل .. شانه زدن مو .. پوشیدن لباس
استفاده از خوشبویی اندک بعد غسل از حیض .. برای انجام کارھای ضروری با وقار 

ثل جواب تسلیت بیرون شدن .. حرف زدن عادی با مردان غریبه در صورت نیاز م
 گفتن را دادن و .. 

ٰ�َِ� َو�ُِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ ﴿فرماید:  الله تعالی می َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ  ].٢٢٢[البقرة:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ
 ».دارد قطعا الله توبه کاران و پاکان را دوست می«

 گذراند  ای که عده می حکم از خانه بیرون شدن زن شوهر مرده
 شود سه حالت دارد: در عده از خانه بیرون می ای زن شوھر مرده

اول: بیرون شدن بدون ضرورت مثل بیرون شدن برای تفریح، زیارت عمره و .. 
 چنین بیرون شدنی تا در عده است، جایز نیست.

دوم: بیرون شدنش ضروری و نیاز است مانند: بیمار شود و به دکتر برود. یا 
ا تنھا باشد و از سکونت در تنھایی بترسد و .. در اش در آستانه خراب شدن باشد. ی خانه

 ی خودش .. ھای تا بر طرف شدن نیاز جایز است و سپس برگردد به خانه چنین حالت
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سوم: برای انجام کارھای ضروری مثل خرید مواد غذایی و .. برای خود و فرزندانش 
که تا رفع نیاز مند است و باید سر کار برود. در چنین مواردی نیز جایز است ریا کا

 بیرون برود و سپس به خانه برگردد. 





 

 

 

 

 

 شیرخوارگی -٩

رضاع (شیرخوارگی): این است که کودک زیر دو سال از زنی که دارد بچه شیر 
 دھند و .. شود و به بچه می خورد یا از چنین زنی شیر دوشیده می دھد، شیر می می

 حکم شیرخوارگی
َخَ�ٰتُُ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ 

َ
َ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناتُُ�ۡم َوأ مَّ

ُ
ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

�َضۡعَنُ�ۡم 
َ
ِٰ�ٓ أ َ�ُٰتُ�ُم ٱ�َّ مَّ

ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ِخ َوَ�َناُت ٱۡ�

َ
ُٰتُ�ۡم َوَ�َٰ�ُٰتُ�ۡم َوَ�نَاُت ٱۡ� وََع�َّ

َ�َٰعةِ  َخَ�ٰتُُ�م ّمَِن ٱلرَّ
َ
تان،  تان، و دختران م شده است بر شما: مادرانحرا«: ]٢٣[النساء:  ﴾َوأ

تان  ھایتان، و دختران برادر، و دختران خواھر، و مادران ھایتان، و خاله تان، و عمه و خواھران
 ».اند، و خواھران رضاعی شما... که به شما شیر داده

درباره دختر حمزه بن عبدالمطلب که  ج گوید: پیامبر می ب ابن عباس -٢
بود گفت: (چون او دختر برادر رضاعی من است، برای  ج در رضاعی پیامبرعمو و برا

 ١باشد). من حالل نیست و ھرکس با نسب حرام باشد، با شیرخوارگی نیز حرام می

 از شیرخوارگی   افراد حرام
شود که در مدت دو سال شیرخوارگی پنج بار از زنی  با شیرخوارگی کسی حرام می

 شیر بخورد:
ی  ی او و بچه کودکی را در مدت دو سال شیرخوارگی پنج بار شیر دھد بچهاگر زنی 

شود و محارم شیرخوار  آید. و محارم شوھر، محارم بچه نیز می شوھرش به حساب می
شود و پسران این خانواده، برادران این بچه  نیز محارم زنی که از او شیر خورده می

اش با شیر خوردنش بر  و فروع نسبی شوند. البته پدر و مادر شیرخوار و اصول می
شود. در نتیجه برای برادران رضاعی، شیرخوار جایز است  خانواده شیر ده حرام نمی

 اش ازدواج کنند و بر عکس نیز جایز است. که با خواھران نسبی
                                           

 ).١٤٤٧ش:( ومسلم ،و این متن بخاری است) ٢٦٤٥ش:( بخاری :علیه متفق .١
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 شود قاعده شیرخوارگی که موجب تحریم می
بر شیرخوار  شیرخوارگی موجب تحریم فروع (و فرزندان) خانواده شیرده -١

شود اما شامل  ھا و.. ھرچه ادامه داشته باشد، می شود که شامل فرزندان و نوه می
شود و نیز خویشاوندان  ھرچه به باال ادامه داشته باشد، نمی و اصول که پدران و مادران

ھا و  ھا و خاله ھا، دایی ای) شیرده را که برادران، خواھران، عموھا، عمه جانبی (حاشیه
 گیرد.  باشند، دربر نمی .. می

 حد شیرخوارگی
شیرخوارگی معتبر به این صورت است که بچه از بستان شیر بخورد تا سیر شود و 

طور طبیعی رھا کند یا یک پستان را رھا کند و از پستان دیگر ه خودش پستان را ب
آید، اگر دوباره به ھمین صورت شیر  بخورد، این یک بار شیرخوردن به حساب می

 شود و این در عرف نیز اعتبار دارد.  د، بار دوم محسوب میبخور
دار زیبای در خلقت و خوش اخالق  باید توجه داشت که در صورت امکان از زن دین

 گذارد. شیر روی بچه تأثیر می به بچه شیر بدھند؛ زیرا

 شود؟ شیرخوارگی چگونه ثابت می
دار برابر است که  زن دین شیرخوارگی با گواھی دو مرد یا یک مرد و دو زن یا یک

 شود.  خودش شیر داده باشد یا کسی دیگر، ثابت می

 پیامدهای شیرخوارگی
 شیرخوارگی پیامدھایی به شرح ذیل دارد:

ای را شیر دھد از نظر تحریم نکاح، مباح بودن دیدن و نگاه و  اول: اگر زنی بچه
 بردن الزم نیست.  شود اما نفقه، سرپرستی و ارث خلوت با محارم رضاعی محرم می

شود، اگر دو بچه از گوسفند  دوم: شیر حیوانات مانند شیر زن موجب حرمت نمی
شود و با انتقال خون از مردی به زنی یا  شیر بخورند حرمت شیرخوارگی ثابت نمی

 شود. برعکس، تحریم شیرخوارگی ثابت نمی
و شاھد و  سوم: اگر در اصل شیرخوردن یا پنج بار شیر خوردن بچه شک کردند

 اصل در عدم شیرخوارگی است. شود؛ زیرا دلیلی ھم نبود، تحریم ثابت نمی



 ١٣٧٥    باب پنجم: نکاح و توابع آن 

 

 شیرخوارگی در بزرگ سالی
تر شیرخوردن در طول دو  شود پنج بار یا بیش شیرخوارگی که موجب تحریم می

 سال شیرخوارگی است. 
ت و آمد ای رف اگر شرایطی پیش آمد که به اقتضای نیاز مبرم مردی را که با خانواده

ضروری داشت و حجاب گرفتن از وی مشکل بود، برای زن جایز است که پنج بار در 
 ظرفی از شیر خود بدوشد و به او بدھد که ھر پنج بار را بخورد، جایز است. 

ی او  کند که سالم موالی ابو حذیفه در خانه و با خانواده روایت می ل عایشه
) آمد و گفت: ای رسول الله! سالم ج امبرکرد، سھله دختر سھیل (نزد پی زندگی می

کند، و او بالغ و مرد شده است و با ما زندگی  ی ما زندگی می موالی ابو حذیفه در خانه
او «فرمود:  ج کنم که ابوحذیفه قلبا به این راضی نیست. پیامبر کند و من گمان می می

و آنچه در دل ابوحذیفه  شود) شوی (و او نیز محرم تو می را شیر بده؛ تو بر او حرام می
دادم و آنچه در دل  او رود. آن زن دوباره آمد و گفت: از شیرم به است، از بین می

 ١ابوحذیفه بود رفت.

                                           
  ) و این متن مسلم است.١٤٥٣) و مسلم (ش:٤٠٠٠علیه: بخاری (ش: . متفق١





 

 

 

 

 

 حضانت -١٠

حضانت: این است که کودک یا فرد کم عقل را از آنچه برایش ضرر دارد حفظ 
 دھند. مصلحتش باشد تا مستقل شدن برایش انجام میکنند و کارھایی که به  می

 انواع حضانت (سرپرستی) کودک 
 سرپرستی کودک بر دو نوع است: 

 اول: در اموری که پدر بر مادر مقدم است که سرپرستی مالی و ازدواج است.
 دوم: مادر بر پدر مقدم است، که سرپرستی مادری کردن و شیردھی است. 

وُهنَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می ۡسِكنُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُ�ۡم َوَ� تَُضآرُّ
َ
أ

�َض 
َ
ۚ فَإِۡن أ ٰ يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ

َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
ۚ �ن ُ�نَّ أ ۡعَن ِ�َُضّيُِقواْ َعلَۡيِهنَّ

ُجورَ  َٔ لَُ�ۡم َ� 
ُ
ۥٓ اتُوُهنَّ أ ُ�ۡم فََسُ�ِۡضُع َ�ُ ْ بَۡيَنُ�م بَِمۡعُروٖف� �ن َ�َعاَ�ۡ تَِمُروا

ۡ
ُهنَّ َو�

ۡخَرىٰ 
ُ
تان در ھر جای که خودتان  آنان (زنان مطلقه) را در حد توان« ].٦[الطالق:  ﴾٦أ

زیان نرسانید تا (عرصه را) بر آنان تنگ کنید، (و ھا  آن سکونت دارید، سکونت دھید. و به
را بدھید تا وضع ھا  آن یان عده مجبور به ترک منزل شوند) و اگر بار دار باشند نفقهپیش از پا

دھند، مزدشان را بپردازید، و (این کار را) به  حمل کنند. اگر (فرزندتان را) برای شما شیر می
نیکی و با مشورت ھمدیگر انجام دھید، و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری (به درخواست 

 ».را شیر دھدشوھر) او 

 ترین فرد به حضانت مستحق
ترین افراد به  ھای اسالم و توجه دین به کودکان است. و مستحق حضانت از خوبی

دار، توانا بر تربیت درست و  حضانت کودکان کسانی ھستند که مسلمان، با تقوا، امانت
 خوش رفتار باشد. 

گیرد نه بر ضرر  یحضانت حقی به نفع کسی است که سرپرستی کودک را برعھده م
تواند  او و ھرکس بخواھد از این کار شانه خالی کند و از این کار خودداری نماید، می
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شود. در حق  این را بکند و حق حضانت به فرد دیگر مستحق ردیف دوم داده می
ترین فرد از نظر خویشاوندی مقدم است. اگر در خویشاوندی با  حضانت مطلقا نزدیک

ؤنث مقدم است؛ به این ترتیب که اول مادر مقدم است و سپس پدر. ھم برابر بودند، م
 و منظور از مقدم بودن مؤنث مادر است.
صبورتر و تر  ای داشتند، مادر به دلیل مھربان اگر مردی از زنش جدا شد که بچه

گاه بودن نسبت به بچه و دل تر بودن به تربیت، آغوش گرفتن و پرورش  سوزتر و آ
 ه حضانت کودک است.تر ب کودک، مستحق

اگر کودکی پدر و مادر برای حضانت نداشته باشد یا داشته باشد اما به دلیل بیماری 
و... توان حضانت را نداشته باشند، حضانت را به مادران خویشاوند کودک به ترتیب 

سپارند .. بعد از مادر به مادر بزرگ مادری... و بعد از پدر  نزدیکی در خویشاوندی می
 ر بزرگ پدری و... سپس پدر بزرگ ..به ماد

ھا شش جھت خویشاوندی برای کودک است که ھمه از جھت اصول به کودک  این
خواھر تنی .. سپس خواھر مادر .. سپس خواھر پدر .. بعد ھا  این نسبت دارند. بعد از

 .منزله مادر استه خاله ب خاله تنی .. بعد خاله مادر .. سپس خاله پدر؛ زیراھا  این از
 عمه تنی .. بعد عمه مادر .. سپس عمه پدر.ھا  این بعد از

ھای مادر .. سپس  ھای پدر .. سپس عمه ھای مادر .. سپس خاله سپس خاله
ھای پدر .. سپس دختران برادران تنی سپس مادر و بعد پدر .. و بعد از این دختران  عمه

.. و بعد دختران  ھا خواھر به ھمین صورت .. سپس دختر عموھا .. سپس دختر عمه
ھای پدرش .. سپس برای دیگر خویشاوندان عصبه به   عموھا پدرش .. دختران عمه

 شاوندانش .. سپس برای حاکم مسلمان.یترتیب خویشاوندی .. سپس برای دیگر خو

ْ َ�َ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ ثِۡم َوَ�َعاَونُوا ٱۡ�ِ
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ].٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی
 ». یفر استک الله سخت

ِۚ إِنَّ ﴿اید: فرم الله تعالی می -٢ ۡوَ�ٰ بِبَۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ
َ
رَۡحاِم َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
َوأ

 ۢ ٍء َعلِيُم َ بُِ�ّلِ َ�ۡ و خویشاوندان در کتاب الله نسبت به یکدیگر « ].٧٥[األنفال:  ﴾ٱ�َّ
 ».سزاوارترند، قطعا الله بر ھمه چیز داناست
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 انتقال حضانت از فردی به فرد دیگر
ی اوست، امتناع ورزد یا صالحیت نداشته باشد، یا   که حق حضانت وظیفه کسیاگر 

 شود. به مصلحت کودک نباشد، حق حضانت به کسی دیگر داده می
شود و به کسی دیگر بعد از او انتقال  واج کند، حق حضانتش ساقط میداگر مادر از

 یت دھد.شود، مگر در صورتی که شوھر سابق به ادامه حضانتش رضا داده می
 بعد از رسیدن کودک به سن تشخیص کجا برود؟

شود که  وقتی کودک عاقل به سن ھفت سالگی برسد، به او اختیار داده می -١
یکی از پدر یا مادرش را برای ادامه زندگی انتخاب نماید. بعد از انتخاب با ھمان فرد 

کند و به او  یکه از کودک حفاظت نم زندگی کند. و باید توجه داشت که حضانت کسی
 رسد، اعتبار ندارد و کافر بر کودک مسلمان حق حضانت ندارد.  نمی

دختر را بعد از ھفت سالگی به پدرش بسپارند، اگر حضانت پدر به مصلحتش  -٢
مادر در سرپرستی  واج کند؛ زیرادشود تا از نباشد، دوباره به مادر برگردانده می

برای کار و نیازھای زندگی از خانه بیرون سوزتر از دیگران حتی پدر است و پدر  دل
 ماند.  رود و دختر در خانه محروم از مادر می می

 از رسیدن به سن رشد، با ھرکس که خواست زندگی کند. سپ پسر -٣

 مخارج حضانت
ھای  نفقه و مخارج حضانت به عھده پدر است، اگر پدر تنگدست باشد، مخارج بچه

د، اگر مالی نداشته باشد، از مال پدر بزرگش تحت سرپرستی از مالش پرداخت کنن
نمودنش  یمخارج او را بدھند و مسئولیت پرداخت مخارج و نفقه جز با دادن یا بر

 شود. ساقط نمی





 

 

 

 

 

 (یا مخارج) زندگی   نفقه -١١

مسکن و .. مخارج یا نفقه زندگی: منظور از نفقه تأمین نیازھای غذایی، پوشاک، 
 با فرد باشد. ھا  آن که مسئولیت کسانی

 اسباب وجوب نفقه بر سه نوع است:
 ازدواج .. خویشاوندان .. و مالکیت.

الله پرداخت مخارج خانواده  دادن مخارج خانواده به نسبت دیگران بھتر است؛ زیرا
شان فرض عین است و دادن نفقه  را بر فرد واجب نموده است، در نتیجه دادن مخارج

 کسانی دیگر فرض کفایه است و روشن است که فرض عین افضل بر فرض کفایه است. 

 فضلیت انفاق
ِۡل وَ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١ ۡمَ�ٰلَُهم بِٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ � وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم ٱ�َّ ٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
که اموال  کسانی« ].٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤أ

نزد پروردگارشان برایشان ھا  آن کنند، مزد خود را، در شب و روز، پنھان و آشکار انفاق می
 ».شوند ھاست، و نه ایشان اندوھگین می ترسی بر آن(محفوظ) است؛ و نه 

ۗ َوَما ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء لَّيَۡس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
 ْ ِۚ َوَما تُنفُِقوا مِۡن َخۡ�ٖ يُوَفَّ  تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَِ�َنُفِسُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱ�َّ

نتُۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ 
َ
ی تو نیست، ولیکن الله  ھدایت آنان بر عھده« ].٢٧٢[البقرة:  ﴾٢٧٢إَِ�ُۡ�ۡم َوأ

کنید، برای خودتان است، و جز برای  کند. و آنچه از مال انفاق می ھرکه را بخواھد ھدایت می
کنید، (پاداش آن) بطور کامل و تمام  طلب خشنودی الله انفاق نکنید، و آنچه از مال انفاق می

 ».شود، و به شما ستم نخواھد شد به شما داده می

فرمود: (اگر مسلمان، به نیت ثواب  ج گوید: پیامبر می س ابو مسعود انصاری -٣
 ١شود). اش، انفاق نماید، برایش صدقه، محسوب می به خانواده

                                           
 ).١٠٠٢( برقم مسلم و و این متن بخاری است) ٥٣٥١ش:( بخاری: علیه متفق. ١
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بیوه زنان و فقیر و مسکین  که به فرمود: (کسی ج گوید: پیامبر می س ابوھریره -٤
کند و یا مانند کسی است که  کند مانند کسی است که در راه الله جھاد می کمک می

 ١برد). سر میه رساند و روز را با روزه ب شب را با عبادت به آخر می

 از چه مالی انفاق کنند؟
ْ ﴿فرماید:  الله تعالی می نفُِقوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� آ َ�ٰٓ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َومِمَّ

ْ ٱۡ�َبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � ُموا �ِض� َوَ� َ�َيمَّ
َ
ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
ن أ

َ
ٓ أ ِخِذيهِ إِ�َّ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ �ِيهِ� َوٱۡعلَُموٓا ۡيَ�ُٰن يَعُِدُ�ُم ٱلَۡفقۡ  ٢٦٧ُ�ۡغِمُضوا ُمرُُ�م ٱلشَّ

ۡ
َر َو�َأ

ۡغفَِرةٗ  ُ يَعُِدُ�م مَّ ُ  َوفَۡضٗ�ۗ  ّمِۡنهُ  بِٱۡلَفۡحَشآءِ� َوٱ�َّ  ].٢٦٨-٢٦٧[البقرة:  ﴾٢٦٨َعلِيمٞ  َ�ِٰسعٌ  َوٱ�َّ
اید، و از آنچه از زمین  ای که به دست آورده اید! از چیزھای پاکیزه که ایمان آورده ای کسانی«

نید، و برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید، ایم، انفاق ک برای شما بیرون آورده
که خود شما حاضر نیستید چنین مالی را بپذیرید، مگر آن که در آن چشم پوشی  درحالی

ترساند و)  نیاز ستوده است. شیطان شما را (به ھنگام انفاق می کنید. و بدانید که الله بی
که الله از جانب خود به  کند. و درحالی ھا امر می دھد، و شما را به زشتی وعده تھی دستی می

 ».دھد، و الله گشایشگر داناست شما وعده آمرزش و فزونی (نعمت) می

 نفقه همسر
نفقه ھمسر بر شوھرش واجب است و منظور از نفقه، تأمین در حد توان مواد  -١

شود. نفقه  غذایی، نوشیدنی، لباس، مسکن و... در حدی که به زنی مثل آن داده می
ھا متفاوت  ھا و وضعیت شوھر و رسم ر با توجه به اختالف مناطق، کشورھا، زمانھمس

 شود. اگر زوجین در مورد نفقه اختالف کنند، وضع شوھر معتبر است. می

ِ�ُنفِۡق ذُو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهِۦۖ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
 ٓ ا �ِممَّ ُ َ�ۡعَد ُعۡ�ٖ �ُۡ�ٗ ۚ َسَيۡجَعُل ٱ�َّ ٓ َءاتَٮَٰها ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ َما ۚ َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ ُ  ﴾٧َءاتَٮُٰه ٱ�َّ

که تنگدست است  آنان که ثروتمند ھستند باید از ثروت خود انفاق کنند، و کسی« ].٧[الطالق: 
کس را جز به اندازه (توانایی) که به او  پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند، الله ھیچ

کند، الله به زودی بعد از سختی (و تنگدستی) آسانی (و گشایش) قرار  داده مکّلف نمی
 ».دھد می

                                           
 ).٢٩٨٢ش:( مسلم و و این متن بخاری است) ٥٣٥٣ش:( بخاری :علیه متفق .١
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فرموید: (بدانید که ریختن   ج کند که رسول الله روایت می س جابر بن عبدالله -٢
زنان از الله بترسید که ھا و اموال شما بر شما حرام است... بنابر این در مورد  خون

اید، و ھمبستری با آنان را به حکم الله  شما آنان را با امان الله به ھمسری خود گرفته
اید! این حق شما بر گردن آنان است که ھرگز کسی را که  برای خودتان حالل کرده

توانید  شما خوش ندارید، به خانه و زندگی شما راه ندھند؛ اگر چنین کاری کردند، می
آنان را بزنید، البته به نوعی که آنان را آسیب نرساند! حق آنان نیز بر گردن شما آن 

  ١است، که در حّد متعارف خوراک و پوشاک آنان را تأمین کنید).
و لباس و تأمین مسکنش واجب است. البته    بر شوھر نفقه ھمسِر مطلقه رجعی -٢

 حق نوبت شب ندارد.   مطلقه رجعی -برای مردی که بیش از یک زن دارد -
زن مطلقه بائن با فسخ نکاح یا طالق، اگر حامله باشد، حق نفقه دارد اما اگر  -٣ 

 نباشد، حق نفقه و سکونت ندارد. 
زنی که شوھرش مرده است، حق نفقه و مسکن ندارد، اگر حامله باشد، واجب  -٤

د. اگر میت مالی برد، جدا و پرداخت کنن اش را از سھم بچه که ارث می است که نفقه
 نداشته باشد بر وارثان ثروتمندش واجب است که نفقه زن حامله را بدھند. 

ندارد مگر   اش را با شوھرش قطع نماید، حق نفقه  اگر زن نافرمانی کند یا رابطه -٥
 اینکه حامله باشد. 

 حقوق زنی که شوهرش غایب است
آمدن بر او الزم است که نفقه  اگر شوھر غایب باشد و نفقه زنش را ندھد، بعد از -١

 مدتی که غایب بوده را پرداخت کند. 
اگر شوھر از پرداخت نفقه، لباس و مسکن ناتوان باشد یا غایب شود و چیزی  -٢

برای نفقه ندھد و برای زن تأمین نفقه از مال شوھر مشکل باشد، زن حق دارد که اگر 
فسخ کند و حق نفقه زن به گردن بخواھد به حکم قاضی دادگاه اسالمی نکاح خود را 

 ماند تا پرداخت کند. شوھر می

                                           
 ).١٢١٨ش:( مسلم. ١
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 نفقه پدران، فرزندان و خویشاوندان
شان  نفقه پدر و مادر و پدر و بزرگ و مادر بزرگ و .. ھرچه باالتر روند و خویشاوندان

واجب است. در نیکی کردن و پرداخت نفقه مادر بر پدر مقدم است. و نفقه فرزندان و 
شان، در صورت نیاز و ثروتمند بودن فرد  ھا ھرچه به پایین ادامه یابد و خویشاوندان نوه

ست. و بر پدر نفقه کامل فرزندش واجب است و این به پدر انفاق کننده واجب ا
 اختصاص دارد. 

ن ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
َراَد أ

َ
� لَِمۡن أ ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ

َ
َوٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت يُۡرِضۡعَن أ

 ِ ۚ َوَ�َ ٱلَۡمۡولُودِ َ�ُۥ رِزُۡ�ُهنَّ َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ ب ٱلَۡمۡعُروِف� َ� تَُ�لَُّف َ�ۡفٌس إِ�َّ يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَة
ِۦۚ َوَ�َ ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َ�ٰلَِك  ُۥ بَِوَ�ِه ةُۢ بَِوَ�َِها َوَ� َمۡولُودٞ �َّ  ].٢٣٣[البقرة:  ﴾وُۡسَعَهاۚ َ� تَُضآرَّ َ�ِٰ�َ

ه و مادران (باید) فرزندان خود را دو سال تمام شیر دھند. (این دستور) برای کسی است ک«
بخواھد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند. و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (پدر) 
الزم است خوراک و پوشاک آنان (مادران) را بطور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد) 

شود. نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب  اش مکلف نمی کس جز به اندازه توانایی ھیچ
 ...».د زیان ببیند. و مانند ھمین (احکام) بر وارث (نیز) الزم است فرزندش بای

آمد و گفت: (ای رسول الله!  ج کند که مردی پیش پیامبر ابوھریره روایت می -٢
چه کسی از ھمه سزاوارتر است که به او خوبی کنم؟ فرمود: (مادرت، سپس مادرت، 

کس در خویشاوندی به تو سپس مادرت، سپس پدرت. و بعد از این دو به ترتیب ھر
 ١تر و نزدیک است). نزدیک

 شروط نفقه برخویشاوند
 برند، واجب است. با فرض یا عصبه ارث می  که از انفاق کننده نفقه تمام کسانی -١
 برای پرداخت نفقه خویشاوندان غیر از اصول و فروع شرایط ذیل الزم است: -٢

فقیر  هق شوندانفاننده ثروتمند و انفاق کننده وارث انفاق شونده باشد و انفاق ک

ْ ِمۢن َ�ۡعُد ﴿فرماید:  باشد و در دین اختالف نداشته باشند. الله تعالی می ِيَن َءاَمُنوا َوٱ�َّ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� 

َ
رَۡحاِم َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ِمنُ�ۡمۚ َوأ

ُ
ْ َمَعُ�ۡم فَأ ْ َوَ�َٰهُدوا َوَهاَجُروا

ۢ كَِ�ِٰب  ٍء َعلِيُم َ بُِ�ّلِ َ�ۡ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ایمان ھا  آن که بعد از و کسانی« ].٧٥[األنفال:  ﴾٧٥ٱ�َّ

                                           
 و این متن مسلم است.) ٢٥٤٨ش:( مسلم و )٥٩٧١ش:( بخاری: علیه متفق. ١
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آوردند و ھجرت نمودند، و به ھمراه شما جھاد کردند، آنان از شما ھستند. و خویشاوندان در 
 ».کتاب الله نسبت به یکدیگر سزاوارترند، و قطعا الله بر ھمه چیز داناست

 ده و کنیزحقوق بر
بر موال پرداخت نفقه برده و کنیز واجب است اگر برده از موالیش بخواھد که زنی 
به عقد ازدواجش درآورد، وظیفه موال است که این کار را بکند یا او را بفروشد. اگر 
کنیز درخواست ازدواج داشته باشد، موال بین ھمبستری، ازدواج یا فروخنتش مختار 

 است.

 مخارج حیوانات
ر فردی که گوسفند، گاو، پرنده و ... دارد، واجب است که کاه، علف و خوراک ب

کوتاھی نکند. اگر ھا  این رسیدگی به مورد نیازشان را تأمین کند و در آب و غذا دادن 
در رسیدگی به حیوانات و پرندگان کوتاھی کند که تحت فشار قرار گیرند، باید وادارش 

جاره بدھد یا اگر حالل گوشت است، ذبح کند. اما به خاطر  را بفروشد یا اھا  آن کنند که
شان جایز نیست بلکه اگر حیوان بیمار، پیر و .. باشد، باید  کشتنھا  آن راحت شدن از

 ھای الزم را انجام دھد.  ھا و درمان رسیدگی
مرا پشت سر خویش سوار  ج گوید: (روزی رسول الله می س عبدالله بن جعفر

کنم. بھترین  کس بازگو نمی مرکب کرد و سخنی در گوش من گفت که آن را برای ھیچ
که دوست داشت ھنگام قضای حاجت، خود را پشت آن پنھان کند،  ج چیز نزد پیامبر

جا شتری دید.  وارِد باِغ یکی از انصار شد و آن ج ی خاک و نخلستان بود. پیامبر تپه
 ج ای کرد و چشمانش پر از اشک شد. پیامبر را دید، ناله ج ر رسول اللهھمین که شت

کنار شتر آمد و بر سر و گوش و کوھانش دست کشید و شتر آرام گرفت. سپس 
جوانی از انصار » صاحِب این شتر کیست؟ این شتر، ماِل کیست؟«فرمود:  ج پیامبر

ی این حیوانی که  آیا درباره«فرمود:  ج آمد و گفت: ای پیامبر! مال من است. پیامبر
کند که تو، او را  ترسی؟ این حیوان به من شکایت می الله به تو داده است، از الله نمی

 ١کشی). کنی (و از او زیاد کار می اش می داری و خسته گرسنه نگه می

                                           
 )، و این متن ابوداود است.٢٥٤٩و ابوداود (ش: )١٧٤٥. صحیح: احمد (ش:١
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 احوال انفاق کننده 
 انفاق کننده دو حالت دارد:

اجب است که از نفقه و مخارج اگر انفاق کننده مال کمی داشته باشد، و -١
که بر او واجب است، مثل ھمسر، پدر و مادر، فرزندان و خدمتکاران و با توجه  کسانی

که باید  به میزان توانایی مالی اول از خودش سپس از خرج کردن به دیگر کسانی
کاران و حیواناتی که  شان را بدھد، شروع کند. که عبارتند از: ھمسر، خدمت مخارج

 شان بر او واجب است، ھر چند انفاق کننده از که دادن مخارج و سپس کسانیدارد 
ارث نبرد. از اصول مانند: مادر و پدر و فروع مانند: فرزندان سپس نفقه ھا  آن

 ارث ببرد. ھا  آن ای اگر انفاق کننده با فرض یا عصبه از خویشاوندان حاشیه

ٓ ِ�ُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ﴿فرماید:  میالله تعالی  ا  ّمِن َسَعتِهِۦۖ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِممَّ
� ُ َ�ۡعَد ُعۡ�ٖ �ُۡ�ٗ ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ َمآ َءاتَٮَٰهاۚ َسيَۡجَعُل ٱ�َّ ۚ َ� يَُ�لُِّف ٱ�َّ ُ  ].٧[الطالق:  ﴾٧َءاتَٮُٰه ٱ�َّ

که تنگدست است پس  کسیآنان که و ثروتمند ھستند باید از و ثروت خود انفاق کنند، و «
کس را جز به اندازه (توانایی) که به او داده  باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند، الله ھیچ

 ».دھد می کند، الله به زودی بعد از سختی (و تنگدستی) آسانی (و گشایش) قرار  مکّلف نمی
ج نماید و حقوق ھمه را دوم: اگر انفاق کننده ثروتمند باشد، باید به ھمه انفاق و خر

 بدھد و پاداش بزرگی دارد.

� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ ۡمَ�ٰلَُهم بِٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
َ
که اموال  یکسان« ].٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤أ

نزد پروردگارشان برایشان ھا  آن کنند، مزد خود را، در شب و روز، پنھان و آشکار انفاق می
 ».شوند ھاست، و نه ایشان اندوھگین می (محفوظ) است؛ و نه ترسی بر آن

 صندوق خیریه
دھند و در آن  ای از مردم صندوقی تشکیل می صندوق خیریه: این است که عده

گذارد یا از ھریک از اعضای صندوق  خود دوست داشته باشد، می ھریک ھرچه از مال
 کنند. ی توانش جمع آوری می به اندازه

و مال یا پول جمع آوری شده در صندوق صرف نیازمندان، بینوایان و مصیبت 
 باشد.ھا  آن زدگانی است که ممکن است یکی از اعضای صندوق از
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رود و  شمار میه رھای نیک و تقوا باین کار مشروع است و از نوع ھمکاری در کا
 زدگان و یاری محتاجان است.  ھمدرد با مصیبت

ثِۡم ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ].٢مائدة: [ال ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی
 ». یفر استک الله سخت

ھا  که اشعری فرمود: (ھنگامی ج کند که پیامبر روایت می س ابوموسی اشعری -٢
شود،  شان کم می ھای کنند یا در مدینه، مواد غذایی خانواده در جھاد، توشه تمام می

طور مساوی میان ه ای آن را ب کنند و با پیمانه آنچه را دارند، در یک پارچه جمع می
 ١کنند. آنان از من ھستند و من از آنان ھستم). خود، تقسیم می

                                           
 ).٢٥٠٠ش:( ومسلم ،)٢٤٨٦ش:( بخاری :علیه متفق .١





 

 

 

 

 

 ها   ها و نوشیدنی  خوردنی

 ھا است. است. و منظور از اشربه نوشیدنی ھا کیامنظور از اطعمه: مواد غذایی و خور

 ها  ها و نوشیدنی  حکم خوردنی
اصل در تمام چیزھایی که برای انسان مفید و پاک ھستند، حالل بودن است. و  -١

 چیزھایی که مضر و پلید ھستند، حرام بودن است.اصل در تمام 
جز آنچه در شریعت منع ه اصل در اشیاء حالل و مباح بودن برای مؤمنان است ب

 شده است یا فاسد بودنش آشکار و ثابت باشد. 

�ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ ُهَو ٱ�َّ

ٍء َعلِيمٞ  ٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت� َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ َمآءِ فََسوَّ او (الله) است که « ].٢٩[البقرة:  ﴾٢٩ٱلسَّ
را به صورت ھا  آن ھمه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید، آنگاه آھنگ آسمان کرد و

گاه است  ».ھفت آسمان مرتب نمود، و او به ھرچیز آ
تمام چیزھایی که برای روح و بدن از مواد خوراکی، نوشیدنی و به این ترتیب 

در عبادت ھا  آن پوشیدنی مفید است را الله حالل قرار داده است تا بنده با استفاده از
به دستورات الله تعالی عمل و پایبندی ھا  این الله کمک بگیرد و در ھنگام استفاده از

 کند.

هَ ﴿فرماید:  الله تعالی می ُّ�
َ
� �ِض َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا َوَ� تَتَّبُِعواْ َ�ٰٓ

َ
ا ِ� ٱۡ� ْ ِممَّ ا ٱ�َّاُس ُ�ُوا

بِ�ٌ  ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ ای مردم از آنچه در زمین « ].١٦٨[البقرة:  ﴾١٦٨ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ
 ھای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار است؛ حالل و پاکیزه را بخورید، و از گام

 ».شماست
تر است را الله تعالی حرام  اش بیش تمام چیزھایی که ضرر دارد یا ضررش از فایده

 نیاز کرده است.  بیھا  آن قرار داده و ما را از
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ِي ﴿فرماید:  الله تعالی در مورد مؤمنین می َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

ُمرُُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ  َ�ُِدونَُهۥ َمۡكتُوً�ا
ۡ
ِ�يِل يَأ ِعنَدُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ

�َِث  ّيَِ�ِٰت َو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡ�ََ�ٰٓ آنان که از (این) رسول « ].١٥٧[األعراف:  ﴾...َوُ�ِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
کنند، که صفاتش را در تورات و انجیلی که  (درس ناخوانده) پیروی می» أمی«(الله)، پیامبر 

دھد و از  را به (کارھای) خوب و پسندیده فرمان میھا  آن یابند. نزدشان است، نوشته می
ھا  گرداند، و پلیدی ھا را برایشان حالل می دارد. و پاکیزه زشتی (و کارھای ناپسند) بازشان می

 ..». کند،  را بر آنان حرام می

 انسانتأثیر غذا بر 
گذارد. به این ترتیب  خورد بر اخالق و رفتارش تأثیر می ھر غذایی که انسان می

گذارد و غذاھای پلید بر خالف این  ھستند بر انسان تأثیر پاک می  غذاھایی که پاکیزه
مؤثر است، به ھمین دلیل الله به بنگان دستور داده است که از چیزھای پاک بخورند و 

   را منع کرده است.ھا  آن ای پلید و ناپاکانفاق کنند و از چیزھ

ِيَن َءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوٱۡشُكُرواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ  اید! از چیزھای  که ایمان آورده ای کسانی« ].١٧٢[البقرة:  ﴾١٧٢ِ�َّ
ایم بخورید و شکر الله را به جای آورید اگر فقط او را عبادت  ای که روزی شما کرده زهپاکی
 ».کنید می

 ها  ها و نوشیدنی  اصل در خوردنی
 ھا حالل بودن برای مؤمنان است نه کفار. اصل در مواد غذایی و نوشیدنی

بات، ھا، حبو ھای پاک اعم از انواع گوشت به این ترتیب تمام غذاھا و نوشیدنی
 ھا، آب، عسل، شیر و .. دیگر چیزھا پاکی که ھیچ گونه ضرری ندارند، مباح ھستند. میوه

ھا و دیگر چیزھای مفید  و برای کفار استفاده نمودن از مواد غذایی و نوشیدنی
که به او تعالی ایمان بیاورند و از او اطاعت  را برای کسانیھا  این حرام است؛ زیراالله
یی بنوشد،  ای بخورد یا جرعه در نتیجه ھیچ کافری نیست که لقمه کنند آفریده است.

ھای الھی  ، ھواپیما و..) و .. از دیگر نعمت ھا (ماشین یا لباسی بپوشد، یا از سواری
 شود.  استفاده کند، مگر اینکه در روز قیامت برایش عذاب می



 ١٣٩١    ها  ها و نوشیدنی خوردنی

 

ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می ّيَِ�ِٰت مَِن قُۡل َمۡن َحرََّم زِ�َنَة ٱ�َّ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
ٱلَِّ�ٓ أ

ُل ٱ� ۡ�َيا َخالَِصٗة يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ� َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ ِيَن َءاَمُنواْ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ َ�ِٰت ٱلّرِۡزِق� قُۡل ِ�َ لِ�َّ
الله را که برای ھای]  بگو: چه کسی زینت [و زیبایی« ].٣٢[األعراف:  ﴾٣٢لَِقۡو�ٖ َ�ۡعلَُمونَ 

بندگانش بیرون آورده [و خلق کرده است]، و چیزھای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: آن در 
این دنیا برای مؤمنان است و روز قیامت ھمه از آن مؤمنان است. این گونه آیات را برای 

 ». کنیم دانند بیان می قومی که می
تکب نھی شود مگر اینکه روز ھیچ کافری نیست که امر واجبی را ترک کند و مر

 گیرد.  قیامت مورد بازخواست قرار می

ۡ�َعِ�َ  َٔ فََوَرّ�َِك لَنَۡ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ْ َ�ۡعَملُونَ  ٩٢لَنَُّهۡم أ ا َ�نُوا  ﴾٩٣َ�مَّ

سوال خواھیم ھا  آن پس سوگند به پروردگارت، قطعًا (در قیامت) از ھمه« ].٩٣-٩٢[الحجر: 
 ».کردند کرد از آنچه می

و چیزھای ناپاک مانند مردار، خون، گوشت خوک و تمام چیزھایی که ضرر دارند  
مانند: سم، شراب، مواد مخدر، تنباکو، گیاھان مضر (پان) و ... حرام و پلید ھستند؛ 

 برای بدن، مال ضرر دارند از نگاه عقلی نیز مضر ھستند.ھا  این زیرا
یابی به آن را  را که مباح قرار داده است، دستو باید توجه داشت که الله ھر چیزی 

نیز آسان و در آن برکت قرار داده است. و از ھرچه منع نموده ما را با چیز بھتر از آن 
   .نیاز کرده است بی

هِلَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می - ١
ُ
ٓ أ ُم َوَ�ُۡم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

ُبُع إِ�َّ مَ  َ�َل ٱلسَّ
َ
ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوذَةُ َوٱلُۡمَ�َّدِيَُة َوٱ�َِّطيَحُة َوَمآ أ ۡيُتۡم لَِغۡ�ِ ٱ�َّ ا َذكَّ

ۡزَ�ِٰم� َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسقٌ 
َ
ْ بِٱۡ� ن �َۡسَتۡقِسُموا

َ
(گوشت) « ].٣[المائدة:  ﴾َوَما ُذبَِح َ�َ ٱ�ُُّصِب َوأ

ون و گوشت خوک و آنچه (ھنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شود، و (حیوانات) مردار، و خ
خفه شده، و با ضربه مرده، و از بلندی افتاده، و به ضرب شاخ (حیوان دیگری) مرده، و آنچه 

ھا ذبح شده، و  که ذبح (شرعی) کرده باشید، و آنچه برای بت درندگان خورده باشند، مگر آن
فال؛ بخت و قسمت طلب کنید (ھمه) بر شما حرام شده، و (روی آوردن به  که با تیرھای آن

 ».فسق و نافرمانی استھا  این تمام)

نَصاُب ﴿فرماید:  الله تعالی می - ٢
َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ
ۡيَ�ِٰن  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ

َ
ۡيَ�ُٰن  ٩٠فَٱۡجَتنِبُوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ َوٱۡ� َما يُرِ�ُد ٱلشَّ إِ�َّ



 مختصر الفقه االسالمی  ١٣٩٢

 

ِ وََعِن  ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم ٱۡلَعَ�َٰوةَ َوٱۡ�َۡغَضآَء ِ� ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡميِۡ�ِ َو�َُصدَّ
َ
أ

نَتُهونَ  نُتم مُّ
َ
لَٰوةِ� َ�َهۡل أ تردید،  اید، بی سانی که ایمان آوردهای ک« ].٩١-٩٠[المائدة:  ﴾٩١ٱلصَّ

شراب و قمار و َانصاب [= ھر چیزی که به عنوان یادواره و نماد، َنصب گردد و عبادت شود از 
کشی [=  ھای فلزی، مقبره صالحان و ...] و تیرھای قرعه ھای سنگی، ضریح قبیل مجسمه

گیرد و امروزه به  ورت میانتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با وسایل گوناگون ص
شود در حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس  اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می

طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متعال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، 
باشد که رستگار شوید. در دوری کنید؛ ھا  آن پلید [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ پس از

خواھد با شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را  حقیقت، شیطان می
دست ھا  آن از یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای مؤمنان، حال که حقیقت را دانستید،] آیا از

 ».دارید؟ برمی

 پذیرایی از مهمان 
انه برادر مسلمان خود برود با غذایی که در سنت است که ھرگاه مسلمانی به خ

خانه دارد، از او پذیرایی کند و مھمان نیز بخورد و سوال نکند. اگر با نوشیدنی از 
مھمان پذیرایی کرد، بنوشد و سوال نکند، مگر از غذا یا نوشیدنی خاصی که خوشش 

 بیاید و در مورد آن سوال کند[که از کجا خریده است] ایرادی ندارد.
دھند،  که با فخر فروشی دعوتی و مھمانی با ریا و شھرت طلبی می ه مجلس کسانیب

 شان را نخورند.  شان را قبول ننمایند و غذای شرکت نکنند و دعوتی

 انواع خوردنی و نوشیدنی
 ھا اصل بر مباح بودن است که بر سه دسته ھستند: ھا و نوشیدنی در خوراکی

 حیوانات .. نباتات .. مایعات
ای مانند: برنج، گندم، جو، ذرت، ارزن، باقال، عدس،  نباتات برابر است که دانه - ١

لوبیا قرمز، لوبیا چیتی و .. از انواع حبوبات. یا سبزیجات مانند: کدو، گوجه فرنگی، 
خیار، بادنجان، اسفناج، جعفری، کاھو، تره تیزک، خیار سبز، ھویج، پیاز، تربچه و .. از 

یوه باشد، مانند: موز، پرتقال، سیب، انبه، خرما، انگور، انار، انجیر، انواع سبزیجات. یا م
 ھا ھمه حالل ھستند.  ھلو، گالبی، زردآلو و .. دیگر انواع میوه



 ١٣٩٣    ها  ها و نوشیدنی خوردنی

 

آ ﴿فرماید:  الله تعالی می ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َومِمَّ نفُِقوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡخرَۡجَنا لَُ�م مِّ 
َ
ْ ٱۡ�َبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم �أ ُموا �ِض� َوَ� َ�َيمَّ

َ
ن َن ٱۡ�

َ
ٓ أ ِخِذيهِ إِ�َّ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ اید!  که ایمان آورده (ای کسانی :].٢٦٧[البقرة:  ﴾٢٦٧ُ�ۡغِمُضواْ �ِيهِ� َوٱۡعلَُمٓوا

ز آنچه از زمین برای شما رویاندیم، انفاق کنید، اید، و ا ای که به دست آورده از چیزھای پاکیزه
را ھا  آن که خود شما حاضر نیستید و برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید، درحالی

 ».نیاز ستوده است بی بپذیرید، مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید. و بدانید که الله 

 فضلیت انواع خرما
ای که خرما نباشد، آن خانواده  در خانه خرما از بھترین انواع مواد غذایی است.

کند و انواع زیادی خرما وجود  گرسنه ھستند. خرما بدن را از َسّم و جادو حفظ می
ھای مختلف ھستند و بھترین نوع خرما، خرمای  دارد که با مزه (طعم)، رنگ و اندازه

 ویژه عجوه است. ه مدینه ب

ََّها َطلٞۡع نَِّضيدٞ َوٱ�َّۡخَل بَاسِ ﴿فرماید: الله تعالی می -١  ].١١-١٠[ق:  ﴾ّرِزٗۡقا لِّلۡعِبَادِ  ١٠َ�ٰٖت ل
را) برای روزی ھا  این ی ھای برھم چیده دارند. (ھمه ھای بلند (قامت) که خوشه و نخل«

 ». بندگان (رویانیدیم)
فرمود: (ھرکس صبحانه ھفت دانه خرما  می ج گوید: شنیدم که پیامبر س سعد -٢

  ١رساند). ) بخورد آن روز ھیچ َسّم و جادویی به او آسیب نمیاز نوع (عجوه مدینه

 فواید خرما
شود. و خرما از اکثر  خرما موجب تقویت کبد، آرامی اعصاب و تنظیم فشار خون می

تر ارزش غذایی برای بدن دارد و سرشار از مواد قندی است و خوردن  ھا بیش میوه
ترتیب خرما میوه، غذا، دارو و شیرینی  کشد. به این خرما در صبحانه کرم معده را می

 است.
جز آنچه در شریعت استثنا ه دوم: تمام حیوانات خشکی، دریایی و ھمه پرندگان ب

 شده باشد که توضیح خواھیم داد. 

                                           
 ).٢٠٤٧ش:( ومسلم ،و این متن بخاری است) ٥٤٤٥ش:( بخاری: علیه متفق .١
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 حیوانات و پرندگان حالل گوشت 
کنند، حالل گوشت ھستند، به جز  تمام حیواناتی که در خشکی زندگی می -١

 گیرد. را میھا  آن کمدرندگان و ھرچه ح
خوردن گوشت شتر، گاو و گوسفند حالل است. و نیز خوردن گوشت گورخر، اسب، 

نه سوسمار)، گاو وحشی، آھو، آھو سفید، خرگوش، زرافه و  کمارمولکفتار، ضب(نوعی 
 دیگر حیوانات وحشی که درنده نباشند حالل است.

ھای  دار که با چنگال نگالجز پرندگان چه تمام پرندگان حالل گوشت ھستند ب -٢ 
خورند  ی مردار و چیزھا نجس را می کند یا پرندگانی که الشه خود شکار خود را پاره می

و .. در نتیجه خوردن گوشت پرندگاِن مانند مرغ، مرغ آبی، غاز، کبوتر، شتر مرغ، 
 گنجشک، بلبل، طاووس، کبوتر وحشی و .. جایز است.

�ِض َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا َوَ� تَتَّبُِعواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ا ِ� ٱۡ� ْ ِممَّ َها ٱ�َّاُس ُ�ُوا ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

بِ�ٌ  ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ ای مردم از آنچه در زمین « ].١٦٨[البقرة:  ﴾١٦٨ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ
زیرااو دشمن آشکار ھای شیطان پیروی نکنید،  است؛ حالل و پاکیزه را بخورید، و از گام

 ».شماست

ِحلَّ لَُ�ۡم َصۡيُد ٱۡ�َۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
ُ
أ

يَّاَرةِ  شکار دریا و طعام آن برای شما حالل شده است تا برای شما و « ].٩٦[المائدة:  ﴾َولِلسَّ
 ».ای باشد کاروانیان بھره

 حیوانات و پرندگان حرام گوشت
تصریح شده است، مانند: االغ، ھا  آن تمام حیواناتی که در شریعت بر تحریم و پلیدی

 خوک و .. حرام ھستند.
داران و درندگان از حیوانات  تصریح شده باشد مانند: نیشھا  آن یا بر تحریم جنس

 یا چنگال داران از پرندگان حرام ھستند. 
 موش، حشرات و ..  معروف باشد مانندھا  آن یا پلیدی و حرام بودن

خوار یا  عارضی باشد، مانند: حیوان یا مرغ نجاستھا  آن یا پلیدی و حرام بودن
 خوار. زباله
 دستور داده شده باشد، مانند: مار و عقرب.ھا  آن یا در شریعت به کشتن 



 ١٣٩٥    ها  ها و نوشیدنی خوردنی

 

رباغه، وسر، پرنده شکاری، ق هب یا در شریعت از کشتن آن منع کرده است مانند: شانه
 مورچه، زنبور عسل و .. 

 یا به الشه خوار معروف است؛ مانند: عقاب، کرکس، کالغ و .. 
از حیوان حالل و حرام ترکیبی به متولد شده باشد، مانند: قاطر که از اسب ماده و 

 االغ نر متولد شده باشد.
 اشد.یا بدون ذبح مرده باشد یا به دلیل ذبح بدون بسم الله گفتن سربریده شده ب

یا شریعت اجازه خوردن آن را نداده باشد مانند مال غصبی، دزدی، سّمی و مسموم 
 از حیوانات یا پرندگان باشد.

ھر حیوانی که خوردن گوشتش حرام باشد، نجس است و از این قاعده سه حیوان 
 مستثنی ھستند:

ست ای که از نجا حشره زجه ای که خون جاری نداشته باشد، ب انسان .. ھر حشره
اش نجس است .. و ھر حیوانی که حفظ  کند مانند: سوسک که مرده و زنده تغذیه می

 کردن از آن مشکل باشد مانند: گربه، االغ و از این سگ و .. مستثنی است.  

 انواع حیوانات درنده حرام
تمام حیوانات درنده نیش دار مانند: شیر، یوزپلنگ، گرگ، فیل، پلنگ، سگ، روباه، 

گربه، تمساح، الک پشت، خار پشت، میمون و .. به جز کفتار که  خوک، شغال،
 مستثنی و حالل است. 

داری از  فرمود: (ھر نیش ج کند که رسول الله روایت می ب ابن عباس
 ١داری از پرندگان حرام است). گان و ھر چنگال درنده

 انواع پرندگان حرام گوشت
کند مانند:  ھای خود شکار می داری که با چنگال خوردن تمام پرندگان چنگال

 ھا.  ی کوچک شکاری، کرکس شکاری، جغد و .. مانند این عقاب، باز، شاھین، پرنده
ندگانی که الشه مردار و زباله خوار ھستند، مانند: عقاب، کالغ، کرکس، رو تمام پ

 سر، چنگک و .. حرام ھستند. هب شانه

                                           
  ).١٩٣٤. مسلم (ش:١
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 مواد خوراکی حرام
ِ َعلَۡيهِ �نَُّهۥ لَفِۡسٞقۗ ﴿فرماید:  لی میالله تعا - ١ ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱ�َّ ُ�لُواْ مِمَّ

ۡ
َوَ� تَأ

َطۡعتُُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�ونَ 
َ
ۡوِ�َآ�ِِهۡم ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
َ�ِٰطَ� َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ  ﴾١٢١�نَّ ٱلشَّ

ام ذبح) نام الله بر آن برده نشده، نخورید که این (عمل) و از آنچه (ھنگ« ].١٢١[األنعام: 
کنند، تا با  ھای) القا می نافرمانی (و گناه) است و به راستی شیاطین به دوستان خود (شبه

 ». اطاعت کنید قطعا مشرک خواھید بودھا  آن شما مجادله کنند، و اگر از

هِلَّ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿فرماید:  الله تعالی می - ٢
ُ
ٓ أ ُم َوَ�ُۡم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

ُبُع إِ�َّ مَ  َ�َل ٱلسَّ
َ
ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوذَةُ َوٱلُۡمَ�َّدِيَُة َوٱ�َِّطيَحُة َوَمآ أ ۡيُتۡم لَِغۡ�ِ ٱ�َّ ا َذكَّ

زۡ 
َ
ْ بِٱۡ� ن �َۡسَتۡقِسُموا

َ
(گوشت) « ].٣[المائدة:  ﴾َ�ِٰم� َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسقٌ َوَما ُذبَِح َ�َ ٱ�ُُّصِب َوأ

مردار، و خون و گوشت خوک و آنچه (ھنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شود، و (حیوانات) 
خفه شده، و با ضربه مرده، و از بلندی افتاده، و به ضرب شاخ (حیوان دیگری) مرده، و آنچه 

ھا ذبح شده، و  ) کرده باشید، و آنچه برای بتدرندگان خورده باشند، مگر آن که ذبح (شرعی
آنکه با تیرھای فال؛ بخت و قسمت طلب کنید (ھمه) بر شما حرام شده، و (روی آوردن به 

 ». فسق و نافرمانی استھا  این تمام)
 ھر چه از حیوان زنده بریده شده باشد، مردار است و خوردنش جایز نیست.

 مرده و خون حالل 
شان جایز نیست و از این قاعده آنچه از  جاری حرام است و خوردنھر مردار و خون 

فرماید: (دو نوع مردار و دو نوع خون برای ما حالل  ثابت است که می ج رسول الله
 )پرزطحال (ساند؛ دو مردار عبارتند از: ملخ و ماھی، و دو نوع خون جگر و  شده

 مستثنی است. ١است).

 شود میهایی که در غذاها استفاده  روغن
شود، اگر  ھایی که برای پخت انواع غذا، انواع شیرینی و .... استفاده می تمام روغن

از گیاھان گرفته شده باشند، تا با نجاستی مخلوط نشده باشد، حالل است. اما اگر از 
گوشت حیوان حرامی مانند خوک و مردار و .. حرام است. اما اگر روغن از حیوان مباح 

                                           
 ماجه ابن ،)١١١٨ش:( صحیحة ،مسند احمد استو این متن ) ٥٧٢٣ش:( أحمد :صحیح. ١

 ).٣٢١٨ش:(
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د که ذبح شرعی شده باشد و با نجاستی مخلوط نکرده باشند، و حالل گوشتی باش
 حالل است و در غیر صورت حرام است.

له  خوردن گوشت حیوان َجالَّ
له به حیوان یا مرغ و .... گفته می  جای علف و خوراک مصرفی ه شود که ب َجالَّ

خورد، سوار شدن، خوردن گوشت، شیر و تخم مرغ چنین  تر نجاست می خودش بیش
وانی حرام است تا قرنطینه شود و با علف و مواد خوراکی آن پاک باشد تا جایی که حی

 به گمان غالب پاک شده باشد.

 شود؟ خوردن چیز حرام چه زمانی مباح می
ی نجات از مرگ از  ھرکس مجبور شود جایز است که جز سّم حل شده، به اندازه

 چیزھای حرام بخورد.

هِلَّ بِهِۦ إِ�َّمَ ﴿فرماید:  الله تعالی می
ُ
ٓ أ َم َوَ�َۡم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ا َحرََّم َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيتََة وَٱ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  ِۖ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَيۡهِ� إِنَّ ٱ�َّ  ].١٧٣[البقرة:  ﴾١٧٣لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
آنچه را که (ھنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده  (الله) تنھا مردار و خون و گوشت خوک و«

ھا) مجبور  شده، بر شما حرام کرده است. و اگر کسی (برای حفظ جان خود به خوردن آن
ی مھربان  شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناھی بر او نیست. قطعا الله آمرزنده

 ».است
حالل ھا  این ی ھا و .... ھمه وغنسوم: مایعات؛ مانند: آب، شیر، عسل، انواع ر

ھستند. و از مایعات ھرچه نشه آور(مست کننده) باشد مانند: شراب و ھرچه کشنده 
 باشد، مثل َسّم و ھرچه برای بدن ضرر داشته باشد مثل خون حرام ھستند.

ۡعُروَ�ٰٖت وََ�ۡ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٰٖت مَّ  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
ِٓي أ َمۡعُروَ�ٰٖت َوُهَو ٱ�َّ

اَن ُمتََ�ٰبِٗها وََ�ۡ�َ ُمتََ�ٰبِهٖ� ُ�ُواْ ِمن َ�مَ  مَّ ۡ�ُتوَن َوٱلرُّ ُ�لُُهۥ َوٱلزَّ
ُ
ۡرَع ُ�َۡتلًِفا أ رِهِۦٓ َوٱ�َّۡخَل َوٱلزَّ

ْۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ َوَ� �ُۡ�ِفُٓوا ۡ�َمَر َوَءاتُواْ َحقَّ
َ
 ].١٤١[األنعام:  ﴾١٤١إَِذآ �

دار بست، و درخت خرما و کشتزار با  ھایی [با درختان]دار بست و بی و اوست که باغ«
که  شباھت پدید آورد. از میوه آن به ھنگامی ھای گوناگون، و زیتون و انار را شبیه و بی میوه

و اسراف رسید، بخورید، و حق (زکات) آن را در روز دَروش بپردازید، و اسراف نکنید، ا
 ».کنندگان را دوست ندارد
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�ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ ُهَو ٱ�َّ

ٍء َعلِيمٞ  ٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت� َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ َمآءِ فََسوَّ چگونه به الله « ].٢٩[البقرة:  ﴾٢٩ٱلسَّ
میراند،  که شما مردگان بودید، و او شما را زنده کرد، سپس شما را می درحالی شوید؟ کافر می

 ».شوید کند، آنگاه به سوی او باز گردانده می سپس شما را زنده می

ْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ْ ُ�ُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ِ َّ�ِ ْ اید! از  که ایمان آورده ای کسانی« ].١٧٢[البقرة:  ﴾١٧٢إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدونَ  َوٱۡشُكُروا
ایم بخورید و شکر الله را به جای آورید اگر تنھا او را  ای که روزی شما کرده چیزھای پاکیزه

 ».کنید عبادت می

 حکم خمر (شراب)
ر بیندازد، فرقی ندارد منظور از خمر (شراب) تمام چیزھایی است که عقل را از کا

 ھا و غیر نوشیدنی باشد.  که از نوشیدنی
و نوشیدن خمر، درست کردن آن، خرید و فروش آن، اجاره دادن محلی برای خرید 

 خواری، حرام است. و فروش آن، حمل آن و ساقی شدن برای جلسه شراب
فرمود: (ھر چیز نشه (مست)  ج کند که پیامبر روایت می ب ابن عمر -١

  ١ای حرام است). ای خمر (شراب) است، و ھر نشه (مست) کننده کننده
فرمود: (کس که به الله و روز  ج کند که پیامبر روایت می ب و ابن عمر -٢

 ٢شود). ای بنشیند که در آن خمر تعارف و خورده می قیامت ایمان دارد نباید بر سفره

 مجازات شراب خوار
ای شراب  فرمود: (ھر مست کننده ج کند که پیامبر روایت می ب ن عمراب -١

که در دنیا شراب بنوشد و بدون توبه  ای حرام است، کسی است و ھر مست کننده
 ٣شود). بمیرد در آخرت از نوشیدن [شراب بھشتی] محروم می

ای حرام  فرمود: (ھر مست کننده ج کند که رسول الله روایت می س جابر -٢
کنند بر خود الزم نموده  که مشروبات الکلی را مصرف می الله در خصوص کسانی است،

                                           
 ).٢٠٠٣ش:( مسلم .١
 ).٢٨٠١ش:( ترمذی و ،و این متن احمد است) ١٢٥ش:( أحمد :صحیح .٢
 و این متن بخاری است. ،)٢٠٠٣ش:( مسلم و) ٥٥٧٥ش:( بخاری: علیه متفق. ٣
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» طینة الخبال«بنوشاند. سوال شد: ای پیامبر! ھا  آن را به» طینة الخبال«است که 
 ١چیست؟ فرمود: عرق اھل دوزخ یا عصاره اھل دوزخ است).

 اند که به خاطر  شراب لعنت شده کسانی
خواری ده نفر را لعنت  در مورد شراب ج کند که رسول الله روایت می س انس 

شود، و برایش  که برایش شراب درست می کند و کسی که شراب درست می (کسی کردند:
که برایش حمل  کند. کسی که آن را حمل می نوشد. کسی که آن را می ساخته شود. کسی

که پول  فروشد. کسی که آن را می کسیکند.  که آن را به دیگران تعارف می شود. کسی می
  ٢که برایش خریداری شود). که آن را خریداری کند. کسی آن را دریافت دارد. کسی

 حکم نوشیدن نبیذ (آب خرما)
گذارند تا آب شیرین   شود که در آن خرما، یا کشمش و .... می نبیذ: به آبی گفته می

تر از سه  شانده نشود یا کف نکند یا کمی آن تغییر کند. و خوردن نبیذ تا جو شود و مزه
 روز باشد، جایز است.

 خوردن از مال دیگران
اگر فردی محتاج به استفاده از میوه درخت باغی شد یا میوه به زمین افتاده بود و 

تواند بعد از آن که سه بار صاحب باغ را صدا بزند،  باغ دیوار و نگھبانی نداشت، می
برد. اگر صاحب باغ آن جا حضور داشت، از او اجازه مجانی بخورد اما با خودش ن

بگیرد. ولی اگر بدون نیاز از میوه باغ مردم استفاده نماید، باید دو برابر جریمه پرداخت 
 شود.  کار می  کند و مجازات دارد و گناه

 خوردن و نوشیدن با کافر
کافر به  خوردن و نوشیدن با کافر در حالت نیاز یا مصلحت شرعی مثل دعوت دادن

اسالم یا مھمان کافری شدن، جایز است. البته نباید بدون ھدف مورد تأیید شریعت با 
 کفار چیزی بخورد.

                                           
 ).٢٠٠٢ش:( مسلم .١
 ).٣٣٨٠ش:( ماجه ابن و ،است و این متن ترمذی) ١٢٩٥ش:( ترمذی: صحیح حسن .٢
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تواند با او غذا بخورد به شرط اینکه بر سر  اگر مسلمانی مھمان فرد کافری شود، می
 اش شراب، گوشت خوک و دیگر چیزھای حرام نباشد. سفره

  خوردن و نوشیدن در ظروف حرام
طور ه ای یا مزین به طال و نقره ب ھای طالیی و نقره خوردن و نوشیدن در ظرف

زنان و مردان حرام است و بدنی که با حرام تغذیه شود وارد بھشت  یمساوی برا
 نخواھد شد و دعایش قبول نخواھد شد.

 افتادن مگس در ظرف غذا
فرمود: (اگر مگس در ظرف (آب) یکی  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره

زیرا در یکی از  ؛طور کامل در آن، فرو برد. سپس، بیرون بیندازده از شما افتاد، آن را ب
 ١ھایش، شفا و در دیگری، بیماری وجود دارد). بال

                                           
 ).٥٧٨٢ش:( بخاری .١



 

 

 

 

 

 حالل نمودن حیوان حالل گوشت با ذبح شرعی)ذکاة (آماده و 

 منظور از ذکاة یا ذبح: ریختن خون حیوان حالل گوشت است.
کند، به این صورت است  ذبح یا نحر حیوان حالل گوشتی که در خشکی زندگی می

برند یا اگر حیوان سرکش و .... باشد،  رگ یا یکی از آن دو را میھکه گلو، مری یا دو شا
 کنند. ذبح می ]و سپس کنند یم و [نیم جانشرده کاول پی 

 روش ذبح
اش را کارد  شتر سنت است که دست چپ را ببندند و سپس زیر گلو و سینه در ذبح

 زنند و بعد سست شدن ذبح کنند. اما ذبح گاو و گوسفند به این صورت است که می
برند. گوسفند را که  خوابانند و با کارد سرش را می را به پھلوی چپ بر زمین میھا  آن

گیرند  گذارند و گلویش را با دست می خوابانند پای خود را روی گردنش می بر زمین می
 کنند تا خون به راحتی از بدنش بیرون رود. کنند و ذبح می و سرش را بلند می

موجب آزار  ای تیر اندازی قرار دھند؛ زیراو حرام است که حیوانات را نشانه بر
 رود. شود و تعدی بشمار می حیوان، ضایع و اسراف کردن مال می

ای را ذبح کردند، ذبح آن برای جنین داخل شکمش نیز ذبح  اگر حیوان حامله
 شود اگر جنین زنده آید، خوردنش بدون ذبح جایز نیست.  محسوب می

به خوردن گوشت حیوان حرام گوشتی شد، اگر کسی در شرایط اضطراری مجبور 
 ی نجات از مرگ یا رفع نیاز اضطراری بخورد. ابتدا آن را ذبح کند و سپس به اندازه

ھا حیوانی که اھلی و ذبح آن ممکن باشد، بدون ذبح حالل  از حالل گوشت
 شود. شود، به جز ملخ و ماھی و گوشت تمام آبزیان بدون ذبح خورده می نمی

 حشروط صحت ذب
 برای صحت ذبح شرایط ذیل رعایت شود:

 ھدف حالل برای خوردن آماده نمودن باشد. -١
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ذبح کننده صالحیت داشته باشد: منظور این است که عاقل، مسلمان، یا اھل  -٢
کتاب، مرد یا زن باشد. اما ذبح فرد مست (نشئه)، دیوانه و کافر غیر اھل 

 کتاب جایز نیست. 
 به جز دندان و ناخون، ذبح کردن جایز است. آلت یا وسیله ذبح: با ھرچیز تیز -٣
ریخن خون با بریدن گلو و مری حیوان و ذبح با بریدن دو رگ اصلی کامل  -٤

 شود.  می
 بگوید و ذبح کند.» باسم الله«ھنگام ذبح:  -٥
کنند، به خاطر رعایت حق الله حرام نباشد، مانند شکار  شکاری که ذبح می -٦

 احرام نباشد.حرم [مکه و مدینه] و شکاری در لباس 
 خود شکار حرام نباشد، مانند: کرکس، کالغ و .... -٧

 بهترین روش ذبح شرعی
ای که کنْد باشد ذبح   فرد مسلمان با کارد تیز ذبح کند و با کارد یا ھر وسیله -١

نکند که حیوان اذیت شود و حیوان را جلو حیوان دیگری که ھمراه و با او بوده ذبح 
برد، کارد را جلوی حیوان تیز نکند،  شود و رنج می ذیت مینکند که با دیدن ذبح آن ا

که زنده است، آن پوست  خواھد ذبح کند گردنش را نشکند، یا درحالی حیوانی را که می
نکَند یا عضوی از آن را قبل کنده شدن جانش، نُبرد. و شتر را به روش تعیین شده در 

 شریعت نحر کند و دیگر حیوانات را ذبح نماید. 
فرمود: (بدانید که الله در ھمه  ج کند است که پیامبر روایت می س د بن اوسشدا

چیز و ھرکاری نیکوکاری و احسان را برای شما مقرر فرض کرده است، پس وقتی 
(کافری را در جنگ یا شخص مستحق قصاصی را) کشتید، به بھترین روش بکشید و 
وقتی حیوانی را ذبح کردید، به بھترین روش ذبح کنید و باید ھرکدام از شما کارد خود 

 ١خواھد ذبح کند، (زود) راحت نماید).  ماید تا حیوانی را که میرا تیز ن
مستحب است که حیوان را رو به قبله بخوابانند و الله اکبر را به بسم الله اضافه  -٢

 ذبح کنند. ٢»�سم اهللا واهللا اكرب«نمایند و با گفتن 

                                           
  ).١٩٥٥. مسلم (ش:١
 ).١٥٢١(ش: ) و ترمذی ٢٨١٠. صحیح: ابوداود (ش:٢
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 بسم الله گفتن هنگام ذبح حیوان و شکار
 نگام ذبح یا شکار بسم الله بگوید.بر فرد مسلمان واجب است که در ھ

و برای حالل شدن حیوان گفتن بسم الله شرط است و سھو و جھالت موجب عدم 
 شود. الزام آن نمی

اگر کسی در ھنگام ذبح بسم الله نگوید، حیوانی که ذبح کرده است، حالل نیست؛ 
رتیب نگفتن زیراگفتن بسم الله از شرایط ثبوتی مانند وضو برای نماز است، به این ت

شود، بنابراین  خبری موجب ساقط شدن این حکم نمی بسم الله به دلیل فراموشی یا بی
شود اما  خبری در ھنگام ذبح بسم الله نگوید، گناه کار نمی اگر کسی به فراموشی یا بی

بسم الله نگفته است و  خوردن گوشت حیوانی که ذبح کرده است، جایز نیست؛ زیرا
طور که اگر بدون وضو نماز خوانده باشد، باید وضو بگیرد و نماز  نحرام شده است. ھما

ی بطالن عملی گنه کار شدن نیست. اما اگر  بخواند. در نتیجه باید دانست که الزمه
اش حرام است، بسم الله نگفته  شود و ذبیحه کسی عمدا بسم الله نگوید، گناه کار می

  است.

�ُ ﴿فرماید:  الله تعالی می
ۡ
ِ َعلَۡيهِ �نَُّهۥ لَفِۡسٞقۗ �نَّ َوَ� تَأ ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱ�َّ ْ مِمَّ لُوا

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�ونَ 
َ
ۡوِ�َآ�ِهِۡم ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
َ�ِٰطَ� َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ [األنعام:  ﴾١٢١ٱلشَّ

نشده، نخورید که این (عمل) نافرمانی (و  و از آنچه (ھنگام ذبح) نام الله بر آن برده« ].١٢١
کنند، تا با شما مجادله  ھای) القا می گناه) است و به راستی شیاطین به دوستان خود (شبه

 ».اطاعت کنید قطعا مشرک خواھید بودھا  آن کنند، و اگر از

 انواع مردار 
ی  وسیلهه ھر حیوانی که با خفه کردن یا ضربه زدن به سرش یا با بیھوش نمودن ب

له گاز کشته شود، حرام است و خوردن گوشت آن یبرق یا انداختن در آب داغ یا به وس
خونی که باید از بدن حیوان بیرون رود تا حالل شود در چنین  جایز نیست؛ زیرا

ماند و خوردن آن برای انسان ضرر دارد و روح حیوان بر خالف  مواردی در گوشت می
 مانند مرداری است که خودش مرده است.  سنت از بدنش خارج شده است و

هِلَّ لَِغۡ�ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می
ُ
ٓ أ ُم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ُم َوَ�ۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

بُُع إِ  َ�َل ٱلسَّ
َ
ٓ أ ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ َوٱلُۡمَ�َّدِيَُة َوٱ�َِّطيَحُة َوَما ۡيُتۡم َوَما ٱ�َّ �َّ َما َذكَّ
ۡزَ�ِٰم� َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسقٌ 

َ
ن �َۡستَۡقِسُمواْ بِٱۡ�

َ
(گوشت) مردار، و « ].٣[المائدة:  ﴾ُذبَِح َ�َ ٱ�ُُّصِب َوأ
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خون و گوشت خوک و آنچه (ھنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شود، و (حیوانات) خفه 
و به ضرب شاخ (حیوان دیگری) مرده، و آنچه  شده، و با ضربه مرده، و از بلندی افتاده،

ھا ذبح  ، و آنچه برای بت-مگر آن که ذبح (شرعی) کرده باشید -درندگان خورده باشند، 
شده، و آنکه با تیرھای فال؛ بخت و قسمت طلب کنید (ھمه) بر شما حرام شده، و (روی 

 ».فسق و نافرمانی استھا  این آوردن به تمام)

 ذبیحه أهل کتاب
ھر چند در دین خود تغییر، تبدیل و تحریف کرده باشند  -ذبیحه أھل الکتاب  - ١

 به شرط که در دین خودشان باقی باشند و طبق دین خودشان ذبح کنند.  -

ْ ٱۡلِكَ�َٰب ِحّلٞ ﴿فرماید:  الله تعالی می وتُوا
ُ
ِيَن أ ّيَِ�ُٰتۖ َوَطَعاُم ٱ�َّ ِحلَّ لَُ�ُم ٱلطَّ

ُ
ٱۡ�َۡوَم أ

َُّهمۡ لَُّ�ۡم وَ  ھا برای شما حالل شده، و  امروز پاکیزه«: ]٥[المائدة:  ﴾َطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل
حالل ھا  آن (ھمچنین) طعام اھل کتاب برای شما حالل است، و طعام شما [نیز] برای

  ».است
ھل کتاب بر خالف ذبح ای  اگر فرد مسلمانی اطالع داشته باشد که ذبیحه - ٢

اند،  ی برق حیوان را کشته لهیبیھوش نمودن به وس شرعی است مانند خفه کردن یا
 ی کفار غیر اھل کتاب مطلقا حرام است. خوردن از آن جایز نیست. و ذبیحه

 تواند ذبیحۀ اھل کتاب را بخورد چه زمانی فرد مسلمان می
وقتی فرد مسلمان بدان که یھودی یا نصرانی ھنگام ذبح بسم الله گفته است، 

داند که در ھنگام ذبح بسم الله نگفته است،  ل است و اگر میخوردن از آن گوشت حال
؛ خبر بود خوردن از ذبیحه اھل کتاب، جایز است نباید از آن گوشت بخورد. اما اگر بی

اصل بر حالل بودن است. و واجب نیست که سوال و تحقیق کند که چگونه ذبح  زیرا
 شده است بلکه بھتر است که سوال و تحقیق نکند.

 ردن گوشت شکارحکم خو
کنند و پرندگان با دو شرط جایز  خوردن گوشت حیواناتی که در خشکی زندگی می

 است:
 ذبح شده باشند و ھنگام ذبح بسم الله گفته باشند. 
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 حکم ذبح حیوان به نیت اهدای ثواب آن به میت
ھرکس حیوان حالل گوشتی را به نیت صدقه و اھدای ثوابه آن به یکی از اموات 

 یا آن فردِ  هزند کند، ایرادی ندارد. اما اگر حیوانی را به ھدف تعظیم این فردِ  خود بذح
مرده یا به نیت و نذر حل مشکلش ذبح کند مرتکب شرک اکبر به الله شده است و 
خوردن از گوشت چنین حیوانی برای خود فرد و دیگران حالل و جایز نیست حتی اگر 

 بسم الله ھم گفته باشد. 

هِلَّ لَِغۡ�ِ ﴿فرماید:  یالله تعالی م
ُ
ٓ أ ُم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ُم َوَ�ۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

ِ بِهِۦ (گوشت) مردار، و خون و گوشت خوک و آنچه (ھنگام ذبح) نام غیر «: ]٣[المائدة:  ﴾ٱ�َّ
 ». الله بر آن برده شود، بر شما حرام شده است





 

 

 

 

 

 صید (شکار)

صید: شکار حیوان حالل گوشت وحشی است که صاحب خاصی ندارد و به راحتی 
 شود. یابی نیست و با تیر و ابزار معتبر در شکار یا کشته یا ذبح می قابل گرفتن و دست

 حکم صید
اصل در شکار کردن مباح بودن شکار است به جز شکار حرم که جایز نست و حرام 

 که لباس احرام پوشیده، حرام است.  است و شکار حیوان یا پرنده خشکی برای کسی

يَّاَرةِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ِحلَّ لَُ�ۡم َصۡيُد ٱۡ�َۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َولِلسَّ
ُ
أ

ونَ وَُحّرِ  ِٓي إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ َ ٱ�َّ ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ  :]٩٦[المائدة:  ﴾٩٦َم َعلَۡيُ�ۡم َصۡيُد ٱلَۡ�ّ
ای باشد، و  شکار دریا و طعام آن برای شما حالل شده است تا برای شما و کاروانیان بھره«

است، و از الله که بسوی او محشور شکار بیابان تا موقعی که در احرام ھستید، بر شما حرام 
 ».شوید؛ بترسید می

ّيَِ�ُٰت َوَما  َٔ �َۡ� ﴿  فرماید: الله تعالی می -٢ ِحلَّ لَُ�ُم ٱلطَّ
ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ قُۡل أ

ُ
ٓ أ لُونََك َماَذا

ۖ فَُ�ُواْ  ُ ا َعلََّمُ�ُم ٱ�َّ ۡمَسۡ�َن َعلَۡيُ�ۡم َعلَّۡمُتم ّمَِن ٱۡ�ََوارِِح ُمَ�ِّبَِ� ُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ ِممَّ
َ
آ أ ِممَّ

َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب  ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ِ َعلَۡيهِ� َوٱ�َُّقوا ْ ٱۡسَم ٱ�َّ از تو «: ]٤[المائدة:  ﴾٤َوٱۡذُكُروا
ھا برای شما حالل گردیده و (نیز)  حالل شده است؟ بگو: پاکیزهھا  آن پرسند چه چیز برای می

ھای تربیت شده که از آنچه الله به شما آموخته است  و سگ آنچه از (صید) حیوانات شکاری
دارند،  کنند و) نگاه می اید (بر شما حالل است) آنچه برای شما (صید می آموختهھا  آن به

بخورید، و نام الله را (به ھنگام فرستادن حیوان برای شکار) بر آن ببرید، و از الله بترسید، 
  ».کند قطعا الله شرع حساب رسی می
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 شروط شکار حالل
 برای شکار حالل رعایت شرایط ذیل الزم است:

شکارچی صالحیت ذبح را داشته باشد، منظور این است که مسلمان یا اھل  -١
 کتاب و بالغ و اھل تشخیص باشد.

 ابزار شکار و ذبح که بر دو نوع است: -٢
 .تیز و برنده باشد که خون را جاری کند مانند تیر و نیزه -٣
ھای شکاری آموزش دیده مانند: سگ و کرکس اگر شکاری را  سگ یا پرندهاز  -٢

 بکشند خوردن آن مباح است.
 شکاری را برای شکاری بفرستند.  سگ یا پرنده -٣
 ھنگام فرستادن بسم الله بگویند. -٤
شکار حرم و فردی که در احرام  شکاری باشد که شکارش شرعا جایز باشد؛ زیرا -٥

 است. 

 کارهای ش  حالت
 شکار بعد از اصابت تیر یا گفتن بسم الله دو حالت دارد: 

 اول: زنده نه نیم جان به دست شکارچی بیفتد که باید ذبح شرعی کنند.
که با  دوم: کشته یا نیم جان به دست شکار چی بیفتد، چنین شکاری به شرط این

 رعایت شرایط شکار شده باشد، حالل است. 
 قابل ذبح نیست ذبح حیوانی که به طور عادی

ذبح حیوانی که به طور عادی قابل ذبح نیست، آن را با زخمی کردن ھر جای 
 ممکن بدنش آن را بگیرند و سپس ذبح کنند.

اگر با تیر بدون پر یا عصا و چوب دستی و .. زد و بدن حیوان با زخمی شکافته شد 
کند و بمیرد، و مرد، خوردنش جایز است. اما اگر به صورت عرضی به حیوان اصابت 

ی بدون زخم را دارد و خوردنش جایز نیست. و کشتن   حکم کشته شدن با ضربه
 تعدی و اسراف مال است.  حیوان به ناحق و بدون استفاده حرام است؛ زیرا

 حکم نگهداری سگ 
د فرشتگان خانه به ونگھداری سگ به دلیل اینکه موجب ترس مردم و مانع ور

ی سگ کم   و ھر روز دو قیراط از ثواب نگھدارندهشود و نجس و کثیف است   می
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گردد، حرام است. به جز سگ شکاری و سگ گله و سگ نگھبان زمین کشاورزی   می
 که به خاطر نیاز و ضرورت جایز است.

اگر سگ شکاری، صیدی را شکار کند یا آن را با دھانش نگھدارد، خوردنش جایز 
 جواز شکار با سگ بر مبنای آسانی است. است و نیاز به ھفت بار شستن ندارد؛ زیرا

ّيَِ�ُٰت َوَما  َٔ �َۡ� ﴿  فرماید: الله تعالی می -١ ِحلَّ لَُ�ُم ٱلطَّ
ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ قُۡل أ

ُ
ٓ أ لُونََك َماَذا

ۡمسَ 
َ
آ أ ۖ فَُ�ُواْ ِممَّ ُ ا َعلََّمُ�ُم ٱ�َّ ۡ�َن َعلَۡيُ�ۡم َعلَّۡمُتم ّمَِن ٱۡ�ََوارِِح ُمَ�ِّبَِ� ُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ ِممَّ

َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب  ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ِ َعلَۡيهِ� َوٱ�َُّقوا ْ ٱۡسَم ٱ�َّ از تو «: ]٤[المائدة:  ﴾٤َوٱۡذُكُروا
ھا برای شما حالل گردیده و آنچه  حالل شده است؟ بگو: پاکیزهھا  آن پرسند چه چیز برای می

تربیت شده) که از آنچه الله به شما آموخته ھای آموخته (و  از (صید) حیوانات شکاری و سگ
کنند و) نگاه  اید (بر شما حالل است) پس آنچه برای شما (صید می آموختهھا  آن است به

دارند، بخورید، و نام الله را (به ھنگام فرستادن حیوان برای شکار) بر آن ببرید، و از الله  می
 ». کند  بترسید، قطعا الله سریع حسابرسی می

که سگی را به جز سگ  فرمود: (کسی ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره -٢
شکاری و سگ گله و سگ نگھبان زمین زراعی، ھر روز دو قیراط از ثواب اعمالش 

 ١شود). کاسته می

 حکم بازی با صید
ای است که گویا حیوان یا پرنده را شکار  کشتن و بازی کردن با شکار، کار بیھوده

کند، چنین کاری حرام،   بدون استفاده خودش یا کسی دیگر آن را رھا میکند و  می
کند و  ضایع نمودن مال، کشتن حیوان بدون نیاز، کشتن نفسی که الله را ذکر می

 تجاوز از حدود الھی است.

 احکام صید (شکار)
ھا  آن خونی که از پرندگان یا حیوانات در ھنگام شکار یا ذبح از َکنده شدن جان

ریزد، نجس است و استفاده از آن حرام است. اما خونی که بعد از خارج   ن میبیرو
 ماند، حالل است. شدن روح از بدن حیوان یا پرنده در گوشت و بدنش می

                                           
  ).١٥٧٥. مسلم (ش:١
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ھر حیوانی که با ابزار دزدی یا غصبی شکار شود، حالل است اما شکار کننده گناه 
 کار است.

 کافر است. است، جایز نیست؛ زیرای فردی ھمیشه تارک الصالة   شکار و ذبیحه
موجب  ی با اسلحه به شوخی یا جدی به طرف انسانی بیگناه حرام است؛ زیرا  اشاره

 شود.  ترساندن انسان می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ فرماید:  الله تعالی می
ُ
ِ فَأ ِ فََ� َ�ۡعتَُدوَهاۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ

ٰلُِمونُهُم  تجاوز نکنید و ھرکس از ھا  آن ھا حدود الھی است، پس از این«: ]٢٢٩[البقرة:  ﴾ٱل�َّ
 ». حدود الله تجاوز کند، پس اینانند که ستمگرند

ای) به طرف   فرمود: (ھرکس با آھنی (اسلحه ج گوید: رسول الله می س ابوھریره
از اشاره بردارد، حتی اگر آن  کنند تا دست  برادرش اشاره کند، فرشتگان او را لعنت می

 برادرش از پدر و مادرش باشد). ،فرد

 سرگرم کردن کودکان با پرندگان
که  شکار پرنده یا گرفتن آن به ھدف سرگرم کردن کودکان جایز است، به شرط این

 مواظب کودک باشند که آن را آزار ندھد و یا بدون آب و غذا رھا نکند تا بمیرد.
را به جان ھم انداختن تا درگیر شوند، حرام است. بدتر از این حیوانات یا شکارھا 

جمع کردن مردم برای این کار و پول گرفتن به خاطر تماشای چنین مسابقاتی و 
 ترساندن حیوانات است.

را ھا  آن ھا توسط شیطان است که  ھای انسان  تمام این کارھا به بازیچه گرفتن عقل
 راند.  به سوی دوزخ می

�ۚ إِ�ََّما يَۡدُعواْ ﴿ فرماید:  تعالی میالله  -١ ُِذوهُ َعُدوًّ ۡيَ�َٰن لَُ�ۡم َعُدّوٞ فَٱ�َّ إِنَّ ٱلشَّ
عِ�ِ  ۡصَ�ِٰب ٱلسَّ

َ
قطعا شیطان دشمن شماست، پس او «  :]٦[فاطر:  ﴾٦ِحۡز�َُهۥ ِ�َُكونُواْ مِۡن أ

زان (دوزخ) کند تا (ھمه) از اھل آتش سو را دشمن گیرید، او فقط پیروانش را دعوت می
 ». باشند

ٓ إَِ�ٰٗثا �ن يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إِ�َّ
رِ�ٗدا ۡفُروٗضا ١١٧مَّ َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا مَّ َّ�

َ
ۘ َوقَاَل َ� ُ َمّنِيَنَّهُ  ١١٨لََّعَنُه ٱ�َّ

ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَ�

ُ
ۡم َوَ�

ِۚ َوَمن َ�تَِّخِذ ٱ نَّ َخۡلَق ٱ�َّ ُ ُهۡم فَلَُيَغّ�ِ نَۡ�ِٰم َو�ُمَر�َّ
َ
ُهۡم فَلَُيبَّتُِ�نَّ َءاذَاَن ٱۡ� ۡيَ�َٰن َو�ُمَر�َّ لشَّ
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بِيٗنا اٗنا مُّ ِ َ�َقۡد َخِ�َ ُخۡ�َ (مشرکان) جز الله « :]١١٩-١١٧[النساء:  ﴾١١٩َوِ�ّٗا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
خوانند. الله  خوانند و (در حقیقت) جز شیطان سرکش را نمی ھای) ماده را می چیزھایی (بت

از بندگان تو، سھمی معین خواھم گرفت. و «او را از رحمت خویش دور ساخته، و او گفت: 
دھم که  کنم، و آنان را به آرزوھای باطل افکنم، و به آنان دستور می را گمراه میھا  آن مسلماً 

و ». کنم؛ تا خلقت و آفرینش الله را تغییر دھند افند، و وادارشان میگوش چھار پایان بشک
 ».ھرکس شیطان را به جای الله ولی و دوست خود بگیرد، قطعًا زیانی آشکار کرده است

ای با ما نشست و برخاست  به اندازه ج گوید: پیامبر می س انس بن مالک -٣
ای ابوعمیر! حال ُنَغیر «د: فرمو کرد و) به برادر کوچکم می داشت که (شوخی می

 کرد). ؟ (ُنغیر، پرنده کوچکی بود که ابوعمیر با آن بازی می»چطور است
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 کتاب فرایض

 ام ارثکاح -١

 فرایض اھمیت علم
ترین و ارزشمندترین علوم است که پاداش بزرگی به دنبال دارد.   علم فرایض از مھم

 و به دلیل اھمیت آن الله متعال خود تقدیر فرایض را بر عھده گرفته است.
الله متعال سھم ارث ھریک از وارثان را مشخص کرده است و غالبا در آیاتی از قرآن 

اموال و تقسیم آن محل حرص و طمع انسان است.  زیرا ؛به تفصیل آن پرداخته است
باشد؛ و   میراث غالبا بین زنان و مردان، افراد کوچک و بزرگ، افراد ضعیف و قوی می

چه بسا که مجالی برای دخالت ھوی و ھوس و امیال و استبداد توانگران و تصاحب 
ث را بر عھده اموال ضعیفان باشد. بر این اساس است که الله متعال خود تقسیم میرا

گرفته است و در کتابش به تفصیل به آن پرداخته است و میراث را بر مبنای عدل و 
 داند، بین ورثه مقدر کرده است.  مصلحتی که خود می

 احوال انسان
 انسان دو حالت کلی دارد: حیات و مرگ.

ی   در علم فرایض اغلب احکام مربوط به مرگ است؛ فرایض نصف علم است و ھمه
برد و چون بمیرد دیگران از   ھر انسانی در زنده بودن ارث می بدان نیاز دارند زیرا مردم

 برند.  او ارث می
بردند. و   در میان اھل جاھلیت فقط بزرگان و نه کودکان، مردان و نه زنان ارث می

بخشد که مستحق آن نیست   جاھلیت معاصر نیز مناصب و اعمال و اموالی را به زن می
افزایش شرارت و کاھش ازدواج و انتشار فساد و بزرگ شدن مشکالت شده  و این سبب

 است.



 ١٤١٥    باب ششم: کتاب فرایض

 

اما اسالم انصاف را در حق زن رعایت کرده است و او را گرامی داشته و حق 
شایسته او را به وی داده است. و بلکه حق ھر صاحب حقی را با رعایت عدالت به او 

 داده است.

فَُحۡ�مَ ﴿فرماید:  الله متعال می 
َ
ِ ُحۡكٗما  أ ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ

َ
ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

خواھند؟ چه کسی بھتر از الله  حکم جاھلیت را میھا  آن آیا«. ]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠ّلَِقۡو�ٖ يُوقُِنونَ 
 ». کند؟! برای گروھی که یقین دارند، حکم می

 علم فرایض
برند و آنان که در ارث سھمی   میکه ارث  ی آن کسانی  لهیعلمی است که به وس

 شود.  ندارند و سھم مشخص ھریک از وارثان از ارث دانسته می

 موضوع علم فرایض
باشد که عبارت است از اموال و چیزھایی که مرده   موضوع علم فرایض ترکات می

 گذارد.  پس از خود به جای می

 ی علم فرایض  ثمره
 بر حسب مقداری که در شریعت برایاز ورثه ھا  آن رسیدن حقوق به مستحقین

 مشخص شده است.ھا  آن

 فریضه
عبارت است از سھم مقدر در شریعت برای ھریک از وارثان مانند یک سوم، یک 

 چھارم و...

 حقوق متعلق به ترکه
ای وجود داشته باشد به   باشد که اگر ترکه  حقوق مربوط به ترکه شامل پنج مورد می

 شوند.  ترتیب اجرا می
 شود.  ی تدفین و تکفین مرده از ترکه باقی مانده برداشته می  ھزینه - ١
 حقوق متعلق به اصل ترکه ھمچون َدین در برابر رھن و مانند آن. -٢
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دیون مطلق: چه این دیون به الله متعال باشد مانند زکات و کفاره؛ یا اینکه  -٣
وق الله بر حقوق دیگران ی خانه و... حق  بدھی به کسی دیگر باشد مانند قرض و اجاره

 باشد.  َدین الله متعال سزاوارتر به وفا می زیرا ؛باشد  مقدم می
 عمل به وصیت اگر میت وصیت کرده باشد. -٤
شود که   تقسیم میھا  آن ارث؛ باقی مانده ترکه بر حسب سھم ھریک از ورثه بین -٥

 باشد.  این مساله محل بحث و بررسی ما می

 ارکان ارث
 رکن اساسی دارد:ارث سه 

 مورث که ھمان مرده است. -١
 وارث که بعد از مرگ مورث زنده است. -٢
 حق موروث که ھمان ترکه است. -٣

 اسباب ارث
 اسباب ارث سه مورد ھستند:

ازدواج با عقد صحیح و مطابق شریعت. در این صورت شوھر از ھمسر و ھمسر  -١
 برد.  از شوھر به مجرد عقد ازدواج ارث می

َنَسب: و آن خویشاوندی از طریق اصول است مانند پدر و مادر و نیز از طریق  -٢
 باشد.  شان می  فروع مانند فرزندان؛ و نیز از طریق برادر و عمو و فرزندان

نسب حکمی و قرابت به سبب عتق و آزاد کردن برده (والء)؛ در این صورت اگر  -٣
 او را آزاد کرده است. زیرا ؛برد  برده وارث نداشته باشد موالیش از او ارث می

 شروط ارث
 برای ارث بردن از مرده سه شرط وجود دارد:

 مردن حقیقی میت یا ھمان مورث. -١
 زنده بودن وارث به ھنگام مرگ مورث. -٢
گاھی از سببی که موجب ارث شده است: َنَسب یا ازد -٣  اج یا والء.وعلم و آ
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 موانع ارث
 موانع ارث سه تا ھستند:

برد و از او ارث برده   که برده از موالیش ارث نمی  دگی و رقیت؛ چنانبر -١
 باشد.  خود در حکم مال است که مالک آن موالیش می زیرا ؛شود  نمی

کند قتل عمدا  برد و تفاوتی نمی  قتل ناحق؛ بنابراین قاتل از مقتول ارث نمی -٢
 باشد یا از نوع خطا.

 برد.  کافر و کافر از مسلمان ارث نمی که مسلمان از  اختالف دین: چنان -٣
مسلمان از کافر و کافر «فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از اسامه بن زید
 ١».برد  از مسلمان ارث نمی

 ارث زن مطلقه
زنی که شوھرش او را طالق داده است و طالق وی رجعی باشد، مادامی که در  -١

ی وی تمام شود و شوھرش به او   و اگر عدهحاکم است. ھا  آن عده باشد، توارث میان
 نخواھد بود.ھا  آن رجوع نکند، پس از آن توارث میان

اگر کسی ھمسرش را طالق داد و طالق وی از نوع بائن باشد، اگر در حالت  -٢
نخواھد بود. اما اگر در ھا  آن صحت و سالمتی این طالق را داده باشد، دیگر توارث میان

دامنگیر وی شده طالق را جاری کند، دو حالت دارد: در صورتی که بیماری سختی که 
برد. اما اگر متھم به   متھم به محروم کردن زن از ارث نباشد، ھمسرش از وی ارث نمی

 برد.  محروم کردن او از ارث باشد، ھمسرش از وی ارث می

 اقسام ارث
 شود:  ارث به دو قسمت تقسیم می

ت است از ھمان سھم تعیین شده در شریعت مانند ارث بر مبنای فرض که عبار -١
 یک دوم، یک چھارم و...

ارث بر مبنای تعصیب: که عبارت است از مقداری از ارث که برای وارث مشخص  -٢
 نشده است.

                                           
  ١٦١٤؛ مسلم: ٦٧٦٤متفق علیه؛ بخاری: -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤١٨

 

 ھایی که در قرآن وارد شده است:   فروض یا سھم
دو ھای ذکر شده در قرآن شش تا ھستند: یک دوم، یک چھارم، یک ھشتم،   سھم

 شود.  سوم، یک سوم، یک ششم و یک سوم باقی مانده با اجتھاد ثابت می

 اقسام ورثه
 شوند:  ورثه به سه بخش تقسیم می

کسانی ھستند که سھمی مشخص در شریعت دارند مانند ھا  آن اھل فروض: و -١
 مادر و دختر.

 برند. و در واقع  عصبه: کسانی ھستند که بدون تعیین سھم مشخص ارث می -٢
که اگر میت تنھا   برند. چنان  ماند به ارث می  پس از تقسیم سھام، آنچه از ترکه باقی می

برد و در صورتی   ی مال را به ارث می  باشد و جز عصبه وارثی نداشته باشد، عصبه ھمه
که سھام مشخص شده در شریعت (فروض) شامل تمام ترکه شود، عصبه ساقط شده و 

 و برادر و عمو. برد مانند پسر  سھمی نمی
که بدون سھمی مشخص در  االرحام: عبارتند از کسانی  خویشاوندان یا ذوی -٣

برند که عصبه   برند و زمانی ارث می  شریعت و نیز بدون اینکه جزو عصبه باشند، ارث می
 ھا.  یا صاحب سھمی غیر از زوجین وجود نداشته باشد. مانند دایی

 مردانی که وارث ھستند
 باشند:   نفر می ١٥وارث ھستند  مردانی که

 تر رود.   پسر و پسرش و ھرچه از پسران که پایین
 پدر و پدربزرگ و ھرچه از پدران که باالتر رود. 

برادر حقیقی، برادر پدری، برادر مادری، پسِر برادر حقیقی؛ پسِر برادر پدری و 
تر رود. عموی پدری تر رود. شوھر؛ عموی حقیقی و ھرچه باال  ھرچه از پسران که پایین

تر   و ھرچه باالتر رود. پسر عموی حقیقی و پسر عموی پدری و ھرچه از پسران پایین
 ای که آزاد شده و عصبه.  رود. و برده

ھا، پسِر برادِر   باشند مانند دایی  و تمام افراد مذکر غیر از اینھا، ذوی االرحام می
 مادری، عموی مادری، پسِر عموی مادری و... .

 نانی که وارث ھستندز
 باشند:  زنانی که وارث ھستند به طور کلی یازده مورد می



 ١٤١٩    باب ششم: کتاب فرایض

 

 تر رود.  دختر، دختِر پسر و دختراِن پسراِن پدر و ھرچه پایین
مادر؛ مادربزرگ از طرف مادر و ھرچه از افراد مونث که باالتر رود. مادربزرگ که 

در پدِر پدر است. خواھر حقیقی؛ مادِر پدر است و ھرچه باالتر رود. و مادربزرگی که ما
 ی مونث آزاد شده.  خواھر پدری؛ خواھر مادری؛ ھمسر؛ برده

 ھا و... .  ھا و خاله  باشند مانند عمه  االرحام می  شامل ذویھا  این و تمام زنان غیر از

اِن ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ا تََرَك ٱۡلَ�ِٰ�َ ۡقَرُ�وَن َولِلنَِّسآءِ لِّلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ
َ
َوٱۡ�

ۡفُروٗضا ۚ نَِصيٗبا مَّ ۡو َكُ�َ
َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ ۡقَرُ�وَن مِمَّ

َ
اِن َوٱۡ� ا تََرَك ٱۡلَ�ِٰ�َ  ]٧[النساء:  ﴾٧نَِصيٞب ّمِمَّ

اند سھمی است و  برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (از خود) بر جای گذاشته«
اند، سھمی است، خواه آن  آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشتهبرای زنان (نیز) از 

 ».است (مال) کم باشد یا زیاد، این بھره و سھمی فرض و تعین شده

� ﴿فرماید:   و الله متعال می -٢ نثَيَۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
ُ ِ�ٓ أ يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ

بََو�ۡهِ فَإِن ُ�نَّ �َِساٗٓء فَ 
َ
ۡوَق ٱثۡنََتۡ�ِ فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة فَلََها ٱ�ِّۡصُفۚ َوِ�

بَوَ 
َ
ۥٓ � ُۥ َوَ�ٞ َوَورِثَُه ۚ فَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ ا تََرَك إِن َ�َن َ�ُۥ َوَ�ٞ ُدُس مِمَّ ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ

اهُ لُِ�ّ
ۡو َديٍۡن�  فَِ�ُّمِهِ ٱ�ُّلُُثۚ 

َ
ٓ أ ُدُسۚ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِ� بَِها ٞ فَِ�ُّمِهِ ٱلسُّ ۥٓ إِۡخَوة فَإِن َ�َن َ�ُ

َ َ�َن  ِۗ إِنَّ ٱ�َّ ۚ فَرِ�َضٗة ّمَِن ٱ�َّ قَۡرُب لَُ�ۡم َ�ۡفٗعا
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� تَۡدُروَن �

َ
َءابَآؤُُ�ۡم َو�

کند، سھم  تان به شما سفارش می ی فرزندان الله درباره« ]١١: [النساء ﴾١١َعلِيًما َحِكيٗما
پسر؛ زیراسھم دو دختر است. پس اگر (فرزندان میت ھمه) دختر (دو دختر یا) بیش 
از دو دختر باشند، دو سوم ترکه بھره ایشان است و اگر یک دختر باشد، نیمی از ترکه از 

باشد، در  ) یک ششم از ترکه میآن اوست. و برای ھریک از پدر و مادر وی (= میت
صورتی که (میت) فرزندی داشته باشد، پس اگر فرزندی نداشته باشد و (تنھا) پدر و 
مادرش از او ارث برند، برای مادرش یک سوم است (و باقی از آن پدر خواھد بود) و اگر 

ھا) پس از  او (= میت) برادرانی داشته باشد، سھم مادرش یک ششم است، (ھمه این
انجام وصیتی است که او (= میت) به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین است، شما 

یک برای شما سودمندترند. (این احکام)  تان کدام تان و فرزندان دانید پدران نمی
 ».گمان الله دانای حکیم است ای (معین و مقرر شده) از جانب الله است و بی فریضه



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٢٠

 

ھای معین   سھمیه«فرمود:  ج روایت است که رسول الله ب از ابن عباس -٣
ترین خویشاوند مرد   را به نزدیک  بدھید و باقی مانده آنھا  آن ی ارث را به صاحبان  شده

  ١».میت بدھید

 اصحاب فروض -٢
 ارث دو نوع است: فرض و تعصیب؛

 شوند:  میگیرد به چھار دسته تقسیم   تعلق میھا  آن ورثه از جھت ارثی که به
برد که   ای که فقط بر مبنای سھم تعیین شده در شریعت (فرض) ارث می  ورثه -١

باشند: مادر، برادر مادری، خواھِر مادری، مادربزرگ از طرف مادر،   ھفت نفر می
 مادربزرگ از طرف پدر، ھمسر و شوھر.

سر، پسِر باشند: پ  نفر می ١٢برند که   که فقط بر مبنای تعصیب ارث می کسانی -٢
تر رود. برادر حقیقی، برادِر پدری، پسِر برادِر حقیقی، پسِر برادِر   پسر و ھرچه پایین

پدری و ھرچه باالتر رود. عموی حقیقی و عموی پدری و ھرچه باالتر رود. پسر عموی 
 کند.  ای را آزاد می  تر رود. مرد یا زنی که برده  حقیقی و پسر عموی پدری و ھرچه پایین

برند و گاھی   که گاھی بر مبنای سھم و گاھی بر مبنای تعصیب ارث می انیکس -٣
 برند. عبارتند از: پدر و پدربزرگ. ھریک از  بر مبنای ھردو (سھم و تعصیب) ارث می

نباشد، به  ٢برد و اگر ھمراه وی فرع وارث  ھمراه فرع وارث یک ششم سھم میھا  آن
 برد.  تنھایی بر مبنای تعصیب ارث می

ھمراه یک دختر از فرع وارث، اگر بعد از تقسیم سھام بیش از یک ششم باقی و 
 برد.  بماند، بر مبنای فرض و تعصیب ارث می

مثال: اگر کسی بمیرد و از او یک دختر، مادر و پدر باقی بماند تقسیم میراث به  
 این شکل خواھد بود:

                                           
  ١٦١٥؛ مسلم: ٦٧٣٢متفق علیه؛ بخاری:  -١
ی او یا بصورت   ھستند به این اعتبار که به وسیلهکه به میت منتسب  فرع وارث: عبارتند از کسانی -٢

تر رود و   باشند مانند: پسران و دختران و پسران و ھرچه پایین  غیر مستقیم فرزندان او می
  تر رود.  دختران پسر و ھرچه پایین



 ١٤٢١    باب ششم: کتاب فرایض

 

ی ترکه   و باقی مانده ششم (یک سھم)  دوم (سه سھم) برای مادر یک  برای دختر یک
ششم آن بر مبنای سھم و یک ششم دیگر آن بر مبنای   دو ششم خواھد بود که یک

 رسد.  تعصیب به پدر می
برند. و   که گاھی بر مبنای سھم و گاھی بر مبنای تعصیب ارث می کسانی -٤
 اند که عبارتند از:  دسته ٤برند.   گاه بر مبنای ھردو ارث نمی ھیچ

تر   از یک دختر، یک یا بیش از یک دختِر پسر و ھرچه پدرشان پایینیک یا بیش 
 رود. یک یا بیش از یک خواھر حقیقی؛ یک یا بیش از یک خواھر پدری؛ 

نباشد، بر مبنای فرض و سھم ھا  آن این چھار دسته در صورتی که برادری ھمراه
برند؛   تعصیب ارث میکسی از وارثان مذکر باشد، به ھا  آن برند. و اگر ھمراه  ارث می

مانند پسری که ھمراه دختر باشد، برادری که ھمراه خواھر باشد و برادرانی که ھمراه 
 برند.  دختران باشند، ھمیشه به تعصیب ارث می

 برند  که بر مبنای سھام تعیین شده ارث می تعداد کسانی
ھمسر؛ مادر، باشند که عبارتنداز: شوھر، یک یا بیش از یک   ایشان دوازده نفر می

پدر، پدربزرگ، یک یا چند مادربزرگ، دختران، دختران پسران، خواھران حقیقی، 
 خواھران پدری، برادران و خواھران مادری.

به این » اھل فروض«مشخص شده و به اصطالح ھا  آن که سھم اما ارث کسانی
 ترتیب است:

 میراث اھل فروض

 میراث شوھر -١
 شود.  شوھر از ھمسرش به دو بخش تقسیم میھای میراث شوھر: میراث   حالت

برد و این در صورتی است که برای آن زن فرع   شوھر از ھمسر یک دوم ارث می -١
 وارث نباشد.

تر   فروع وارث عبارت است از: فرزندان دختر یا پسر و فرزندان پسران و ھرچه پایین
 شوند.  محسوب نمیرود. اما فرزندان دختران، فروع کسانی ھستند که وارث او 

برد و این زمانی است که ھمسرش فرع   شوھر از ھمسرش یک چھارم ارث می -٢
کند که فرع وارث از ھمین شوھر یا شوھر سابق  وارث داشته باشد. و تفاوتی نمی

 باشند.



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٢٢

 

َُّهنَّ ﴿فرماید:   الله متعال می ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ل
َ
َوَ�ٞۚ ۞َولَُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ۡو َديٖۡن� 
َ
ا تََرۡ�َنۚ ِمۢن َ�ۡعِد وَِصيَّةٖ يُوِصَ� بَِهآ أ ُ�ُع ِممَّ  ]١٢[النساء:  ﴾فَإِن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٞ فَلَُ�ُم ٱلرُّ

فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی ھا  آن تان است، اگر  و برای شما نصف ترکه ھمسران«
اند  پس از انجام وصیتی که به آن سفارش کردهداشته باشند یک چھارم ترکه از آن شماست. 

 ».ھا) است و بعد از ادای دین (آن
 مثال:

در صورتی که زنی بمیرد و پس از او شوھر و مادر و یک برادر تنی (حقیقی)  -١
سوم؛ برادر تنی: باقی   دوم؛ مادر: یک  بماند، میراث ھریک چنین خواھد بود: شوھر: یک

 برد.  صیب به ارث میمانده ترکه را بر مبنای تع
در صورتی که زن بمیرد و پس از او شوھر و پسرش بماند، میراث ھریک چنین  -٢

 خواھد بود: 
 چھارم و باقی مانده ترکه برای پسر خواھد بود.  شوھر یک

 میراث ھمسر -٢
 شود.  ھای میراث ھمسر: میراث ھمسر به دو بخش تقسیم می  حالت

برد و این زمانی است که شوھر از او یا   ث میچھارم ار  ھمسر از شوھرش یک -١
 ھمسر دیگر فرع وارث نداشته باشد.

برد و این زمانی است که شوھر از او یا   ھشتم ارث می  ھمسر از شوھرش یک -٢
 دیگری فرع وارث داشته باشد.

اگر ھمسران مردی بیش از یک عدد باشند، در سھم یک چھارم یا یک ھشتم به 
 ھستند.صورت مساوی شریک 

ۚ فَإِن َ�َن ﴿فرماید:   الله متعال می ا تََرۡ�تُۡم إِن لَّۡم يَُ�ن لَُّ�ۡم َوَ�ٞ ُ�ُع ِممَّ َولَُهنَّ ٱلرُّ
ۡو َديٖۡن� 

َ
ٓ أ ا تََرۡ�ُتم� ّمِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ تُوُصوَن بَِها و « ]١٢[النساء:  ﴾لَُ�ۡم َوَ�ٞ فَلَُهنَّ ٱ�ُُّمُن مِمَّ

فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته ھا  آن تان است، اگر  ھمسرانبرای شما نصف ترکه 
اند و بعد از  باشند یک چھارم ترکه از آن شماست. پس از انجام وصیتی که به آن سفارش کرده

 ».ھا) است ادای دین (آن
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بمیرد،  گراھرکس دو ھمسر داشته باشد، یکی مسلمان و دیگری اھل کتاب؛  -
سر مسلمان خواھد بود و چیزی از میراث به ھمسری که اھل میراث وی برای ھم
 شود.  زیرا اختالف دین مانع میراث بردن می ؛گیرد  کتاب است تعلق نمی

 مثال:
اش باشد، میراث   شخصی که بمیرد و وارث وی ھمسر، مادر و عموی حقیقی -١

: باقی سوم؛ و عموی حقیقی  چھارم؛ مادر: یک  ھریک چنین خواھد بود: ھمسر: یک
 برد.  ترکه را به تعصیب به ارث می

شخصی که بمیرد و وارثان وی ھمسر و پسرش باشد، میراث ھریک چنین  -٢
 برد.  است: ھمسر: یک ھشتم؛ پسر: باقی ترکه را به تعصیب به ارث می

شخصی که بمیرد و وارثان وی سه ھمسر و یک دختر و یک پسر باشد میراث  -٣
ھشتم؛ و باقی ترکه برای پسر و دختر خواھد   سران: یکھریک چنین خواھد بود: ھم

�  ﴿بود به این صورت که:  نثََيۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� سھم پسر؛ زیراسھم دو « ]١١[النساء:  ﴾لِ�َّ

 ».دختر است

 میراث مادر -٣
 شود:  میراث مادر به سه بخش تقسیم می

 برد:   سوم ماترک را به ارث می  مادر به سه شرط یک -١ 
 الف) عدم وجود فرع وارث؛

 ب) عدم وجود دو یا بیش از دو خواھر و برادر؛
 ج) مساله از نوع عمریتین نباشد؛

برد و این در صورتی است که فرع وارث وجود   ششم ماترک را ارث می  مادر یک -٢
 و برادرانی داشته باشد. داشته باشد. یا اینکه میت خواھران

یشود   سوم باقی مانده را در حالت عمریتین که غراوین ھم نامیده می  مادر یک -٣
 باشد:   برد. و این مساله به دو صورت می  به ارث می

صورت   الف) شخصی بمیرد و وارثان وی ھمسر، مادر و پدرش باشد؛ در این
 ی ماترک برای پدر خواھد بود.  بقیهسوم باقی و   چھارم، مادر یک  ھمسرش یک

صورت شوھر   ب) شخصی بمیرد و وارثان وی شوھر، مادر و پدر باشند. در این
 ی ماترک برای پدر خواھد بود.  سوم باقی و بقیه  دوم، مادر یک  یک



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٢٤

 

که   تر از سھم پدر نباشد. درحالی شود تا اینکه بیش  سوم باقی به مادر داده می  یک -
ی یکسانی قرار دارند. و تا اینکه برای مذکر   ھردو نسبت به میت در درجه پدر و مادر

� ﴿دو برابر مونث باشد.  نثََيۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ�  .]١١[النساء:  ﴾لِ�َّ

ۚ ﴿فرماید:   الله متعال می ا تََرَك إِن َ�َن َ�ُۥ َوَ�ٞ ُدُس ِممَّ ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
 َوِ�

دُ  ۥٓ إِۡخَوةٞ فَِ�ُّمِهِ ٱلسُّ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ ٱ�ُّلُُثۚ فَإِن َ�َن َ�ُ
َ
ۥٓ � ُۥ َوَ�ٞ َوَورِثَُه ُسۚ مِۢن فَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ
ۡو َديٍۡن� 

َ
ٓ أ و برای ھریک از پدر و مادر وی (= میت) « ]١١[النساء:  ﴾َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِ� بَِها

، در صورتی که (میت) فرزندی داشته باشد، پس اگر فرزندی نداشته باشد ششم از ترکه می  یک
سوم است (و باقی از آن پدر   باشد و (تنھا) پدر و مادرش از او ارث برند، برای مادرش یک

خواھد بود) و اگر او (= میت) برادرانی داشته باشد، سھم مادرش یک ششم است، (ھمه 
میت) به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین  اینھا) پس از انجام وصیتی است که او (=

 ».است
 مثال: 

سوم و   چون شخصی بمیرد و وارثان وی مادر و عمویش باشند، سھم مادر یک -١
 باقی ماترک بنا بر تعصیب برای عمو خواھد بود.

ششم و   چون فردی بمیرد و وارثان وی مادر و پسرش باشند، سھم مادر یک -٢
 یب برای پسر خواھد بود.باقی ماترک بنا بر تعص

 میراث پدر -٤
 شود:  میراث پدر به سه حالت تقسیم می

برد و این به شرط وجود فرِع وارِث مذکر   ششم ماترک را به ارث می  پدر یک -١
 تر رود.  باشد مانند پسر یا پسِر پسر و ھرچه پایین  می

زمانی است که میت فرع برد و این   پدر بنا به تعصیب مابقی ماترک را به ارث می -٢
 وارث نداشته باشد.

برد و این با وجود فرع وارث   پدر بنا بر سھم خود و تعصیب ھردو با ھم ارث می -٣
ششم به عنوان سھم و   صورت یک  باشد مانند دختر، یا دختِر پسر؛ در این  مونث می

 برد.  مابقی را بنا به تعصیب به ارث می
 برند.  ادری با وجود پدر و پدربزرگ ارث نمیبرادران َتنی یا پدری یا م -



 ١٤٢٥    باب ششم: کتاب فرایض

 

 مثال:
ششم و باقی   چون فردی بمیرد و وارثان وی پدر و پسر باشند. سھم پدر یک -١

 ماترک برای پسر خواھد بود.
سوم و باقی   چون فردی بمیرد و وارثان وی مادر و پدر باشند، سھم مادر یک -٢

 ماترک برای پدر خواھد بود.
دوم و سھم   یرد و وارثان وی پدر و دختر باشند، سھم دختر یکچون فردی بم -٣

 باشد.  ششم و باقی ماترک بنا بر تعصیب می  پدر یک
چون فردی بمیرد و وارثان وی پدر، برادر تنی یا مادری یا پدری باشد، تمام  -٤

 برد.  ماترک برای پدر خواھد بود و برادر به دلیل وجود پدر ارث نمی

 رگمیراث پدربز -٥
برد که بین او و میت زنی نباشد. مانند پدِر   ھا، پدربزرگی ارث می  از میان پدربزرگ -

بین او و میت یک زن که مادر میت است،  زیرا ؛برد  پدر؛ بنابراین پدِر مادر ارث نمی
 باشد.  می

میراث پدربزرگ مانند میراث پدر است مگر در حالت عمریتین؛ که در آن سھم مادر 
سوم مابقی بعد از سھم   باشد و ھمراه پدر یک  بزرگ، یک سوم تمام ماترک میھمراه پدر

 باشد.  ھمسری می

 ھای میراث پدربزرگ  حالت
 باشد:  میراث پدربزرگ در سه حالت می

 برد: وجود فرع وارث مذکر، عدم وجود پدر.  ششم به دو شرط ارث می  یک -١
برای میت فرع وارث وجود نداشته برد در صورتی که   بنا به تعصیب ارث می -٢

 باشد و پدر نباشد.
برد و این با وجود فرع وارث   پدربزرگ بنا بر سھم و تعصیب ھردو با ھم ارث می -٣

 باشد مانند دختر و دختِر پسر.  مونث می
 مثال:

ششم   چون فردی بمیرد و وارثان وی پدربزرگ و پسر باشند، سھم پدربزرگ یک -١
 ی پسر خواھد بود.و مابقی ماترک برا

سوم و   چون شخصی بمیرد و وارثان وی مادر و پدربزرگ باشند، سھم مادر یک -٢
 باقی ماترک برای پدربزرگ خواھد بود.
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دوم و   چون فردی بمیرد و وارثان وی پدربزرگ و دختر باشند، سھم دختر یک -٣
 باشد.  ششم به ھمراه مابقی ماترک بنا بر تعصیب می  سھم پدر یک

چون فردی بمیرد و وارثان وی شوھر، مادر و پدربزرگ باشند، سھم شوھر  -٤
 سوم و مابقی ماترک برای پدربزرگ خواھد بود.  دوم، سھم مادر یک  یک

 میراث مادربزرگ -٦
شود، مادِر مادر، مادِر پدر، مادِر پدربزرگ و ھرچه   مادربزرگی که وارث محسوب می

 باشد.  باالتر رود می
برند، دو نفر و از جھت مادر یک نفر   ھایی که از جھت پدر ارث می  مادربزرگ

 باشد.  می
که با وجود پدر ھیچ   رسد. چنان  ھا ارثی نمی  یک از مادربزرگ با وجود مادر به ھیچ

گیرد ھمچنان که با وجود پسر، خواھران و برادران سھمی   ارثی به پدربزرگ تعلق نمی
 در ارث ندارند.

 باشد به شرط عدم وجود مادر.  ششم می  اث مادربزرگ مطلقا یکمیر 
 مثال:

چون فردی بمیرد و وارثان وی مادربزرگ و مادر و پسر باشند، سھم مادر یک  -١
ششم، مابقی ماترک بنا بر تعصیب برای پسر خواھد بود و مادربزرگ به دلیل وجود مادر 

 سھمی در ارث ندارد.

 میراث دختر -٧
 سه حالت دارد:میراث دختر 

برد:   یک یا چند دختر چون برادر به ھمراه داشته باشد، بنا بر تعصیب ارث می -١

﴿ � نثََيۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ�   ﴾لِ�َّ

که برادری به ھمراه نداشته باشد و نیز  برد به شرط این  دوم ارث می  یک -٢
 خواھری به ھمراه نداشته باشد. 

که  برند. به شرط این  سوم ارث می  دو دختر به باال، دو بیش از یک دختر، یعنی -٣
 دو یا بیش از دو دختر باشند و برادری نداشته باشند. 

� فَإِن ﴿فرماید:   الله متعال می نثَيَۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
ُ ِ�ٓ أ يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ

 ]١١[النساء:  ﴾فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة فَلََها ٱ�ِّۡصُفۚ ُ�نَّ �َِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتۡ�ِ 



 ١٤٢٧    باب ششم: کتاب فرایض

 

سھم دو دختر است. پس  کند، سھم پسر؛ زیرا تان به شما سفارش می ی فرزندان الله درباره«
سوم ترکه بھره    اگر (فرزندان میت ھمه) دختر (دو دختر یا) بیش از دو دختر باشند، دو

 ».است، و اگر یک دختر باشد، نیمی از ترکه از آن اوستایشان 
 مثال:

چون فردی بمیرد و وارثان وی مادربزرگ، دختر و پسر باشند. سھم مادربزرگ  -١
ششم؛ و مابقی ترکه برای پسر و دختر خواھد بود. برادر پسر دو برابر دختر:   یک

﴿ � نثََيۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ�  ﴾لِ�َّ

دوم   بمیرد و وارثان وی دختر و عمویش باشد، سھم دختر یکچون فردی  -٢
 ماترک و باقی بنا بر تعصیب برای عمو خواھد بود.

چون فردی بمیرد و وارثان وی مادر، دو دختر و پدربزرگ باشند، سھم مادر  -٣
 باشد.  ششم و سھم دو دختر دو سوم می  ششم، سھم پدربزرگ یک  یک

 میراث دختِر پسر -٨
 ختِر پسر چھار حالت دارد: میراث د

برد و این در   بنا به تعصیب ارث می -یک یا بیش از یک دختر باشد-دختِر پسر  -١
ی خود داشته باشد یعنی پسِر پسر؛ و فرع وارث   صورتی است که برادری در درجه

 ای باالتر باشد، وجود نداشته باشد که ھمان پسر است.  مذکری که در درجه
برد به شرط عدم وجود برادر و نداشتن   دوم ماترک را به ارث می  دختِر پسر یک -٢

ی باالتری از او باشد که ھمان پسر و دختر   خواھر. و عدم وجود فرع وارث که در درجه
 است.
که  برند. به شرط این  دو دختِر پسر و بیش از این، دو سوم ماترک را به ارث می -٣

ی   برادری نباشد. و فرع وارث در درجهھا  آن هدو یا بیش از دو دختر باشند. و ھمرا
 نباشد مانند پسر و دختر.ھا  آن باالتر از

ششم ماترک را به   دختِر پسر در صورتی که یک یا بیش از یک نفر باشند، یک -٤
مگر ھا  آن ی باالتر از  برند به شرط عدم وجود برادر، عدم فرع وارث در درجه  ارث می

 ک سھم اوست.دختری که یک دوم ماتر
برد و حکم دختِر پسِر پسر   ششم را به ارث می  دختر پسر تنھا با وجود دختر، یک

 باشد.  تر رود به ھمین ترتیب می  ھمراه دختِر پسر نیز چنین است و ھرچه پایین
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 مثال: 
چون فردی بمیرد و وارثان وی دختر، دختِر پسر و پسِر پسر باشند، سھم دختر  -١

 باقی ماترک برای دختِر پسر و پسِر پسر بنا بر تعصیب خواھد بود. دوم ماترک و  یک
چون فردی بمیرد و وارثان وی دختِر پسر و عمو باشند، سھم دختِر پسر  -٢

 دوم و باقی ماترک بنا بر تعصیب سھم عمو خواھد بود.  یک
چون فردی بمیرد و وارثان وی دو دختِر پسر و برادر تنی باشد، سھم دو دختِر  -٣

 دوم و باقی ماترک برای برادر تنی خواھد بود.  پسر سه
چون شخصی بمیرد و وارثان وی دختر، دختِر پسر و برادِر پدری باشند، سھم  -٤

 ششم و باقی ماترک برای برادر پدری خواھد بود.  دوم، سھم دختِر پسر یک  دختر یک

 میراث خواھر تنی یا حقیقی -٩
 میراث خواھر تنی سه حالت دارد: 

برد به شرط عدم وجود خواھر، عدم وجود برادر،   دوم ارث می  خواھر تنی یک -١
 عدم اصل وارث یعنی پدر یا پدربزرگ، عدم فرع وارث.

که دو یا بیش از دو نفر باشند،  برند به شرط این  خواھران تنی دو سوم ارث می -٢
ھا  آن یز برادری برایفرع وارث وجود نداشته باشد، اصل وارث از افراد مذکر نباشد و ن

 نباشد.
برادری ھا  آن برند اگر ھمراه  خواھر تنی یا خواھران تنی بنا بر تعصیب ارث می -٣

َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ﴿برد:   صورت ھر خواھر به اندازه نصف برادر ارث می  باشد. در این لِ�َّ
 � نثََيۡ�ِ

ُ
 دختران؛ فرع وارث از زنان باشد مانندھا  آن یا اینکه ھمراه ﴾ٱۡ�

ْ َهلََك ﴿فرماید:   الله متعال می � إِِن ٱۡمُرٌؤا ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ� ٱۡلَكَ�ٰلَةِ �َۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱ�َّ
ۚ فَإِن َ�َ�تَ  ََّها َوَ�ٞ ۡخٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَرُِ�َهآ إِن لَّۡم يَُ�ن ل

ُ
ۥٓ أ ا لَۡيَس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ

ا تََرَكۚ ٱثۡنَتَۡ�ِ فَلَ  ی کالله= مرده نه فرزند دارد نه  از تو (درباره« ]١٧٦[النساء:  ﴾ُهَما ٱ�ُّلَُثاِن ِممَّ
دھد، اگر مردی بمیرد  ی) کالله برای شما فتوی می خواھند، بگو: الله در (باره پدر) فتوا می

برای او  که فرزند نداشته باشد و برای او خواھری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته،
برد، (اگر خواھر بمیرد) در صورتی که فرزند نداشته  است. و او تمام مال خواھر را به ارث می

 ».برند باشد؛ و چنانچه دو (خواھرش) باقی باشند؛ دو سوم ترکه را می
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 مثال:
چون فردی بمیرد و وارثان وی مادر، خواھر تنی و دو برادر مادری باشد، سھم  -١

 سوم خواھد بود.  دوم و سھم دو برادِر مادری یک  خواھر تنی یکششم، سھم   مادر یک
چون شخصی بمیرد و وارثان وی ھمسر، دو خواھر تنی و پسِر دختِر پدری  -٢

چھارم، سھم دو خواھر تنی دو سوم و باقی ماترک برای پسِر   باشند، سھم ھمسر یک
 دختِر پدری خواھد بود.

، خواھر تنی و برادر تنی باشد، سھم چون فردی بمیرد و وارثان وی ھمسر -٣

َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ﴿باشد:   چھارم، و باقی ماترک از آِن خواھر و برادر تنی می  ھمسر یک لِ�َّ
 � نثََيۡ�ِ

ُ
 ]١١[النساء:  ﴾ٱۡ�

اش باشند، سھم   چون شخصی بمیرد و وارثان وی ھمسر، دختر و خواھر تنی -٤
 باقی ماترک سھم خواھر تنی خواھد بود.دوم و   ھشتم، سھم دختر یک  ھمسرش یک

 میراث خواھِر پدری -١٠
 ھای میراث خواھر پدری:  حالت

 میراث خواھر پدری چھار حالت دارد:
که خواھری نداشته  برد به شرط این  دوم از ماترک ارث می  خواھر پدری یک -١

 حقیقی نباشد. باشد. و نیز برادری نداشته باشد. اصل وارث مذکر نباشد، برادر و خواھر
که دو یا بیش از  برند به شرط این  خواھر پدری دو سوم از ماترک را به ارث می -٢

دو خواھر باشند. برادری نداشته باشند، اصل وارث مذکر نباشد، فرع وارث نباشد، 
 خواھر و برادر تنی نباشد.

واھر برند در صورتی که یک خ  ششم ارث می  خواھر پدری یا خواھران پدری یک -٣
باشد؛ برادری نداشته باشد؛ فرع وارث نباشد، اصل وارث مذکر ھا  آن حقیقی ھمراه

 نباشد، یک یا چند برادر تنی وجود نداشته باشد.
ھا  آن برند در صورتی که ھمراه  یک یا چند خواھر برادری بنا به تعصیب ارث می -٤

َكرِ  ﴿باشد:   می صورت سھم ھر خواھر نصف سھم برادر  برادرشان باشد که در این لِ�َّ
 � نثََيۡ�ِ

ُ
 یا اینکه ھمراه فرع وارث از زنان باشد مانند دختران. ﴾ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ�
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 مثال:
چون شخصی بمیرد و وارثان وی مادر، خواھِر پدری و دو برادر مادری باشند،  -١

ھد سوم خوا  دوم و سھم دو برادر مادری یک  ششم، سھم خواھر پدری یک  سھم مادر یک
 بود.

چون شخصی بمیرد و وارثان وی ھمسر، دو خواھر پدری و پسِر برادِر پدری  -٢
چھارم، سھم دو خواھر پدری دو سوم، و باقی ماترک از آِن پسِر   باشد، سھم ھمسر یک

 برادِر پدری خواھد بود.
چون شخصی بمیرد و وارثان وی مادر، خواھر تنی، خواھر مادری و دو خواھر  -٣

دوم، سھم خواھر مادری   ششم، سھم خواھر تنی یک  د، سھم مادر یکپدری باشن
 باشد.  ششم می  ششم و سھم دو خواھر پدری یک  یک

چون فردی بمیرد و وارثان وی مادر، دو خواھر پدری و برادر پدری باشد، سھم  -٤
باشد. ھر خواھر   ششم و باقی ماترک برای خواھران برادری و برادرشان می  مادر یک

 صف برادر.ن
اش باشند، سھم   چون زنی بمیرد و وارثان وی شوھرش، دختر و خواھر پدری -٥

 دوم و باقی ماترک برای خواھِر پدری خواھد بود.  چھارم، سھم دختر یک  شوھر یک

 میراث برادر و خواھر مادری -١١
و مادر  برند.  برادر و خواھر مادری تفاوتی با ھم ندارند و ھردو به یک اندازه ارث می

 شود.  میھا  آن بر مبنای حجب نقصان مانع ارث بردن
 میراث خواھر و برادر مادری دو حالت دارد: 

برد به شرط عدم وجود فرع وارث، عدم   ششم ارث می  برادر یا خواھر مادری یک -١
 اصل وارث مذکر و اینکه تنھا باشد.

اینکه دو یا بیش از دو نفر  برد به شرط    سوم ارث می  خواھر یا برادر مادری یک -٢
 باشند. فرع وارث نباشد، اصل وارث مذکر نباشد.

ِ ﴿فرماید:   الله متعال می
ۡخٞت فَلُِ�ّ

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوَ�ُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
�ن َ�َن رَُجٞل يُوَرُث َكَ�ٰلًَة أ

ۡ�َ�َ ِمن َ�ٰلَِك َ�ُهمۡ 
َ
ْ أ ُدُسۚ فَإِن َ�نُٓوا َ�ُٓء ِ� ٱ�ُّلُِث� ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ  َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ َ�ُ

ُ َعلِيٌم َحلِيمٞ  ِۗ َوٱ�َّ ۚ َوِصيَّٗة ّمَِن ٱ�َّ ۡو َديٍۡن َ�ۡ�َ ُمَضآّرٖ
َ
ٓ أ و اگر « ]١٢[النساء:  ﴾١٢يُوَ�ٰ بَِها

ر پدر) باشد و برای او برادر یا خواھ فرزند و بی برند کالله (= بی مرد یا زنی که از او ارث می
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بیش از این باشند؛ در ھا  آن ششم است و اگر  (مادری) باشد؛ پس برای ھریک از آن دو یک
اند، پس از انجام وصیتی که به آن سفارش شده و بعد از ادای َدین، (به شرط   سوم شریک  یک

 ».آنکه) زیانی (به ورثه) نرساند، این (حکم و) سفارش الله است و الله دانای بردبار است
 :مثال

اگر فردی بمیرد و وارثان وی: ھمسر، برادِر مادری و پسر عموی تنی باشد،  -١
ششم و باقی ماترک برای پسر عموی تنی   چھارم، سھم برادِر مادری یک  سھم ھمسر یک

 باشد.  می
چون زنی بمیرد و وارثان وی شوھر، دو برادر مادری و عموی تنی باشد، سھم  -٢

 سوم و باقی ماترک برای عمو خواھد بود.  ی یکشوھر یک دوم، سھم دو برادر تن
چون فردی بمیرد و وارثان وی مادر، پدر و دو برادِر مادری باشند، سھم مادر  -٣

ششم و باقی ماترک از آن پدر خواھد بود. و دو برادر مادری به دلیل وجود پدر ارث   یک
 برند.  نمی

 عصبه -٣
 برند.  مشخص ارث میشود که بدون سھم   عصبه: کسانی را شامل می

 اقسام عصب
 عصبه بر مبنای َنَسب، عصبه بر مبنای َسَبب.

شود: عصبه ِبَنفس، عصبه به   الف) عصبه بر مبنای نسب به سه بخش تقسیم می
 سبب غیر، عصبه مع الغیر.

 عصبه بنفس -١
عبارت است از ھمه وارثان مذکر جز شوھر و برادِر مادری: پسر، پسِر پسر و ھرچه 

تر رود. پدر و پدربزرگ و ھرچه باالتر رود. برادر تنی، برادر پدری، پسِر برادر تنی و   پایین
تر رود. عموی پدری، عموی حقیقی،   تر رود. پسِر برادِر پدری و ھرچه پایین  ھرچه پایین

تر رود. و   تر رود. پسر عموی پدری و ھرچه پایین  پسر عموی حقیقی و ھرچه پایین
 ای را آزاد کند.  که برده کسی

 توصیف میراث عصبه ِبَنفس
برد. و اگر ھمراه کسانی باشد   که تنھا باشد، تمام ماترک را به ارث میھا  آن ھریک از

در شریعت مشخص است (اصحاب فروض) آنچه پس از تقسیم سھام ھا  آن که سھم
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ه اصحاب برد و در صورتی که تمام ماترک شامل سھام مشخص شد  ماند، به ارث می  می
 برد.  فروض شود، عصبه ارث نمی

 جھات تعصیب
باشند که به ترتیب عبارتند از:   تر می  جھات تعصیب برخی نسبت به برخی نزدیک

 شان سپس والء.  شان؛ عموھا و فرزندان  ُبُنوت، ُابوت، برادری و فرزندان

 جھات عصبه
ِر برادِر پدری، عموی تر رود. برادر پدری، پسر برادر َتنی؛ پس  پسر و ھرچه پایین

 حقیقی، عموی پدری، پسر عموی حقیقی، پسر عموی پدری؛
ی انسان ھستند که چون پس از مرگ کسی تنھا وارث باشند، تمام   این افراد عصبه
باشد، پس از تقسیم سھام ھا  آن برند. و اگر وارث دیگری به ھمراه  ترکه را به ارث می

رند. و اگر شخصی بمیرد و جز پسِر برادِر َتنی از خود به ب  وارثان، باقی ترکه را به ارث می
 جای نگذارد، تمام ماترک. از آن او خواھد بود.

 کیفیت میراث عصبه زمانی که افراد عصبه بیش از یک نفر باشند:
برند، بیش از یک   که بر مبنای عصبه بودن ارث می زمانی که در میان وارثان کسانی

 ث چند حالت متصور است:نفر باشند، در تقسیم میرا
حالت اول: در صورتی که در جھت تعصیب و درجه و قوت یکسان باشند مانند دو 

 برند.  طور مساوی از ترکه ارث می  پسر یا دو برادر یا دو عمو؛ در این حالت به 
حالت دوم: اگر در جھت تعصیب یکسان باشند اما در درجه و مرتبه مختلف باشند، 

صورت ترکه برای کسی خواھد   یق عصبه پسر و پسِر پسر باشند، در اینمثال وارثان از طر
تر باشد، که در این مثال ترکه از آن پسر خواھد بود و   اش به میت نزدیک  بود که مرتبه

 پسِر پسر سھمی در ارث نخواھد داشت.
حالت سوم: اگر در جھت تعصیب و درجه یکسان باشند، اما در قوت متفاوت، مثال 

تر است،  به تعصیب، عموی حقیقی و عموی پدری باشند، آنکه قوت وی بیش وارثاِن 
 باشد نه عموی پدری.  برد که در این مثال عموی حقیقی می  ترکه را به ارث می

تر   که جھت وی نزدیک حالت چھارم: اگر در جھت تعصیب مختلف باشند، کسی
ن درجه نسبت به مورث باشد. برد ھرچند از نظر درجه دورتری  است، ترکه را به ارث می
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مثال در صورتی که وارثان پسِر پسر و برادر باشند، پسِر پسر مقدم خواھد بود. و زمانی 
 که وارثان پسِر برادِر پدری و عموی حقیقی باشند، پسِر برادِر پدری مقدم خواھد بود.

زنند و مانع   شان را بنا به تعصیب رقم می  چھار نفر از وارثاِن مذکر، ارث خواھران -
صورت   شوند. که در این  میھا  آن   ی  شده   ارث بردن خواھران بر مبنای سھم مشخص

باشد. و این چھار نفر عبارتند از: پسر، پسِر پسر و   سھم ھر خواھر نصف سھم برادر می
تر رود، برادر تنی، برادر پدری. در مورد سایر عصبه تنھا پسران ھستند که   ھرچه پایین

 شان.  برند که عبارتند از: پسران برادر، عموھا و فرزندان  می میراث

 عصبه به سبب غیر -٢
عبارتند از: یک یا چند دختر به سبب یک یا چند برادر؛ یک یا چند دختِر پسر به 
سبب یک یا چند پسِر پسر؛ یک یا چند خواھر تنی به سبب یک یا چند برادر تنی؛ یک 

 یا چند برادر پدری.یا چند خواھر پدری به سبب یک 

َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ﴿برند:   صورت افراد مونث نصف افراد مذکر ارث می  در این لِ�َّ
 � نثََيۡ�ِ

ُ
 ﴾ٱۡ�

� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ نثََيۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
ُ ِ�ٓ أ  ﴾يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ

کند، سھم پسر؛ زیراسھم دو دختر  تان به شما سفارش می ی فرزندان الله درباره« ]١١[النساء: 
 ».است

� ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ نثَيَۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� �ن َ�نُٓواْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗ� َو�َِساٗٓء فَلِ�َّ

 ۢ ٍء َعلِيُم ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ ْۗ َوٱ�َّ ن تَِضلُّوا
َ
ُ لَُ�ۡم أ ُ ٱ�َّ و اگر چندین مردان و « ]١٧٦ [النساء: ﴾يُبَّ�ِ

زنانی برادر و خواھر باشند برای ھر مرد دو برابر سھم زن خواھد بود، الله (احکام خویش را) 
 ».کند تا گمراه نشوید و الله به ھمه چیز داناست برای شما بیان می

  عصبه به ھمراه غیر -٣
 باشند:  دو گروه میھا  این و 

یک یا چند دختر یا یک یا چند دختِر پسر یا ھردو یک یا چند خواھر تنی ھمراه  -١
 با ھم.
یک یا چند خواھِر پدری ھمراه یک یا چند دختر یا یک یا چند دختِر پسر یا  -٢

 ھردو با ھم.
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تر   خواھران تنی یا پدری ھمیشه به ھمراه دختران یا دختراِن پسر و ھرچه پایین
برند. و آنچه از ترکه پس از تقسیم   میرود، جزء کسانی ھستند که بر مبنای عصبه ارث 

شامل » فروض«ھای مشخص شده   خواھد بود. و اگر سھمھا  آن سھام باقی بماند، برای
 سھمی در ارث نخواھند داشت.ھا  این تمام ترکه شود،

صورت   شود در این  از آنجا که خواھر تنی به ھمراه غیر عصبه محسوب می -
مانع ارث بردن خواھر و برادران پدری و نیز عصبات  ھمچون برادر تنی خواھد بود که

 شود.  میھا  آن پس از
صورت   شود، در این  و از آنجا که خواھر پدری ھمراه غیر خود عصبه محسوب می

 چون برادر پدری خواھد بود که مانع ارث بردن فرزندان خواھر و برادر و عصبات پس از
 شود.  میھا  آن

 ب) عصبه بر مبنای سبب
ی   ای را آزاد کرده باشد چه مرد باشد یا زن و عصبه  که برده ارت است از کسیعب

 برند.  ذکور وی ترکه آن برده را به ارث می
ی ارث را به   ھای معین شده  سھمیه«از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود: 

 ١».میت بدھید ترین خویشاوند مردِ   را به نزدیک  بدھید و باقی مانده آنھا  آن صاحبان

 قواعدی در بحث میراث
شود که   اصول: عبارت است از ھر وارث نزدیک که مانع ارث بردن کسی می -١

شود. و مادر   باالتر از او و از جنس اوست؛ با این حساب پدر مانع ارث بردن پدربزرگ می
و نیز پدر  شود  شود. اما مادر مانع ارث بردن پدربزرگ نمی  مانع ارث بردن مادربزرگ می
 شود چون از جنس ھم نیستند.  مانع ارث بردن مادربزرگ نمی

تر از خود   فروع: عبارت است از ھر فرد مذکری که مانع ارث بردن پایین -٢
شود و   شود. چه از جنس او باشد یا نباشد؛ بنابراین پسر مانع ارث بردن پسِر پسر می  می

تر از خود   زنان مانع ارث بردن پایین شود. اما  نیز مانع ارث بردن دختر پسر می
 برد.  که دختِر پسر با وجود دختر ارث می  شوند. چنان  نمی

                                           
 ١٦١٥ ؛ مسلم:٦٧٣٢ :یبخارمتفق علیه؛  -١



 ١٤٣٥    باب ششم: کتاب فرایض

 

که مانع ارث بردن تمام افراد مذکر در اصول و فروع  حواشی: عبارتند از کسانی -٣
شود و پسر مانع ارث بردن   شوند. بنابراین پدر مانع ارث بردن برادر و خواھر می  می

 شود.  واھر میبرادر و خ
شود بنابراین برادر   و ھر نزدیکی از حواشی مانع ارث بردن فرد دور از حواشی می

 برد.  شود. اما از زنان حواشی جز خواھران کسی ارث نمی  مانع ارث بردن پسِر برادر می
ی زنی   ی مونث در میان نباشد. مردی به وسیله  ضابطه در میراث فروع: واسطه -٤

برند اما پسِر دختر و دختِر   نشود. بنابراین پسِر پسر و دختِر پدر ارث می به مرده متصل
 باشد.  ی زن می  در این میان واسطه زیرا ؛برند  دختر ارث نمی

شود چه   پدربزرگ ھمچون پدر مانع ارث بردن تمام برادران و خواھران می -٥
 حقیقی، پدری یا مادری؛

برد مانند مادران   مرده برسد، ارث می ھر وارثی که توسط یکی از اصول به -٦
 پدربزرگ.

ششم است چه فرع وارث باشد یا نه، ھمراه خواھر و برادر   میراث مادربزرگ یک -٧
 باشد یا نه، ھمراه ورثه عاصب باشد یا نه؛

برد. مانند مادِر   ھر مادربزرگی که توسط یکی از وارثان به میت برسد، ارث می -٨
 پدر و مادِر مادر.

ھا  آن ھا، تفاوتی میان یک یا چند نفر  در مورد میراث ھمسران و مادربزرگ -٩
 نیست.

ششم با   ھا در یک  اند و مادربزرگ  ھشتم شریک  چھارم یا یک  که ھمسران در یک  چنان
 دیگر شریک ھستند.  یک

شود؛     تغییری در سھم ایجاد نمیھا  آن چھار صنف ھستند که با افزایش -١٠
 ھا، دختراِن پسر ھمراه دختر، خواھران پدری ھمراه خواھر تنی.  مادربزرگھمسران، 

چون مذکر و مونثی از یک درجه جزء وارثان باشند، سھم ھر دختر نصف پسر  -١١
باشد. مانند دختر و پسر یا پدر و مادر در مساله عمریتین (وارثان شوھر و مادر و   می

 پدر باشند یا ھمسر و پدر و مادر باشند).
در تقسیم میراث و سھام حالتی نیست که مذکر و مونث ارث مساوی داشته  -١٢

صورت مذکر و مونث به طور یکسان در یک   باشند مگر خواھر و برادِر مادری. در این
 سوم ترکه سھیم ھستند.



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٣٦

 

خواھران تنی یا پدری ھمراه دختران ھمیشه جزء عصبه ھستند. و این حدود  -١٣
 را خوب بیاموز؛ زیراھا  آن اند. پس  دانند، بیان شده  که می نیالھی است که برای کسا

 .داردتفاوت  داند  کسی که نمیبا داند   که می کسی

� فَإِن ﴿فرماید:   الله متعال می نثَيَۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
ُ ِ�ٓ أ يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ

ِ ُ�نَّ �َِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنَتَۡ�ِ فَلَ 
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
ُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة فَلََها ٱ�ِّۡصُفۚ َوِ�

بََواهُ فَِ�ُ 
َ
ۥٓ � ُۥ َوَ�ٞ َوَورِثَُه ۚ فَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ ا تََرَك إِن َ�َن َ�ُۥ َوَ�ٞ ُدُس مِمَّ ّمِهِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ

ۥٓ  ۡو َديٍۡن� َءابَآؤُُ�ۡم ٱ�ُّلُُثۚ فَإِن َ�َن َ�ُ
َ
ٓ أ ُدُسۚ مِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِ� بَِها ٞ فَِ�ُّمِهِ ٱلسُّ إِۡخَوة

َ َ�َن َعلِيًما  ِۗ إِنَّ ٱ�َّ ۚ فَرِ�َضٗة ّمَِن ٱ�َّ ۡقَرُب لَُ�ۡم َ�ۡفٗعا
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� تَۡدُروَن �

َ
َو�

کند، سھم پسر؛  تان به شما سفارش می رزندانی ف الله درباره« ]١١[النساء:  ﴾١١َحِكيٗما
زیراسھم دو دختر است. پس اگر (فرزندان میت ھمه) دختر (دو دختر یا) بیش از دو دختر 
باشند دو سوم ترکه بھره ایشان است و اگر یک دختر باشد، نیمی از ترکه از آن اوست. و برای 

شد، در صورتی که (میت) فرزندی با ششم از ترکه می  ھریک از پدر و مادر وی (= میت) یک
داشته باشد، پس اگر فرزندی نداشته باشد و (تنھا) پدر و مادرش از او ارث برند، برای مادرش 
یک سوم است (و باقی از آن پدر خواھد بود) و اگر او (= میت) برادرانی داشته باشد، سھم 

(= میت) به آن سفارش ششم است، (ھمه اینھا) پس از انجام وصیتی است که او   مادرش یک
تان کدام یک برای شما  تان و فرزندان دانید پدران کرده و بعد از ادای دین است، شما نمی

گمان الله  ای (معین و مقرر شده) از جانب الله است و بی سودمندترند. (این احکام) فریضه
 ».دانای حکیم است

 »ترکه«مال موروث 
امثال آن، اگر حالل باشد میان ورثه  ترکه چه نقد باشد یا عین ھمچون خانه و

 شود و اگر حرام باشد از دو حالت خارج نیست:  تقسیم می
کسب موروث از راه دزدی یا غصب و به طور کلی ھمراه با ظلم بوده است. در  -١

صورت گرفتن چنین مالی حالل نیست و ھمچنین تقسیم آن؛ و بلکه بر وارث   این
حبش بازگرداند. و اگر صاحبش را نیافت یا اینکه او را واجب است که این مال را به صا

 شناخت، این مال را از طرف صاحبش صدقه بدھد.  نمی
المال سپرده و این مسئولیت را از دوش خود   را به بیت   تواند آن  و اگر خواست می

 بردارد.



 ١٤٣٧    باب ششم: کتاب فرایض

 

ِيَن َءاَمُنواْ َ� ﴿فرماید:   الله متعال می  َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل َ�ٰٓ

َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
تَأ

َ َ�َن بُِ�ۡم  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

ھای  اید، اموال یکدیگر را به باطل (و از راه که ایمان آورده ای کسانی« ]٢٩[النساء:  ﴾٢٩رَِحيٗما
شروع) نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما (انجام گرفته) باشد. و خودتان را نکشید، نام

 ». زیرا الله (نسبت) به شما مھربان است
در صورتی که درآمد مورث از راه حرام چون رباخواری یا خرید و فروش خمر یا  -٢

این مال برای  صورت گناه کسب  مخدرات یا سحر و جادو و از این قبیل باشد، در این
 را گرفته و تقسیم کنند.  توانند آن  کند و ورثه می را جمع می  کسی است که آن

َما يَِضلُّ ﴿فرماید:   الله متعال می  َما َ�ۡهتَِدي ِ�َۡفِسهۦِۖ َوَمن َضلَّ فَإِ�َّ ِن ٱۡهَتَدٰى فَإِ�َّ مَّ
ۡخَرٰىۗ َوَما ُكنَّ 

ُ
ۚ َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ ٰ َ�ۡبَعَث رَُسوٗ� َعلَۡيَها �َِ� َح�َّ  ]١٥[اإلسراء:  ﴾١٥ا ُمَعّذِ

که گمراه گردد، فقط به زیان خود  که ھدایت یابد برای خود ھدایت یافته است و کسی کسی«
کشد و ما ھرگز عذاب نخواھیم  کس بار (گناه) دیگری را به دوش نمی گمراه شده است. و ھیچ

 ».کرد مگر آنکه پیامبری بفرستیم

 جبح -٣
باشد از تمام ارث یا   که سبب ارث بردن را دارا می حجب عبارت است از منع کسی

ھاست. غفلت  ترین آن ترین ابواب میراث و بزرگ  بخشی از سھمش؛ حجب یکی از مھم
را   که استحقاق آن از آن گاھی باعث مانع رسیدن حق به اھلش یا دادن آن به کسی

 باشند.  دارنده گناه و ظلم میشود. که ھردو حالت دربر  ندارد، می

ٰٖت ﴿فرماید:   الله متعال می َ َورَُسوَ�ُۥ يُۡدِخۡلُه َج�َّ ِۚ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ تِلَۡك ُحُدوُد ٱ�َّ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 

َ
َ َورَُسوَ�ُۥ  ١٣َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ

هِ�ٞ َو�َ  ا �ِيَها َوَ�ُۥ َعَذاٞب مُّ ھا  این« ]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤َتَعدَّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ
ھایی درآورد  (احکام و) حدودالھی است و ھرکس از الله و پیامبرش اطاعت کند، وی را به باغ

بزرگی است. و ھرکس از اند و این پیروزی  که از زیر (درختان) آن نھرھا است، در آن جاودانه
کند که  الله و پیامبرش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز کند، وی را در آتشی وارد می

 ».ای است جاودانه در آن خواھد ماند و برای او عذاب خوار کننده



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٣٨

 

 احوال ورثه
 اگر تمام ورثه موجود باشند، سه حالت وجود دارد:

برند: پدر، پسر   ارث میھا  آن تنھا سه نفر از ی وارثان مذکر باشند،  زمانی که ھمه -١
 و شوھر.
چھارم و باقی ترکه بنا بر تعصیب برای   ششم، سھم شوھر یک  که سھم پدر یک  چنان

 پسر خواھد بود.
برند: دختر،   ارث میھا  آن ی وارثاِن زن موجود باشند، تنھا پنج نفر از  چون ھمه -٢

 تنی؛ و باقی زنان سھمی در ارث نخواھند داشت.دختِر پسر، مادر، ھمسر، خواھِر 
دوم، سھم   ششم، سھم دختر یک  ھشتم، سھم مادر یک  که سھم ھمسر یک  چنان

 ششم و باقی ترکه بنا بر تعصیب برای خواھر تنی خواھد بود.  دختِر پسر یک
 برند؛ مادر،  نفر ارث می ٥ی وارثان مذکر و مونث موجود باشند، تنھا   اگر ھمه -٣

 پدر، پسر، دختر، یکی از زوجین؛
ششم، سھم ھمسر   ششم، سھم مادر یک  اگر ھمراه وارثان ھمسر باشد؛ سھم پدر یک

باشد. و سھم دختر نصف   ھشتم و باقی ترکه بنا بر تعصیب برای پسر و دختر می  یک
 پسر خواھد بود.

ھم شوھر ششم، س  ششم، سھم مادر یک  اگر ھمراه وارثان شوھر باشد؛ سھم پدریک
چھارم و باقی ترکه بنا بر تعصیب برای دختر و پسر خواھد بود. و سھم دختر نصف   یک

 باشد.  پسر می

 اقسام ورثه
 نزدیکان: اصول، فروع، حواشی.

 شوی یعنی پدران و مادران.  محسوب میھا  آن اصول: کسانی ھستند که تو فرِع 
 ختران.شوند. پسران و د  که فرِع تو محسوب می فروع: کسانی

شوند که شامل خواھران و برادران، عموھا   که از اصول تو متفرع می حواشی: کسانی
 شود.  ھا می  و دایی

االرحام از اصول: عبارت است از ھر مذکری که بین او و ُمرده زنی باشد مانند   ذوی
 پدِر مادری.

باشد. مانند  االرحام از فروع: عبارت است از ھر مذکری که بین او و ُمرده زنی  ذوی
 پسِر دختر و دختِر دختر. 
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 گوییم.  الله متعال را به خاطر بیان عدل و احسان و ھدایت، شکر و سپاس می

ْ َهلََك ﴿فرماید:   الله متعال می  � إِِن ٱۡمُرٌؤا ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ� ٱلَۡكَ�ٰلَةِ �َۡستَۡفُتونََك قُِل ٱ�َّ
ۡخٞت 

ُ
ۥٓ أ ۚ فَإِن َ�َ�تَا لَۡيَس َ�ُۥ َوَ�ٞ َوَ�ُ ََّها َوَ�ٞ فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَرُِ�َهآ إِن لَّۡم يَُ�ن ل

 
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ا تََرَكۚ �ن َ�نُٓواْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗ� َو�َِساٗٓء فَلِ�َّ � ٱثۡنَتَۡ�ِ فَلَُهَما ٱ�ُّلَُثاِن ِممَّ نثَيَۡ�ِ

 
َ
ُ لَُ�ۡم أ ُ ٱ�َّ ۢ يُبَّ�ِ ٍء َعلِيُم ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ ْۗ َوٱ�َّ ی  از تو(درباره« ]١٧٦[النساء:  ﴾١٧٦ن تَِضلُّوا

ی) کالله برای شما فتوی  خواھند، بگو: الله در(باره کالله= مرده نه فرزند دارد نه پدر) فتوا می
 دھد، اگر مردی بمیرد که فرزند نداشته باشد و برای او خواھری باشد، نصف اموالی را که می

برد، (اگر خواھر بمیرد) در  به جا گذاشته، برای او است. و او تمام مال خواھر را به ارث می
برند و  صورتی که فرزند نداشته باشد و چنانچه دو (خواھرش) باقی باشند؛ دو سوم ترکه را می

اگر چندین مردان و زنانی برادر و خواھر باشند برای ھر مرد دو برابر سھم زن خواھد بود، 
 ».کند تا گمراه نشوید و الله به ھمه چیز داناست لله (احکام خویش را) برای شما بیان میا

 اقسام حجب
 شود:  حجب به دو قسمت تقسیم می

شود.   حجب به وصف: به این معنا که وارث به یکی از موانع ارث توصیف می -١
و این در مورد تمام  ای آزاد شود) یا قتل یا اختالف دین؛  مانند: آزاد شدن (اینکه برده

برد و وجود   ورثه مصداق دارد. پس ھرکس به یکی از این اوصاف توصیف شود، ارث نمی
 و عدم وی در ارث بردن یکسان است.

 حجب با شخص: به این معنا که برخی از ورثه به خاطر وجود برخی دیگر از -٢
 باشد.  ب میشوند. و منظور ما در اینجا این نوع حج  از ارث محروم میھا  آن

 شود: حجب نقصان و حجب ِحرمان.  حجب با شخص به دو بخش تقسیم می
 الف) حجب نقصان: عبارت است از منع شخص وارث از سھم کامل وی.

که حجب شده) به سبب وجود حاجب کاھش یافته  که میراث محجوب (کسی  چنان
 شود.  و ناقص می

ب نقصان نیز به دو بخش تقسیم یابد. حج  ی ورثه مصداق می  و این در مورد ھمه
 شود:   می

 حجب نقصان به سبب انتقال که چھار نوع دارد:  -١
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شوند: شوھر   یابد که شامل پنج نفر می  تر از آن انتقال می سھم محجوب به سھم کم
دوم به   و ھمسر، مادر، دختِر پسر، خواھِر پدری؛ مانند انتقال سھم شوھر از یک

 ود حاجب فرزند)چھارم (به ھنگام وج  یک
تر از آن انتقال یابد. و این تنھا در حق پدر و  سھمی از تعصیب به سھمی کم -

 باشد.  پدربزرگ می
دوم   تر از آن انتقال یابد. و این در حق وارثان است که یک سھمی به تعصیب کم -

 برند: دختر، دختِر پسر، خواھر تنی، خواھِر پدری زمانی که ھمراه ھریک از  ارث می
 یک برادر باشد.ھا  آن

تر از آن انتقال یابد. و این در حق عصبه ھمراه  سھمی از تعصیب به تعصیب کم -
 باشد.  غیر می

بنابراین سھم خواھر تنی یا پدری ھمراه دختر یا دختِر پسر که باقی ترکه و برابر با 
صورت سھم به ھا  آن دوم است، اگر برادری به ھمراه داشته باشد، باقی ترکه بین  یک

 شود.  دختر نصف سھم پسر تقسیم می
 حجب نقصان که سبب آن ازدحام باشد که سه نوع است: -٢
باشد: پدربزرگ، ھمسر،   ازدحام در سھم و این در حق ھفت نفر از ورثه می -

دختران و دختراِن پسر؛ خواھران تنی، خواھران پدری، خواھر و برادر مادری؛ مانند 
صورت دو   دختر یا دو یا چند خواھر در دو سوم سھم. (که در اینازدحام دو یا چند 

 شود).  طور مساوی تقسیم می   بهھا  آن سوم سھم تعیین شده بین
باشد مانند پسران، برادران،   ازدحام در تعصیب: و این در حق ھر عاصب می -

 ر میراث.ھا. مانند ازدحام دو یا چند پسر یا دو یا چند برادر د عموھا و مانند آن
 باشد به ھنگام تزاحم.  ازدحام در عول: و این در حق اصحاب فروض می -

کند. و   ب) حجب حرمان: به این معنی که شخص دیگری را کامال از ارث محروم می
 این در مورد ھمه ورثه مصداق دارد جز شش نفر: پدر، مادر، شوھر، ھمسر، پسر، دختر؛

بزرگ با وجود پدر، حجب عمو توسط برادر مانند حجب برادر توسط پسر، حجب پدر
 و مانند این.

 اقسام ورثه از جھت حجب حرمان
 شوند:   دسته تقسیم می ٤ورثه از جھت حجب حرمان به 
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شوند: پدر و مادر و   کنند و خود حجب نمی  ای که دیگران را حجب می  دسته -
 فرزندان.

 کنند: خواھر و برادِر مادری.  شوند اما دیگران را حجب نمی  ای که حجب می  دسته -
 شوند: زن و شوھر.  کنند و خود حجب نمی  ای که دیگران را حجب نمی  دسته -
 ی ورثه.  شوند: بقیه  شوند و خود نیز حجب می  ای که باعث حجب دیگران می  دسته -

 قواعد حجب حرمان به شخص
شود؛   خود میھر وارثی از اصول، مانع ارث بردن افراد ھمجنس باالتر از  -١

 شود.  ھا می  ھا و مادر مانع ارث بردن مادربزرگ  بنابراین پدر مانع ارث بردن پدربزرگ
شود. چه از   تر از خود می  ھر وارث مذکری از فروع، مانع ارث بردن افراد پایین -٢

شود. اما   جنس او باشد یا نه؛ بنابراین پسر مانع ارث بردن فرزندان پسر و دختر پسر می
شوند که   تر از خود می  ارثان مونث از فروع تنھا زمانی مانع ارث بردن افراد پایینو

تری از او   ی پایین  صورت افراد مونثی که در مرتبه  شان دو سوم باشد. در این  سھم
 برند.  برند مگر اینکه ھمراه مذکری باشند که بنا بر تعصیب ارث می  ھستند، ارث نمی

اصول و فروع بدون استثناء مانع ارث بردن حواشی مذکر و  ھر وارث مذکری از -٣
شود. و حواشی عبارتند از: خواھران و برادران حقیقی یا پدری و   مونث می

 شان.  شان و خواھران و برادران مادری و عموھای حقیقی یا پدری و فرزندان  فرزندان
شود مگر در مورد   اما ھر وارث مونث از اصول و فروع مانع ارث بردن حواشی نمی

وارثان مونث فروع که عبارتند از: دختران، دختراِن پسر؛ و مانع ارث بردن خواھران و 
 شود.  برادران مادری می

که بنا به تعصیب ارث برد، ھا  آن برند. ھریک از  حواشی برخی با ھم ارث می -٤
ی   در مرتبه شود که از نظر جھت یا نزدیکی یا قوت از او،  مانع ارث بردن کسانی می

 تری قرار دارند.  پایین
برد و خواھر تنی بر   بنابراین برادِر پدری با وجود برادر تنی و خواھر تنی ارث نمی

برد ... و پسِر برادر تنی با وجود برادر تنی و خواھر   مبنای عصبه ھمراه غیر ارث می
رد. و نیز پسِر برادر تنی ب  برد. و خواھر تنی بنا بر عصبه ھمراه غیر ارث می  تنی ارث نمی

برد، از ارث محروم   الغیر ارث می  با وجود برادر پدری و خواھر پدری که بنا به عصبه مع
گذشت و پسر برادر تنی ھا  آن شود. و پسر برادر پدری با وجود چھار نفری که ذکر  می

 برد.  ارث نمی
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برادر پدری از ارث گذشت و پسر ھا  آن و عموی حقیقی با وجود پنج نفری که ذکر
و عموی پدری با وجود شش نفر مذکور و عموی تنی از ارث محروم  -شود.  محروم می

شود. و پسر عموی حقیقی با ھفت نفر مذکور و عموی پدری سھمی در ارث ندارد.   می
 و پسر عموی پدری با ھشت نفر مذکور و پسر عموی حقیقی سھمی در ارث ندارد.

مادری با وجود فرع وارث و اصل وارث از افراد مذکر ارث اما خواھران و برادران 
 برد.  نمی

کند و فروع را جز فروع از ارث محروم  اصول را جز اصول از ارث محروم نمی -٥
 شوند.  کند. و اصول و فروع برخی از حواشی، مانع ارث بردن حواشی می  نمی

خویشاوند از ارث محروم ای را آزاد کرده، با وجود عصبه   مرد یا زنی که برده -٦
 شود.  می

الله متعال را سپاس که ما را به این امور ھدایت نمود و ھرگز ھدایت برای ما میسر 

َ لَُ�ۡم َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ﴿کرد:   نبود اگر الله ما را به سوی حق ھدایت نمی ُ ِ�ُبَّ�ِ يُرِ�ُد ٱ�َّ
ِيَن مِن َ�ۡبلُِ�ۡم َو�َتُوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ  ُ َعلِيٌم َحِكيمٞ  ُسَنَ ٱ�َّ الله « ]٢٦[النساء:  ﴾٢٦َوٱ�َّ

که  خواھد که (احکام خویش را) برای شما روشن سازد و شما را به راه و روش کسانی می
 ».پیش از شما بودند، راھنمایی کند و الله دانای حکیم است

 تاصیل مسایل -٤
ان سھم ھریک از ترین عددی که با استفاده از آن بتو  دست آوردن کمه تاصیل: ب

 دست آورد.ه وارثان را در مساله مورد نظر به صورت عدد صحیح و نه کسری ب

 ی تاصیل  فایده
 شناخت اصول مسایل و تسھیل تقسیم ترکه.

 اصول مسایل ورثه
 مسایل ورثه بر حسب اختالف ورثه سه حالت دارد: 

باشد و در   میھا  آن صورت اصل مساله از تعداد  اگر ورثه فقط عصبه باشد در این -١
که ُمرده و وارثان وی پسر و  صورت سھام ھر زن نصف مرد است. مثال کسی  این

دخترش ھستند، مساله از سه سھم خواھد بود. (یک دختر و ھر پسر برابر است با دو 
 شود سه دختر)  دختر که جمعا می
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 صورت سھم پسر دو سوم و سھم دختر یک سوم ترکه خواھد بود.  در این
صورت محاسبه سھام   اگر ورثه فقط یکی از اصحاب فروض باشد و عصبه؛ در این -٢

ورثه بر مبنای مخرج سھم صاحب سھم خواھد بود. مثال در صورتی که وارثان شخصی 
ھشتم و باقی ترکه   ھمسر و پسرش باشند. سھم ھمسر که از اصحاب فرض است، یک

 بنا به تعصیب برای پسر خواھد بود.
باشد؛ در ھا  آن سوم: اگر ورثه فقط اصحاب فروض باشند یا عصبه ھمراهحالت  -٣

شود: ممائله، مداخله، موافقه،   صورت به مخارج سھام به چھار صورت توجه می  این
ھا عبارتند از:   مباینه؛ و نتیجه در ھر صورت اصل مساله خواھد بود. فروض یا سھم

 ھشتم، دو سوم؛  سوم، یک  ششم، یک  چھارم، یک  دوم، یک  یک
شود و   اکتفا میھا  آن که مخرج سھام یکسان باشد، (ممائله) به یکی از  در صورتی

 سوم)   سوم، یک  اصل مساله خواھد بود مانند: (یک
در صورتی که مخرج سھام متفاوت و زیرمجموعه ھم باشند، (مداخله) به 

 دوم)  ششم، یک  شود مانند: (یک  ترین مخرج اکتفا می بزرگ
شود مانند:   گیری می  که مخرج سھام موافق ھم باشند (موافقه) مخرج   در صورتی

 ششم)  ھشتم، یک  یک
شوند و   و زمانی که مخرج سھام کامال متفاوت باشند (مباینه) در ھم ضرب می

 چھارم).   آید. مانند: (دو سوم، یک  دست میه اینگونه اصل مساله ب

 اصول مسایل اھل فروض
تاست: دو، سه، چھار، شش، ھشت، دوازده، بیست و   سھامداران ھفت اصول مسایل

 چھار.
ای ھم نبود،   ماند و عصبه  اگر پس از تقسیم سھام سھامداران چیزی از ترکه باقی

شود، جز   تقسیم میھا  آن مانده ترکه متناسب با سھم ھریک از سھامداران بین  باقی
باشد؛ سھم   صورت اصل مساله از چھار می  شوھر و ھمسر؛ مانند شوھر و دختر؛ در این

دوم است و عدم وجود عصبه و   چھارم و باقی ترکه بنا به سھم دختر که یک  شوھر یک
 رسد.  بازگشت باقی ترکه به ورثه (در اصطالح علم میراث رد) به دختر می
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 ترکه تقسیم -٥
خود به جای  ماترک یا ھمان ترکه: عبارت است از مال نقدی یا عینی که مرده از

 گذارد.  می

 ھای تقسیم ترکه  راه
 شود:  ھای زیر بین ورثه تقسیم می  ترکه با یکی از راه

 :راه اول
شود و بر مبنای آن   راه نسبت: سھم ھر وارث از مساله مذکور به وی نسبت داده می

شود. به عنوان مثال اگر شخصی بمیرد و وارثان وی ھمسر،   از ترکه به وی داده می
صورت اصل مساله از   مادر و عمویش باشد و مقدار ترکه صد و بیست باشد، در این

سوم (چھار سھم)   چھارم (سه سھم) سھم مادر یک  دوازده خواھد بود. سھم ھمسر یک
 پنج سھم باقی مانده) برای عمو خواھد بود. ٥و باقی ترکه (

 :راه دوم
حاصل بر اصل مساله برابر  ضرب کردن سھم ھر وارث در ترکه و پس از آن تقسیم

چھارم یا سه سھم   است با سھم ھر شخص از ترکه. مثال در مثال سابق سھم ھمسر یک
) تقسیم بر اصل ٣٦٠ضرب شده و نتیجه (» ١٢٠«بود. این سه سھم در مقدار ترکه 

 خواھد بود. ٣٠شود. و به این ترتیب سھم ھمسر از ترکه   ) می١٢مساله (

 :راه سوم
که حاصل تقسیم، ضرب در سھم وارث   بر مبنای اصل مساله؛ چنانتقسیم ترکه 

 باشد.  شود. و نتیجه، سھم وارث از ترکه می  می
) و نتیجه آن ١٢شود بر اصل مساله (  ) تقسیم می١٢٠در مساله سابق مقدار ترکه (

سوم سھم مادر   شود. به عنوان مثال در این مساله یک  ) در سھم ھر وارث ضرب می١٠(
 باشد.  )، نصیب مادر از ترکه می٤٠شود و نتیجه (  ضرب می ١٠در 

ۡ�َا  ﴿گوییم:  الله متعال را به خاطر ھدایت و بیان این مسایل حمد و سپاس می َونَزَّ
ٰى لِۡلُمۡسلِِم�َ  ءٖ َوُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ۡ�َ ِ

و « ]٨٩[النحل:  ﴾َعلَۡيَك ٱلِۡكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ
گواه ھا  آن انگیزیم و تو را بر بر میھا  آن در (میان) ھر امتی، گواھی از خودشان برکه   روزی

آوریم و (ما این) کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر ھمه چیز و ھدایت و رحمت و بشارت 
 ».برای مسلمانان است
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 که در تقسیم میراث حضور دارند دادن مقداری از ترکه به کسانی
تقسیم میراث، نزدیکان و خویشاوندان مرده حضور داشته باشند و از چون به ھنگام 

صورت مستحب   برند یا یتیم ھستند یا مالی ندارند، در این  کسانی ھستند که ارث نمی
 داده شود.ھا  آن است قبل از تقسیم ترکه میان ورثه، با گفتار نیک چیزی از ترکه به

ْ ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكُ�  �ذَا َحَ�َ ﴿فرماید:   الله متعال می  ْولُوا
ُ
ٱۡلقِۡسَمَة أ

ۡعُروٗفا ْ لَُهۡم قَۡوٗ� مَّ ْ ِمۡن َخۡلفِِهۡم ذُّرِ�َّٗة  ٨فَٱۡرزُقُوُهم ّمِۡنُه َوقُولُوا ِيَن لَۡو تََرُ�وا َوۡ�َۡخَش ٱ�َّ
 ْ َ َوۡ�َُقولُوا برای مردان، از « ]٩-٨[النساء:  ﴾٩قَۡوٗ� َسِديًدا ِضَ�ًٰفا َخافُواْ َعلَۡيِهۡم فَۡلَيتَُّقواْ ٱ�َّ

اند، سھمی است و برای زنان (نیز)  آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (از خود) بر جای گذاشته
اند، سھمی است، خواه آن (مال) کم باشد یا  از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته

است. و ھرگاه، خویشاوندان و یتیمان و مستمندان   زیاد، این بھره و سھمی فرض و تعین شده
طور   بر تقسیم (میراث) حاضر شدند، (چیزی) از آن (اموال) به آنان بدھید و با آنان به 

 ».شایسته و نیک سخن بگویید

 اقسام ورثه از جھت ارث
 شود:   ورثه از جھت ارث به پنج قسمت تقسیم می

 ھر، مادر، فرزنِد مادر.که فقط اھل فرض ھستند، زن و شو کسانی -١
شان، برادران و   که فقط اھل تعصیب ھستند؛ پسران، پسران کسانی -٢

 شان.  شان، عموھا و پسران  پسران
برند مانند پدر و   که خود سھم دارند و بنا به تعصیب به نفس ارث می کسانی -٣

 پدربزرگ.
 برند  که صاحب سھم ھستند و بنا به تعصیب به سبب غیر، ارث می کسانی -٤

 مانند خواھران ھمراه دختران.
ھا  آن برد و  که صاحب سھم نیستند و بنا به تعصیب ھم ارث نمی کسانی -٥

 باشند.  االرحام می  ذوی

 اقسام مسایل اھل فروض
 شود:  مسایل ورثه بر مبنای فرض به سه بخش تقسیم می

مساله داران با اصل   مساله مساوی: در این مساله جمع سھام ھریک از سھام -١
 برابر است.
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دوم و سھم   که وارثان شوھر و خواھر تنی باشند، سھم شوھر یک   مثال: در صورتی
 باشد.  دوم می  خواھر تنی نیز یک

 تر است. داران از اصل مساله کم  مساله ناقص: در این مساله سھام سھام -٢
از مخرج که وارثان ھمسر و خواھِر مادری باشند، اصل مساله    مثال: در صورتی

چھارم برابر با سه سھم و سھم خواھِر   صورت سھم ھمسر یک  باشد. در این  دوازده می
 باشد.  سھم می ٢ششم برابر با   مادری یک

تر  ) کم١٢باشد. و این مقدار از اصل مساله (  ) می٢+٣=٥بنابراین مجموع سھام (
که بر مبنای سھم سھم) تر ٩صورت ھمسر سه سھم دارد و باقی (  باشد. در این  می

رسد. و ترکه اضافه بر سھام میان   ششم) و مساله رد، به خواھِر مادری می  مشخص (یک
شود غیر از زن و شوھر و   تمام اصحاب فروض (ھریک مناسب با سھم خود) تقسیم می

 پدر و پدربزرگ.
 داران بیش از اصل مساله شود.  ای که سھام سھام  مساله عائله: مساله -٣ 

چون وارثان مادر، خواھر و برادِر مادری و دو خواھر تنی باشند؛ اصل مساله  مثال:
سھم) سھم خواھر و برادِر مادری  ١ششم (  از شش خواھد بود. بنابراین سھم مادر یک

صورت   سھم) خواھد بود. در این ٤سھم) و سھم دو خواھر تنی دو سوم ( ٢سوم (  یک
تر است. بنابراین مساله از مخرج  ) بیش٦اله (باشد. که از اصل مس  می ٧مجموع سھام 

 شود.  محاسبه می ٧

 عول -٦
الفروض و نقصان و کاھش از   عول: عبارت است از زیادت و افزایش در سھم ذوی

 در ارث.ھا  آن نصیب

 اثر عول بر ورثه
 ای عول رخ دھد، از سھم ھر وارث کاسته شده تا عول برطرف شود.  چون در مساله

 مسایل از جھت عولاقسام اصول 
و از جھت عول و عدم آن به دو  ٢٤، ١٢، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢باشند:   تا می ٧اصول مسایل 
 شوند:   بخش تقسیم می

 )٨، ٤، ٣، ٢گیرد: (  عول صورت نمیھا  آن اصولی که در -١
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 )٢٤، ١٢، ٦گیرد: (  عول صورت میھا  آن اصولی که در -٢

 عول اصول
 یابد:  باشد، بنا بر عول به چھار صورت تفسیر می ٦از  الف) در صورتی که اصل مساله

شود؛ و این در صورتی   می ٧باشد، بنا بر عول  ٦که اصل مساله از   در صورتی  -١
 ٧به  ٦است که وارثان شوھر و دو خواھر تنی باشند. در این مساله بنا بر عول اصل از 

سھم)  ٤واھر تنی دو سوم (سھم) و سھم دو خ ٣دوم (  کند، سھم شوھر یک  تغییر می
 باشد.  می

شود. و این در صورتی   می ٨باشد، بنا بر عول  ٦که اصل مساله از   در صورتی  -٢
 ٦صورت مساله از   است که وارثان شوھر، خواھر تنی و دو خواھر مادری باشند، در این

 یابد.  تغییر می ٨خواھد بود. اما با وجود مساله عول به 
سھم) و سھم دو خواھر  ٣دوم (  سھم) سھم خواھر تنی یک ٣م (دو  سھم شوھر یک

 باشد.  سھم) می ٢سوم (  مادری یک
کند و این در  تغییر می ٩باشد بنا بر عول به  ٦در صورتی که اصل مساله از  -٣

حالتی است که وارثان شوھر، دو خواھر تنی و دو برادِر مادری باشند. اصل این مساله 
سھم) سھم دو  ٣دوم (  کند. سھم شوھر یک  تغییر می ٩نا به عول به باشد که ب  می ٦از 

 باشد.  سھم) می ٢سوم (  سھم) و سھم دو برادِر مادری یک ٤خواھر تنی دو سوم (
کند زمانی که وارثان شوھر، مادر،  تغییر می ١٠باشد، به  ٦چون اصل مساله از  -٤

 دو خواھر حقیقی و دو خواھِر مادری باشند.
دوم   کند. سھم شوھر یک  تغییر می ١٠به  ٦صورت اصل مساله بنا بر عول از   در این

سھم) و  ٤ششم (یک سھم) و سھم دو خواھر تنی دو سوم (  سھم) سھم مادر یک ٣(
 باشد.  سھم) می ٢سھم دو خواھِر مادری یک سوم (

 باشد، بنا بر عول سه حالت دارد: ١٢ب) در صورتی که اصل مساله از 
کند و این در صورتی است که وارثان شوھر، پدر، مادر  تغییر می ١٣به  ١٢اصل  -١

سھم) و سھم  ٢ششم (  سھم) سھم پدر یک ٣چھارم (  و دختر باشند. سھم شوھر یک
 باشد.  سھم) می ٦دوم (  دختر یک

که وارثان شوھر، پدر، مادر و دختر   کند. در صورتی   تغییر می ١٥به  ١٢اصل  -٢
سھم) و سھم مادر  ٢ششم (  سھم) سھم پدر یک ٣چھارم (  ھر یکباشند. سھم شو

 باشد.  سھم) می ٨سھم) و سھم دو دختر دو سوم ( ٢ششم (  یک
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که وارثان ھمسر، مادر، دو خواھِر   صورتی    کند. در  تغییر می ١٧به  ١٢اصل  -٣
 سھم) سھم مادر ٣چھارم (  باشند. سھم ھمسر یک  پدری و دو خواھِر مادری می

سھم) و سھم دو خواھر مادری  ٨سھم) سھم دو خواھر پدری دو سوم ( ٢ششم (  یک
 باشد.  سھم) می ٤سوم (  یک

 ٢٧باشد، یک حالت دارد که بنا به عول به  ٢٤که اصل مساله از   ج) در صورتی 
کند. و این در صورتی است که وارثان ھمسر، پدر، مادر، دو دختر باشند.   تغییر می

 ٤ششم (  سھم) سھم مادر یک ٤ششم (  سھم) سھم پدر یک ٢ھشتم (  یکسھم ھمسر 
 باشد.  سھم) می ١٦سھم) و سھم دو دختر دو سوم (

 مساله رد -٧
رد: عبارت است از بازگرداندن مابقی ترکه به کسانی از اھل فروض که مستحق آن 

 ھستند.

 سبب رد
له رد عکس مساله عول باشد. مسا  ھا می  سبب رد نقص در سھام و زیادت در نصیب

 ھای ورثه؛  است که عبارت بود از زیادت در نصیب

 شود  ھا نمی ی رد شامل آن  ای که مساله  ورثه
زیادت ترکه پس از تقسیم سھام در میان ورثه، به تمام اصحاب فروض بازگردانده 

شود جز زن و شوھر و پدر و پدربزرگ؛ زیرا پدر و پدربزرگ عصبه ھستند و باقی   می
برند. و نیز مابقی ترکه به زن و شوھر   ماترک را بنا به تعصیب و نه رد به ارث می

شود، زیرا مستحق رد (=بازگرداندن) زیادت ترکه خویشاوندان ھستند و   بازگردانده نمی
پس از مرگ، از جھت زوجیت خویشاوندی بین زن و شوھر نخواھد بود. و خویشاوندان 

 نسبت به یکدیگر سزاوارترند.

ِ مَِن  ﴿فرماید:   الله متعال می ۡوَ�ٰ بِبَۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ
َ
رَۡحاِم َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
َوأ

ۚ َ�َن َ�ٰلَِك ِ� ٱلِۡكَ�ِٰب  ۡعُروٗفا ۡوِ�َآ�ُِ�م مَّ
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ن َ�ۡفَعلُٓوا

َ
ٓ أ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن إِ�َّ

در کتاب الله خویشاوندان برخی از آنان به برخی (دیگر) از و « ]٦[األحزاب:  ﴾َمۡسُطوٗر�
تان نیکی کنید (و سھمی از  (سایر) مؤمنان و مھاجران سزاوارترند، مگر اینکه به دوستان

 ».اموال خود را به آنان بدھید) این (حکم) در کتاب (لوح محفوظ) نوشته شده است
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 شود  ھا باز گردانده می ای که زیادت ترکه به آن  ورثه
نفر ھستند: دختر، دختِر پسر،  ٨شود،   بازگردانده میھا  آن ای که زیادت ترکه به  ورثه

 خواھر تنی، خواھِر پدری، مادر، مادربزرگ، برادِر مادری، خواھِر مادری؛
 در یک مساله بیش از سه نفر از این ھشت نفر نخواھند بود.

. سپس، سھم فروض جمع باشد  می ٦در تمام مسایل رد، اصل مساله از مخرج 
دھیم. مثال: چون وارثان دختر و دختِر   شوند و حاصل را اصل مسایل رد قرار می  می

سھم بر مبنای رد به ورثه  ٤خواھد بود. و مقدار  ٦پسر باشند، مساله از مخرج 
سھم)  ١ششم (  سھم) و سھم دختِر پسر یک ٣دوم (  شود. سھم دختر یک  بازگردانده می

صورت اصل مساله رد را از مجموع سھاِم   ماند. در این  سھم باقی می ٢از ترکه  باشد و  می
سھم  ٣شود و اینگونه دختر   ) می٣+١=٤آوریم که در اینجا (  اصِل فروض به دست می

 برد.  بر مبنای فرض و رد و دختِر پسر یک سھم بر مبنای فرض و رد به ارث می

 شروط رد
 :ی رد سه شرط دارد  مساله

ماند تا   صورت چیزی از ترکه باقی نمی  سھام شامل تمام ترکه نشود. چون در این -١
 به اھل فروض برگردانده شود.

برد و چیزی از آن   عصبه باقی ترکه را به ارث می عدم وجود یکی از عصبه؛ زیرا -٢
 ماند.  برای رد باقی نمی

 وجود صاحب فرض. -٣

 مسایل رد
 یکی از زن و شوھر ھست یا نه؛ھا  آن اینکه ھمراهاھل رد دو حالت کلی دارند؛ 

 :حالت اول
باشد. زن یا شوھر سھم مشخص خود ھا  آن که یکی از زن و شوھر ھمراه  درصورتی

باشد. و این مقدار   ھشتم می  چھارم یا یک  دوم یا یک  کند که یا یک را از ترکه دریافت می
برای اصحاب فروض خواھد بود، ھریک بر کند. و باقی ترکه   را از اصل ترکه دریافت می

حسب سھمش؛ اگر از اصحاب فروض یک نفر مثال یک دختر باشد، تمام مال را بنا به 
برد. یا اگر متعدد باشد، مثال سه دختر باشد، تمام باقی مانده   فرض و رد، به ارث می

 برند.  ترکه را بنا به فرض و رد، به ارث می
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شود، بیش از یک صنف باشد، مانند   بازگردانده میھا  آن که ترکه به و اگر کسانی
دختران و خواھران ھمراه یکی از زن و شوھر؛ سھم مشخص زن یا شوھر با توجه به 

شود و باقی ترکه برای اھل رد خواھد بود سپس مساله   مخرج سھم وی از ترکه داده می
 کنیم.  حساب می ٦را برای اھل رد از اصل 

باشد:   می ٤ن ھمسر، مادر، برادراِن مادری باشند، اصل مساله از مثال: چون وارثا
چھارم (یک سھم) و باقی ترکه (سه سھم) برای مادر و برادراِن مادری   سھم ھمسر یک

ششم (یک   باشد. بنابراین سھم مادر یک  ی رد، اصل آن از شش می  خواھد بود. و مساله
برمبنای رد از اصل ھا  آن و مساله سھم) ٢سوم (  سھم) و سھم برادران مادری یک

 ) خواھد بود.٢+١=٣(

 :حالت دوم
 صورت سه حالت وجود دارد:  اگر به ھمراه اھل رد یکی از زن و شوھر نباشد. در این

که رد متوجه یک نفر باشد، تمام ترکه بر مبنای فرض و رد به او   در صورتی  -١
 شود.  داده می

اھر باشد، تمام ترکه بر مبنای فرض و رد برای مثال: چون وارث یک دختر یا یک خو
 او خواھد بود.

ھمچون ھا  آن اگر رد متوجه یک صنف باشد، اصل مساله برابر است با تعداد -٢
 عصبه.

خواھر حقیقی باشند، اصل مساله  ٤دختِر پسر یا  ٥مثال: چون وارثان دو دختر یا 
 باشد، مانند عصبه.  میھا  آن از جمع تعداد

ھا به ھمراه خواھران و از   د متوجه بیش از یک صنف باشد مانند مادربزرگاگر ر -٣
شود، گویا در مساله   خواھد بود و سھم ھریک مشخص می ٦این قبیل؛ اصل مساله از 

شود و حاصل آن، اصل مساله رد   جمع میھا  آن ی  رد وجود ندارد. سپس سھام ھمه
 شود.  صحیح داشته باشد تصحیح میگیرد مانند عول؛ و اگر نیازی به ت  قرار می

 االرحام  میراث ذوی -٨
االرحام: عبارت است از ھر خویشاوندی که نه جزء اھل فرض است و نه از   ذوی

 باشد.  عصبه می
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 االرحام  شروط ارث ذوی
برند: عدم وجود اھل فروض جز زن و شوھر؛ عدم   االرحام به دو شرط ارث می  ذوی

 وجود عصبه.

َ ﴿فرماید:   الله متعال می ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ
َ
رَۡحاِم َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
َوأ

 ۢ ٍء َعلِيُم و خویشاوندان در کتاب الله نسبت به یکدیگر « ]٧٥[األنفال:  ﴾٧٥بُِ�ّلِ َ�ۡ
 ».سزاوارترند و ھمانا الله به ھمه چیز داناست

 االرحام  ویکیفیت ارث بردن ذ
برد مانند پدِر مادر و پسِر   ھرکس از طریق یک زن به مرده وصل شود، ارث نمی

باشد: بنوت،   االرحام سه جھت می  باشد و جھات ذوی  االرحام می  دختر؛ اما از ذوی
 ابوت، امومة (مادری).

ام االرح  االرحام بر مبنای تنزیل است. با این توضیح که ھریک از ذوی  میراث ذوی
رسد یعنی اصل خود؛ و ارث او را   ی او به مرده می  نشیند که به وسیله  به جای کسی می

 برد.  می
فرزندان دختر و فرزندان دختِر پسر ھمچون مادران خود یعنی دختر خواھند  -١

 برند.  بود. و ارث او را می
ھمان برادر شان یعنی   ی پدران  شان به منزله  دختراِن برادر و دختراِن پسران -٢

ی برادران و خواھران   باشند؛ و فرزندان برادران و خواھرانی مادری به منزله  مرده می
باشند که ھمان   شان می  ی مادران  باشند. و فرزندان برادران به منزله  مادری می

 خواھران مرده ھستند.
 ی مادر ھستند.  ھا و پدِر مادر به منزله  ھا و خاله  دایی -٣
 ھا و عموی مادری به منزله پدر ھستند.  عمه -٤
ھایی که از جھت مادر یا پدر مانند مادِر پدِر مادر و مادِر پدِر پدربزرگ،   مادربزرگ -٥

 باشند.  ی مادربزرِگ مادری و مادربزرِگ پدری می  به ترتیب به منزله
پدر، به ترتیب ھایی از جھت پدر یا مادر مانند پدِر مادِر مادر و پدِر مادِر   پدرپزرگ -٦

 باشند.  به منزله مادر و مادِر پدر می
ی او به مرده وصل   ی کسی است که به وسیله  ھریک از این اصناف به منزله -٧

 ی خاله و ... .  ی عمه و خاله  شود. مانند عمه  می
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 میراث حمل (جنین) -٩
 باشد.  حمل: ھمان جنین در شکم مادر می

 برد:  چه زمانی جنین ارث می
زمانی که جنین گریه کند و ھنگام مرگ مورث در رحم موجود باشد ولو اینکه نطفه 

 برد.  باشد، ارث می
ھیچ فرزندی از فرزندان آدم نیست «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود: 
کند، نوزاد در اثر لمس شیطان جیغ   مگر اینکه شیطان او را به ھنگام والدت لمس می

  ١».ه مریم و فرزندش از این قانون مستثنی ھستندکشد، البت  می

 :مساله
 چون در میان وارثان جنین باشد، دو حالت موجود است:

کنند تا جنین متولد شود و وضعیت مذکر و مونث بودنش   وارثان صبر می -١
 کنند.  مشخص شود، سپس ترکه را تقسیم می

صورت   تند، در اینوارثان قبل از والدت جنین خواھان تقسیم میراث ھس -٢
شود و   مقداری بیش از سھم ارث دو پسر یا دو دختر تا تولد جنین، از ترکه برداشته می

شود و مابقی آن که حق باقی ورثه است   چون متولد شد، حق وی از ترکه پرداخت می
 شود.  تقسیم میھا  آن میان

کنند   ن را دریافت میشا  شوند، سھم ارث  نمیھا  آن که جنین مانع ارث بردن و کسانی
 مانند مادربزرگ.

ترین مقدار سھمش را دریافت   شود، کم  که با تولد جنین سھمش ناقص می و کسی
 کند مانند ھمسر و مادر؛ می

شود   رسد، چیزی از ارث به او داده نمی  که با تولد جنین سھمی به او نمی و کسی
است تا اینکه متولد شده و مانند برادران مرده؛ و سھم جنین به جای خود باقی 

 وضعیتش مشخص شود.
 به عنوان مثال:

 ٢٤اگر وارثان شامل زن حامله، مادربزرگ و برادر تنی باشند، اصل مساله از 
باشد چه جنین مذکر باشد یا مونث   ششم می  صورت سھم مادربزرگ یک  باشد. در این  می

 یا اینکه مرده متولد شود.

                                           
 است.؛ متن از بخاری ٢٣٦٦؛ مسلم: ٣٤٣١متفق علیه؛ بخاری:  -١
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   ھشتم و چون مرده به  دنیا آمدن جنین یک   نده بهو سھم مادر جنین در صورت ز
ھشتم به او   چھارم خواھد بود که قبل از روشن شدن وضعیت جنین یک  دنیا بیاید، یک

 شود.  داده می
و اگر جنین مذکر متولد شود، برادر تنی سھمی نخواھد داشت و اگر مونث متولد 

دنیا بیاید   برد. و اگر جنین مرده به   شود، پس از سھم جنین، باقی ترکه را به ارث می
شود تا اینکه   باقی ارث سھم او خواھد بود. بنابراین میراث برادر تنی به او داده نمی

 جنین متولد شود.

 میراث خنثی مشکل -١٠
خنثی مشکل: کسی است که ھم آلت تناسلی مرد و ھم آلت تناسلی زن دارد؛ و 

 مرد و زن بودن وی مشخص نیست.

 ھای شناخت وضعیت خنثی  نشانه
شود؛ ادرار یا منی از یکی از دو آلت؛   ھایی مشخص می  وضعیت خنثی با امور و نشانه

پس اگر از ھردو ادرار کرد، در تشخیص ھویت وی آلتی معتبر است که زودتر از آن ادرار 
 درار کند.تر از آن ا زمان از ھردو ادرار کند، آلتی معتبر است که بیش  کند. و اگر ھم

 ھا و ... .  ھا، آمدن شیر از پستان  در آوردن ریش، حیض، حامله شدن، برآمدن پستان

 میراث خنثی مشکل
 خنثی مشکل دو حالت دارد:

اگر وضعیت وی مشخص نشود، نصف میراث مذکر و نصف میراث مونث ارث  -١
، سھم ارث برد و این در صورتی است که در ھردو حالت که پسر فرض شود یا دختر  می

 باشد.  وی با دیگری متفاوت می
اگر احتمال روشن شدن وضعیت خنثی وجود داشته باشد، تا مشخص شدن  -٢

کنند. اگر صبر نکردند و خواھان تقسیم میراث شدند   وضعیت وی وارثان صبر می
تا کنند و مابقی ترکه   شان از ترکه دریافت می  ترین مقدار سھم  ھریک از وارثان بنا به کم

 شود.  روشن شدن وضعیت خنثی مشکل تقسیم نمی
شود سپس با تصور   بنابراین تقسیم میراث با تصور مذکر بودن وی محاسبه می

شان   ترین سھم  گردد؛ و به ھریک از وارثان و خنثی کم  مونث بودن وی نیز محاسبه می
 شن شود.شود تا اینکه وضعیت خنثی رو  شود. و باقی ماترک تقسیم نمی  داده می
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 تقسیم میراث خنثی مشکل
مثال: چون وارثان پسر، دختر، فرزند خنثی کوچک باشد، در صورت مذکر شمردن 

سھم، برای دختر یک سھم و برای خنثی  ٢باشد: برای پسر   می ٥خنثی اصل مساله از 
 باشد.  سھم می ٢

دختر سھم،  ٢خواھد بود، پسر  ٤و در صورت مونث شمردن خنثی، اصل مساله از 
 یک سھم و خنثی نیز یک سھم.

ترین مقدار نسبت به پسر و دختر زمانی است که خنثی مذکر فرض شود.   کم
دھیم و چون   بنابراین با تصور مذکر بودن خنثی سھم ھریک از پسر و دختر را به او می

حداقل ارث در حق خنثی زمانی است که مونث تصور شود. مقدار یک سھم با تصور 
شود. و باقی ترکه تا روشن شدن وضعیت خنثی تقسیم   به وی داده می دختر بودنش

 شود.  نمی

 میراث مفقود -١١
که ھیچ اطالعی در مورد او و زنده یا مرده بودنش در  مفقود: عبارت است از کسی

 دست نیست.

 احکام مفقود
 مفقود دو حالت دارد: مرگ و حیات؛ و ھر حالت احکام خاص خود را داراست:

مربوط به ھمسرش، احکام مربوط به ارث بردن وی از دیگران، احکام مربوط احکام 
 به ارث بردن دیگران از او، احکام مربوط به ارث بردن دیگران به ھمراه او.

یک از دو حالت زنده یا مرده بودن مفقود بر دیگری نباشد،  اگر احتمال ترجیح ھیچ
کند و این مدت به اجتھاد قاضی  به ناچار قاضی مدتی را برای جستجوی وی معین می

 گردد و بستگی به مصلحت یا ضرر موجود دارد.  برمی

 احوال مفقود
 مفقود دو حالت دارد:

که مفقود مونث باشد و مدتی که قاضی برای جستجوی وی تعیین   درصورتی -١
شود و اموالش   کرده به پایان برسد و وضعیت وی مشخص نشود، به مرگ وی حکم می

شود که ھنگام   ای تقسیم می  ورثش که برای او توقیف شده است، میان ورثهو اموال م
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ای که در مدت مشخص شده از سوی   حکم قاضی به مرگ مفقود، زنده باشند نه ورثه
 قاضی مرده باشند.

اگر مفقود وارث باشد و مزاحمی از میان سایر وارثان نداشته باشد، تا روشن  -٢
سیدن مدت مشخص شده از سوی قاضی، سھم وی شدن وضعیت وی یا به پایان ر

شود و اگر مزاحمی از میان ورثه داشته باشد و خواھان تقسیم میراث باشد،   توقیف می
شود و باقی ترکه تا روشن شدن وضعیت   داده میھا  آن ترین مقدار سھم ورثه به  کم

، وگرنه سھم کند  شود؛ پس اگر زنده بوده که سھمش را دریافت می  مفقود تقسیم نمی
 شود.  اش داده می  وی به خانواده

بار با فرض زنده بودن وی میراث وارثان محاسبه   در تقسیم میراث مفقود، یک
 بار بر فرض مرده بودنش؛   شود و یک می

ترین   شان در ھربار متفاوت است، کم  برند و ارث  که در ھردو حالت ارث می کسانی
برد،   طور مساوی ارث می   و ھرکس در دو حالت بهکنند   مقدار سھم را دریافت می

که فقط در یکی از دو حالت ارث  کند. و کسی  طور کامل دریافت می  سھمش را به
شود تا اینکه   کند و باقی مانده ترکه تقسیم نمی برد، چیزی از ارث دریافت نمی می

 وضعیت مفقود مشخص شود.
 به عنوان مثال:

 باشد.   می ٢٤رگ، عمو و پسر مفقود باشند، اصل مساله از اگر وارثان، ھمسر، مادربز
باشد. سھم   ترین مقدار سھم می  ھشتم (سه سھم) با فرض کم  سھم ھمسر یک

کاھد. و به عمو سھمی   ششم (چھار سھم) زیرا مفقود از سھم وی نمی  مادربزرگ یک
شود. و باقی ترکه   میشود زیرا در صورت زنده بودن مفقود مانع ارث بردن وی   داده نمی

شود تا اینکه وضعیت مفقود مشخص شود. پس اگر مفقود زنده بود،   تقسیم نمی
کند و اگر مفقود بعد از مرگ مورثش فوت شده باشد یا به مرگ  سھمش را دریافت می

کنیم. و اگر قبل از مرگ   اش تقسیم می  وی حکم شده باشد، اموال وی را میان ورثه
یا به مرگ وی حکم شده باشد، سھمی نخواھد داشت و باقی ترکه مورثش مرده باشد 

 شود.  میان بقیه ورثه تقسیم می

 ها که غرق شده یا زیر آوار مانده و امثال آن میراث کسی -١٢
میرند.  ای می  برند و باھم در حادثه  منظور ھر تعداد افرادی است که از یکدیگر ارث می

 که زیر آوار ماندن، تصادف و ... . نگ، کسانیای چون غرق شدن، سوختن، ج  حادثه
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 ھا که غرق شدند یا زیر آوار ماندند و امثال آن احوال کسانی
 حالت دارند:  ٥که چنین وضعیتی دارند،  کسانی

که  که مشخص شود چه کسی دیرتر از دیگری مرده است. کسی  در صورتی  -١
 این مساله صادق نیست.برد. اما عکس   دیرتر مرده از آنکه زودتر مرده ارث می

 برد.  یک از دیگری ارث نمی اند، ھیچ  که مشخص شود ھمگی باھم مرده  درصورتی -٢
مشخص نباشد، از این جھت که آیا در ھا  آن که کیفیت مردن  درصورتی -٣

صورت از   اند؛ در این  اند یا اینکه ھمگی باھم مرده  ھای مختلف مرده  زمان
 برند.   یکدیگر ارث نمی

یک  اند، اما مشخص نباشد کدام  که مشخص باشد که به ترتیب مرده  یدرصورت -٤
 برند.  یک از ھم ارث نمی دیرتر مرده است، ھیچ

اند سپس فراموش شوند،   که مشخص باشد چه کسانی دیرتر مرده   در صورتی -٥
 برند.  از ھم ارث نمیھا  آن یک از ھیچ

 برند. بنابراین مال ھریک از  نمی یک از این افراد از ھم ارث در چھار حالت اخیر ھیچ
  اند. ای که به ھمراه وی مرده  شود و نه ورثه  اند تقسیم می  اش که زنده  فقط بین ورثهھا  آن

 مثال:
ای ھمه با ھم بمیرند. و از برادر اول، ھمسر، دختر   چون دو برادر و مادر، در حادثه

از مادر، دختر، دختِر پسر و عمویی و پسری بماند. از برادر دوم ھمسر و پسری بماند. و 
اند تقسیم   ی خودش که زنده  (دو برادر و مادر) فقط بین ورثهھا  آن بماند. مال ھریک از

 شود.  می
ھشتم (یک   باشد. سھم ھمسرش یک  می ٨در مساله اول (برادر اول) اصل مساله از 

 ھم خواھر نصف برادر.سھم) و باقی ترکه بنا بر تعصیب برای پسر و دختر خواھد بود: س
ھشتم   باشد. سھم ھمسرش یک  می ٨ی دوم (برادر دوم) اصل مساله از   در مساله

 سھم) ٧(یک سھم) و باقی ترکه بنا به تعصیب برای پسر خواھد بود. (
سھم)  ٣دوم (  باشد. سھم دخترش یک  می ٦ی سوم (مادر) اصل مساله از   در مساله

 ٢باشد. (  م) و سھم عمو باقی ترکه بنا بر تعصیب میششم (یک سھ  سھم دختِر پسر یک
 سھم)

 میراث قاتل -١٣
 که مورثش را به ناحق کشته است. قاتل: کسی
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 حکم میراث قاتل
 قاتل دو حالت دارد:

شرکت  میبه صورت مستقچون کسی به تنھایی مورثش را بکشد یا در قتل وی  -١
 برد.  داشته باشد یا سبب قتل وی به ناحق باشد، از وی ارث نمی

قتل به ناحق عبارت است از: قتلی که قصاص یا دیه یا کفاره به دنبال داشته باشد 
باشند. مانند قتل   ھایی که در حکم قتل خطا می  مانند قتل عمد، شبه عمد، خطا و قتل

 مجنون باشد.که خوابیده و  با سبب و قتل کودک و کسی
برد. و   که عمدا دیگری را به قتل رسانده باشد، از مقتول ارث نمی بنابراین کسی

باشد و ھرکس در امری   دست آوردن میراث میه سبب عدم ارث وی شتاب کردن در ب
 شود.  قبل از فرا رسیدن زمانش عجله کند، از آن محروم می

رائع در راستای حمایت از جان و اگر قتل غیر عمد باشد، ھمچنین بر مبنای سد ذ
شود. تا اینکه طمع در کسب مال دیگری سبب ریختن خونش   افراد، از ارث منع می

 نشود.
اگر قتل دیگری بر مبنای قصاص یا حد یا دفاع از جان و از این قبیل باشد، وی  -٢

 شود.  از ارث محروم نمی

 که گم شده میراث مرتد و کسی
برد و نه مرتد از مسلمان. و اگر شخصی بر ارتداد   نه کسی از مرتد ارث می -١

 گیرد.  المال مسلمانان قرار می  بمیرد اموال وی در اختیار بیت
ی وی در   ای نداشته باشد، میراث و دیه  که گمشده، اگر پس از خود ورثه کسی -٢

 گیرد.  المال مسلمانان قرار می  اختیار بیت

 میراث غیر مسلمانان -١٤
 سلمان از کافرارث بردن م

برد و نه کافر از مسلمان؛ زیرااختالف در دین دارند. از   نه مسلمان از کافر ارث می
برد و نه   نه مسلمان از کافر ارث می«اسامه بن زید روایت است که رسول الله فرمود: 

 ١».کافر از مسلمان

                                           
 .١٦١٤؛ مسلم: ٦٧٦٤متفق علیه؛ بخاری:  -١
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 میراث غیر مسلمان
برند. کفار شامل ادیان مختلفی   میکفاری که دین مشترک دارند از یکدیگر ارث  -١

 باشند.  ھستند. یھود دینی، نصاری دینی و مجوس دینی جدا از یکدیگر می
برد؛ و ھمچنین در مورد ادیان دیگر چنین است که   یھودی از نصرانی ارث نمی

شان   برند. و آنان که در دین مشترک ھستند، ارث  افراد از ادیان مختلف از ھم ارث نمی
 شود.  شود که ارث میان مسلمانان تقسیم می  ین ھم تقسیم میچنان ب

 که پدرش مشخص نیست میراث کسی
صورت به دلیل عدم وجود نسبت شرعی بین   مانند فرزنِد زنا، فرزند ُمالعنه؛ در این

شان و   و مادرانھا  آن نیست؛ بلکه توارث بینھا  آن این فرزند و پدرش توارثی میان
باشد و از   شان از جھت پدر منقطع می  باشد. زیرانسب  شان می  خویشاوندان مادری

 جھت مادر ثابت است.
 مثال:

چون وارثان مادر و پسر غیر شرعی باشند؛ ترکه بر مبنای فرض و رد برای مادر  -١
 خواھد بود و پسر ارثی در ترکه ندارد.

مام ترکه برای چون فرزند زنا بمیرد و وارثان وی مادرش و پدِر مادرش باشند؛ ت -٢
 باشد.  االحرام می  مادر خواھد بود و پدر سھمی در ارث ندارد. زیراپدِر مادرش، از ذوی

پروردگارا ما را در دین، فقیه و دانا بگردان و از منع حق دیگران یا دادن حق به 
 که استحقاقش را ندارند، حفاظت کن. کسانی

 میراث زن -١٥
از میراث متناسب با شرایط وی برای او معین اسالم زن را گرامی داشته و سھمی 

 کرده است.
ھایی است که اصل مساله از   برد و این در حالت  تر ارث می گاھی زن از مرد بیش -١

 تر است. ده بیش
مثال در صورتی که وارثان دختر یا دو دختر ھمراه پدر باشند. پدِر میت (پدربزرگ) 

 تر است. دختر یا دختران کمبرد که سھم وی از سھم   ششم ارث می  یک
برند. مثال در صورتی   که برخی از مردان ارث نمی  برد درحالی  گاھی زن ارث می -٢

 که وارثان، برادران به ھمراه فرع مونث وارث باشند.
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برد. مثال چون وارثان، خواھران و برادراِن   گاھی زن سھمی چون سھم مرد می -٣
 برند.  یمادری باشند، به یک اندازه ارث م

برند. مثال چون وارثاِن مادر   تر از آن ارث می گاھی زن ھمچون سھم مرد یا کم -٤
باشد، سھم ھریک از مادر و ھا  آن ھمراه پدر باشد، اگر فرزندان مذکر یا مونث ھمراه

ششم   در میان ورثه دختر باشد، سھم مادر یکھا  آن باشد. و اگر ھمراه  ششم می  پدر یک
 ششم به ھمراه باقی ترکه بر مبنای عصبه بودن خواھد بود.  و سھم پدر یک

برد در میراث سھم دارد که اغلب این   گاھی زن نصف مقداری که مرد ارث می -٥
 باشد.  حالت می

 زن در پنج چیز نصف مرد حق دارد
 در میراث، شھادت دادن، عقیقه، دیه و آزاد شدن (عتق) 

 ن در میراثتر بودن سھم مرد نسبت به ز حکمت بیش
ھا و وظایف مالی کرده است که زن چنان ملزم   اسالم مرد را ملزم به مسئولیت

 ھای بر مبنای عاقله؛  نشده است. مانند: مھریه، سکونت، نفقه ھمسر و فرزندان، دیه
 ھا را ندارد.  یک از این مسئولیت اما زن ھیچ

ھا، زن را  کردن مرد به آنھا به زن و مکلف   و اینگونه اسالم با نسپردن این مسولیت
ی دیگر اینکه آنچه به زن   باشد. نکته  گرامی داشته و اغلب سھم زن نصف سھم مرد می

شود اما مال مرد با تامین نفقه خود، ھمسر و فرزندانش   ن افزوده میآه شود، ب  داده می
 شود.  کاسته می

نسبت به بندگان  و این رعایت عدل و احسان بین مذکر و مونث است. و پروردگارت
گاه و با حکمت است.  ظالم نیست. و الله آ

ٰ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ُ َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َل ٱ�َّ ُٰموَن َ�َ ٱلّنَِسآءِ بَِما فَضَّ ٱلرَِّجاُل قَ�َّ
ۡمَ�ٰلِِهۡمۚ 

َ
ْ ِمۡن أ نَفُقوا

َ
مردان بر زنان سرپرست و نگھبانند، به این « ]٣٤[النساء:  ﴾َ�ۡعٖض َو�َِمآ أ

شان خرج  دلیل که الله برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و (نیز) به خاطر  آنکه از اموال
 ». کنند می

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢
ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ  َوَ�ۡنَ�ٰ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در « ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
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دھد و از  حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می
 .  »ده پند گیریکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می فحشا و زشت
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 کتاب قصاص -١

ْ ُكتَِب ﴿فرماید:   الله متعال می ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
َعلَۡيُ�ُم ٱۡلقَِصاُص ِ� ٱلَۡقۡتَ�� َ�ٰٓ�

ءٞ فَٱّ�َِباُعۢ  ِخيهِ َ�ۡ
َ
� َ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُۥ ِمۡن أ نَ�ٰ

ُ
نَ�ٰ بِٱۡ�

ُ
ٱۡ�ُرُّ بِٱۡ�ُّرِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبِد َوٱۡ�

ّ�ُِ�ۡم َورَۡ�َةٞۗ  َدآٌء إَِ�ۡهِ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َ�ٰلَِك َ�ۡفِيٞف ّمِن رَّ
َ
َ�َمِن ٱۡ�َتَدٰى َ�ۡعَد َ�ٰلَِك بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ

ِ�مٞ 
َ
ۡلَ�ِٰب لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ١٧٨فَلَُهۥ َعَذاٌب أ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ ٰٓ�َ ٞ  ﴾١٧٩َولَُ�ۡم ِ� ٱلۡقَِصاِص َحَيٰوة

اید، در (مورد) کشتگان (حکم) قصاص بر شما  که ایمان آورده ای کسانی« ]١٧٩-١٧٨[البقرة: 
شوند). پس اگر کسی از  برده به برده و زن به زن (کشته می نوشته شده است، آزاد به آزاد و

سوی برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی به او بخشیده شد، (و حکم قصاص تبدیل 
بھا گردید) باید (ولی مقتول) از راه پسندیده پیروی کند و (قاتل نیز) به نیکی (دیه)   به خون

ی است از سوی پروردگارتان؛ پس اگر کسی بعد از به او بپردازد، این (حکم) تخفیف و رحمت
ای صاحبان خرد! برای شما در  آن (گذشت و عفو) تجاوز کند، او را عذاب دردناکی است. و

 ».قصاص حیات و زندگی است، باشد که تقوا پیشه کنید

 جنایات -١
 جنایت بر نفس -١

یا مال یا جنایت: عبارت است از تعدی و تجاوز نسبت به بدن که موجب قصاص 
 شود.  کفاره می

 حکمت مشروعیت قصاص
الله متعال آدم را با دست خودش آفرید و از روحی که مخلوق او بود، در او دمید؛ و 
او را بر سایر مخلوقات برتری داد و بلکه او را برای امری بزرگ در زمین مستقر نمود. 

شریکی ندارد. و تمام اینکه به عبادت پروردگارش بپردازد، پروردگاری که یکتاست و 
ھا فرستاد و   ھا را از نسل او قرار داد؛ الله متعال پیامبران را به سوی انسان  انسان
نازل کرد تا اینکه مردم به عبادت پروردگارشان ھا  آن ھای آسمانی را به سوی  کتاب
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بھشت ی عمل بپوشانند، به   بپردازند؛ و کسانی را که ایمان آورده و به اوامر الھی جامه
نھی کرده ھا  آن وعده داده و آنان که به الله کفر ورزیده و اموری را مرتکب شوند که از

 است، به آتش تھدید نمود.
کنند و این به   ھا کسانی ھستند که دعوت به ایمان را اجابت نمی  در میان انسان
زلت حاکم را ن و منأش  ،  باشد، یا اینکه به دلیل ضعف عقالنی  شان می  دلیل ضعف عقیده

تقویت ھا  آن ی ارتکاب امور ممنوع و حرام در  گونه انگیزه شمارند. و این  سبک می
 شوند.  شان می  شود و در نھایت باعث تعدی و تجاوز در حق خود یا آبرو یا اموال  می

ھا را از انجام این جرایم باز دارد. چون برای   قصاص در دنیا تشریع شده تا انسان
کند؛ و تا در حد و مرزھای الھی توقف   ھا تنھا امر و نھی کفایت نمی  انبرخی از انس

 تعدی و تجاوز نکنند.ھا  آن کنند و در
ھا بر ارتکاب جرایم و امور حرام و   ھا نباشد بسیاری از انسان  و اگر این مجازات

امر ھا  آن شوند و از طرفی نسبت به انجام اعمالی که به  پروا می  ممنوع گستاخ و بی
 دھند.    شدند، تساھل به خرج می

ی حدود حفظ حیات است و مصلحت بشریت وابسته به آن است.   درواقع اقامه
القلب و عاری از ھرگونه رحمت و شفقت   ی حدود باعث کنترل افراد متجاوز، قسی  اقامه

 باشد.  می
ست؛ شود؛ ضامن حفاظت جامعه ا  تنفید حکم قصاص مانع قتل و ھرگونه تجاوز می

شود؛ آرامش اولیای مقتول را   حیات امت را به دنبال دارد؛ باعث حفظ جان انسان می
سازد؛ امت را در برابر افراد وحشی که   به دنبال دارد؛ عدالت و امنیت را محقق می

شوند و درواقع سبب بیوه   ھای نیک را کشته و باعث رعب و وحشت دیگران می  انسان
 کند.  شوند، حفاظت و مراقبت می  کان میشدن زنان و یتیم شدن کود

ۡلَ�ٰبِ ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ٞ َ�ٰٓأ  ]١٧٩[البقرة:  ﴾َولَُ�ۡم ِ� ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوة

 ».ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص حیات و زندگی است و«

 گانه  حفظ ضروریات پنج
ی ادیان الھی مشترک   ھمه گانه که درواقع میان  اسالم به حفظ ضروریات پنج

ل شده است که عبارتند از: حفظ دین، نفس، عقل، آبرو و یای قا  ھستند، اھمیت ویژه
را جرم و جنایت تلقی کرده که با توجه به ھا  آن مال؛ و ھرگونه تعدی و تجاوز نسبت به

نوع آن، مجازات مناسب را برای آن در نظر گرفته است تا اینکه امنیت محقق شده و 
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مانع فساد و تجاوز و ظلم شود؛ و با حفظ این ضروریات است که جامعه به رشد و 
 سعادت رسیده و ھر فردی با اطمینان و آرامش و امنیت در آن زندگی خواھد کرد.

 اقسام حقوق
 شود:  حقوق به دو بخش تقسیم می

 نماز است. بعد از توحید و ایمان،ھا  آن ترین حقوقی که بین بنده و الله است و بزرگ -١
ھا  آن ترین  ترین و مھم حقوقی که میان بنده و دیگر مخلوقات است که بزرگ -٢

 خون افراد است.
شود، نماز است و اولین   اولین امری که بنده در قیامت در مورد آن محاسبه می

 ھایی است که ریخته شده؛  شود، خون  امری که در قیامت در مورد آن قضاوت می
ترین گناھان  بزرگ«فرمود:  ج روایت است که رسول الله س مالکاز انس بن  -١

گناه؛ نافرمانی والدین؛ شھادت   کبیره عبارتند از: شرک ورزیدن به الله؛ کشتن انسان بی
 ١؛»دروغ
خون مسلمانی «فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از عبدالله بن مسعود -٢

ی او ھستم، حالل   ت و من فرستادهدھد معبود بر حق جز الله نیس که گواھی می
که دیگری را  نیست مگر در سه مورد: فردی که ازدواج کرده و مرتکب زنا شود، کسی

به ناحق کشته است؛ وآنکه دینش را رھا کرده (مرتد شده) و از جماعت مسلمانان جدا 
 ٢». شده است

 مساوات میان مردم
ی مومنان با ھم یکسان   ه ھمهباشد و در این زمین  خون مومنان با ھم مساوی می

کس بر  نیست. بنابراین ھیچھا  آن که در دیه و قصاص تفاوتی میان  ھستند. چنان
 دیگری برتری ندارد نه در َنَسب و نه در رنگ و نه در جنسیت؛

نَ�ٰ ﴿فرماید:   الله متعال می
ُ
َها ٱ�َّاُس إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكرٖ َوأ ُّ�

َ
وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم َ�ٰٓ�

َ َعلِيٌم َخبِ�ٞ  ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
ْۚ إِنَّ أ  ﴾١٣ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ھا و  شک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ای مردم! بی« ]١٣[الحجرات: 

                                           
 متن از بخاری است.  ؛٨٨؛ مسلم: ٦٨٧١متفق علیه؛ بخاری:  -١
  .؛ متن از مسلم است١٦٧٦؛ مسلم: ٦٨٧٨متفق علیه؛ بخاری:  -٢
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ترین شما نزد الله پرھیزگارترین  ید، ھمانا گرامیھا قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناس قبیله
گاه است شماست، بی  ».گمان الله دانای آ

 حکم قصاص
که جنایت مرتکب شده) رفتاری از جنس عمل  قصاص آن است که با جانی (کسی

 او شود.
الله متعال در برابر ھر جنایتی برای این امت به سه چیز اجازه داده است: قصاص یا 

 بخشیدن؛ گرفتن دیه یا
و از میان این سه افضل آن است که مطابق مصلحت باشد و مفسده موجود را از 
بین ببرد؛ بنابراین اگر مقتضای مصلحت قصاص است، ھمان افضل است و اگر 

باشد، ھمان افضل است و در صورتی که مقتضای   مقتضای مصلحت گرفتن دیه می
 مصلحت، بخشیدن است نیز بخشیدن افضل است.

ھر حالت حکم ھمان است که مصلحت ھمه در آن باشد و شر و شرارت دفع و در 
شود. و چنین نیست که مطلقا بخشیدن افضل باشد؛ بلکه افضل ھمان است که 

سازد. و ما از الله که قصاص و حدود را جھت قلع و قمع شر   مصلحت را محقق می
 واجب کرده، سزاوارتر به بخشش نیستیم.

ِ ُحۡكٗما ﴿ماید: فر  الله متعال می -١ ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

َ
أ

خواھند؟! چه کسی بھتر از الله،  حکم جاھلیت را میھا  آن آیا« ]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠ّلَِقۡو�ٖ يُوقُِنونَ 
 ».کند؟! برای گروھی که یقین دارند، حکم می

نَّ ٱ�َّۡفَس بِٱ�َّۡفِس َوٱۡلَعۡ�َ بِٱلَۡعۡ�ِ َوَ�َتۡبَنا ﴿فرماید  الله متعال می -٢
َ
ٓ أ َعلَۡيِهۡم �ِيَها

َق بِهِۦ َ�ُهَو  ّنِ َوٱۡ�ُُروَح قَِصاٞصۚ َ�َمن تََصدَّ نَّ بِٱلّسِ ذُِن َوٱلّسِ
ُ
ُذَن بِٱۡ�

ُ
نِف َوٱۡ�

َ
نَف بِٱۡ�

َ
َوٱۡ�

 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱ�َّ

َ
ۥۚ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ُ اَرةٞ �َّ ٰلُِمونَ َكفَّ و در « ]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

اسرائیل) مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر   (= بنیھا  آن آن (= تورات) بر
باشد و (نیز)  چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می

آن درگذرد (و ببخشد) آن کفاره (گناھان) او است و ھا را قصاص است. پس ھرکس که از  زخم
 ».ھرکس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند، ستمگر است

ۡجُرهُۥ ﴿فرماید:   الله متعال می -٣
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ۖ َ�َمۡن َ�َفا َوأ ْ َسيَِّئةٖ َسّيَِئةٞ ّمِۡثلَُها ُؤا وََجَ�ٰٓ

 ٰ ِۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱل�َّ ای است ھمانند آن،   و جزای بدی، بدی« ]٤٠[الشوری:  ﴾٤٠لِِم�َ َ�َ ٱ�َّ
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گمان او ستمکاران  پس ھرکس که درگذرد و اصالح (و آشتی) کند، پاداشش بر الله است، بی
 ».را دوست ندارد

 اقسام قتل -٢
 شود: قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطا.  قتل به سه بخش تقسیم می

 قتل عمد -١
اینکه کسی قصد کشتن دیگری کند که از انسان بودن او و حالل عبارت است از 

رود با آن کسی   ای که اغلب گمان می  نبودن ریختن خونش مطلع است و او را با وسیله
 کشد.  بمیرد، می

 حکم کشتن عمدی انسان
ترین گناھان کبیره بعد از شرک  کشتن انسانی از روی عمد و به ناحق از بزرگ

برد.   دست مومن به خون حرامی آلوده نشده، در امان به سر می است. و مادامی که
 شود.  جرم قتل، گناه بزرگی است که موجب مجازات در دنیا و آخرت می

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱۡلقَِصاُص ِ� ٱلَۡقۡتَ�� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ءٞ فَٱّ�َِباُعۢ ٱۡ�ُرُّ بِٱۡ�ُّرِ َوٱۡلَعبۡ  ِخيهِ َ�ۡ
َ
� َ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُۥ ِمۡن أ نَ�ٰ

ُ
نَ�ٰ بِٱۡ�

ُ
ُد بِٱۡلَعۡبِد َوٱۡ�

ّ�ُِ�ۡم َورَۡ�َةٞۗ َ�َمِن ٱۡ�َتَدٰى َ�ۡعَد َ�ٰلَِك  َدآٌء إَِ�ۡهِ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َ�ٰلَِك َ�ۡفِيٞف ّمِن رَّ
َ
 بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ

ِ�مٞ 
َ
اید، در (مورد) کشتگان  که ایمان آورده ای کسانی« ]١٧٨: [البقرة ﴾١٧٨فَلَُهۥ َعَذاٌب أ

(حکم) قصاص بر شما نوشته شده است، آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن (کشته 
شوند). پس اگر کسی از سوی برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی به او بخشیده  می

(ولی مقتول) از راه پسندیده پیروی کند و بھا گردید) باید   شد، (و حکم قصاص تبدیل به خون
(قاتل نیز) به نیکی (دیه) به او بپردازد، این (حکم) تخفیف و رحمتی است از سوی 

 ».پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن (گذشت و عفو) تجاوز کند، او را عذاب دردناکی است

ا �ِيَها َوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ مُّ
َعدَّ َ�ُۥ َعَذابًا َعِظيٗما

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ و ھرکس مؤمنی را از « ]٩٣[النساء:  ﴾٩٣وََغِضَب ٱ�َّ

ماند و الله بر او غضب  روی عمد به قتل برساند، کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه می
 ».سازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است از رحمتش دور می کند و او را می



 ١٤٦٧    باب هفتم: کتاب قصاص

 

از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود: از ھفت گناه ھالک کننده دوری  -٣
شرک ورزیدن به الله، سحر، کشتن «اند؟ فرمود:   کدامھا  آن کنید. گفتند: ای رسول الله

فرار از جھاد و تھمت ِزنا به زنان پاکدامن  گناه؛ رباخواری؛ خوردن مال یتیم،  انسان بی
 ١».خبر از فساد  و بی

 ھای مختلف قتل عمد  صورت
زخمی شود که ویژگی فرورفتن و نفوذ در بدن    چون انسانی با وسیله و ابزاری -١

 را دارد، مانند چاقو، گلوله، دشنه و از این قبیل؛ و در اثر آن بمیرد.
ای   گین مانند سنگ بزرگ یا عصای ضخیم ضربهاینکه به دیگری با چیزی سن -٢

وارد کند یا اینکه او را با ماشینش زیر بگیرد یا دیواری را بر روی او خراب کند. و آن 
 بمیرد.ھا  این شخص در اثر ھریک از

کسی را در شرایطی قرار دھد که رھایی از آن ممکن نباشد مثال او را در آبی  -٣
سوزاند، یا به زندان بیندازد و   در آتش بیندازد که او را میشود، یا   بیندازد که غرق می

 به وی آب و غذا ندھد.
کسی را با طناب یا چیز دیگری خفه کند یا اینکه دھانش را بگیرد و اینگونه  -٤

 سبب مرگ وی شود.
کسی را در گودال شکار شیر بیندازد یا ماری او را نیش بزند یا سگی گاز بگیرد  -٥

 بمیرد.و در اثر آن 
اطالع است یا اینکه او را مجبور به   سمی به خورد دیگری دھد که از آن بی -٦

 خوردن کند. یا اینکه به وی چیزی تزریق کند و وی بمیرد.
 کسی را با سحری که غالبا کشنده است، بکشد. -٧
شود   اینکه دو مرد در مورد دیگری به امری شھادت دھند که باعث قتل وی می -٨

کشته شود و سپس دو شاھد بگویند: عمدا قصد ھا  آن بر اساس شھادت و آن شخص
دو   کشتن او را داشتیم. یا اینکه پس از کشته شدن آن شخص، دروغ بودن شھادت آن

 شوند.  مشخص شود که در اینصورت قصاص می

                                           
 متن از بخاری است.؛ ٨٩ ؛ مسلم:٢٧٦٦ متفق علیه؛ بخاری: -١
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 مجازات قتل عمد
ند قاتل توا  باشد. ولی دم می  شود و آن کشتن قاتل می  با قتل عمد قصاص واجب می

را قصاص کند یا اینکه دیه بگیرد یا اینکه قاتل را ببخشد. و ھریک از این سه وابسته به 
 باشد.  تحقیق مصلحت می

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱۡلقَِصاُص ِ� ٱلَۡقۡتَ�� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ءٞ فَٱّ�َِباُعۢ ٱۡ�ُرُّ بِٱۡ�ُّرِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلعَ  ِخيهِ َ�ۡ
َ
� َ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُۥ ِمۡن أ نَ�ٰ

ُ
نَ�ٰ بِٱۡ�

ُ
ۡبِد َوٱۡ�

ّ�ُِ�ۡم َورَۡ�َةٞۗ َ�َمِن ٱۡ�َتَدٰى َ�ۡعَد َ�ٰلَِك  َدآٌء إَِ�ۡهِ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َ�ٰلَِك َ�ۡفِيٞف ّمِن رَّ
َ
 بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ

ِ�مٞ 
َ
ۡلَ�ِٰب لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ َولَُ�ۡم ِ� ٱلۡقِ  ١٧٨فَلَُهۥ َعَذاٌب أ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ ٰٓ�َ ٞ  ﴾١٧٩َصاِص َحَيٰوة

اید، در (مورد) کشتگان (حکم) قصاص بر شما  که ایمان آورده ای کسانی« ]١٧٩-١٧٨[البقرة: 
شوند). پس اگر کسی از  نوشته شده است، آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن (کشته می

عنی ولی مقتول) چیزی به او بخشیده شد، (و حکم قصاص تبدیل سوی برادر (دینی)اش (ی
بھا گردید) باید (ولی مقتول) از راه پسندیده پیروی کند و (قاتل نیز) به نیکی (دیه)   به خون

به او بپردازد، این (حکم) تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد از 
ای صاحبان خرد، برای شما در  عذاب دردناکی است. وآن (گذشت و عفو) تجاوز کند، او را 

 ».قصاص حیات و زندگی است، باشد که تقوا پیشه کنید
که فردی از  کسی«فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از ابوھریره -٢

(بستگان) او کشته شد، وی (ولِی َدم) بین دو امر اختیار دارد اینکه قصاص کند و قاتل 
 ١».را بکشد، یا اینکه دیه بگیرد (و قاتل آزاد شود)

صدقه دادن از مال «فرمود:  ج روایت است که رسول الله س از ابوھریره -٣
کس در برابر  شود و ھیچ  ه از سوی الله میتر بند کاھد و بخشش باعث عزت بیش  نمی

 ٢».کند  ی او را بلند می  کند مگر اینکه الله متعال مقام و مرتبه الله تواضع نمی

 شروط قصاص نفس
شان معصوم و در امان است عبارتند از:   که خون عصمت خون مقتول؛ کسانی -١

که  ربی یا مرتد یا کسیمسلمان، ذمی، معاھد، مستامن؛ بنابراین اگر مسلمانی فردی ح
پردازد   ای می  مرتکب زنای محصنه شده بود، به قتل برساند، نه قصاصی دارد و نه دیه

                                           
 است. از مسلم ؛ متن١٣٥٥؛ مسلم: ٦٨٨٠متفق علیه؛ بخاری:  -- ١
 ٢٥٨٨ مسلم: -٢



 ١٤٦٩    باب هفتم: کتاب قصاص

 

بلکه با توجه به مصلحت اجرای حکم توسط حاکم و دخالت در امر حاکم، تعزیر 
 شود.  می

قاتل بالغ و عاقل باشد و از روی عمد مرتکب قتل شده باشد. بنابراین حکم  -٢
شود   که به اشتباه مرتکب قتل شده ،اجرا نمی ر مورد کودک، مجنون و کسیقصاص د

 بلکه باید دیه بپردازند.
ی مقتول به ھنگام جنایت ھمچون قاتل باشد به عبارتی در دین مساوی   مرتبه -٣

شود اما کافر در برابر مسلمان کشته   باشند. زیرامسلمان در برابر کافر کشته نمی
کند کافر ذمی باشد یا معاھد یا مستامن یا حربی یا مرتد. و زن در  میشود. تفاوتی ن  می

 شود.  برابر مرد و مرد در برابر زن کشته می
ی   چون یکی از شروط سابق وجود نداشته باشد، قصاص ساقط خواھد شد و دیه

 شود.  مغلظه تعیین می
: نه جز گفتم: آیا کتابی نزد شما ھست؟ گفت س به علی«گوید:   ابوجحیفه می

کتاب الله، قرآن یا دانشی که به مسلمانی داده شده است یا آنچه در این صحیفه است. 
گفتم: در این صحیفه چیست؟ گفت: دیه، آزاد کردن اسیر و اینکه مسلمان در برابر 

 ١».شود  کافر کشته نمی

 شروط اجرای قصاص
 شود: قصاص به سه شرط اجرا می

در صورتی که کودک یا غایب باشد، قاتل زندانی ولِی َدم بالغ و عاقل باشد.  -١
شود تا اینکه ولی دم در صورت کودک بودن، بالغ شود و اگر غایب است، حاضر   می

بخشد که اگر   گیرد یا اینکه می  کند یا دیه می شود. پس از این اگر خواست قصاص می
 مصلحت در بخشیدن باشد، ھمان افضل است.

 مانند  ، منتظر وی نمیمجنون باشداما اگر ولی دم 
ی اولیای مقتول خواھان اجرای قصاص باشند؛ و اگر یکی از اولیای مقتول   ھمه -٢

 شود.  ی مغلظه تعیین می  قاتل را ببخشد، قصاص ساقط شده و دیه
در اجرای حکم قصاص تعدی و تجاوزی متوجه کسی جز قاتل نشود. بنابراین  -٣

شود تا اینکه فرزندش متولد   چون بر زن قصاص واجب شد و حامله بود، قصاص نمی

                                           
 .باشد  میمتن از بخاری  ؛١٣٧٠، مسلم: ١١١متفق علیه؛ بخاری:  -١
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اش تمام شود. اگر کسی برای شیردادن نوزاد باشد، وی   شود و دوران شیرخوارگی
 شود.  زاد به قاتل فرصت داده میشود وگرنه تا پایان مدت شیرخوارگی نو  قصاص می

چون این سه شرط موجود باشند، اجرای قصاص ممکن خواھد بود و اگر حتی یکی 
 وجود نداشته باشد، اجرای قصاص متتفی خواھد بود.ھا  آن از

 مجنونی که مرتکب قتل شود حکم کودک یا
بلکه نخواھد بود و ھا  آن چون کودک یا مجنونی انسانی را بکشند، قصاصی برای

 باشد.  میھا  آن ی  شود. و دیه بر عھده عاقله  واجب میھا  آن کفاره در اموال
که کودک یا مجنونی را به قتل دیگری امر یا تحریک کند و او نیز قتل را  و کسی

که به کودک یا مجنون دستور داده و او را تحریک نموده،  انجام دھد، قصاص بر کسی
 .آمر بوده و غیر مکلفمامور آلت  زیرا ؛شود  واجب می

 حکم شراکت در قتل
چون کسی دیگری را بگیرد و نفر سوم او را عمدا به قتل برساند، قاتل کشته 

دانسته قاتل، مقتول را در این   که او را گرفته دو حالت دارد: اگر می شود. اما کسی  می
دانسته که در   میشود. و اگر ن  رسانده، او نیز به ھمراه قاتل کشته می  حالت به قتل می

شود تا اینکه   صورت قاتل او را خواھد کشت، با به تشخیص قاضی مجازات می  این 
 مجازات وی برای او و دیگران بازدارنده باشد.

 کند  که دیگری را اجبار به قتل می حکم کسی
شود،   کند و مقتول کشته می گناھی اجبار می  که دیگری را به قتل فرد بی کسی

ه ھردو نفر خواھد بود. ھم آنکه اجبار کرده و ھم آنکه اجبار شده؛ و این قصاص متوج
 باشد.  در جھت مصون ماندن خون افراد و قطع شرارت می

ۡلَ�ٰبِ ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ٞ َ�ٰٓأ  ]١٧٩[البقرة:  ﴾َولَُ�ۡم ِ� ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوة

 ».زندگی است ای صاحبان خرد، برای شما در قصاص حیات و و«

 اثبات قصاص
 شود:  قصاص با یکی از دو امر ثابت می

 اعتراف قاتل به قتل. -١
 شھادت دو شاھد عادل به قتل یا قسامه. -٢
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 کیفیت اجرای قصاص
باشد. و این   ی وی واجب می  ی آن بر حاکم یا نماینده  چون قصاص ثابت شود، اقامه

 صاص از حاکم باشند.زمانی است که اولیای مقتول خواھان اجرای ق
شود   ی وی؛ و با آلتی اجرا می  شود مگر با حضور حاکم یا نماینده  و قصاص اجرا نمی

که شمشیر به گردنش زده   که بسیار برنده باشد. چون شمشیر و مانند آن؛ چنان
شود که مقتول را کشته است. مگر زمانی که با   شود یا به ھمان صورتی کشته می  می

انند سم باعث کشته شدن مقتول شده باشد یا اینکه او را با سحر کشته چیزی حرام م
 شود.  صورت مقابله به مثل نمی  باشد که در این

ھای جدید در قصاص افراد، امور ممنوعی را با خود به   اما استفاده کردن از فناوری
ی افراد   هھمراه دارد. بنابراین اجرای قصاص با صندلی برقی، گلوله، اعدام که با شکنج

ھمراه است و نیز خفه کردن با گاز یا تزریق کشنده با استفاده از مخدرات حرام 
باشد. و تطببق شریعت با امر حرام جایز نیست و اولیای مقتول با این امور آرامش   می

 مانند.  کاری باز نمی  یابند و مفسدان از تبه  نمی

ْ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ � َوَمن قُتَِل  َوَ� َ�ۡقتُلُوا ُ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرََّم ٱ�َّ
 ]٣٣[اإلسراء:  ﴾٣٣َمۡظلُوٗما َ�َقۡد َجَعلۡنَا لَِوِ�ِّهِۦ ُسلَۡ�ٰٗنا فََ� �ُۡ�ِف ّ�ِ ٱلَۡقۡتِل� إِنَُّهۥ َ�َن َمنُصوٗر�

وم کشته شود، که مظل و جانی که الله (خونش را) حرام شمرده، جز به حق نکشید و کسی«
خواھی) اسراف  ایم، پس در کشتن (و خون برای ولیش (برای حق قصاص) قدرتی قرار داده

 ».گمان او مورد حمایت است نکند، بی

ُ�ۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۦۖ َولَ�ِن َصَ�ۡ �ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا
ِٰ�ِ�نَ لَُهَو َخۡ�ٞ  و اگر خواستید مجازات کنید، پس چنان مجازات « ]١٢٦[النحل:  ﴾١٢٦ّلِل�َّ

 ».اند و اگر صبر نمایید، مسلمًا آن برای صابران بھتر است کنید که شما را مجازات کرده
را از رسول الله حفظ کردم؛ اینکه ھا  آن گوید: دو چیزند که  شداد بن اوس می -٣

را در ھرکاری مقرر داشته و بدان امر کرده است، پس ھرگاه الله احسان و رفتار نیک 
را ذبح   کسی را کشتید او را به خوبی بکشید و ھرگاه حیوانی را ذبح کردید، به خوبی آن

 ١کنید و باید کاردتان را تیز کنید تا حیوان راحت ذبح شود.

                                           
 ١٩٥٥مسلم:  -١
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 رفتار با جانی ھنگام قصاص
شود.   از آن در مورد جانی اجرا میتر  چون قصاص واجب شد، قصاِص در نفس یا کم

جایز نیست قبل از اجرای قصاص جھت درد نکشیدن جانی، از انواع مخدرات استفاده 
شود زیرا اگر از مواد مخدر استفاده شود، قصاص عادالنه انجام نخواھد شد. چون وی 
بدون ھرگونه مخدری مرتکب قتل یا قطع عضو یا زخمی شدن دیگری شده است. 

شود تا اینکه نتیجه کارش را   بدون استفاده از ھرگونه مخدری قصاص می بنابراین
که با جنایت او درد کشیده درد بکشد و اینگونه مساوات و عدالت  بچشد و مانند کسی

 رعایت شود.
شود، از   اجرا میھا  آن که حد شرعی در مورد و ھمچنین در مورد ھریک از کسانی

نکه از جنایت دست کشیده و درد را بچشد و از جرم و شود. تا ای  مخدرات استفاده نمی
 جنایت دوری کند.

نَزۡ�َا َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱلِۡمَ�اَن ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

ٞس َشِديدٞ 
ۡ
نَزۡ�َا ٱۡ�َِديَد �ِيهِ بَأ

َ
ُ َمن  ِ�َُقوَم ٱ�َّاُس بِٱۡلقِۡسِط� َوأ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس َوِ�َۡعلََم ٱ�َّ

َ قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  هُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱۡلَغۡيِب� إِنَّ ٱ�َّ به راستی که پیامبران « ]٢٥[الحدید:  ﴾٢٥يَنُ�ُ
کتاب (آسمانی) و میزان (عدالت) نازل کردیم. تا ھا  آن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با

کنند و آھن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم  مردم به عدالت قیام
است. و تا الله معلوم بدارد چه کسی نھانی و پنھان (از دیدگان مردم) او و پیامبرانش را یاری 

 ».گمان الله توانای پیروزمند است کند، بی می

 اولیای مقتول
ھاست  ابسته به تصمیم آنولِی دم یا ھمان اولیای مقتول که قصاص یا بخشیدن و

 ی مقتول از مردان و زنان و کوچک و بزرگ؛  ی ورثه  عبارتند از: ھمه
ھا  آن ی  موافق قصاص باشند، قصاص واجب خواھد شد و اگر ھمهھا  آن ی  اگر ھمه

جانی را ببخشد، قصاص ھا  آن جانی را ببخشند، قصاص ساقط خواھد شد. و اگر یکی از
 پذیر نیست. زیرا قصاص تجزیه ؛دیگران نبخشندشود ھرچند   ساقط می

که   اما اگر تالش برای عدم اجرای قصاص و بخشیدن جانی افزایش یابد چنان
احتمال اختالل در امنیت باشد، بخشیدن جانی منوط به بخشش عصبه از مردان و نه 

 باشد.  زیرا دور کردن و دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم می ؛زنان خواھد بود
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 ار دیه قتل عمدمقد
ی واجب در مورد   کنند ھمان دیه  ای که اولیای مقتول در قتل عمد دریافت می  دیه

باشد. و اولیای مقتول   ای در برابر قصاص و به جای آن می  قتل خطا نیست بلکه دیه
تر از آن مطالبه کنند. و  تر و کم توانند با قاتل در مورد آن به توافق برسند و بیش  می
 باشد.  ی مرد می  ی زن نصف دیه  دیه

تر از این مقدار را دریافت  تر یا بیش به اولیای مقتول این اختیار داده شده که کم
 ھاست. زیرا حق با آن ؛را ببخشند  کنند یا اینکه تمام آن

و چون اولیای مقتول از قصاص صرف نظر کنند و خواھان پرداخت دیه شوند، 
شود که برابر است با صد شتر. و دلیل آن رھنمود   ب میی مغلظه از مال جانی واج  دیه

شود.   ھرکس مومنی را عمدا بکشد، به اولیای مقتول سپرده می«نبوی است که فرمود: 
گیرند که برابر است   کشند و اگر بخواھند دیه می  اگر بخواھند او را قصاص کرده و می

اند، سی شتر که چھار   ال شدهبا سی شتر که سه سال را تمام کرده و وارد چھارمین س
سال را تمام کرده باشند و چھل شتر آبستن؛ و در صلح در مورد مقداری مشخص 

 ١».باشد  اختیار دارند و این از جھت تشدید در دیه می

 احکام قتل عمد
که گروھی یک نفر را کشته باشند، ھمگی در برابر آن یک نفر    در صورتی -١

پردازند. و   که قصاص منتفی شود، مجموعا یک دیه می   شوند. و در صورتی  قصاص می
اگر کسی فردی مکلف یا غیر مکلف را به کشتن دیگری دستور دھد که قاتل نسبت به 
حرام بودن آن جاھل باشد و چنین کند، قصاص یا دیه متوجه کسی خواھد بود که 

گاھانه و مطلع از تح ریم قتل، کسی را دستور به قتل داده است. و اگر ماموِر مکلف، آ
 که او را به قتل دستور داده است. بکشد، قصاص و دیه متوجه قاتل خواھد بود نه کسی

مجنون باشد یا یک ھا  آن اگر دو نفر در قتل کسی شرکت داشته باشند و یکی از -٢
نفر مسلمان و دیگری کافر باشد و ھردو در قتل کافری شرکت داشته باشند، قصاص 

ھا  آن باشد و دو نفر دیگری که با  و در حالت دوم متوجه کافر میمتوجه شریک مجنون 
نظر کرده و   شوند. اما اگر اولیای مقتول از قصاص صرف  شرکت داشتند تعزیر می

 باید نصف دیه را بپردازند.ھا  آن خواھان دیه باشند، ھریک از

                                           
 باشد.  می یترمذاز ؛ متن ٢٦٢٦؛ ابن ماجه: ١٣٨٧: ین؛ ترمذَس َح  -١
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محروم  برد از میراث وی  چون قاتل به ناحق کسی را بکشد که از او ارث می -٣
 شود.  می

 حکم قسامه
 گناه؛  َقسامه عبارت است از سوگندھای مکرر در ادعای قتل شخص بی

صورت قسامه چنین است که مقتولی در محلی یافت شود که قاتل وی مشخص 
ای در این زمینه وجود   باشد اما بینه  نیست. و از طرفی شخصی متھم به قتل او می

 گردد.  امه میندارد؛ و قرائن، بر صدق مدعی اق

 شروط قسامه
وجود عداوت و دشمنی قبلی یا اینکه متھم معروف به قتل باشد یا سببی روشن در 
میان باشد مانند درگیری و کشمش میان قاتل و مقتول و ھتک حرمت نسبت به آبروی 

 نظر داشته باشند.  ھم و اینکه اولیای مقتول در ادعای خود اتفاق

 صفت قسامه
ھا  آن نفر از ٥٠وجود داشته باشند، از افراد مدعی آغاز شده و چون شروط قسامه 

شود. اما اگر از   گونه قصاص ثابت می کنند که فالنی قاتل است. و این  سوگند یاد می ٥٠
که  سوگند یاد نکنند، اگر راضی باشند کسانی ٥٠سوگند خوردن خوداری کنند یا اینکه 

صورت متھم از   کند و در این سوگند یاد می ٥٠ادعا شده (مدعی علیھم) ھا  آن در مورد
 اتھام قتل بری خواھد شد.

علیھم ھم   اما اگر ورثه از سوگند خوردن خوداری کنند و به سوگند خوردن مدعی
گناه   پردازد تا اینکه خون فرد بی  المال می  راضی نشوند، حاکم دیه مقتول را از بیت

 پایمال نشود.

 کند  که عمدا خودکشی می حکم کسی
ای انسان خود را بکشد، مرتکب امری حرام شده است؛ و ھرکس عمدا   به ھر وسیله

خود را بکشد مجازات وی جاویدان ماندن در آتش است. و چون دو مسلمان به نیت 
کشتن یکدیگر با شمشیر در برابر ھم قرار بگیرند، قاتل و مقتول ھردو در آتش خواھند 

 بود.
ھرکس خودش را از باالی کوھی «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -١

کند. و   بیندازد و خودکشی کند، برای ھمیشه و جاویدان در آتش جھنم سقوط می
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ھرکس با خوردن سم خودکشی کند برای ھمیشه و جاویدان زھر را در آتش دوزخ در 
و ھرکس با آھنی خودکشی کند، برای  را خواھد نوشید.  دست داشته و جرعه جرعه آن

ھمیشه و جاویدان آن آھن را در آتش دوزخ در دست خواھد داشت و در شکمش فرو 
 ١».خواھد کرد

ھرگاه دو مسلمان (به قصد «گوید از رسول الله شنیدم که فرمود:   ابوبکر می -٢
دوزخ کشتن یکدیگر) با شمشیر در برابر ھم قرار گیرند، قاتل و مقتول ھردو به 

خواھند افتاد. گفتم: ای رسول الله، دلیل دوزخی بودن قاتل معلوم است، اما چرا 
مقتول به دوزخ خواھد افتاد؟ فرمود: به این دلیل که نیز آرزوی کشتن برادر 

 ٢».پروراند  مسلمانش را در سر می

 قاتلی که مرتکب قتل عمد شده است ی  توبه
پذیرد اما   می  اش را   کند الله متعال توبه قاتلی که مرتکب قتل عمد شده؛ زیراتوبه

شود زیرا قصاص حِق مخلوق است. قتلی که از   توبه مانع اجرای مجازات قصاص نمی
گیرد: حق الله؛ حق مقتول؛ حق ولی   روی عمد باشد درواقع سه حق به آن تعلق می

 دم؛
ی خود   کردهکه از   اگر قاتل به اختیار، خود را تسلیم اولیای مقتول کند چنان

ی نصوح نماید، حق الله با توبه   پشیمان باشد و از ترس الله متعال چنین کند و توبه
ساقط خواھد شد؛ و حق ولی با اجرای قصاص یا صلح بر دیه یا بخشیدن قاتل نیز 

ماند که برای   ساقط خواھد شد؛ اما حق مقتول که به ناحق کشته شده باقی می
صاحب حق حاللیت بخواھد که در اینجا غیرممکن است؛ و  بخشیده شدن از آن باید از

 اینگونه تحت مشیت الله خواھد بود که رحمتش ھمه چیز را فراگرفته است.

نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ مِن ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِيَن أ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ

 َ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ نُوَب َ�ِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيمُ  رَّۡ�َةِ ٱ�َّ ای پیامبر « ]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ
اید! از رحمت الله ناامید  (از جانب من) بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف (و ستم) کرده

 ».بخشد، یقینًا او بسیار آمرزنده مھربان است نشوید، ھمانا الله ھمه گناھان را می

                                           
 ؛ متن از بخاری است.١٠٩؛ مسلم: ٥٧٧٨متفق علیه؛ بخاری:  -١
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٠؛ مسلم: ٦٣٦٥متفق علیه؛ بخاری:  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٧٦

 

َ َ�ِِد ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ۡو َ�ۡظلِۡم َ�ۡفَسُهۥ ُ�مَّ �َۡسَتۡغفِرِ ٱ�َّ
َ
َوَمن َ�ۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

َ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما که کار بدی انجام دھد یا بر خویشتن ستم  و کسی« ]١١٠[النساء:  ﴾١١٠ٱ�َّ
 ».د یافتی مھربان خواھ کند، پس از الله آمرزش بطلبد، الله را آمرزنده

 قتل شبه عمد -٢
عبارت است از اینکه شخصی قصد جنایتی را داشته باشد که اغلب با آن جنایت 

شود؛ اما با ارتکاب آن جنایت   شود و نیز زخمی نمی  گناه کشته نمی  انسانی بی
میرد. به عنوان مثال: شخصی   که جنایت در مورد او اتفاق افتاده) می علیه (کسی  مجنی

 ای زده و او بمیرد یا با عصایی کوچک و از این قبیل؛  ه دیگری ضربهبا شالق ب
در این نوع قتل ضربه زدن مقصود بوده و نه کشتن شخص. بنابراین شبه عمد 

 شود و قصاص ندارد.  نامیده می

 حکم قتل شبه عمد
 باشد.  گناه می  قتل شبه عمد حرام است زیرا تعدی و تجاوز در حق انسان بی

خون ھیچ مسلمانی که گواھی «ود روایت است که رسول الله فرمود: از ابن مسع
ی او ھستم، حالل نیست مگر   دھد معبودی بر حقی جز الله نیست و من فرستاده می

که دیگری را به ناحق کشته باشد (نفس در برابر  در سه مورد: پیرمرد زناکار، کسی
 ١».ا ترک گفته است (مرتد)که دینش را رھا کرده و جماعت مسلمانان ر نفس) و کسی

 مجازات قتل شبه عمد
شود. اما قتل عمد کفاره   در قتل شبه عمد و قتل خطا، دیه ھمراه کفاره واجب می

گردد.   ندارد. زیرا گناه آن به دلیل بزرگ بودن، شدت و زشتی آن با کفاره برطرف نمی
 شود؛  ی واجب می  ی مغلظه و کفاره  در قتل شبه عمد دیه

آبستن باشند. زیرا ھا  آن ی مغلظه: عبارت است از صد شتر که چھل نفر از  دیه -١
ی قتل شبه عمد که با شالق و عصا صورت   بدانید که دیه«... رسول الله فرمود: 

 ٢».آبستن باشندھا  آن گیرد، صد شتر است که چھل نفر از  می

                                           
 باشد.  ؛ متن از مسلم می١٦٧٦؛ مسلم: ٦٨٧٨متفق علیه؛ بخاری:  -١
 باشد.  ؛ متن از ابوداود می٢٦٦٨؛ ابن ماجه: ٤٥٤٧صحیح؛ ابوداود:  -٢



 ١٤٧٧    باب هفتم: کتاب قصاص

 

و مھلت پرداخت آن  باشد.  ی عاقله می  پرداخت این دیه یا معادل قیمت آن به عھده
باشد. و برای اولیای مقتول مستحب است که در صورت مصلحت، دیه را   تا سه سال می

 باشد.  ببخشند و از آن صرف نظر کنند اما کفاره برای جانی الزم می
صورت روزه   کفاره: عبارت است از آزاد کردن یک برده مومن؛ و در غیر این -٢

 گرفتن دو ماه پیاپی؛

 احکام قتل دلیل تنوع
شود اما کفاره واجب   در قتل عمد به دلیل وجود قصد تجاوز، قصاص واجب می

 شود.  ی نصوح سبب بخشش آن نمی  نیست زیرا این جرم چنان بزرگ است که جز توبه
شود چون کشتن مقتول ھدف نبوده است. و   و نیز قصاص در قتل خطا واجب نمی

د. و نیز کفاره جھت بخشیده شدن گناه قاتل شو  ی مقتول واجب می  بلکه پرداخت دیه
 گردد.  واجب می

شود زیرا جانی قصد کشتن مقتول را   و نیز در قتل شبه عمد قصاص واجب نمی
باشد. و به دلیل وجود قصد تجاوز،   ی مقتول واجب می  نداشته است بلکه پرداخت دیه

اھل رحمت و یاری ھا  آن ای عاقله است. زیر  دیه مغلظه خواھد بود. و این دیه بر عھده
روز  ٦٠ای مومن یا روزه گرفتن   ھستند و بر جانی الزم است که با آزاد کردن برده

 پیاپی کفاره بپردازد تا گناھش بخشیده شود و نفسش را ادب کند.

ِ ُحۡكمٗ ﴿فرماید:   الله متعال می ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

َ
ا ّلَِقۡوٖ� أ

خواھند؟! چه کسی برای گروھی که  حکم جاھلیت را میھا  آن آیا« ]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠يُوقُِنونَ 
 ».کند؟! یقین دارند بھتر از الله حکم می

 حکم تشریح بدن انسان
به ھنگام ضروت تشریح جسد مرده جایز است تا جرِم رخ داده کشف شده و علت 

شود و نیز حقوق اولیای مقتول در برابر این  مرگ مشخص شود. و حقوق مرده رعایت
 تجاوز محفوظ بماند.

ھمچنین ھنگام نیاز و ضرورت تشریح جسد کفار برای کشف بیماری و آموزش در 
 باشد.  ی پزشکی جایز می  حوزه



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٧٨

 

 حکم ترور
ی فریبکارانه رخ دھد. یا   عبارت است از قتلی که از روی عمد، تجاوز و به شیوه

باشد که مقتول نسبت به خیانت قاتل خود را در امان ببیند. به  اینکه در شرایطی
عنوان مثال کسی مقتول را فریب داده و او را به مکانی خلوت برده و سپس او را 

کشد تا اینکه قاتل را رسوا  کشد یا اینکه اموالش را به زور تصاحب کرده و او را می می
 نکرده و حقش را مطالبه نکند.

شود،   با نیرنگ، از گناھان کبیره است که در آن قاتل کشته می چنین قتلی ھمراه
شود و در آن نه بخشش   مسلمان باشد یا کافر؛ و بر اساس حد و نه قصاص کشته می

شود و نه بخشیدن وی صحیح است و در آن اختیاری برای اولیای مقتول   پذیرفته می
 نیست.

ا �ِيَها َوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤمِ ﴿فرماید:   الله متعال می َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ ٗنا مُّ
َعدَّ َ�ُۥ َعَذابًا َعِظيٗما

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ھرکس مؤمنی را از «و  ]٩٣[النساء:  ﴾٩٣وََغِضَب ٱ�َّ

ماند و الله بر او غضب  روی عمد به قتل برساند، کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه می
 ».سازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است او را از رحمتش دور میکند و  می

و ھرکس خود را از دست ظالم نجات دھد و این منجر به کشته شدن ظالم یا آسیب 
که از  ی او نیست زیرا ظالم متجاوز بوده است و نه کسی  ای بر عھده  دیدن وی شود، دیه

اھی بر او خواھد بود و نه قصاص متوجه او کند. و در این صورت نه گن  جانش دفاع می
 خواھد شد.

ھرکس «گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود:   از سعید بن زید روایت است که می
برای دفاع از مالش کشته شود، شھید است، ھرکس برای دفاع از دینش کشته شود، 

دفاع  شھید است و ھرکس برای دفاع از جانش کشته شود شھید است و ھرکس برای
 ١». اش کشته شود، شھید است  از خانواده

 قتل خطا -٣
عبارت است از اینکه کسی عملی را انجام دھد که در آن اختیار دارد و امری مباح 
است مثال به سمت شکار یا ھدفی شلیک کند اما بدون ھیچ قصد و غرضی گلوله به 

 گناھی اصابت کرده و در اثر آن کشته شود.  انسان بی

                                           
 باشد.  ؛ این متن ترمذی می١٤٢١؛ ترمذی: ٤٧٧٢صحیح؛ ابوداود:  -١



 ١٤٧٩    باب هفتم: کتاب قصاص

 

آید و   ی قتل خطا به شمار می  مِد کودک و مجنون و قتل به سبب، در زمرهو قتل ع
 شود.  بدان ملحق می

 اقسام قتل خطا
 قتل خطا به دو گونه است:

باشد. و آن   ی عاقله می  ای که قاتل باید کفاره پرداخت کند و دیه به عھده  الف) گونه
ن جنگ یا اینکه مقتول از عبارت است از قتل مومن از روی خطا و اشتباه در میدا

ی مخففه بر   صورت دیه  عھد و پیمان است. در اینھا  آن کافرانی باشد که بین ما و
 باشد.  ی عاقله خواھد بود و کفاره متوجه جانی می  عھده
دیه مخففه: عبارت است از صد شتر؛ و دلیل آن روایت عمرو بن عاص است که  -١

ی صد شتر قضاوت نمودند. صد شتر که سی نفر   هرسول الله در مورد قتل خطا به دی«
ھا  آن نفر ١٠ساله و   سهھا  آن ی دو ساله و سی نفر  مادهھا  آن ساله، سی نفر  آن یک

 ١». شترھای نر دو ساله باشند
باشد. و مھلت پرداخت آن تا   ی عاقله می  این دیه یا قیمت آن در ھر زمانی به عھده

 ی مرد است.  زن نصف دیهی   باشد و دیه  سال می  سه
صورت روزه گرفتن دوماه   باشد و در غیر این  ای مومن می  کفاره: آزاد کردن برده -٢

باشد. و کفاره از مال جانی خواھد بود تا اینکه موجب بخشش گناھی شود که   پیاپی می
نظر   مرتکب شده است. و برای اولیای مقتول مستحب است که از دریافت دیه صرف

نزد الله محفوظ ھا  آن را ببخشند، اگر در بخشیدن مصلحت است. و پاداش  و آنکرده 
شود اما کفاره بر جانی الزم   است. بنابراین اگر اولیای مقتول دیه را ببخشند، ساقط می

 باشد.  می
ب) قتل خطایی که فقط کفاره دارد. و آن عبارت است از اینکه مسلمانی مسلمانانی 

ھستند با این تصور که آنان ھم از کافران ھا  آن و در سرزمین را بکشد که بین کفار
نخواھد بود. بلکه باید کفاره بپردازد: ھا  آن ی قاتل  ای بر عھده  صورت دیه  ھستند. در این
 صورت روزه گرفتن دو ماه پیاپی.  ای مومن و در غیر این  آزاد کردن برده

ن َ�ۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِ�َّ َخَ� َوَما َ�َن لُِمۡؤمِ ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ۚ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤِمًنا  ٔٗ ٍن أ ا

ْۚ فَإِن َ�َن ِمن قَوۡ  ٔٗ َخَ�  قُوا دَّ ن يَصَّ
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِ�َّ

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ ٍ� ا َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ

                                           
 باشد.  از ابوداود می ؛ متن٢٦٣٠؛ ابن ماجه: ٤٥٤١حسن؛ ابوداود:  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٨٠

 

ۡؤِمَنةٖ� �ن َ�َن ِمن قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َو�َۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞق َعُدّوٖ لَُّ�ۡم وَُهَو ُمۡؤِمٞن َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ 
ۡؤِمنَةٖ� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابِعَ  ۡهلِهِۦ َوَ�ۡرِ�ُر َرَ�بَةٖ مُّ

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡ�ِ تَۡو�َٗة فَِديَةٞ مُّ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما ِۗ َوَ�َن ٱ�َّ ھیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را « ]٩٢[النساء:  ﴾٩٢ّمَِن ٱ�َّ
که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند،  به قتل برساند، مگر از روی اشتباه و خطا؛ و کسی

ببخشند، ھا  آن بھایی به خانواده او بپردازد، مگر اینکه  باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون
ان شما ھستند؛ ولی او مؤمن بوده، باید (قاتل) یک پس اگر (مقتول) از قومی باشد که دشمن

پیمانی بر قرار است، ھا  آن برده مؤمن را آزاد کند و اگر (مقتول) از قومی باشد که میان شما و
بھایی به خانواده او بپردازد و (نیز) یک برده مؤمن را آزاد کند و ھرکس که   باید خون

ای از جانب الله است و الله  ه بگیرید، این توبهای) نیافت، پس دو ماه پی در پی روز (برده
 ».دانای حکیم است

 ی مرده  حکم به جای آوردن قضایی روزه
ی   ی دو ماه پیاپی به عنوان کفاره  ی واجب رمضان یا روزه  که بمیرد و روزه کسی

 ی او باشد، از دو حالت خارج نیست:  ی نذر بر عھده  قتل خطا یا ظھار و ... یا روزه
که با وجود توانایی روزه نگرفته باشد، پس از مرگش ولی یا اولیای او    در صورتی -١

باشد،   ی کفاره که پشت سر ھم می  صورت که روزه  گیرند به این  به جای وی روزه می
بین خود تقسیم کرده و مثال روز اول را فردی و روز دوم را دیگری و به ھمین ترتیب 

 ی کفاره به پایان رسد.  روزهگیرند تا اینکه   روزه می
که به دلیل بیماری یا مانند آن از روزه گرفتن معذور بوده، به جای   در صورتی  -٢

آوردن قضایی روزه به جای او الزم نیست و ھمچنین نیازی به غذا دادن فقرا در برابر 
 ھا نیست.  این روزه
ای بر   رکس بمیرد و روزهھ«المومنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود:   از ام

 ١».گیرد  ی او باشد، ولی او به جایش روزه می  عھده

 باشد  ی انسان می  ی عاقله  آنچه به عھده
 باشد.  ی عاقله و کفاره به عھده قاتل می  در قتل شبه عمد و قتل خطا، دیه بر عھده

شان و از   غایبی انسان عبارتند از عصبه مذکر، نزدیک و دورشان، حاضر و   عاقله
 باشد.  شود و شامل اصول شخص و نه فروع وی می  آغاز میھا  آن ترین  نزدیک

                                           
 ١١٤٧ ؛ مسلم:١٩٥٢ :یه؛ بخاریمتفق عل -١
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تر از نفس را عاقله  سوم در کم  تر از یک ی بیش  ی قتل شبه عمد و خطا و نیز دیه  دیه
 پردازد.  می

 پردازد  را نمی  ی عاقله نیست و آن  آنچه به عھده
ی برده چه جانی باشد یا   ردازد و نیز عاقله دیهپ  ی قتل عمد را عاقله نمی  دیه

ی   سوم مانند دیه  تر از یک ی کم  پردازد. و نیز دیه  که جنایت بر او رخ داده نمی کسی
 ی عاقله نخواھد بود.  دندان و صلح و اعتراف، به عھده

که دینش  ی غیر مکلف، زن، فقیر و کسی  ای بر عھده  ی شخص، دیه  و در میان عاقله
 باشد.  با دین جانی مخالف است، نمی

 تر از نفس جنایت کم -٢
عبارت است از ھر نوع اذیت و آزاری که از سوی دیگری متوجه انسان شود و منجر 

 به مرگ وی شود.
 ھا: حکم تعدی و تجاوز نسبت به اعضای بدن با زخمی کردن یا قطع آن

ست. بنابراین اگر این بر ھر انسانی تعدی و تجاوز ناحق نسبت به دیگری حرام ا
تجاوز عمدی باشد، مجازات آن قصاص است و اگر عمدی نباشد و مصداق خطا و شبه 

 باشد.  عمد باشد، مجازات آن پرداخت دیه می
شود، با ھمان شرایط در مورد   و با ھمان شرایطی که جانی در برابر نفس قصاص می

س آن شرایط را نداشته شود. و ھرک  قطع عضو و ھرگونه زخم و جراحتی قصاص می
 شود.  باشد، قصاص نمی

بنابراین موجب قصاص در اعضا و جوارح و ھرگونه زخم و جراحت ھمان موجب 
باشد و آن عبارت است از عمدی بودن آن؛ لذا در خطا و شبه عمد   قصاص در نفس می

 گیرد.  دیه تعلق میھا  آن قصاص نیست بلکه به
گوید: پس رسول الله به   ه روایت است که میاز جابر در بیان صفت حج رسول الل

خون شما و اموال شما «آمد و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: » عرنه«وسط وادی 
الحجه) و در این   بر شما حرام است. ھمانند حرمت این روز (عرفه) در این ماه (ذی

 ١».شھر (مکه) شما

                                           
 ١٢١٨ مسلم: -١
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 تر از نفس اقسام قصاص در کم
تر از قتل نفس باشد، قصاص در آن به دو نوع  گیرد و کمچون جنایتی عمدا صورت 

 باشد:  می

 قصاص در اعضا و جوارح -١
در این نوع چشم، بینی، گوش، دندان، پلک چشم، لب، دست، پا، انگشت، کف 

شود. چشم در   ھا و... ھریک در برابر مانند آن قصاص می  دست، آلت تناسلی، بیضه
 ن و به ھمین ترتیب.برابر چشم، دندان در برابر دندا

نَّ ٱ�َّۡفَس بِٱ�َّۡفِس َوٱلَۡعۡ�َ بِٱلَۡعۡ�ِ ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ٓ أ َوَ�َتۡبَنا َعلَۡيِهۡم �ِيَها

َق بِهِۦ َ�ُهَو  ّنِ َوٱۡ�ُُروَح قَِصاٞصۚ َ�َمن تََصدَّ نَّ بِٱلّسِ ذُِن َوٱلّسِ
ُ
ُذَن بِٱۡ�

ُ
نِف َوٱۡ�

َ
نَف بِٱۡ�

َ
َوٱۡ�

اَرةٞ  ٰلُِمونَ َكفَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱ�َّ

َ
ۥۚ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ُ و در « ]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥�َّ

اسرائیل) مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر   (= بنیھا  آن آن (= تورات) بر
باشد و (نیز)  ندان میچشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر د

ھا را قصاص است. پس ھرکس که از آن درگذرد (و ببخشد) آن کفاره (گناھان) او است و  زخم
 ».ھرکس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند؛ ستمگر است

 شروط قصاص در اعضا و جوارح
 گناه باشد؛  که جنایت بر او واقع شده بی کسی -١
 شود؛  باشد بنابراین مسلمان در برابر کافر قصاص نمی در دین با جانی یکسان -٢
 جانی مکلف باشد؛ -٣
 جنایت عمدی باشد. -٤

 شود:  چون این شروط محقق شود، با وجود شروط ذیل قصاص اجرا می
ایمن بودن از حیف و ظلم و تجاوز در قصاص؛ به این معنا که قطع از مفصل یا  -١

 مشخصی دارد.از جایی صورت گرفته باشد که حد 
یافته است مانند قطع   پزشکی جدید به تکنولوژی قطع اعضا از غیر مفصل دست

ھا   ساعد، ساق و نیز بدون ھرگونه تجاوزی و تعدی در شکستن ساق یا شکستن دندان
 شود.  ای که مساوات و ممائله در قصاص رعایت می  گونه  کند. به  چنین عمل می
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شود. و دست   براین چشم در برابر چشم قصاص میمماثله در اسم و موضع؛ بنا -٢
تر در برابر انگشت   شود. و نیز انگشت بزرگ  راست در برابر دست چپ قصاص نمی

 شود. و به ھمین ترتیب.  تر قصاص نمی  کوچک
مساوات در صحت و سالم بودن و کمال؛ بنابراین دست یا پای سالم در برابر  -٣

و نیز چشم سالم در برابر چشم کور قصاص  شود.  دست یا پای فلج قصاص نمی
شود اما بر عکس این مساله صادق است (به این معنی که عضو ناقص در برابر عضو   نمی

ی سالم و ناقص) محاسبه   شود.) و َارش (پرداخت تفاوت بھای دیه  سالم قصاص می
 شود.  نمی

شوند، قصاص ھا محقق شود، اجرای قصاص جایز است و اگر محقق ن  چون این شرط
 شود.  ساقط خواھد شد و دیه تعیین می

 ھا  قصاص در زخم و جراحت -٢
چون کسی عمدا موجب زخمی شدن و جراحت برداشتن دیگری شود، منجر به 

 شود.  قصاص می

 شروط قصاص در زخم و جراحت
ھایی الزم است که برای وجوب   برای وجوب قصاص در زخم و جراحت ھمان شرط

باشد. البته با رعایت اجرای قصاص بدون ھرگونه تعدی و تجاوز؛ و   قصاص در نفس می
رسد مانند موضحه؛ و آن عبارت است از   این در مورد زخمی است که به استخوان می

رسد، مانند سر، ران، ساق و...؛ و اگر اجرای   ھر زخمی که در بدن به استخوان می
نبود، قصاص ساقط شده و دیه قصاص بدون رعایت عدالت و عدم تعدی و تجاوز ممکن 

 شود.  تعیین می
در مورد جراحتی که در شکم انسان ایجاد شده، قصاصی وجود ندارد مگر در 
مواردی که قصاص آن بدون تعدی و تجاوز و سرایت آن به باقی اعضا باشد و مانند 

 علیه ایجاد گردد.  زخم مجنی

 بخشیدن قصاص
خشیده شده و در برابر آن دیه دریافت ھا ب  مستحب است که قصاص در اعضا و زخم

که مصلحت   شود. و در صورتی   شود؛ البته اگر مصلحت با بخشیدن محقق می
شود، عفو و بخشش آن و عدم دریافت دیه افضل است. و ھرکس ببخشد و   محقق 
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اصالح ایجاد کند، اجر و پاداش وی با الله است و مستحب است که بخشش از صاحب 
 د.قصاص خواسته شو

از انس بن مالک روایت است: ھیچ قصاصی نزد رسول الله مطرح نشد مگر اینکه به 
 ١بخشیدن آن امر نمود.

 سرایت جنایت
شود. بنابراین اگر   تر از آن می سرایت جنایت شامل قصاص یا دیه در نفس و کم -١

انگشتی قطع شود و این منجر به قطع دست شخص شود، قصاص در دست واجب 
 شود.  علیه شود، قصاص واجب می  اگر جنایت منجر به مردن مجنیشود. و  می

چون جانی در اجرای حدی چون شالق یا حد سرقت و مانند آن یا در قصاص  -٢
 شود.  ی وی از بیت المال پرداخت می  ھا بمیرد، دیه  در اعضا و یا جراحت

اجرا  علیه  قصاص عضوی از اعضا یا جراحتی مشخص، تا بھبود یافتن مجنی -٣
رود جنایت به بدن وی سرایت کند؛ ھمچنین در برابر آن   شود. زیرا احتمال آن می  نمی

 رود.  شود تا بھبود یابد، زیرا احتمال سرایت آن به سایر بدن می  دیه خواسته نمی
علیه از قصاص آن در گذرد، اما پس از   چون انگشتی عمدا قطع شود و مجنی -٤

علیه سرایت کند و بخشش در عوض ھیچ   بدن مجنی بخشش، جنایت به کف دست یا
ای؛ و اگر بخشش در برابر مالی بوده   چیزی نبوده باشد؛ نه قصاصی خواھد بود و نه دیه

 ی مقدار سرایت شده خواھد بود.  علیه دیه  باشد، در صورت سرایت جنایت، برای مجنی

 مساوات در حقوق
الق یا سیلی بزند، از وی قصاص چون کسی دیگری را عمدا با دست یا عصا یا ش

علیه داشته است. بنابراین   شود که با مجنی  شود. و با جانی ھمان رفتاری می  گرفته می
خورد؛ و این قصاص ضربه در ھمان جایی خواھد بود که   در برابر سیلی، سیلی می

 علیه  جانی زده است و با آلتی که جنایت مرتکب شده یا مثل آن؛ مگر اینکه مجنی
 ببخشد.

ْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡ�َتَدٰى ﴿فرماید:   الله متعال می َ�َمِن ٱۡ�تََدٰى َعلَۡيُ�ۡم فَٱۡ�َتُدوا
َ َمَع ٱلُۡمتَّقِ�َ  نَّ ٱ�َّ

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ُقواْ ٱ�َّ ماه حرام در برابر ماه « ]١٩٤[البقرة:  ﴾١٩٤َعلَۡيُ�ۡمۚ َوٱ�َّ

                                           
 ٢٦٩٢ماجه:  ؛ ابن٤٤٩٧ داوود: ابو یح؛صح -١
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قصاص است، پس ھرکس تعدی و تجاوز کرد،  ھا) دارای حرام است و حرمت (شکنی
گونه که بر شما تعدی کرده؛ بر او تعدی کنید و از الله بترسید و بدانید که الله با   ھمان

 ».پرھیزگاران است

 دارد  که پرده از اسرار مردم بر می حکم کسی
او را کور ھا  آن ای بپردازد و  ی گروھی به جاسوسی در خانه  که بدون اجازه کسی

 که باعث کور شدن وی شده گناھی نیست. کنند، نه دیه دارد و نه قصاص؛ و بر کسی
ی تو به   اگر شخصی بدون اجازه«از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود: 

ای زدی و چشمش را کور کردی، بر تو   ی تو) نگاه کرد و او را با سنگریزه  (درون خانه
 ١».گناھی نیست

 اھدای خون
اھدای خون به ھنگام ضرورت و نیاز و به قدر نجات بیمار از ھالکت و عدم  -١

جایگزینی برای آن مباح است. و این زمانی است که پزشک متخصص تشخیص دھد. و 
که از او خون گرفته  احتمال مفید بودن این عمل باال باشد و ضرری متوجه کسی

 شود نباشد و با رضایت کامل وی ھمراه باشد.  می
 ه متعال در پی یاری بنده است مادامی که بنده در پی یاری برادرش باشد.الل
داری خون در بانک خون برای مواقع ضروری و ضررھای احتمالی جایز   نگه -٢

 ھای خاص و زمان جنگ و ھنگام تولد و...  است. مانند حوادث ناگھانی و بیماری

ِ ﴿فرماید:   الله متعال می ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ  َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ

تردید، الله  بی] زیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

                                           
 .باشد  یم ی؛ متن از بخار٢١٥٨ ؛ مسلم:٦٩٠٢: یبخار یه؛متفق عل -١
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 دیه -٣
 احکام دیه -١

ی او داده   علیه یا ورثه  دیه: عبارت است از مالی که به سبب جنایت جانی به مجنی
 شود.  می

 اقسام دیه
ی اعضا، دیه   ی نفس، دیه  شود: دیه دیه با توجه به جنس آن به سه بخش تقسیم می

ی   خود عامل باشد یا اینکه سبب باشد، باید دیهمنافع؛ و ھرکس جان انسانی را بگیرد، 
را بپردازد. بنابراین چون دو نفر عامل کشته شدن کسی باشند. باید ھردو دیه را   آن

 بپردازند.
و اگر در جنایتی ُمسبب و مباشر شرکت داشته باشند، مسئولیت جنایت و عواقب 

 است: باشد. مگر در سه حالت که مسبب مسئول  آن متوجه مباشر می
که امکان ضامن بودن مباشر وجود نداشته باشد مثال چون شخصی   در صورتی  -١

 دیگری را که بر دوش دارد در دام شیر بیندازد و شیر او را بخورد.
زمانی که امکان ضامن بودن مباشر به دلیل عدم تکلیف وی وجود نداشته  -٢

سی ضامن جنایت است که صورت ک  باشد. مثال مباشر کودک یا مجنون باشد. در این
 آنان را بدان دستور داده است.

چون مباشرت در عملی متکی به سببی باشد که عمل به آن شرعا جایز است.  -٣
که گروھی در مورد فردی به امری شھادت دھند که موجب کشته شدن وی   چنان

 شود. اما پس از کشته شدن وی از شھادت و  کشته میھا  آن شود و با شھادت  می
گویند، ما عمدا با این شھادت در پِس قتل او بودیم. در   گردند و می  گواھی خود باز می

 صورت شھود ضامن قتل وی ھستند.  این

 حکم دیه
که جان انسانی را گرفته باشد، چه مباشر باشد یا سبب، واجب  دیه بر ھرکسی

ل باشد یا مجنون، سال، عاق  کند که جانی کودک باشد یا بزرگ باشد. و تفاوتی نمی  می
عمدا مرتکب آن شده باشد یا از روی خطا و اشتباه؛ و یکسان است که مقتول مسلمان 

 باشد یا مستامن یا معاھد؛
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بنابراین چون جنایت از روی عمد صورت گرفته باشد، دیه از مال جانی واجب 
اگر  نظر کنند. و  شود و این زمانی است که اولیای مقتول از قصاص به دیه صرف  می

سال واجب   ی جانی در مدت سه  جنایت از نوع شبه عمد یا خطا باشد، دیه بر عاقله
 شود.  می

ن َ�ۡقتَُل ُمۡؤِمًنا إِ�َّ َخَ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ۚ َوَمن َ�تََل  ٔٗ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٍن أ ا

ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ  ٔٗ ُمۡؤِمًنا َخَ�  ْۚ ا َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ قُوا دَّ ن يَصَّ
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِ�َّ

َ
 ]٩٢[النساء:  ﴾َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ

که  ھیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر از روی اشتباه و خطا؛ و کسی«
بھایی به خانواده   مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون

ببخشند، پس اگر (مقتول) از قومی باشد که دشمنان شما ھستند؛ ھا  آن اینکه او بپردازد، مگر
ولی او مؤمن بوده، باید (قاتل) یک برده مؤمن را آزاد کند و اگر (مقتول) از قومی باشد که 

بھایی به خانواده او بپردازد و (نیز) یک برده   پیمانی بر قرار است، باید خونھا  آن میان شما و
ای) نیافت، پس دو ماه پی در پی روزه بگیرید، این  اد کند و ھرکس که (بردهمؤمن را آز

 ».ای از جانب الله است و الله دانای حکیم است توبه
که فردی از (بستگان) او  و کسی«از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

یه مختار کشته شد، او (ولی دم) بین انتخاب یکی از این دو: قصاص یا گرفتن د
 ١».است

 ھای وجوب دیه  حالت
 شود:  ھای زیر تعیین می  دیه در یکی از حالت

 چون ولی دم به پرداخت دیه رضایت دھد.
 چون قصاص بخشیده شود.

 چون جانی بمیرد.
نفر را بکشد، در برابر چھار نفر مسئول خواھد بود. چون  ٤بنابراین اگر جنایتکار 

شود و به سه مقتول   خواھان قصاص باشد، جانی قصاص میاولیای دم یکی از چھار نفر 
باشد. و در   حق جدا از دیگری میھا  آن گیرد. زیرا برای ھریک از  دیگر سه دیه تعلق می

شود و ھریک که خواھان قصاص   این مورد ابتدا از اولین مقتول به ترتیب آغاز می
 گردد.  نبودند، دیه تعیین می

                                           
 .باشد ؛ متن از مسلم می١٣٥٥: مسلم؛ ٦٨٨٠ی: بخار یه؛متفق عل -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٤٨٨

 

 دیه قتل خطا
ل از روی خطا و اشتباه مرتکب قتل شده باشد، مثال با وسایل سنگین چون قات -١

حمل و نقل: قطار، کشتی، ھواپیما، اتوبوس؛ پرداختن دیه در عوض ھریک از مقتولین 
بر او الزم است. زیرا حقوق ھا  آن ی  باشد. و یک کفاره در برابر ھمه  بر وی واجب می

سوی ھریک از مقتولین با آزاد کردن برده  الله بر مبنای تسامح است و کفاره دادن از
یا روزه گرفتن، مشقت و دشواری به ھمراه دارد. و مشقت و دشواری در امری باعث 

 شود.  گیری در آن می  آسان
ای رخ دھد، دیه و   چون به سبب اشتباه فردی دیگر یا تعدی و تجاوز وی حادثه -٢

 کفاره متوجه آن فرد خواھد بود.
ای رخ دھد و   قدرت و نیرویی که توانایی دفع آن نباشد، حادثهاگر به سبب  -٣

ی او نخواھد   ای بر عھده  جانی با رعایت احتیاط در آن معذور باشد، نه دیه و نه کفاره
المال وارث   شود. زیرا بیت  شدگان می  ی کشته  المال متحمل پرداخت دیه  بود و بیت

ھای چیزی کسی   دار خسارت  بق قاعده، عھدهکسانی است که وارث ندارند. و در واقع ط
باشد. و قاضی طبق بررسی شھادت شھود و  است که منفعت آن چیز برای او می

 کند.  ھای دریافتی به این مساله حکم می گزارش

 باشند  سانی متحمل پرداخت دیه میچه ک
 دار پرداخت دیه ھستند:  سه نفر عھده

قتل عمد شود و اولیای مقتول از قصاص به قاتل: و این زمانی است که مرتکب  -١
 نظر کنند.  دیه صرف

 باشد.  عاقله: دیه در قتل شبه عمد و قتل خطا بر عاقله واجب می -٢
 پردازد:  ھای زیر دین و دیه را می  بیت المال: بیت المال در حالت -٣
ذاشته ی او باشد و مالی از خود به جای نگ  چون مسلمانی بمیرد و َدینی بر عھده -

ی آن بدھی وی پرداخت شود و نیز ورثه از پرداخت آن ناتوان باشند،   باشد که به وسیله
 باشد.  ی ولی امر می  صورت پرداخت آن از بیت المال بر عھده  در این
ی جانی توانگر نباشند،   چون کسی در قتل خطا یا شبه عمد کشته شود و عاقله -

شود و اگر جانی فقیر باشد، از بیت المال پرداخت   صورت دیه از جانی گرفته می  در این
 شود.  می
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که در ازدحام و طواف و مانند  ھر مقتولی که قاتل وی مشخص نباشد مانند کسی -
 شود.  ی وی از بیت المال پرداخت می  آن کشته شود، دیه

چون قاضی به قسامه حکم کند و ورثه از سوگند خوردن خودداری کنند و به  -
 پردازد.  ی مقتول را از بیت المال می  دعی علیه ھم راضی نشوند، قاضی دیهسوگند م

ی وظایف وی   چون دیه در اثر تشخیص اشتباه قاضی در آنچه در محدوده -
 باشد، واجب گردد.  می

 بخشیدن دیه
ی او باشد که جز با   ی دیگری بمیرد و َدینی بر عھده  چون شخصی به وسیله

صورت بخشیدن دیه جایز نیست زیرا َدین   خت نیست، در ایندریافت دیه قابل پردا
پروا و   ی مرده نبود، اگر جانی از افراد بی  باشد. و اگر دینی بر عھده  مقدم بر میراث می

ی مقتول   جسور بود، نبخشیدن دیه بھتر است و اگر از این دسته افراد نیست؛ زیراورثه
علیه   در مورد مجنیھا  آن که از حق کس جایز نیست نباشند، برای ھیچ ١اھل رشد

نظر کنند. و اگر اھل رشد ھستند، در این حالت و در صورت تحقق مصلحت،   صرف
 بخشیدن افضل است.

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ﴿فرماید:   الله متعال می
ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در حقیقت، « ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از فحشا و  الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت

 آنچه دیه ندارد
ن پادشاه رعیتش را ادب کند یا اینکه پدر فرزندش را یا معلم، شاگردش را ادب چو

باشد. و   روی کند، ضامن آنچه در تنبیه تلف شده نمی  کند و در این امر اسراف و زیاده
ھرکس شخصی را برای حفر چاھی یا باال رفتن از درخت اجاره کند و آن شخص چنین 

و را اجاره کرده و بدین امر دستور داده، ضامن که ا کند و در اثر آن بمیرد، کسی
 نخواھد بود.

                                           
 ... باشند.سفیه و محجور و  -١
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 اقسام دیه -٢

 ی نفس  دیه -١
 ١٠٠٠گوسفند یا  ٢٠٠٠گاو یا  ٢٠٠شتر یا  ١٠٠باشد:   دیه نفس از شش جنس می

 لباس. ٢٠٠درھم نقره یا  ١٢٠٠٠مثقال طال یا 
 طال؛ گرم ٤٢٥٠و مثقال ھمان دینار است و ھزار دینار طال برابر است با 

 اصل دیه مرد مسلمان
اصل در دیه شتر است و اجناس دیگر در ھنگام گرانی شتر یا عدم دسترسی به آن 

 باشند.  جایگزین آن می
باشد و اگر شتر گران بود، جایگزین آن از   ی مرد مسلمان صد شتر می  اصل دیه

پرداخت شود، اجناس دیگر خواھد بود. و چون به جای شتر اجناس دیگر به عنوان دیه 
ی دیه با آن موافق باشد. ولِی امر اختیار دارد از میان اجناس   باید دریافت کننده

مختلف دیه، آنچه مصلحت در آن است و برای مردم میسر است، انتخاب کند. از عمر 
بدانید که قیمت شتر گران شده «بن خطاب روایت است که در ایراد خطبه فرمود: 

عمر برای صاحبان طال، ھزار دینار، برای صاحبان نقره،  گوید: پس  است. راوی می
گوسفند  ٢٠٠گاو، برای گوسفندداران  ٢٠٠دوازده ھزار درھم نقره، برای صاحبان گاو، 

لباس شامل ازار و ردا به عنوان دیه مشخص نمود. و  ٢٠٠و برای صاحبان لباس، 
 ١کرد.ی زمان رسول الله رھا   ی اھل ِذمه را به ھمان اندازه  دیه

 ی زن مسلمان  دیه
باشد. و   ی مرد می  ی زن مسلمان چون در قتل خطا کشته شود، نصف دیه  دیه

ی اعضا و جوارح و جراحات زن نصف دیه مرد مسلمان و جراحات وی   ھمچنین دیه
 باشد.  می

گوید: عروه بارقی با این پیام از محضر عمر نزد من آمد   از شریح روایت است که می
استخوان ھا  آن ھایی که در اثر  ھای مردان و زنان در باب دندان و زخم  تکه جراح
ی زن   دیهھا  این تر از  ھایی بزرگ  شود، (موضحه) یکسان است. اما در جراحت  کشف می
 ٢».باشد  ی مرد می  نصف دیه

                                           
 ١٦١٧١ :یھقی؛ ب٤٥٤٢ سن؛ ابو داوود:ح -١
 ٢٧٤٨٧ ف:صندر الم یبةش یابن اب یح؛صح -٢
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 ی کفار  مقدار دیه
ی   ر باشد، دیهپرست یا از دیگر اصناف کفا  کافر چه اھل کتاب باشد یا مجوس یا بت

باشد.   ی زن مسلمان می  ی زن کافر نصف دیه  ی مرد مسلمان و دیه  مرد کافر نصف دیه
ی اعضا و جوارح یا جراحت و زخم؛ و تفاوتی   ی نفس باشد یا دیه  یکسان است که دیه

 کند که قتل از نوع عمد یا خطا باشد. نمی
کتاب پس از بعثت رسول الله به  باشند. زیرا اھل  کافر میھا  آن ی  بنابراین ھمه

ی کفار در وارد   باشند و نیز ھمه  اسالم کفر ورزیدند و از لحاظ کفر با کفار یکسان می
شدن به دوزخ و دیه یکسان ھستند مگر در مواردی که دلیل شرعی اھل کتاب را از 

جایز که شریعت اسالمی ازدواج با زنان اھل کتاب را   داند چنان  دیگران متمایز می
که این مسایل در مورد   اجازه داده است درحالیھا  آن شمرده و نیز به خوردن ذبائح

 سایر کفار مصداق ندارد.

َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
و ھرکس که دینی غیر از اسالم برگزیند، ھرگز از « ]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 ».او پذیرفته نخواھد شد و او در آخرت از زیانکاران است
و از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از رسول الله روایت است که فرمود:  -٢

 ١».ی مومن است  ی کافر نصف دیه  دیه«

 ی جنین  دیه
جنین   مرده متولد شده و در واقع سقطچون با جنایت وارد شده بر مادر، جنین وی 

باشد. یعنی معادل   شتر می ٥ی آن یک برده یا کنیز به قیمت   صورت بگیرد، دیه
 باشد کم باشد یا زیاد؛  ی برده، قیمت آن می  ی مادرش؛ و دیه  دھم دیه  یک

 ی ھذیل با یکدیگر درگیر شده و یکی از  از ابوھریره روایت است که دو زن از قبیله
شد. رسول الله در   سنگی به سوی دیگری پرتاب کرد و باعث سقط جنین وی ھا  آن

 ٢باشد.  بھایش یک برده یا کنیز می  مورد جنین آن زن چنین قضاوت کرد که خون

                                           
 .باشد  یم یمتن از ترمذ ینا ؛١٤١٣ی: ؛ ترمذ٦٦٩٢حسن؛ مسند احمد: -١
 .باشد  یم یمتن از بخار ینا؛ ١٦٨١؛ مسلم:٦٩٠٤ :یبخار یه؛عل متفق -٢
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 قتل ذمی
کشتن ذمی، مستامن یا معاھد حرام است و ھرکس او را بکشد مرتکب گناه بزرگی 

 شده است.
 کند.  ر گرفتن تحقق مصلحت و دفع مفسده تعزیر میو ولِی امر او را با در نظ

ھرکس فرد معاھدی (کافری «از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول الله فرمود: 
رسد. با   که با مسلمانان عھد و پیمان بسته است) را بکشد، بوی بھشت به مشامش نمی

 ١».رسد  اینکه بوی بھشت از مسافت چھل سال راه به مشام می
 دیه زمانی که جانی بمیرد:حکم 

شود زیرا با   چون کسی دیگری را بکشد و پس از آن جانی بمیرد، قصاص ساقط می
باشد. و تنھا حق اولیای مقتول   مرگ جانی، محل قصاص (که خود اوست) معدوم می

 ماند.  در باب دریافت دیه یا بخشیدن آن باقی می

 تر از نفس دیه در کم -٢
گیرد و   از نفس واقع شود و عمدا باشد، قصاص به آن تعلق میتر  چون جنایت در کم

علیه جانی را نبخشد. و اگر جنایت از نوع خطا یا شبه عمد   این زمانی است که مجنی
 شود.  علیه، دیه واجب می  باشد، قصاص ندارد. بلکه در صورت نبخشیدن مجنی

 تر از نفس اقسام دیه در کم
 شود:  ش تقسیم میتر از نفس به سه بخ دیه در کم

 ی اعضا  بخش اول: دیه
ی ھریک از این اعضا   عضوھایی که در بدن انسان بیش از یکی نیستند: دیه -١

تناسلی مرد، ریش،   ی کامل انسان؛ اعضایی مانند: بینی؛ زبان؛ آلت  برابر است با یک دیه
 گفتن، عقل؛پوست، کمر و... و از این قبیل است از بین رفتن شنوایی، بینایی، سخن 

اعضایی که در بدن انسان جفت ھستند: مانند دو چشم، دو گوش، دو لب، دو  -٢
بیضه، دو دست، دو پا، دو فک، دو باسن، دو لب آلت تناسلی زن، دو پستان زن و ... به 

ی   با ھم یک دیهھا  آن گیرد. و به ھر دوی  ھریک از این دو عضو، نصف دیه تعلق می
 گیرد.  کامل تعلق می

                                           
 ٣١٦٦ :یبخار -١
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گیرد. و اگر کاربرد   از بین رود، نصف دیه به آن تعلق میھا  آن و چون کاربرد یکی از
گیرد. و چون کسی یک چشم   تعلق میھا  آن از بین رود، دیه کامل بهھا  آن ھر دوی

ی کامل به آن تعلق   باشد و چشمش سالم باشد، در صورت از بین رفتن آن، یک دیه
 گیرد. می

ھای دو چشم؛ به   باشد؛ مانند پلک  در بدن انسان چھار تا میھا  آن اعضایی که از -٣
ی کامل   دیهھا  آن گیرد و به تمام  ی کامل تعلق می  ھا یک چھارم دیه  ھریک از پلک

 گیرد.  تعلق می
باشد: مانند انگشتان دست و پا؛ به   ده تا در بدن انسان میھا  آن اعضایی که از -٤

ی   گیرد. و به ھر ده انگشت یک دیه  ی کامل تعلق می  دیهدھم   ھریک از انگشتان یک
گیرد و   ی انگشت تعلق می  گیرد. و به بندھای ھر انگشت یک سوم دیه  کامل تعلق می

 گیرد.  ی انگشت ابھام تعلق می  ھریک از دو بند انگشت ابھام نصف دیه
دیه به آن  دھم  و اگر در طی جنایتی انگشتی کاربرد خود را از دست بدھد، یک

ی کامل به   دیه  ی انگشتان کاربرد خود را از دست بدھند، یک  گیرد و اگر ھمه  تعلق می
 گیرد.  تعلق میھا  آن ی  ھمه

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ﴿فرماید:   الله متعال می
ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ وَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در حقیقت، « ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از فحشا و  الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت

 ھا  ی دندان  دیه
   دندان ٤ثنایا (پیشین)،    باشد. چھار دندان  عدد می ٣٢ھای انسان   عداد دندانت

 باشد. ھر طرف ده تا؛  دندان اطراف می ٢٠نیش و    دندان ٤ربایی و 
 شتر است. ١٦٠ھا   ی تمام دندان  باشد و دیه  شتر می ٥ھا   ی ھریک از دندان  دیه

 ی مو  دیه
ی کامل تعلق   در صورت از بین رفتن یک دیه به ھریک از چھار نوع موی انسان

ھای دو چشم.   گیرد. که عبارتند از: موھای سر؛ موھای ریش؛ موھای دو ابرو؛ مژه  می
 گیرد.  چھارم دیه تعلق می  ھا یک  به ھریک از دو ابرو نصف دیه و به ھریک از مژه
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 ی عضو فلج  دیه
کور است، در صورت از بین رفتن، بیند، دندانی که   که نمی ی دست فلج، چشمی  دیه

 باشد.  ی کامل این اعضا می  سوم دیه  یک

 ھای سایر بدن  ھای سر و جراحت  ی زخم  بخش دوم: دیه
ی پنج   حکومت است و دیهھا  آن ی پنج تای  ھای سر ده نوع ھستند که دیه  زخم

ومت تعلق حکھا  آن ھایی که به  باشد. اما زخم  مقدار شرعی مشخصی میھا  آن تای
 گیرد:  می

 حارصه: خراش و شکاف پوست است بدون اینکه خون جاری شود. -١
 شود.  بازله: زخمی است که مقدار اندکی خون از آن جاری می -٢
 شکافد.  باضعه: زخمی است که گوشت را می -٣
متالحمه: جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گوشت شود اما به پوست  -٤

 نرسد.نازک روی استخوان 
سمحاق: جراحتی است که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان  -٥

 برسد.
 گیرد بلکه در  ی مشخص در شریعت تعلق نمی  دیهھا  آن گانه به  ھای پنج  این زخم

 باشد.  حکومت میھا  آن
علیه شخصی سالم و برده در نظر   حکومت: حکومت به این معناست که مجنی

شود و نیز ُافت قیمت وی در   آن در حال برده بودن مشخص می گرفته شده و قیمت
شود. و مقدار افت قیمت با   گانه محاسبه می  ھای پنج  حالت زخمی شدن وی به صورت

باشد. و قاضی به اجتھاد خود مقدار و   ی کامل می  این فرض، ھمچون نسبت وی به دیه
یین حکومت مقدار درد و زیان و کند. و در تع  را مشخص می  میزان بھای پرداختی آن
 کند.  تغییر شکل را لحاظ می

ی مشخصی تعیین شده   در شریعت دیهھا  آن ای که برای  گانه  ھای پنج  اما زخم
 است:
موضحه: زخمی است که به استخوان رسیده و استخوان را نمایان کرده است.  -١
 باشد.  شتر می ٥ی آن در شریعت   و دیه
 ٥ی آن   ست که در آن استخوان شکسته و خرد شده باشد. دیهھاشمه: زخمی ا -٢

 شتر است.
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منقله: زخمی است که در آن استخوان شکسته و خرد شده و عالوه بر آن  -٣
 باشد.  شتر می ١٥ی آن   جابجا شده باشد. دیه

مامومه: زخمی است که به قدری عمیق است که به پوشش نازک مغز استخوان  -٤
 ی کامل است.  سوم دیه  ی آن یک  رسیده است. دیه

ی   سوم دیه  ی آن یک  دامغه: زخمی است که به داخل مغز نفوذ کرده است. دیه -٥
 کامل است.

 ی جائفه  دیه
جائفه عبارت است از زخمی که به درون شکم یا پشت یا سینه یا حلق و ... نفوذ 

 کند.
ھا  آن سینه؛ زیرابه دروناگر جراحت در سایر اعضای بدن باشد مانند پشت، شکم، 

گیرد. و اگر به درون آن نفوذ نکند مانند زخمی   سوم دیه بدان تعلق می  نفوذ کند یک
 گیرد.  شدن گوشت دست و پا و ... بدان حکومت تعلق می

 ی استخوان  بخش سوم: دیه
 ی آن یک شتر است.  چون استخوان دنده بشکند، سپس ترمیم شود، دیه -١
ی آن یک شتر است و در   ترقوه بشکند سپس ترمیم شود، دیهچون استخوان  -٢

 باشد.  دو استخوان ترقوه دو شتر می
در شکسته شدن ساعد یا بازو یا ران یا ساق چون ترمیم شوند، دو شتر دیه  -٣

 گیرد.  تعلق می
 گیرد.  حکومت تعلق میھا  آن ھای مذکور ترمیم نشوند، به  چون استخوان -٤

گیرد. و سایر   می  ی کامل به آن تعلق   ترمیم نشود، یک دیه چون کمر بشکند و
 گیرد.  حکومت تعلق میھا  آن ھا به  استخوان
ھای درمان وی را بپردازد.   علیه حق ندارد به جای دیه از جانی بخواھد ھزینه  مجنی

نیز شود، کم باشد یا زیاد؛ و او   ی دیه در شریعت به او داده می  بلکه مقدار مشخص شده

ِ ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنونَ ﴿باید به حکم الله و رسولش راضی باشد.  ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
 ﴾َوَمۡن أ

 ».کند؟! چه کسی بھتر از الله، برای گروھی که یقین دارند، حکم می« ]٥٠[المائدة: 
تر بیان شد، ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از  در باب احکامی که بیش

ای با محتوای میراث   کند که پیامبر الله به اھل یمن نامه ز رسول الله روایت میجدش ا
ی نفس صد شتر است؛ در بریدن   دیه«ھا و دیه نوشت که در آن آمده است:   و سنت
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بینی از بیخ دیه کامل است. و در زبان دیه کامل، در دو لب دیه کامل، در دو بیضه دیه 
ی کامل،   ی کامل، در دو چشم دیه  ی کامل، در کمر دیه  کامل، در آلت تناسلی مرد دیه

سوم دیه کامل، در   سوم دیه، در جائفه یک  در یک پا نصف دیه، در زخم مامومه یک
شتر، در ھر انگشت از انگشتان دست و پا ده شتر، در ھر دندان پنج شتر و  ١٥منقله 

شود و بر صاحبان   ه میباشد. و مرد در برابر زن کشت  شتر می ٥در جراحت موضحه 
 ١».باشد  طال ھزار دینار می

                                           
 ٢٢١٢؛ نگا؛ ارواءالغلیل: ٢٢٧٧دارمی: ؛ ٤٨٥٣صحیح؛ نسائی:  -١
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 کتاب حدود

 احکام حدود -١
حد: عبارت است از مجازات مقدر شرعی در برابر ارتکاب گناھی مشخص به دلیل 

 حق الله متعال؛

 انواع حدود
 باشند: حدود الھی دو نوع می

ی آن منع کرده   محدودهحدودی که الله متعال بندگان را از خارج شدن از  -١
تواند با افزایش در آن یا کاھش از آن یا پیروی از جز آن باشد. و   است؛ و این خروج می

 امر کرده است.ھا  آن این حدود ھمان واجبات و احکامی است که الله متعال به

ِ فََ� ﴿فرماید:   و ھمان است که الله متعال در مورد آن می تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
ۚ َ�عۡ   ».تجاوز نکنیدھا  آن ھا حدود الھی است، پس از این« ]٢٢٩[البقرة:  ﴾َتُدوَها

حدودی که الله متعال از وارد شدن به آن منع کرده است که عبارت است از  -٢

ِ فََ� ﴿فرماید:   گناھان کبیره و امور حرامی که در مورد آن می تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
 ۗ  ».این مرزھای الھی است پس به آن نزدیک نشوید« ]١٨٧[البقرة:  ﴾َ�ۡقَرُ�وَها

 باشد.  و مقصود ما در اینجا این نوع از حدود می

 تعداد حدود
شود: حد زنا، حد قذف، حد سرقت، حد راه زنی،   حدود در اسالم شامل پنج حد می

 حد اھل بغی.
 ھا مجازات مشخصی در شریعت در نظر گرفته شده است.  برای ھریک از این جرم

ُ َءاَ�ٰتِهِۦ ﴿فرماید:   الله متعال می ُ ٱ�َّ ۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ِ فََ� َ�ۡقَر�ُوَها تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
این مرزھای الھی است پس به آن نزدیک نشوید. الله « ]١٨٧[البقرة:  ﴾لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�تَُّقونَ 

 .»رھیزگار شوندسازد؛ باشد که پ اینچنین آیات خود را برای مردم روشن می
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 حکمت مشروعیت حدود
الله متعال به عبادت و اطاعت از او تعالی و انجام آنچه بدان امر کرده و دوری از 
آنچه از آن نھی کرده، دستور داده است. و جھت مصالح بندگان حدودی را مشخص 

آن کرده است و در برابر التزام و پایبندی به شریعتش به بھشت و در برابر مخالفت با 
 به دوزخ وعده داده است.

و چون نفس انسان جری شده و موجب ارتکاب گناه از سوی انسان شد، الله متعال 
درھای توبه و استغفار را به روی آن باز کرده است. اما اگر به ارتکاب معصیت و 
نافرمانی الله اصرار ورزد و از حدود الھی با تجاوز به اموال و آبروی مردم از حد خود 

ی حدود الھی مانع تجاوز وی شد. تا اینکه امنیت و   د، به ناچار الزم است با اقامهبگذر
آرامش امت محقق شود. و حدود الھی ھمگی رحمت الله برای بندگانش و نعمتی برای 

 باشد.  میھا  آن ی  ھمه

ۡ�َمۡمُت َعلَۡي�ُ ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ۡم نِۡعَمِ� ٱۡ�َۡوَم أ

َ َ�ُفورٞ  ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمتََجانِٖف ّ�ِ
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و « ]٣[المائدة:  ﴾رَِّحيمٞ 

یدم. اما ھرکس که از گرسنگی درمانده شود و مایل به اسالم را (بعنوان) دین برای شما برگز
ی  ھای ممنوع بخورد) پس (بداند که) الله آمرزنده گناه نباشد (مانعی ندارد که از گوشت

 ».مھربان است

 گانه  حفظ ضروریات پنج
باشد. و در واقع   گانه می  اصل و اساس حیات انسان وابسته به حفظ ضروریات پنج

که قصاص باعث مصونیت جان   کند. چنان  این ضروریات حفاظت میی حدود از   اقامه
ی حد زنا و قذف باعث   ی حد سرقت باعث مصونیت اموال مردم، اقامه  افراد، اقامه

ی حد محاربه باعث مصون ماندن امنیت و مال و جان و   ھا، اقامه مصونیت آبروی آن
 باشد.  ل افراد میخوار باعث مصونیت عق  آبروی مردم و شالق خوردن شراب

ی حدود و تعزیرات تمام دین حفظ شده و بلکه حیات و جان افراد مصون   با اقامه
 ماند.  می

نَزۡ�َا َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱلِۡمَ�اَن ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

ُ َمن  ٞس َشِديٞد َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس َوِ�َۡعلََم ٱ�َّ
ۡ
نَزۡ�َا ٱۡ�َِديَد �ِيهِ بَأ

َ
ِ�َُقوَم ٱ�َّاُس بِٱۡلقِۡسِط� َوأ
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هُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱۡلَغۡيِب� إِنَّ  َ قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  يَنُ�ُ به راستی که پیامبران « ]٢٥[الحدید:  ﴾٢٥ٱ�َّ
کتاب (آسمانی) و میزان (عدالت) نازل کردیم. تا ھا  آن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با

مردم به عدالت قیام کنند و آھن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم 
کند،  رد چه کسی در نھان و پنھان او و پیامبرانش را یاری میاست. و تا الله معلوم بدا

 ».گمان الله توانای پیروزمند است بی

 فقه حدود
باشند. و در   ھای مقدر شرعی در برابر گناھان مشخص می  حدود شرعی مجازات

 شریعت مجازات متوجه معصیت و نافرمانی است.
است. ترک واجب متضمن  بنابراین در ترک واجب یا مباح مجازاتی معین شده

باشد اما مجازاتی برای آن مشخص نشده است مگر زمانی که   ارتکاب امر حرام می
ارتداد باشد که مجازات آن قتل مرتد است. و کشته شدن فرد در برابر ارتداد و قصاص 

یک از حدود نیست. زیرا حد، حق الله متعال است که باید اجرا شود و  قتل عمد، ھیچ
که قصاص   آن توبه کند، امکان ساقط شدن حد وجود ندارد. در صورتی  ھرچند صاحب

شود زیرا حق انسان است و به او اختیار بخشیدن آن داده شده   با بخشیدن ساقط می
است. و نیز مجازات ارتداد که کشتن مرتد است، با توبه و بازگشت به اسالم ساقط 

 شود.  می

َ َ�ُتوُب َعلَۡيهِ� إِنَّ  َ�َمن تَاَب ﴿فرماید:   الله متعال می ۡصلََح فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
مِۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  پس ھرکس بعد از (گناه و) ستمش توبه کند و (اعمال « ]٣٩[المائدة:  ﴾٣٩ٱ�َّ
ی مھربان  گمان الله آمرزنده پذیرد، بی خود را) اصالح و جبران نماید، ھمانا الله توبه او را می

 ».ستا

 ی حدود  فقه اقامه
شود که   حدود اثر بازدارنده در ارتکاب معصیت دارند و باعث جبران گناه کسی می

کند. و   شود و او را از پلیدی جرم و گناھی که مرتکب شده، پاک می  حد بر او جاری می
نیز دیگران را از ارتکاب آن گناه بازداشته و امت را در برابر شر و شرارت مصون و 

 دارد.  فوظ میمح



 ١٥٠١    ودباب هشتم: کتاب حد

 

 حدود شرعی
منع کرده ھا  آن حدود الھی محارم اوست که از ارتکاب و ھتک حرمت نسبت به

را مشخص   است مانند زنا، سرقت و ... و نیز آنچه الله متعال مقدار و حد و مرز آن
 باشد. مانند میراث و دیگر واجبات.  نموده، از حدود الھی می

باشند. مانند حد   بازدارنده از محارم الھی میحدودی که در شریعت مشخص شده، 
را مشخص نموده   زنا، قذف؛ و از این قبیل است مواردی که الله متعال حد و مرز آن

 مانند میراث و احکام شبیه آن؛ افزایش و کاھش در این موارد جایز نیست.

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما﴿فرماید:   الله متعال می ْۚ  َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ و آنچه که رسول الله به شما داد، بگیرید و « ]٧[الحشر:  ﴾َوٱ�َّ

 ».کیفر است از آنچه که شما را از آن نھی کرد دست بردارید؛ و از الله پروا کنید که الله سخت

 تفاوت میان قصاص و حدود
جرایم مربوط به قصاص، حِق قصاص یا بخشیدن از آن اولیای مقتول و در 
ربط برای مطالبه این حقوق   باشد و حاکم مرجع ذی  می -اگر زنده باشد -علیه   مجنی

 باشد.  می
ی اختیارات حاکم است و چون نزد وی مطرح شوند عدم اجرای   اما حدود در حوزه

 ند که باید اجرا شوند.آن جایز نیست زیرا حدود، حِق الله ھست
ھا  آن که یا دیه جایگزین  گیرند چنان  جرایم در باب قصاص مورد بخشش قرار می

 شوند.  شود یا بدون ھیچ عوضی بخشیده می  می
گری، مطلقا جایز نیست. چه در برابر   اما در باب حدود ھیچگونه بخشش و میانجی

ال و مصیبت بزرگ و شرارت عوض یا بدون عوض؛ زیرا عدم توجه الزم به حدود، ب
ی قصاص و حدود است که   ای را به دنبال خواھد داشت. و با اقامه  دار و گسترده  دامنه

 امت حیاتی پاک و ھمراه با آرامش خواھد داشت.

ۡلَ�ِٰب لََعلَُّ�ۡم ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ ٰٓ�َ ٞ َولَُ�ۡم ِ� ٱلۡقَِصاِص َحَيٰوة

ای صاحبان خرد برای شما در قصاص حیات و زندگی است، باشد  و« ]١٧٩[البقرة:  ﴾١٧٩َ�تَُّقونَ 
 ».که تقوا پیشه کنید
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 شود؟  چه کسی حد بر او جاری می
گاه، عالم به تحریم و ملتزم به احکام اسالم  مسلمان و -حد بر ھر فرد عاقل، عامد، آ

 شود.  اقامه می -ذمی

ۚ َر�َّنَ ﴿زمانی که این آیه نازل شد:  -١ نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسينَآ أ  ]٢٨٦[البقرة:  ﴾ا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

 ١».اینگونه خواھم کرد«الله متعال فرمود: 
قلم تکلیف از سه کس برداشته «و از علی روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

که در خواب است تا زمانی که بیدار شود؛ از کودک تا اینکه محتلم  شده است: از کسی
 ٢».و بالغ گردد و از دیوانه تا اینکه عقلش را بازیابد

 ی حد  تاخیر در اقامه
ی بدون ھرگونه تاخیری واجب است. زیرا   چون حدی از نظر شرعی ثابت شد، اقامه

است. اما تاخیر در   در این امر مصلحت عموم امت و مبادرت به اجرای امر الھی نھفته
باشد. و   مصلحت اسالم در آن نھفته است، جایز میای که   ی حد به دلیل عارضه  اقامه

باشد. و نیز جایز است جھت   ی حد در میدان جھاد می  مثال آن به تاخیر انداختن اقامه
ی حد به تاخیر افتد. و   شود) اقامه  که حد بر او جاری می رعایت مصلحت محدود (کسی

ا مصلحت دیگری به او این در صورتی است که محدود عذر یا بیماری داشته باشد ی
 دھد.  وابسته باشد مانند زنی که حامله باشد یا نوزادی را شیر می

 ی حدود  مسئول اقامه
ی حد در   باشد. و اقامه  ی حدود با امام مسلمانان یا نایب او می  مسئولیت اقامه

شود. و حدود   حضور گروھی از مومنان و در مکان تجمع مردم مانند بازارھا انجام می

َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ﴿فرماید:   شود. الله متعال می  در مساجد اقامه نمی
ِيَن  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ �ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ٱۡ�

ِ لَُهۡم َعذَ  ای داود، « ]٢٦[ص:  ﴾٢٦اٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم ٱۡ�َِساِب يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ
ما تو را در زمین خلیفه (= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از 

که از راه الله  گمان کسانی کند، بی ھوای (نفس) پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه می

                                           
 .١٢٦ مسلم: -١
 .متن ابوداود است ین؛ و ا٤٤٠٣ ؛ ابوداود:٩٤٠ مسند احمد؛صحیح؛  -٢
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طر آنکه روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) شوند، به خا گمراه می
 ».دارند

 ی حدود در مکه  اقامه
ی حدود و قصاص در مکه جایز است و جانی و مجرم و فاسق در حرم پناه   اقامه

شود. بنابراین چون قصاص یا حدی از حدود الھی بر کسی واجب شد، چه   داده نمی
 گردد.  حرم و غیر حرم بر وی جاری میشالق باشد یا زندانی یا قتل، در 

 صفت شالق در حدود
ھای شالق متعادل زده شود و در آن افراط و تفریط نباشد. و نیز   الزم است ضربه

ھای مختلف بدنش   شود. و ضربات شالق به قسمت  ھای شخص بیرون آورده نمی  لباس
بدن که منجر به کشته  شود. و نباید به صورت، سر، آلت تناسلی و ھر عضوی از  زده می

شود تا عورت   ای زده شود. و زن کامل پوشانده می  شدن گردد مانند گیجگاه و ... ضربه
 وی نمایان نشود.

 ود در یک شخصداجتماع ح
که چندین بار زنا  چون حدود الھی از یک جنس در شخصی جمع شود، مانند کسی

فقط یک بار حد سرقت یا دزدی صورت   کرده است یا به کرات دزدی کرده است، در این
شود. اما اگر جنس حدود با ھم متفاوت باشد، مانند مجردی که   بر وی اقامه می

تر است   شود که خفیف  مرتکب زنا و دزدی شده باشد، ابتدا حدی بر وی اقامه می
 شود.  بنابراین در این مثال ابتدا به خاطر زنا شالق خورده و پس از آن دستش قطع می

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ﴿فرماید:   متعال میالله 
ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در حقیقت، « ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از فحشا و  ش به خویشاوندان فرمان میالله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخش

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت

 شدیدترین انواع شالق
باشد. و پس از آن   ھا در اجرای حدود متوجه زنای فرد مجرد می  شدیدترین شالق

شراب خواری و پس از آن شالق حد قذف و به ھمین ترتیب شالق تعزیری به دلیل 
 باشد.  شالق تعزیری می
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 کند  که نزد حاکم به حدی اقرار می حکم کسی
را مشخص نکند، سنت این است که   چون کسی نزد حاکم به حدی اقرار کند اما آن

 را بپوشاند و در مورد آن سوال نکند.  حاکم آن
و گفت: ای رسول  از انس بن مالک روایت است: نزد رسول الله بودم که مردی آمد

را بر من اقامه کن؛ اما رسول الله در مورد آن نپرسید.   الله، من سزاوار حدی شدم. آن
ی نماز شد، آن شخص ھمراه رسول الله نماز خواند؛ زیرانماز به پایان   چون وقت اقامه

را بر من   رسید نزد رسول الله رفته و گفت: ای رسول الله، من سزاوار حدی شدم، آن
آیا ھمراه من نماز نخواندی؟ وی گفت: آری؛ فرمود: «مه کن؛ رسول الله فرمود: اقا
 ١».الله حد تو را بخشیده است«الله گناه تو را بخشیده است؛ یا فرمود: «

 پوشی از خود و دیگران  فصل پرده
پوشی گناھش نموده و به   شود، پرده  که مرتکب گناھی می مستحب است کسی

گاه می و برای کسیسوی الله توبه کند.  شود نیز مستحب است مادامی که   که از آن آ
پوشی کند تا اینکه گناه و معصیت و نافرمانی در   فجور خود را علنی نکرده از آن چشم

 میان امت شایع و پراکنده نشود.

ِي﴿فرماید:   الله متعال می -١ ن �َِشيَع ٱلَۡ�ِٰحَشُة ِ� ٱ�َّ
َ
ِيَن ُ�ِبُّوَن أ َن َءاَمُنواْ لَُهۡم إِنَّ ٱ�َّ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ِ� َوٱ�َّ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرة ِ�ٞم ِ� ٱ�ُّ

َ
گمان  بی« ]١٩[النور:  ﴾١٩َعَذاٌب أ

در ھا  آن ھا در (میان) مؤمنان شایع شود، عذاب دردناکی برای که دوست دارند زشتی کسانی
 ».دانید نمیداند و شما   دنیا و آخرت است و الله می

ی افراد امت من   از رسول الله شنیدم که فرمود: ھمه«گوید:   ابوھریره می -٢
طور علنی مرتکب گناه شوند و یکی از انواع   که به  بخشیده خواھند شد مگر کسانی

گناھان علنی این است که شخص شب ھنگام مرتکب گناھی شود و در حالی صبح 
ت. اما او بگوید: ای فالنی، دیشب فالن کار و فالن کند که الله گناھش را پوشانده اس

ی   کار را انجام دادم. این در حالی است که الله گناھش را پنھان کرده بود ولی او پرده
 ٢».الله را از روی خودش برداشت

                                           
 .باشد  یم یمتن بخار ین؛ ا٢٧٦٤ ؛ مسلم:٦٨٢٣: یبخار یه؛متفق عل -١
 .است یمتن بخار ین؛ ا٢٩٩٠: ؛ مسلم٦٠٦٩ :یبخار یه؛متفق عل -٢
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ھرکس از مومنی اندوھی از «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٣
سازد.   د، الله مشکلی از مشکالت قیامت او را برطرف میھای دنیا را دور ساز  اندوه

نوایی آسان بگیرد، الله در دنیا و آخرت بر او آسان خواھد گرفت.   کس بر فقیر و بی  ھر
پوشاند.  ھای او را می  ھرکس عیب مسلمانان را بپوشاند، الله در دنیا و آخرت عیب

 ١».کند  ش را کمک میا  مادامی که بنده برادرش را کمک کند، الله بنده

 گری در حدود  حکم میانجی
ی حد بر ھر جانی واجب است. خویشاوند نزدیک باشد یا دور، از جایگاه باال یا   اقامه

 کند.  پایینی برخوردار باشد، مذکر باشد یا مونث، تفاوتی نمی
گری در مورد عدم اجرای آن و نیز   چون حدود شرعی به حاکم ابالغ شود، میانجی

 ش برای تعطیل یا تبدیل حکم، حرام است. زیرا در این امر فسادی بزرگ نھفته است.تال
گری را بپذیرد بلکه بر وی واجب   و نیز بر حاکم حرام است که شفاعت و میانجی

است با ابالغ حکم به وی، حد را اقامه کند. و نیز برای او جایز نیست که در برابر عدم 
 جانی، مالی دریافت کند.اجرای حد و ساقط نمودن آن از 

مالی دریافت کند تا حدود الھی تعطیل شود، ھا  آن و ھرکس از زناکار یا دزد و امثال
دو فساد بزرگ را ھمزمان مرتکب شده است؛ تعطیل حد و ترک واجب و خوردن حرام 

 و انجام فعل حرام.

�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ  َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفةٗ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ِ� ٱۡ�

 ِ ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ  ٱ�َّاِس بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ
ه ای داود، ما تو را در زمین خلیف« ]٢٦[ص:  ﴾٢٦لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم ٱۡ�َِساِب 

(= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از ھوای (نفس) پیروی نکن 
شوند، به خاطر آنکه  که از راه الله گمراه می گمان کسانی کند، بی که تو را از راه الله گمراه می

 ».روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند
وایت است که: قریش تصمیم گرفت در مورد زن المومنین عایشه ر  از ام -٢

مخزونی که دزدی کرده بود، نزد رسول الله شفاعت کند. پس با خود گفتند: چه کسی 
گوید و چه کسی جز اسامه محبوب رسول الله   در این مورد با رسول الله سخن می

الله جرات این کار را دارد. پس اسامه در این مورد با رسول الله سخن گفت. رسول 
                                           

 ٢٦٩٩مسلم:  -١
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کنی؟ سپس برخاست و به سخنرانی   فرمود: آیا در حدی از حدود الھی شفاعت می
که پیش از شما بودند به این دلیل گمراه شدند که  پرداخت و فرمود: ای مردم، کسانی

کردند (و حد   کرد، او را رھا می  دزدی میھا  آن چون فرد مشھور و نامداری در میان
کرد،   دزدی میھا  آن دند) اما چون فرد ضعیفی از میانکر  سرقت را بر او جاری نمی

کردند. و به الله سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی   حد سرقت را بر وی اقامه می
 ١».کند  کند، محمد دستش را قطع می

 نماز خواندن بر مقتول
چون مقتول قصاص شده باشد یا بر اساس حد یا تعزیر کشته شده باشد و مسلمان 

شود و نیز در قبرستان مسلمانان دفن   غسل داده شده و بر وی نماز خوانده میباشد، 
خوانند. و برای امام   که خودکشی کرده نماز جنازه می شود. و نیز مسلمانان بر کسی  می

کنند جایز است از باب مجازات وی و منع دیگران از چنین   که به او اقتدا می و کسانی
 ا ترک کنند.عملی، نماز خواندن بر وی ر

شود و نیز بر او نماز   که به دلیل ارتداد کشته شده، کافر است و غسل نمی اما کسی
شود بلکه در گودالی در بیابانی   شود و در قبرستان مسلمانان دفن نمی  خوانده نمی

 شود.  شود و با او چون کافر رفتار می  دفن می

 ی حدود  حکم اقامه
تحصیل ھا  آن اند، واجب است زیرا در  لش وضع کردهی حدودی که الله و رسو  اقامه

مصالح و دفع مفاسد نھفته است. جرایم ریشه کن نشده و جامعه از آن در امان نخواھد 
ھای  شوند. اما جریمه  میھا  آن که مرتکب ی حدود شرعی بر کسانی  بود مگر با اقامه

ست، مصداق حکم بغیر ما ھایی از این د  نقدی یا زندانی کردن جنایتکاران و مجازات
 شود.  باشد. و سراسر کفر است و منجر به افزایش شر می  انزل الله می

ۡهَوآَءُهۡم ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِما

َ
َوأ

 ُ نَزَل ٱ�َّ
َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َمآ أ

َ
ن َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
ُ أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ َّ�

َ
إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡواْ فَٱۡعلَۡم �

فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ  ٤٩يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ 
َ
أ

ِ ُحۡكٗما لَِّقۡوٖ� يُوقُِنونَ  ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
(= یھود) ھا  آن و در میان« ]٥٠-٤٩[المائدة:  ﴾٥٠َوَمۡن أ

                                           
 د.باش  یم یمتن بخار ین؛ ا١٦٨٨: ؛ مسلم٦٧٨٨ :یبخار یه؛علمتفق  -١



 ١٥٠٧    ودباب هشتم: کتاب حد

 

ھای آنان پیروی مکن و از آنان  بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از ھوس
ھا  آن بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزھایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر

ای از  آنان را به (خاطر) پارهخواھد  (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می
حکم جاھلیت را ھا  آن آیا *گمان بسیاری از مردم نافرمانند  شان مجازات کند و بی گناھان

 ».کند؟! خواھند؟! چه کسی برای گروھی که یقین دارند، بھتر از الله حکم می می

 ی حد بر غیر مسلمان  اقامه
باشند: مسلمان، ذمی،   میشان مصون و معصوم است چھار دسته   که خون کسانی

 مستامن، معاھد.
اند: مسلمان و ذمی؛ ذمی   باشند دو گروه  که به احکام اسالم ملتزم می اما کسانی

شود و نیز حد بر   باشد. اما انجام عبادات از وی خواسته نمی  ملتزم به احکام اسالم می
زیرا زنا در ھر شریعتی شود مگر آنچه معتقد به تحریم آن است مانند زنا؛   او جاری نمی

کنیم. زیرا در زنا دو   حرام است. پس چون با زنی ذمی زنا کرد، حد را به او جاری می
علت موجود است: منع از وقوع مانند آن و بخشیده شدن گناھان؛ بنابراین اگر از 

شود چون کافر است، بر مبنای   کسانی نباشد که بخشیده شدن گناھان شامل وی نمی
 کنیم که ھمان منع از انجام آن است. د را بر او جاری میعلت دوم ح

از ابن عمر روایت است که یھودیان ھمراه زن و مردی یھودی که مرتکب زنا شده 
دستور داد و در ھا  آن بودند، نزد رسول الله آمدند که رسول الله به سنگسار کردن

 ١».مسجد سنگسار شدند

 شود  ی حد می  نوع جھلی که مانع اقامه
گاھی به مجازات عمل حرام، عذر محسوب نمی شود اما جھل به حرام   جھل و عدم آ

داند   داند زنا حرام است اما نمی  که می باشد. بنابراین کسی  بودن یا نبودن عمل، عذر می
آید بلکه حد بر وی   حد آن رجم یا شالق است، به دلیل جھلش معذور به شمار نمی

 شود.  جاری می
که تازه مسلمان است، در  اطالع است مانند کسی  ز حرام بودن زنا بیکه ا اما کسی

و توانایی ھا  آن شود زیرا احکام جز بعد از علم به  صورت جھل وی عذر محسوب می  این
 شوند.  واجب نمیھا  آن انجام

                                           
  .باشد  یم ی؛ متن از بخار١٦٩٩ ؛ مسلم:١٣٢٩ :یبخار یه؛متفق عل -١
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ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكسَ ﴿فرماید:   الله متعال می َبۡت وََعلَۡيَها َما َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ
� َكَما  ٓ إِۡ�ٗ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � ٱۡ�تََسَبۡتۗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّ  ا َوٱۡغفِۡر َ�َا َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ٱ�َّ
نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

َ
ٓۚ أ کس را جز  الله ھیچ« ]٢٨٦[البقرة:  ﴾٢٨٦َوٱرَۡ�َۡنا

دست آورده به سود او و آنچه (از بدی) ه کند. آنچه (از خوبی) ب اندازه توانش تکلیف نمی به 
ر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه نکن، به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا! اگ

را بر (دوش)   که آن  پروردگارا بارگران (و تکلیف سنگین) را بر (دوش) ما مگذار، چنان
را نداریم بر   که پیش از ما بودند؛ گذاشتی، پروردگارا آنچه را که طاقت تحمل آن کسانی

موال و سرور مایی پس ما را بر گروه (دوش) ما مگذار و ما را بیامرز و به ما رحم فرمای. تو 
 ».کافران پیروز گردان

 اقسام حدود -٢
 حد زنا -١

 زنا: عبارت است از عمل فاحشه در فرج زنی که برای انسان حالل نیست.

 حکم زنا
ترین گناھان کبیره بعد  باشد و بلکه بزرگ  ترین گناھان می زنا حرام است و از بزرگ
که با او زنا شده،  باشد. و بر حسب حال زناکار و کسی  میاز شرک به الله و قتل ناحق 

ُقبح و زشتی آن متفاوت است. بنابراین زنا با زن شوھردار و زنا با محارم و زنا با زن 
باشد. و زنای فردی که ازدواج   میھا  آن ترین  ترین انواع زنا و زشت ھمسایه از بزرگ

 تر است. تر و قباحت آن بیش  کرده از زنای مجرد بزرگ

ا�َِيُة َ� يَنِكُحَهآ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ۡو ُمۡ�َِ�ٗة َوٱلزَّ
َ
اِ� َ� يَنِكُح إِ�َّ َزا�َِيًة أ ٱلزَّ

ۡو ُمۡ�ِٞكۚ وَُحّرَِم َ�ٰلَِك َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
َ
مرد زناکار جز با زن زناکار یا « ]٣[النور:  ﴾٣إِ�َّ َزاٍن أ

آورد و  ن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمیکند و ز مشرک ازدواج نمی
 ».این (امر) بر مؤمنان حرام شده است

خون فرد مسلمانی که «از ابن مسعود روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
ی او ھستم حالل نیست   دھد معبود بر حقی جز الله نیست و من فرستاده شھادت می

که دیگری را به ناحق کشته باشد (در  متاھلی که زنا کند، کسیمگر در مورد سه نفر: 



 ١٥٠٩    ودباب هشتم: کتاب حد

 

شود) و آنکه ِدینش را رھا کرده و از جماعت مسلمانان فاصله گرفته     برابر او قصاص می
 ١».است (مرتد)

ترین گناه  از عبدالله بن مسعود روایت است که: از رسول الله سوال کردم بزرگ -٣
که او تو را   ینکه برای الله ھمتایی قرار دھی در حالیا«نزد الله کدام است؟ فرمود: 

خلق کرده است. گفتم: این گناه بسیار بزرگی است. گفتم: پس از آن چه؟ فرمود: 
از ترس فقر و گرسنگی)   اینکه فرزندت را بکشی از ترس اینکه ھمراه تو غذا بخورد (

 ٢».گفتم: پس از آن چه؟ فرمود: اینکه با زن ھمسایه زنا کنی

 ضررھای زنا
ھا و   باشد و با نظام جھانی در حفظ َنَسب  ترین مفاسد می ی زنا از بزرگ  مفسده

 ھا و صیانت از آبروی افراد منافات دارد.  حمایت از نوامیس و حفظ حرمت
زنا شر را تماما در خود دارد و درھای گناه و معصیت و نافرمانی را به سوی بنده باز 

وحی و روانی، قلبی و جسمی را به دنبال دارد؛ و میراث آن فقر ھای ر  کند و بیماری می
باشد. عالوه بر اینکه افراد دیگر از زناکاران متنفر شده و احترامی   و ذلت و خواری می

ترسد. و بر این   گردد و از مردم می  ی زناکار ظاھر می  ندارند، فساد در چھرهھا  آن نزد

َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿فرماید:   ام کرده است. آنجا که میاساس است که الله متعال زنا را حر
ۖ إِنَُّهۥ َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار « ]٣٢[اإلسراء:  ﴾٣٢ٱلّزَِ�ٰٓ

 ».زشت و بد راھی است

 ھای پیشگیری از زنا  راه
به عنوان  ی جنسی و حفظ نسل، ازدواج شرعی را  اسالم برای کنترل غریزه

ترین راه ممکن تشریع نموده است. و از ھرگونه تصرفی جز این راه مشروع، منع  سالم
کرده است. بنابراین به حجاب دستور داده و نیز به روزه گرفتن و کنترل نگاه امر کرده 
است. و ھمچنین زنان را از کوبیدن پا به زمین و آرایش و آمیخته شدن با مردان و 

ھا و خلوت با بیگانه یا دست دادن با بیگانه نھی کرده است.   تنمایان کردن زین
به این دلیل است که ھا  این که از سفر زن بدون محرم نھی کرده است. و تمام  چنان
 یک از زن و مرد مرتکب زنا نشوند. ھیچ

                                           
 .؛ متن از مسلم است١٦٧٦: ؛ مسلم٦٨٧٨ :یبخار یه؛متفق عل -١
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بَۡ�ٰرِهِۡم َو�َۡحفَ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ْ ِمۡن � وا ْ فُُروَجُهۡمۚ قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َ�ُغضُّ ُظوا

َ َخبُِ�ۢ بَِما يَۡصَنُعونَ  ۡزَ�ٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو « ]٣٠[النور:  ﴾٣٠َ�ٰلَِك أ
 شان را حفظ کنند، این (کار) برای ھای خود را (از نگاه به نامحرم) فرو گیرند و شرمگاه چشم

گاه است نچه انجام میگمان الله به آ تر است، بی ه پاکیزھا  آن  ».دھند، آ

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿فرماید:   و الله متعال می -٢
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُ َ�ُفورٗ  ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ � يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِهِنَّ

ھای  ای پیامبر به ھمسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: چادر« ]٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩رَِّحيٗما
تر  شان را بپوشانند) این مناسب  ھای خود را بر خویش فرو افکنند (و با آن سر و صورت و سینه

 ».است تا شناخته شوند پس مورد آزار قرار نگیرند و الله آمرزنده مھربان است

 نااقسام ز
الله سھم زنا را بر فرزند آدم نوشته «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود: 

یابد؛ زنای دو چشم؛ نگاه کردن است. زنای دو گوش، گوش   را درمی  است که ناگزیر آن
دادن است. زنای زبان سخن گفتن است. زنای دست تماس است و زنای پا گام 

 ١».کند  را تصدیق یا تکذیب می  نفس است که فرج آنبرداشتن است. و زنای قلب خواھش 

 مجازات زناکار در دنیا
 که مرتکب زنا شده یا متاھل است یا مجرد: کسی

مجازات متاھلی که مرتکب زنا شده، سنگسار است تا اینکه بمیرد. مرد باشد یا  -١
 زن، مسلمان باشد یا کافر؛

باشد.   سال می  ق و تبعید یکمجازات مجردی که مرتکب زنا شده، صد ضربه شال -٢
شود. مرد باشد   باشد و تبعید نمی  مرد باشد یا زن؛ مجازات برده، پنجاه ضربه شالق می

 یا زن؛
و اگر زنی که شوھر یا ارباب ندارد حامله شود، اگر ادعای شبھه یا اکراه و اجبار 

ه زنا کند، حد بر که زنی را مجبور ب شود. و کسی  نداشته باشد، حد زنا بر وی جاری می
شود. زیرا زن در این شرایط معذور است و به او مھر مثل تعلق   او و نه آن زن جاری می

 گیرد.  می

                                           
 باشد.  می؛ متن از مسلم ٢٦٥٧ ؛ مسلم:٦٢٤٣ :یبخار یه؛متفق عل -١



 ١٥١١    ودباب هشتم: کتاب حد

 

ةٖ� َوَ� ﴿فرماید:  الله متعال می -١ واْ ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ اِ� فَٱۡجِ�ُ ا�َِيُة َوٱلزَّ ٱلزَّ
فَةٞ ِ� دِ 

ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَ�ُهَما تَأ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ يِن ٱ�َّ

ھریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به « ]٢[النور:  ﴾٢َطآ�َِفةٞ ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
بت به آن دو (زن و مرد) الله و روز آخرت ایمان دارید نباید در (اجرای احکام) دین الله نس

شان (شاھد و) حاضر  رأفت (و رحمت کاذب) داشته باشید و باید گروھی از مؤمنان بر مجازات
 ».باشند
ی اسلم نزد رسول الله آمده و   از جابر بن عبدالله روایت است که مردی از قبیله -٢

کردنش گواھی ی زنا کردنش را با ایشان مطرح نمود. و چھار بار در مورد زنا   مساله
 ١».داد. پس رسول الله دستور داده و او را سنگسار کردند زیرا متاھل بود

 مجازات زناکار در آخرت
که متاھل است سنگسار و  که در دنیا حد زناِی کسی  زنا مجازات شدیدی دارد چنان

باشد. اگر توبه نکند، مجازات وی در آخرت تھدید و وعید   برای مجرد شالق و تبعید می
که مردان و زنان زناکار لخت و عریان در تنوری در آتش دوزخ   باشد چنان  دید میش

 چندین برابر خواھد بود.ھا  آن گردھم جمع شده و عذاب

 شروط حد زنا
 برای وجوب حد زنا سه شرط الزم است:

 ای که برای او حالل نباشد.  پنھان شدن حشفه در فرج زِن زنده -١
که با زنی آمیزش داشته به این  بنابراین حد بر کسیای در میان نباشد؛   شبھه -٢

 شود.  گمان که ھمسرش ھست، جاری نمی
 شود:  ثبوت زنا که با دو امر ثابت می -٣

که عاقل یک بار به ارتکاب زنا اعتراف کند و آنکه در مورد ضعف   الف) اقرار؛ چنان
ی حد به آن   ا اقامهعقلش متھم است، چھار بار به ارتکاب زنا اقرار و اعتراف کند. و ت

 اعتراف داشته باشد.
که چھار نفر مرِد عادِل مسلمان به زنا کردن دیگری   شھادت دادن؛ چنان -٢

 گواھی دھند.

                                           
 د.باش  یم یمتن از بخار ین؛ ا١٦٩١ ؛ مسلم:٦٨١٤ :یبخار یه؛متفق عل -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥١٢

 

اما زنا با معاینات پزشکی و عکس برداری و فیلم برداری و اموری از این قبیل ثابت 
ین قاعده را لحاظ شود. زیرا این وسایل محتمل بوده و یقینی نیست؛ و اسالم ا  نمی

تواند از این وسایل به   شوند. اما قاضی می  ھات ساقط می کرده که حدود با وجود شب
که   متھم به زنا را چنانھا  آن ای در اثبات زنا کمک بگیرد و بر مبنای  عنوان قرینه
 داند، تعزیر کند.  مناسب می

 شود؟  بر چه کسی حد اجرا می
ی   شود. بنابراین اقامه  ی که زنا کرده است جاری میحد زنا بر مسلمان یا کافر -١

 آن بر کافر واجب است ھمچون وجوب قصاص در قتل و قطع دست در سرقت؛
چون متاھل با مجردی مرتکب زنا شود، متاھل سنگسار شده و مجرد شالق  -٢

 شود.  خورده و تبعید می
ای زنا کرد،   با بردهای   چون فرد آزادی با کنیزی زنا کرد و برعکس زن آزاده -٣

 شود.  برای ھریک حکم مخصوص خود در باب حد جاری می
گاه   که مرتکب زنا شده، حد زنا جاری می بر کسی -٤ شود زمانی که مکلف، مختار، آ

به تحریم باشد که بعد از ثبوت آن نزد قاضی بنا به اقرار یا شھادت و عدم وجود شبھه 
 شود.  اجرا می

شود، اما اگر زن   زنی که مرتکب زنا شده، گودالی حفر نمیبرای سنگسار مرد یا 
شود تا اینکه عورت وی کشف نشود. و ھرگاه زنی از   باشد به طور کامل پوشیده می

که سنگسار را انجام  طریق زنا حامله شود یا اینکه به زنا اعتراف کند، اولین کسی
 کنند.  مردم چنین میھا  آن باشد و پس از  ی وی می  دھد امام یا نماینده می

و اگر حد زنا در مورد شخصی با شھادت چھار نفر ثابت شده بود، این چھار نفر 
امام و سپس ھا  آن کنند و پس از  اولین کسانی خواھند بود که سنگسار را آغاز می

 مردم؛

 ازدواج بعد از زنا
شود؛ و   چون مردی که متاھل است مرتکب زنا شود، ھمسرش بر او حرام نمی

شود اما ھردو گناه بزرگی   ھمچنین اگر زنی مرتکب زنا شود، شوھرش بر وی حرام نمی
 اند و باید توبه کرده و طلب مغفرت و آمرزش کنند. را مرتکب شده



 ١٥١٣    ودباب هشتم: کتاب حد

 

 ]٣٢[اإلسراء:  ﴾٣٢َوَ� َ�ۡقَر�ُواْ ٱلّزَِ�ٰٓۖ إِنَُّهۥ َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ� ﴿فرماید:   الله متعال می
 ».نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راھی استو «

 حکم ولد الزنا
شود نه به مردی   فرزندی که از راه زنا متولد شده باشد به مادرش نسبت داده می

باشد که با آن احکامی   که مرتکب زنا شده؛ و این نسبت به مادر، نسبتی شرعی می
 شود.  چون محرمیت و ارث بردن از یکدیگر ثابت می

باشد زیرا َنَسب وی از راه پدر   نسب و میراثی بین ولد الزنا و پدرش از راه زنا، نمی
شود ولو اینکه با مادرش ازدواج   باشد. و ولد الزنا به زناکار نسبت داده نمی  منقطع می

ھا  آن کند. و نیز به دختران زناکار از مادر دیگر محرم نیست اما ازدواج کردن با یکی از
 ام است.بر او حر

و بر زناکار حرام است که با دخترش از راه زنا ازدواج کند زیرا آن دختر از آب وی 
 که بر ولد الزنا حرام است که با مادر زناکارش ازدواج کند.  باشد چنان  می

باشد و انجام این عمل   حامله شدن در اثر زنا، عذری برای جواز سقط جنین نمی
 باشد: زنا و قتل؛  بزرگ است می ھا آن منجر به دو جرم که گناه

ِ ﴿فرماید:   الله متعال می ۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ ِ فََ� َ�ۡعَتُدوَها تِلَۡك ُحُدوُد ٱ�َّ
ٰلُِمونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
تجاوز نکنید و ھا  آن ھا حدود الھی است، پس از این« ]٢٢٩[البقرة:  ﴾فَأ

 ».پس اینانند که ستمگرند ھرکس از حدود الله تجاوز کند،

 زنا با محارم
چون کسی با محرم خود مانند خواھر، دختر، ھمسر پدر و ... مرتکب زنا شود و از 
گاه باشد، قتل وی واجب است. به دلیل زشتی و قبح جرمش؛ و بلکه به  تحریم زنا آ

مری دلیل ننگ و عار و قباحت این عمل، پنھان داشتن عمل وی و مجازات او از مردم ا
 نیک است.

 از الله متعال سالمتی و عافیت را خواستاریم

ْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن ٱلنَِّسآءِ إِ�َّ َما قَۡد ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َوَ� تَنِكُحوا
ان ت و با زنانی که پدران« ]٢٢[النساء:  ﴾٢٢َسلََفۚ إِنَُّهۥ َ�َن َ�ِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيً� 



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥١٤

 

اند، ازدواج نکنید، مگرآنچه (زمان جاھلیت بوده و) گذشته است، زیرا این  (باآنھا) ازدواج کرده
 ».کار عملی زشت و منفور و راه و روش بسیار بدی است

گوید: با عمویم برخورد کردم که پرچمی به ھمراه   از براء روایت است که می -٢
مرا به سوی مردی فرستاده که با  داشت. گفتم: چه تصمیمی داری؟ گفت: رسول الله

 ١».ھمسر پدرش ازدواج کرده است و مرا امر کرده که گردن او را بزنم و اموالش را بگیرم

 عمل قول لوط
 عمل فاحشه از راه پشت و کفایت به مردان و طرد زنان؛

 زشتی و قباحت آن
ه دلیل ترین جرم اخالقی و منافی با فطرت انسانی است و مجازات آن ب لواط بزرگ

باشد. زیرا زنا عمل فاحشه در فرج زن   شدت حرمت آن شدیدتر از مجازات زنا می
شود اما عمل قوم لوط فاحشه در پشت است که ھرگز   باشد که با ازدواج مباح می  می

 شود.  مباح نمی
ھای   عمل قوم لوط رفتار جنسی نامتعارف و خطرناکی است که سبب بیماری

 شود.  طرناکی میروحی و روانی و جنسی خ
ھا  آن الله متعال مرتکبین این جرم را با فرو بردن در زمین مجازات نمود و بر

شان آتش در انتظارشان   ھایی از گل (سجیل) باراند. و روز قیامت به قدر جرم  سنگ
 باشد.  می

تُوَن ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ۡ
تَ�

َ
ٱلَۡ�ِٰحَشَة َما َسبََقُ�م بَِها َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ �

َحٖد ّمَِن ٱلَۡ�ٰلَِم�َ 
َ
نُتۡم قَوۡمٞ  ٨٠ِمۡن أ

َ
� بَۡل أ تُوَن ٱلرَِّجاَل َشۡهَوٗة ّمِن ُدوِن ٱلّنَِسآءِ

ۡ
إِنَُّ�ۡم َ�َ�

ۡ�ِفُونَ  که به قوم خود گفت: آیا  و (به یاد آورید) لوط را، ھنگامی« ]٨١-٨٠[األعراف:  ﴾٨١مُّ
یک از جھانیان انجام نداده است؟!  دھید که پیش از شما ھیچ را انجام می کار بسیار زشتی

 ».رانید، راستی که شما قومی تجاوز کار ھستی ھمانا شما به جای زنان با مردان شھوت می

ۡمَطۡرنَا َعلَۡيَها﴿فرماید:  الله متعال می -٢
َ
ۡمُرنَا َجَعلۡنَا َ�ٰلِيََها َسافِلََها َوأ

َ
ا َجآَء أ ِحَجاَرٗة  فَلَمَّ

نُضو�ٖ  يٖل مَّ ٰلِِمَ� بِبَعِيدٖ  ٨٢ّمِن ِسّجِ َسوََّمًة عِنَد َر�َِّكۖ َوَما ِ�َ مَِن ٱل�َّ  ]٨٣-٨٢[هود:  ﴾٨٣مُّ
ھا  آن پس چون فرمان ما فرا رسید، آن (شھر و سرزمین) را زیر و رو کردیم و بر (سر)«

                                           
 .است ین متن نسائیا ؛٣٣٣٢ :ینسائ ؛١٣٦٢ :یترمذ یح؛صح -١



 ١٥١٥    ودباب هشتم: کتاب حد

 

یی که) نزد پروردگارت ھا  ھای از سنگ و ِگل متراکم روی ھم فرو باریدیم. (سنگ سنگ
 ».ھا و عذاب) از (سایر) ستمگران دور نیست نشاندار بود و این (سنگ

 حکم عمل قوم لوط
عمل قوم لوط حرام است و مجازات آن این است که فاعل و مفعول کشته شوند. 

داند   به نظر و مصلحتی که حاکم میھا  آن متاھل باشند یا مجرد؛ و نوع کشتن
اینکه با شمشیر باشد یا سنگسار یا ... و دلیل آن رھنمود نبوی است: گردد؛   بازمی

 ١».دھد، فاعل و مفعول را بکشید  ھرکسی را یافتید که عمل قوم لوط را انجام می«

 حکم سحاق
جنس بازی دو زن؛ این عمل نیز حرام است و حکم آن   سحاق عبارت است از ھم

 تعزیر است.

 حکم استمناء
باشد  و مانند آن حرام است. زیرا تجاوز از حد و حدود الھی میاستمنا (جلق زدن) 

 شود.  و روزه مانع این عمل می

ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظونَ ﴿فرماید:   الله متعال در بیان امور حالل می -١ إِ�َّ  ٥َوٱ�َّ
ُهۡم َ�ۡ�ُ مَ  يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َ�َمِن ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك  ٦لُومِ�َ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَعاُدونَ 
ُ
کنند. جز بر  شان را حفظ می که شرمگاهھا  آن و« ]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧فَأ

گیری از آنان) مالمت  گمان اینان (در بھره شان، پس بی شان یا (بر) کنیزان ھمسران
 ».، آنانند که تجاوزگرندکه فراتر از این بخواھد شوند. پس کسی نمی

ای جوانان، «از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول الله به ما فرمود:  -٢
ھرکس توانایی دارد باید ازدواج کند، زیرا این کار باعث حفاظت چشم و شرمگاه 

که توانایی ازدواج ندارد، روزه بگیرد که روزه شھوت را ضعیف و  شود. و کسی می
 ٢».کند کنترل می

                                           
 ١٤٥٦ی: ؛ ترمذ٤٤٦٢ ابوداود: یح؛صح -١
 ؛ این متن از مسلم است.١٤٠٠؛ مسلم: ٥٠٦٦متفق علیه؛ بخاری:  -٢
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 حد قذف -٢
قذف: عبارت است از متھم کردن دیگری به زنا یا عمل قوم لوط یا نفی نسب به 

 ای که موجب حد در آن شود.  گونه

 حکمت مشروعیت حد قذف
کند، تشویق کرده است. و   دار می  را خدشه  اسالم به حفظ ناموس و آبرو از آنچه آن

است. و به ناحق سخن گفتن در آبروی به پرھیز از تجاوز در آبروی پاکان دستور داده 
دیگران را حرام کرده است. تا اینکه آبروی افراد از ھرگونه پلیدی و اتھام و آلودگی در 

 امان باشد.
ھا و اھداف مختلف اقدام به قذف و متھم کردن و آلوده   برخی از افراد با نیت

از امور پنھان است،  ھا و اھداف  کنند و از آنجا که نیت  نمودن آبروی مسلمانان می
که اتھام زده) مکلف است با شھادت چھار نفر اتھام خود را ثابت کند و اگر  قاذف (کسی

 شود که ھشتاد ضربه شالق است.  چنین نکند حد قذف بر وی جاری می

 حکم قذف
قذف یا متھم کردن دیگران به فاحشه، امری حرام و از گناھان کبیره است. الله 

ھای شدیدی در دنیا و آخرت در نظر گرفته است. و ھرکسی   جازاتمتعال برای قاذف م
پذیرد و ھرکس قذف و اتھام زنی وی ثابت شود، حد   اش را می  توبه کند الله متعال توبه

 شود.  قذف بر وی جاری می

ۡر�َ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم يَ� َعةِ ُشَهَدآَء َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � وُهۡم ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ ِيَن  ٤فَٱۡجِ�ُ إِ�َّ ٱ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ۡصلَُحوا
َ
ْ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ که زنان  و کسانی« ]٥-٤[النور:  ﴾٥تَابُوا

را ھشتاد تازیانه ھا  آن آورند، پس کنند، سپس چھار شاھد نمی اکدامن را (به زنا) متھم میپ
که بعد از آن توبه  اند. مگر کسانی  شان را نپذیرید و اینانند که فاسق بزنید و ھرگز شھادت

 ».گمان الله آمرزنده مھربان است کردند و (اعمال خود را) اصالح (و جبران) نمودند، پس بی

ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت لُعُِنواْ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ إِنَّ ٱ�َّ
ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۡ�َيا َوٱ�ِخَرة که زنان پاکدامن  گمان کسانی بی« ]٢٣[النور:  ﴾٢٣ِ� ٱ�ُّ

اند  سازند، در دنیا و آخرت لعنت شده یخبر (از ھرگونه بدکاری و) مؤمن را متھم (به زنا) م بی
 ».ھاست و عذاب بزرگی برای آن



 ١٥١٧    ودباب هشتم: کتاب حد

 

از ھفت عمل ھالک کننده «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٣
کدامند؟ فرمود: شرک ورزیدن به الله، سحر، ھا  آن دوری کنید. گفتند: ای رسول الله،

فرار از جھاد، تھمت زنا به زنان  گناه، رباخواری، خوردن مال یتیم، کشتن انسان بی
 ١».خبر از فساد پاکدامن و بی

 الفاظ قذف
 الفاظ قذف به دو نوع است:

 که بگوید، ای زناکار، ای لوطی؛  قذف صریح: چنان -١
را دارند.   قذف با کنایه؛ اینکه الفاظی را بر زبان آورد که احتمال قذف و غیر آن -٢
صورت اگر مقصود وی اتھام زنا باشد، حد قذف بر وی   ای بدکاره، ای فاجر. در این مانند

شود و به   شود اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، حد بر او جاری نمی  جاری می
 شود.  ای که او و دیگران از این عمل دست کشند، تعزیر می  گونه

 وجوب حد قذف طشرو
 قاذف مکلف و مختار باشد. -١
(مقذوف) مسلمان، مکلف، آزاد، پاکدامن باشد که مورد اتھام قرار گرفته  کسی -٢

 که شرایط جماع را داراست.
 مقذوف حد قذف را مطالبه کند. -٣
 چنان دیگری را به زنا متھم کند که موجب حد شود و قذف وی ثابت نشود. -٤

 ثبوت حد قذف
 باشد.  حد قذف چھل ضربه شالق را برای آزاده و چھل ضربه برای برده می

شود؛ زیراقاذف در مورد خودش به اتھام قذف   ثبات میحد قذف به دو صورت ا
 اعتراف کند یا اینکه دو مرد عادل به اتھام زدن وی شھادت دھند.

 مجازات قذف
 مجازات قذف با توجه به حالت قاذف و مقذوف مختلف و متفاوت است.

                                           
  ؛ این متن بخاری است.٨٩؛ مسلم: ٢٧٦٦متفق علیه؛ بخاری:  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥١٨

 

 قاذف دو نوع است:
د ضربه چون قاذف آزاد یا برده باشد و مقذوف محصن باشد، حد وی ھشتا -١

 شالق است.
چون فردی که محصن نباشد مورد اتھام واقع شود، قاذف حد ندارد، بلکه به  -٢
 شود.  ای که قاذف و دیگران دست از چنین عملی بردارند، تعزیر می  گونه

ِی مکلِف پاکدامن و پایبندی که   محصن در اینجا عبارت است از مسلمان آزاده
 شرایط جماع را داراست.

شود و   باشد. لذا حد قذف با بخشیدن مقذوف ساقط می  مقذوف می حد قذف حق
را مطالبه کند و برده نیز ھشتاد ضربه   شود تا اینکه مقذوف آن  حد قذف جاری نمی

 خورد.  کامل حد می

 سقوط حد قذف
ی بینه در مورد زنای مقذوف ساقط   حد قذف با اعتراف مقذوف به زنا یا با اقامه

لعان صورت گیرد، حد ھا  آن صی ھمسرش را متھم کند و میانشود. و چون شخ  می
 قذف ساقط خواھد شد.

 نتایج ثبوت حد قذف
 چون حد قذف ثابت شد عواقب آن عبارت است از:

شود مگر   خورد. شھادت و گواھی قاذف پذیرفته نمی قاذف ھشتاد ضربه شالق می
 شود تا اینکه توبه کند.  پس از توبه؛ به فسق وی حکم می

ی قاذف با استغفار و پشیمانی و تصمیم قاطع به عدم بازگشت به این گناه و   وبهت
 شود.  تکذیب خود در اتھامی که وارد کرده واقع می

ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم يَ� َوٱ�َّ

وُهۡم ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَٱۡجِ�ُ
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ِيَن  ٤ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � إِ�َّ ٱ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ۡصلَُحوا
َ
ْ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ که زنان  و کسانی« ]٥-٤[النور:  ﴾٥تَابُوا

را ھشتاد تازیانه ھا  آن آورند، پس د نمیکنند، سپس چھار شاھ پاکدامن را (به زنا) متھم می
که بعد از آن توبه  اند. مگر کسانی  شان را نپذیرید و اینانند که فاسق بزنید و ھرگز شھادت

 ».گمان الله آمرزندۀ مھربان است کردند و (اعمال خود را) اصالح (و جبران) نمودند، پس بی



 ١٥١٩    ودباب هشتم: کتاب حد

 

 کند  می که دیگری را به عملی جز زنا یا لواط متھم حکم کسی
چون کسی را به عملی جز زنا یا لواط متھم کند و در این اتھام دروغگو باشد، 

شود اما بنا به نظر حاکم و   مرتکب عملی حرام شده است و حد قذف بر وی جاری نمی
 شود.  ای که زبان از اتھام دیگران نگه دارد، تعزیر می  متناسب با اتھامش، به گونه

که دیگری را به کفر و نفاق یا مستی یا   عملی جز زنا: چنانمثال قذف و اتھام به 
 دزدی یا خیانت و مانند آن متھم کند.

ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 

ُ
و از آنچه به آن علم نداری پیروی « ]٣٦ء: [اإلسرا ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َوٱۡلُفَؤاَد ُ�ُّ أ

 ».از آن بازخواست خواھند شدھا  این نکن، بدون شک گوش و چشم و دل، ھریک از

َ ٱۡلَفَ�ِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن ﴿ُقْل «فرماید:   الله متعال می -٢ َم َرّ�ِ َما َحرَّ قُۡل إِ�َّ
ۡ�َم َوٱۡ�َۡ�َ بَِغۡ�ِ ٱ�َۡ  ِ َوٱۡ�ِ ن َ�ُقولُواْ َ�َ ٱ�َّ

َ
ِۡل بِهِۦ ُسۡلَ�ٰٗنا َوأ ِ َما لَۡم ُ�َ�ّ ن �ُۡ�ُِ�واْ بِٱ�َّ

َ
ّقِ َوأ

بگو: (الله) فقط کارھای زشت را، چه آشکارا باشد و چه « ]٣٣[األعراف:  ﴾٣٣َما َ� َ�ۡعلَُمونَ 
شریک الله قرار پنھان و (نیز) گناه و سرکشی بنا حق را حرام کرده است و اینکه چیزی را 

دانید به الله نسبت  دھید که الله دلیلی بر (حقانیت) آن نازل نکرده است و چیزی را که نمی
 ».دھید (حرام نموده است)

 حد سرقت -٣
ای در آن نیست   سرقت: عبارت است از تصاحب مال محترم دیگری که ھیچ شبھه

 از جایی مخصوص به مقدار مشخص به صورت پنھانی؛

 حکم سرقت
باشد. زیرا سبب ظلم و تجاوز و حرام   دزدی حرام است و از گناھان کبیره می

 را حرام نموده است.  باشد. اسالم به حفظ مال امر کرده و تجاوز به آن  خواری می
بنابراین از دزدی و چپاول و اختالس نھی کرده است زیرا این اعمال مصداق 

 ین عملی با ایمان منافات دارد.باشد و چن  خوردن اموال مردم از راه باطل می

ٓ إَِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ بَِها ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل َوتُۡدلُوا
َ
ْ أ ُ�لُوٓا

ۡ
َوَ� تَأ

نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَ�ِٰل ٱ�َّاِس بِٱۡ�ِ

َ
ْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن أ ُ�لُوا

ۡ
ِم ِ�َأ و « ]١٨٨[البقرة:  ﴾١٨٨ٱۡ�ُ�َّ

را به   تان را در بین خود به باطل (و ناحق) نخورید و (به عنوان رشوه قسمتی از) آن اموال



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥٢٠

 

که شما  حاکمان (و قضات) ندھید؛ تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی
 ».دانید (این کار گناه است) می

رتکاب عمل زنا زناکار ھنگام ا«از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
مومن نیست. شرابخوار ھنگام خوردن شراب مومن نیست. سارق (دزد) به ھنگام 

کند که مردم  سرقت مومن نیست. و ھمچنین چپاولگری که مال با ارزشی را غارت می
 ١».اند، ھنگام چپاول مومن نیست  به آن چشم دوخته

 حکمت مشروعیت حد سرقت

ٓ إَِ� َوَ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ بَِها ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل َوتُۡدلُوا
َ
ْ أ ُ�لُوٓا

ۡ
تَأ

نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَ�ِٰل ٱ�َّاِس بِٱۡ�ِ

َ
ْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن أ ُ�لُوا

ۡ
ِم ِ�َأ و « ]١٨٨[البقرة:  ﴾١٨٨ٱۡ�ُ�َّ

را به   متی از) آنتان را در بین خود به باطل (و ناحق) نخورید و (به عنوان رشوه قس اموال
که شما  حاکمان (و قضات) ندھید؛ تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی

 ».دانید (این کار گناه است) می
زناکار ھنگام ارتکاب عمل زنا «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

ھنگام سرقت مومن نیست؛ شرابخوار ھنگام خوردن شراب مومن نیست؛ سارق به 
مومن نیست. و چپاولگر به ھنگام چپاول مال با ارزشی که مردم به آن چشم 

 ».اند، مومن نیست  دوخته

 حکمت مشروعیت حد سرقت
الله متعال با وجوب قطع دست سارق، اموال مردم را مصون داشته است. دست 

 م است.خائن مانند عضو بیماری است که قطع آن برای سالم ماندن جسم واجب و الز
در قطع دست دزد پند و عبرتی است برای آنکه تصمیم به دزدیدن اموال مردم 

شود و امنیت و آرامش در جامعه را به  دارد و نیز باعث پاک شدن سارق از این گناه می
 شود.  دنبال داشته و باعث حفظ اموال امت می

 مجازات سارق

ا﴿فرماید:   الله متعال می -١ ارُِق َوٱلسَّ ۢ بَِما َكَسبَا َوٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
� ْ رِقَُة فَٱۡ�َطُعٓوا

ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ِۗ َوٱ�َّ َ َ�ُتوُب  ٣٨نََ�ٰٗ� ّمَِن ٱ�َّ ۡصلََح فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َ�َمن تَاَب مِۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

                                           
 باشد.   متن از بخاری می ٥٧؛ مسلم: ٢٤٧٥متفق علیه؛ بخاری:  -١
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َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  زن دزد را به سزای دست مرد دزد و « ]٣٩-٣٨[المائدة:  ﴾٣٩َعلَۡيهِ� إِنَّ ٱ�َّ
اند، بعنوان مجازاتی از جانب الله قطع کنید و الله نیرومند حکیم است.  عملی که مرتکب شده

پس ھرکس بعد از (گناه و) ستمش توبه کند و (اعمال خود را) اصالح و جبران نماید، ھمانا 
 ».ی مھربان است گمان الله آمرزنده پذیرد، بی الله توبه او را می

الله دزد را لعنت کند که با «ھریره روایت است که رسول الله فرمود: از ابو -٢
 ١».شود  دزدیدن تخم مرغ و ریسمانی باعث قطع شدن دستش می

 مقدار نصاب سرقت
 باشد.  تر از آن یا معادل آن می چھارم دینار از طال و بیش  نصاب سرقت یک

دست دزد در برابر «المومنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود:   از ام
 ٢».شود  تر از آن بریده می چھارم دینار و بیش  یک

 شروط قطع دست دزد
 شود که شروط زیر وجود داشته باشد:  حد سرقت زمانی جاری می

 سارق مکلف (بالغ و عاقل)، مختار، مسلمان یا ذمی باشد. -١
سرقت آلت مال دزدیده شده، مالی محترم باشد. بنابراین دست دزد در برابر  -٢

 شود.  موسیقی یا شراب و مانند آن قطع نمی
چھارم دینار طال و   مال دزدیده شده به حد نصاب سرقت رسیده باشد که یک -٣
 تر از آن است یا کاالیی که معادل این قیمت باشد. بیش
دزدیده شدن مال، پنھان باشد. لذا اگر دزدی مخفیانه و پنھانی نباشد مانند  -٤

شود بلکه حکم   و چپاول و غارت و مانند آن، حد سرقت جاری نمیاختالس و غصب 
 گیرد.  تعزیری بدان تعلق می

 مال از ِحزر آن دزدیده شود و از آن خارج شود. -٥
شود. و بر حسب عرف و عادت   داری می  ِحزر: عبارت است از آنچه اموال در آن نگه

ھا و   نابراین حرز اموال، خانهباشد. و حرز ھر مال متناسب با آن است. ب  متفاوت می
باشد و به   باشد. و حرز اشیاء، انبارھا و حرز گوسفندان آغل می  ھا می  ھا و مغازه  بانک

 ھمین ترتیب.

                                           
 .باشد  یم ی؛ متن از بخار١٦٨٧: ؛ مسلم٦٧٩٩ :یبخار یه؛متفق عل -١
 .است یمتن از بخار ؛١٦٨٤ ؛ مسلم:٦٧٨٩ :یبخار یه؛متفق عل -٢
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ای در حق سارق منتفی باشد. بنابراین دست دزد به خاطر دزدی   ھرگونه شبھه -٦
ندش و فروع وی قطع از مال پدر و مادر و اصول وی و نیز به دلیل دزدی از مال فرز

ھا  آن یک از شود. و نیز چون زن و شوھر از یکدیگر دزدی کنند، حد سرقت بر ھیچ  نمی
که به خاطر گرسنگی دزدی کرده باشد، دستش قطع  شود و ھمچنین کسی  جاری نمی

 شود.  نمی
 که از او دزدی شده، مالش را مطالبه کند. کسی -٧
دو بار اقرار به سرقت از سوی  )١ردو با ھم: یکی از دو امر یا ھ ثبوت سرقت با -٨

 که دو مرد عادل به سرقت دزد شھادت دھند.  شھادت؛ چنان )٢  سارق.
 نتایج ثبوت سرقت

سارق مسئول دو حق است: حق خاص و آن عبارت است از بازگرداندن مالی که  -١
را برگرداند. دزدیده، اگر موجود باشد. و اگر تلف شده باشد مثل و مانند آن یا قیمتش 

اگر شروط آن فراھم -باشد که قطع دست وی   و نیز حق عام که حق الله متعال می
 باشد.  می -اگر شروط قطع دست فراھم نباشد-یا تعزیر  -باشد
چون قطع دست سارق واجب شد، دست راستش از مفصل کف دست قطع  -٢

ایل پزشکی که باعث شود و محل قطع با روغن جوشانده شده یا با استفاده از وس  می
گردد. و پیوند عضوی که در اثر حد یا قصاص قطع   شود، پانسمان می  قطع خون می

شده جایز نیست زیرا عبرت گرفتن دیگران جز با رویت عضو قطع شده ممکن نیست. 
تا اینکه اثر بازدارندگی آن برای خود سارق و دیگران تا زمان زنده بودن سارق وجود 

 داشته باشد.

 گری در حد سرقت بعد از ابالغ آن به حاکم حرام است  جیمیان
شود و اگر   چون سارق بار دیگر دزدی کند، پای چپش از نصف قدم قطع می -٣

که   شود   ای تعزیر می  برای بار سوم دزدی کند زندانی شده و بنا به تصمیم امام به گونه
 شود.  از بدنش قطع نمیاز دزدی دست بردارد و توبه کند و پس از این ھیچ قسمتی 

شود و این در   دزدد، قطع می  ُبر که مال پنھان در جیب را می  و نیز دست جیب
صورتی است که مال دزدیده شده به حد نصاب حد دزدی برسد. زیرا وی نیز از حزر 

 دزدی کرده است.
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 عدم اجرای حدود به دلیل وجود شبھه
اند با اشاره و کنایه به وی بفھماند تو  چون سارقی به سرقت اعتراف کند، قاضی می

که از اعتراف خود برگردد. اما اگر سارق به این اعتراف اصرار کرد و از اقرار خود 
شود. و اگر سارق به سرقت اعتراف کند و پس از اعتراف از   بازنگشت، دستش قطع می

و ھدف  گردد.  شود. زیرا حدود با وجود شبھه منتفی می  آن بازگردد، دستش قطع نمی
 باشد نه فقط قطع دست وی؛  بازگشتن و دست کشیدن سارق از دزدی می

 کند  المال دزدی می  که از بیت حکم کسی
شود به   کند با توجه به تصمیم امام تعزیر می المال دزدی می  که از بیت کسی

را بپردازد و   ای که سارق و دیگران از این کار دست بکشند. و باید غرامت آن  گونه
که از مال غنیمت  المال دارد. و کسی  شود زیرا خود نصیبی در بیت  دستش قطع نمی

 یا خمس دزدی کند حکمش چنین است.
باشد و نیز بر حسب ضرر   و تعزیر بر حسب مقدار مال دزدیده شده، متفاوت می

 مترتب بر آن؛

 دزدی از دستگاه خودپرداز
اند و نیز برای   قرار داده شده ھای خودپرداز برای رفاه و مصلحت مردم  دستگاه

دزدی کند، دستش قطع ھا  آن اند و ھرکس از  داری اموال تعبیه شده  حفظ و نگه
ھا داخل بانک باشند یا در مناطق عمومی؛ و این   شود، یکسان است که این دستگاه  می

در صورتی است که دیگر شروط قطع دست وجود داشته باشند. و ھمچنین حکم 
کند،   حساب بانکی از طریق کامپیوتر و انتقال حساب به دیگری دزدی میکه از  کسی

ای   ی شروط قطع دست وجود نداشته باشند، حاکم به گونه  چنین است. و چون ھمه
 که او و دیگران از این کار دست کشیده و عبرت بگیرند.  کند  وی را تعزیر می

 دزدی از مالی که حفاظت نشده
شود بلکه در این سرقت، سارق   شده باعث قطع دست نمیسرقت مالی که حفاظت ن

تر از قیمت  پردازد و مبلغی که بیش  شود و چندین برابر مال دزدیده شده می  تعزیر می
 شود.  المال مسلمانان پرداخت می  باشد، به بیت  مال دزدیده شده می

روی از عبد الله بن عمرو بن عاص روایت است که چون رسول الله از خرمای 
ھر نیازمندی که از آن بخورد و در ظرف نریزد (و نبرد) بر «درخت سوال شد، فرمود: 
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که چیزی از آن با خود ببرد، بر او غرامِت مانند آن و مجازات  او چیزی نیست؛ و کسی
که از محل انبار (خرما) به مقدار قیمت سپری بدزد، دستش قطع  است. و کسی

را بپردازد و مجازات   قدار را بدزدد، باید غرامت مانند آنتر از این م شود. و ھرکس کم  می
 ١».شود  می

 که امانت را منکر شود حکم کسی
که امانت را منکر شود، قطع دست وی واجب است زیرا عمل وی از مصادیق  کسی

 گری جھت عدم اجرای حد بر او و ساقط شدن آن حرام است.  باشد. و میانجی  سرقت می
زنی مخزومی که جایگاه وی نزد قریش «المومنین عایشه روایت است که:   اماز  -١

از اھمیت خاصی برخوردار بود، مرتکب دزدی شده بود. قریشیان گفتند: چه کسی در 
گوید؟ گفتند: چه کسی جز اسامه محبوب رسول الله   مورد او با رسول الله سخن می

ه با رسول الله سخن گفت. رسول الله جرات این کار را دارد. پس اسامه در این زمین
کنی؟ سپس برخاسته و به   گری می  فرمود: آیا در مورد حدی از حدود الھی میانجی

سخنرانی پرداخته و فرمود: ای مردم، ھالک شدن کسان پیش از شما به این دلیل بود 
رقت کرد او را رھا کرده (حد س دزدی میھا  آن که چون فرد نامدار و مشھوری از میان

کرد، حد را بر او   دزدی میھا  آن کردند) اما اگر فردی ضعیف از  را بر وی جاری نمی
کردند؛ سوگند به الله اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند، دستش را قطع   جاری می

 ٢».کنم  می
گوید: زنی مخزونی کاالیی را به امانت   المومنین عایشه روایت است که می  از ام -٢

 ٣».ا منکر شد، پس رسول الله به قطع دست وی دستور دادندر  گرفت و آن

 حکم مال دزدیده شده
باشد   ی سارق، ضامن بودن وی در برابر مال دزدیده شده می  از جمله شرایط توبه

که در صورت تلف شدن آن باید قیمتش را به صاحبش بازگرداند و این در صورتی است 
شود. و اگر کاالی   باشد، به وی مھلت داده میچیز   که توانگر باشد و اگر فقیر و بی

                                           
 .باشد  یمتن از ابوداود م ؛٤٩٥٨ :ی؛ نسائ٤٣٩٠ حسن؛ ابوداود: -١
 .باشد  یمتن از مسلم م ؛١٦٨٨ ؛ مسلم:٣٤٧٥ :یبخار یه؛متفق عل -٢
 .باشد  یمتن از مسلم م ؛١٦٨٨ ؛ مسلم:٣٤٧٥ :یبخار یه؛متفق عل -٣
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باشد. و   اش برگرداندن آن به صاحبش می  دزدیده شده موجود باشد، شرط صحت توبه
 اگر امانت را در دست دارد، تا برگرداندن آن به صاحبش ضامن است.

 که قبل از بازداشت شدن توبه کند حکم کسی
شده و قبل از ثبوت آن نزد حاکم از آن  که حد سرقت یا زنا یا ... بر او واجب کسی

شود و برای وی جایز نیست بعد از اینکه الله گناھش را   توبه کند، حد از وی ساقط می
 را افشا کند. اما بر او الزم است که مال دزدیده شده را به صاحبش بازگرداند.  پوشاند، آن

ارِقَُة فَٱ﴿فرماید:   الله متعال می ارُِق َوٱلسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ� َوٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
ۡ�َطُعٓواْ �

ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ِۗ َوٱ�َّ َ َ�ُتوُب َعلَۡيهِ�  ٣٨ّمَِن ٱ�َّ ۡصلََح فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َ�َمن تَاَب ِمۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  به سزای عملی که دست مرد دزد و زن دزد را « ]٣٩-٣٨[المائدة:  ﴾٣٩إِنَّ ٱ�َّ
اند، بعنوان مجازاتی از جانب الله قطع کنید و الله نیرومند حکیم است. پس  مرتکب شده

ھرکس بعد از (گناه و) ستمش توبه کند و (اعمال خود را) اصالح و جبران نماید، ھمانا الله 
 ».ی مھربان است گمان الله آمرزنده پذیرد، بی توبه او را می

 الطریق)حد راھزنی (قطاع  -٤
قطاع الطریق: کسانی ھستند که در مناطق بیابانی یا شھری با سالح مزاحم مردم 

 شوند.  کنند که محارب نیز نامیده می  شان را به زور و علنا تصاحب می  شده و اموال

 صفات قطاع الطریق
که   ھرکس که سالح برداشته و راه را ناامن کند و از قدرتی برخوردار باشد، چنان

ه تنھایی یا با حمایت گروھی چنین کند مانند باندھای قتل، باندھای سرقت از خود ب
ھا، باند آدم ربایی و ... اینان و  ھا، باند ربودن دختران برای تجاوز به آن  ھا و بانک  خانه

 باشد.  شان مصداق قطاع الطریق می  امثال

 حکم ِحرابه
، در خانه یا وسایل نقلیه جھت حرابه عبارت است از تعرض با سالح در صحرا یا شھر

شان؛ و مانند این اعمال مصداق   خونریزی و ھتک حریم و آبروی افراد و غصب اموال
 باشد.  قطاع الطریق می
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ھا، وسلیل نقلیه چون ماشین و قطار و کشتی و   ھا، خانه  و ھریک از این موارد در راه
ری یا منفجر کردن ساختمان یا گذا  ھواپیما رخ دھد، چه تھدید با سالح باشد، یا بمب

 باشد.  سوزی یا گروگان گیری و مانند آن، ھمه در حکم ِحرابه می  آتش
باشد و به ھمین دلیل است که مجازات آن از   ھا می  ترین جرم و حرابه از بزرگ

 ھا است.  شدیدترین مجازات

 مجازات قطاع الطریق
 قطاع الطریق چھار حالت دارد:

و اموالی را غصب کنند، کشته شده و به دار آویخته  چون مرتکب قتل شوند -١
 شوند.  می

چون مرتکب قتل شوند و مالی را غصب نکنند، کشته شده و به دار آویخته  -٢
 شوند.  نمی

چون اموال را غصب کرده و مرتکب قتل نشوند، دست راست و پای چپ  -٣
 شود.  قطع میھا  آن ھریک از

نکنند، اما باعث ناامنی راه شوند،  چون مرتکب قتل نشوند و مالی را ھم غصب -٤
در نظر بگیرد تا اینکه ھا  آن تواند حکم تعزیری برای  شوند. و امام می  تبعید می

 و دیگران بازدارنده باشد و اینگونه مانع شر و فساد شود.ھا  آن برای

َ وَ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِيَن ُ�َارُِ�وَن ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ُؤا َما َجَ�ٰٓ رَُسوَ�ُۥ َو�َۡسَعۡوَن ِ� إِ�َّ
 ْ ۡو يُنَفۡوا

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
ْ أ ۡو يَُصلَُّبٓوا

َ
ْ أ ن ُ�َقتَّلُٓوا

َ
�ِض فََساًدا أ

َ
مَِن  ٱۡ�

ِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۖ َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرة ۡ�َيا �ِض� َ�ٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِ� ٱ�ُّ
َ
ْ مِن إِ�َّ  ٣٣ٱۡ� ِيَن تَابُوا  ٱ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ َعلَۡيِهۡمۖ فَٱۡعلَُمٓوا ن َ�ۡقِدُروا

َ
سزای « ]٣٤-٣٣[المائدة:  ﴾٣٤َ�ۡبِل أ
کوشند، فقط این است که  جنگند و در زمین به فساد می که با الله و پیامبرش می کسانی

بعکس یکدیگر بریده ھا  آن ) و پای (چپ)کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست (راست
در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی ھا  آن شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی

که پیش از آنکه بر آنان دست یابید، توبه کنند، پس بدانید که  خواھند داشت. مگر کسانی
 ».ی مھربان است ھمانا الله آمرزنده

ی عکل به خدمت رسول الله   گروھی از قبیله«گوید:   که میاز انس روایت است  -٢
که نوعی شکم درد طوالنی است مبتال » َجَوی«آمدند و (تحت تاثیر جو مدینه) به 
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شدند. رسول الله دستور داد که ھمراه چوپاِن شترھاِی صدقه (زکات) به چراگاه شترھا 
خوردند و خوب شدند. سپس مرتد از آن ھا  آن بیاشامند وھا  آن رفته و از شیر و ادرار

ی شترھا را با خود به غنیمت بردند.   ھا را کشتند و گله  شدند و (یکی از) چوپان
 دیگر این خبر را اوایل روز به رسول الله رساند) و ایشان ھم کسانی را در پی   (چوپان

دست و را اسیر کردند. رسول الله دستور داد ھا  آن فرستاد (و طول نکشید) کهھا  آن
ھایی که بر آتش داغ شده بودند از   شان را با میخ  را قطع کنند و چشمانھا  آن پای

چشمان چوپان را بیرون آورده بودند) سپس ھا  آن حدقه بیرون آوردند. (چون
شان کردند و در این   که نشسته بودند تا دم مرگ در گرما و نور آفتاب رھای  درحالی

 ١».وضعیت مردند

 د قطاع الطریقشروط وجوب ح
 باشد.  مکلف، مسلمان یا ذمی می -شود  که محارب ھم نامیده می -قاطع الطریق  -١
 کند، محترم باشد.  مالی که به زور تصاحب می -٢
 مال را از حزر آن تصاحب کرده باشد کم باشد یا زیاد. -٣
 محاربه و راھزنی وی با اقرار خودش یا دو شاھد عادل ثابت شود. -٤
 ای در میان نباشد.  شبھه -٥

 کیفیت تبعید وی
چون راھزن مردم را تھدید کند و امنیت را بر ھم زند اما مرتکب قتل و غصب اموال 

شود. تا اینکه مردم از شر او در امان باشند و از ارتکاب جرمش   نشود، تبعید می
 خوداری کنند.

شوند. و درواقع   نی میشود، زندا  با تبعید کاسته نمیھا  آن اما اگر شر و شرارت
که زندانی شده ھمچون آن است که تبعید شده باشد و گاھی زندانی کردن وی  کسی

 کند.  تر کمک می به برقراری امنیت و سالم ماندن از شر وی بیش
شود و   کاسته میھا  آن ھا، امنیت برقرار شده و از شرارت بنابراین اگر با تبعید آن

صورت راه بھتر   کنیم و در غیر این ماند، آنان را تبعید می  می در امانھا  آن جامعه از شر
 زندانی کردن ایشان است.

                                           
  .است ی؛ متن از بخار١٦٧١؛ مسلم:٦٨٠٢ :یبخار یه؛متفق عل -١
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 ی محارب  توبه
چون محارب قبل از دستگیر شدن، توبه کند، احکامی که حق الله است چون تبعید 

شود و این   و قطع دست و پا و به دار آویخته شدن و ضرورت کشته شدن بخشیده می
شود. اما در برابر حقوقی که متعلق به افراد است مانند جنایت   ری نمیاحکام بر وی جا

مواخذه ھا  آن با کشتن یا آسیب رساندن به اعضا و جوارح و گرفتن اموالھا  آن در حق
 علیھم او را ببخشد و از حق خود درگذرد.  شود، مگر اینکه مجنی  می

 شود  ری میاما اگر قبل از توبه دستگیر شود، حد حرابه بر وی جا

�ِض ﴿فرماید:  الله متعال می
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َو�َۡسَعۡوَن ِ� ٱۡ� ِيَن ُ�َارُِ�وَن ٱ�َّ ُؤاْ ٱ�َّ َما َجَ�ٰٓ إِ�َّ
 
َ
ْ ِمَن ٱۡ� ۡو يُنَفۡوا

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
ْ أ ۡو يَُصلَُّبٓوا

َ
ْ أ ن ُ�َقتَّلُٓوا

َ
 �ِض� فََساًدا أ

ۖ َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۡ�َيا ن  ٣٣َ�ٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِ� ٱ�ُّ
َ
ْ مِن َ�ۡبِل أ ِيَن تَابُوا إِ�َّ ٱ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  نَّ ٱ�َّ
َ
که با الله  سزای کسانی« ]٣٤-٣٣[المائدة:  ﴾٣٤َ�ۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دار  در زمین به فساد میجنگند و  و پیامبرش می
بعکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین ھا  آن آویخته شوند، یا دست (راست) و پای (چپ)

در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواھند داشت. مگر ھا  آن خود تبعید گردند، این رسوایی
ی  دست یابید، توبه کنند، پس بدانید که ھمانا الله آمرزندهکه پیش از آنکه بر آنان  کسانی

 ».مھربان است

 حکم ربودن
گیری، آدم ربایی، ربودن وسایل حمل و نقل چون اتوبوس، ھواپیما و ... و   گروگان

تھدید به قتل یا انفجار، ھمگی در حالت صلح و نه جنگ حرام است و و مصداق فساد 
که چنین عملی مرتکب شود،  باشد. و کسی  گناه می  بیدر زمین و تجاوز در حق افراد 

 گردد.  حد حرابه بر وی جاری می

َ ﴿فرماید:   الله متعال می ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا ِ ٱ�َّ َوَ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
جنگند، جنگ کنید  که با شما می با کسانی و در راه الله« ]١٩٠[البقرة:  ﴾١٩٠َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

 ».دارد و از حد تجاوز نکنید که الله تجاوزگران را دوست نمی
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 کیفیت دفاع از جان
چون کسی در مورد جان خود یا خانواده یا مالش از سوی انسان یا حیوانی مورد 

که با ترین چیزی که گمان غالب وی آن است   تعرض و تجاوز و حمله قرار گیرد، با کم
کند، از خود دفاع کند. اما اگر این میسر نباشد. متجاوز   آن متجاوز را از خود دور می

 سه حالت دارد:
صورت جایز است که به او مالی داده شود و با   خواھد. در این  متجاوز مال می -١

که مورد تجاوز قرار گرفته جایز است با وی درگیر  وی درگیر نشود ھرچند برای کسی
 مالی به او ندھد. شده و
ی چنین   صورت به وی اجازه  متجاوز در پی ھتک حرمت چون زنا باشد. در این -٢

شود بلکه دور کردن وی با آنچه ممکن است ھرچند با درگیری باشد،   کاری داده نمی
 واجب است.

که به وی تجاوز شده، واجب  چون متجاوز در پی کشتن دیگری باشد، بر کسی -٣
صورت جایز است از خود دفاع   دفاع کند مگر در ھنگام فتنه که در ایناست از جانش 

نکند. (مانند زمانی که دو گروه مسلمان با ھم درگیر شوند که حق و باطل آمیخته 
 باشد).

ھرکس به خاطر مالش «از رسول الله شنیدم که فرمود: «گوید:   سعید بن زید می
ته شود، شھید است؛ ھرکس به کشته شود، شھید است؛ ھرکس به خاطر دینش کش

اش کشته شود، شھید   خاطر جانش کشته شود، شھید است؛ و ھرکس به خاطر خانواده
 ١».است

 حکم زندیق
کند. و این   زندیق کسی است که اظھار اسالم کرده و کفر را در باطن پنھان می

باشد. و   میترین انواع نفاق است. بنابراین زندیق مصداق محارب با الله و رسولش  بزرگ
الطریق با دست و   ی قطاع  تر از محاربه  ی زبانش بزرگ  ی زندیق با اسالم به وسیله  محاربه

ی   الطریق متوجه اموال و جان افراد است و فتنه  ی قطاع  باشد. زیرا فتنه  سالحش می
 باشد.  زندیق متوجه قلوب و ایمان می

                                           
 باشد. می ترمذی؛ متن از ١٤٢١ :ی؛ ترمذ٤٧٧٢ ابوداود: یح؛صح -١
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شود و خونش   اش پذیرفته می  اگر زندیق قبل از دستگیر شدن توبه کند، توبه
شود. بلکه بر مبنای حد   اش پذیرفته نمی  ماند اما بعد از دستگیر شدن، توبه  محفوظ می

اش و ُحسن استواری او   شود. مگر اینکه صدق و راستی توبه  و بدون استتابه کشته می
 اش را بدانیم.  در توبه

ِيَن َعِملُ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ّ�ِ َوٱ�َّ ْ ٱلسَّ ْ إِنَّ  َٔ وا ْ ِمۢن َ�ۡعِدَها َوَءاَمُنوٓا اِت ُ�مَّ تَابُوا
که مرتکب کارھای بد شدند،  و کسانی« ]١٥٣[األعراف:  ﴾١٥٣َر�ََّك ِمۢن َ�ۡعِدَها لََغُفورٞ رَِّحيمٞ 

سپس بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند، ھمانا پروردگار تو پس از آن، مسّلمًا آمرزنده 
 ».است مھربان

ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ِيَن َ� يَۡدُعوَن َمَع ٱ�َّ َوٱ�َّ
ثَاٗما

َ
ُ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق � َم ٱ�َّ يَُ�َٰعۡف َ�ُ  ٦٨ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرَّ

إِ�َّ َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا  ٦٩ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِۦ ُمَهانًاٱۡلَعَذاُب يَۡوَم 
ُ َسّ�ِ  ُل ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ

ُ
ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما َٔ فَأ و « ]٧٠-٦٨[الفرقان:  ﴾٧٠اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن ٱ�َّ

و نفسی را که الله (کشتنش را) حرام کرده خوانند  که با الله معبود دیگری را نمی کسانی
کنند و ھرکس چنین کند، مجازات گناه (خود) را  کشند و زنا نمی است، جز به حق نمی

گردد و با خواری (و ذلت) در آن جاودان  خواھد دید. عذاب او در روز قیامت مضاعف می
ھد، پس اینانند که الله که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام د خواھد ماند. مگر کسی

 ».کند و الله آمرزنده مھربان است ھا مبدل می شان را به نیکی  ھای بدی

ۡسَفِل ِمَن ٱ�َّارِ َولَن َ�َِد لَُهۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -٣
َ
ۡرِك ٱۡ� إِنَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� ِ� ٱ�َّ

ْ َوٱ�ۡ  ١٤٥نَِصً�ا ۡصلَُحوا
َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع إِ�َّ ٱ�َّ

ُ
ِ فَأ ْ دِيَنُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

َ
ِ َوأ ْ بِٱ�َّ َتَصُموا

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� أ ھمانا منافقان « ]١٤٦-١٤٥[النساء:  ﴾١٤٦ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ وََسوَۡف يُۡؤِت ٱ�َّ

ی یافت. نخواھھا  آن ترین طبقه (= درکات) آتش (جھنم) ھستند و ھرگز یاوری برای در پایین
مگر آنان که توبه کردند و جبران و اصالح نمودند و به الله تمسک جستند و دین خود را برای 
الله خالص گرداندند، پس اینان با مؤمنان خواھند بود و الله به زودی مؤمنان را پاداش بزرگی 

 ».خواھد داد
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 حد اھل بغی -٥
و با تاویلی محتمل علیه  باغیان: کسانی ھستند که از قدرت و نیرویی برخوردارند

 کنند تا وی را خلع کرده یا با او مخالفت کنند و در پی اختالف ھستند.  حاکم خروج می

 صفت باغیان
ی اوست، خوداری کند یا اینکه از امام مسلمانان   ھر گروھی از حقوقی که بر عھده

باشند. و باغیان   میجدا شوند، یا اینکه اطاعت از وی را رھا کنند، مصداق باغیان ظالم 
 مسلمان بوده و کافر نیستند.

 برخورد با باغیان
 چون باغیان بر علیه حاکم خروج کردند، الزم است حاکم و امام مسلمانان با -١

شان را جویا شود. پس چون حقی   مکاتبه کند و از آنان دلیل مخالفت و نارضایتیھا  آن
ای کردند،   رسیدگی کند؛ اگر ادعای شبھه را یادآور شدند که بدان ظلم شده بود، به آن

نظر کردند که   را برطرف کند؛ پس از این اگر از رفتار خود در برابر حاکم صرف  آن
را به جنگ تھدید کند و اگر به نوع ھا  آن روی آورده وھا  آن خوب، وگرنه به پند و اندرز

بر رعیت واجب است که بجنگد. و ھا  آن عملکرد خود در برابر حاکم اصرار داشتند، با
 را خاموش کنند.ھا  آن ی  یاری کنند و فتنهھا  آن حاکم را جھت دفع شر و شرارت

 وارد جنگ شود، از ابزار جنگی کشتار جمعی که ھمگیھا  آن چون حاکم با -٢
کند. و نیز کشتن فرزندان و   ھای مخرب استفاده نمی  کند مانند بمب را نابود میھا  آن

که جنگ را ترک  شان و نیز کسانی  ھای  کنند و زخمی  گ فرار میآنان که از جن
 کنند، جایز نیست.  می

شود تا اینکه آتش فتنه خاموش شود   شود، زندانی می  که اسیر میھا  آن و ھریک از
 شوند.  شان اسیر نمی  شود و فرزندان  شان به غنیمت گرفته نمی  و اموال

که در حال ھا  آن از  شدن آتش فتنه، اموالی  پس از پایان یافتن جنگ و خاموش -٣
که کشته شده، چیزی به او تعلق ھا  آن جنگ تلف شده، ھدر خواھد بود. و ھریک از

 باشند.  ھایی که در حال جنگ تلف شده، نمی  نیز ضامن اموال و جانھا  آن گیرد و  نمی

 رفتار واجب به ھنگام جنگ دو گروه
رای به دست آوردن ریاست با یکدیگر درگیر شوند، چون دو گروه از روی تعصب یا ب

ضامن چیزی است که از دیگری تلف کرده است. و ھا  آن اند و ھریک از  ھردو ظالم
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و برخورد الزم با گروھی که اصرار بر تجاوز ھا  آن برقراری صلح و اصالح عادالنه میان
 دارد تا اینکه از تجاوزش دست بکشد، واجب است.

ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن ﴿فرماید:   میالله متعال  -١
َ
�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� ٱۡ�َتَتلُواْ فَأ

ِۚ فَإِن فَآَءۡت  ۡمرِ ٱ�َّ
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ْ ٱلَِّ� َ�ۡبِ� َح�َّ ۡخَرٰى فََ�ٰتِلُوا

ُ
َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ ٱۡ�

ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما بِٱۡلعَ 
َ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِط�َ فَأ ْۖ إِنَّ ٱ�َّ قِۡسُطٓوا

َ
و اگر دو « ]٩[الحجرات:  ﴾٩ۡدِل َوأ

شان آشتی برقرار کنید، پس اگر یکی از  گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ بر خاستند، میان
آن دو بر دیگری تجاوز کرد، با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان الله بازگردد، پس اگر 

گمان الله عادالن را  به عدالت صلح برقرار کنید و عدالت پیشه کنید، بیھا  آن میان بازگشت،
 ».دارد دوست می

ھرکس در «گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود:   از عرفجه روایت است که می -٢
حالی نزد شما آمد که تمام امورتان در اختیار یک نفر بود و قصد تفرقه و اختالف میان 

 ١».او را بکشید شما داشت،

 خروج علیه امام مسلمانان (حاکم اسالمی)
ترین واجبات دین است.  تعیین امامی برای مسلمانان و حاکم اسالمی از بزرگ -١
حرام است. و این مادامی  -ھرچند ظالم باشد -که نافرمانی او و خروج علیه او   چنان

و برھانی از سوی الله  است که مرتکب کفری آشکار نشده باشد که در مورد آن دلیل
نزد ما وجود دارد. یکسان است که امامت وی به اجماع مسلمانان ثابت شده باشد یا 
توسط امامی که قبل از او بوده تعین شده باشد یا با اجتھاد اھل حل و عقد یا اینکه با 

که مردم از وی اطاعت کنند و او را به عنوان امام و حاکم   چیره شدن وی باشد، چنان
 اسالمی بپذیرند.

شود مادامی که مرتکب کفر آشکاری نشده باشد که   و به دلیل فسقش عزل نمی
 برای آن از سوی الله دلیل و برھانی داریم.

الطریق ھستند یا اینکه   اند یا جزء قطاع  که از اطاعت امام خارج شده کسانی -٢
ن گناھان کبیره را کافر باشند. و خوارج کسانی ھستند که مرتکبی  باغی و یا خوارج می

شمارند. خوارج فاسقانی ھستند   شان را حالل می  دانند و خون مسلمانان و اموال  می
 جایز است.ھا  آن که ابتدا به جنگ با

                                           
 ١٨٥٢ مسلم: -١
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اند و   از اطاعت امام خارج شده -الطریق، باغیان و خوارج  قطاع -این سه گروه 
 باشد.  موحد میکاران   که بمیرد، حکم وی حکم گنهھا  آن ھریک از

ْوِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 ِ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
َ
ٱۡ�

وِ�ً� َوٱۡ�َ 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ اید، از  که ایمان آورده ای کسانی« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩ۡوِم ٱ�ِخرِ

الله اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از صاحبان امرتان؛ و اگر در چیزی اختالف 
ان دارید، این بھتر و را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایم  کردید، آن

 ».تر است خوش فرجام

َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َو�َتَّبِۡع ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ِۦ َما تََو�َّ و « ]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِنَِ� نَُوّ�ِ

ھرکس پس از آنکه ھدایت (و راه حق) برایش روشن شد، با پیامبر مخالفت کند و از راھی جز 
راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده واگذاریم و او را به جھنم در افکنیم و بد 

 ».جایگاھی است

 آنچه بر حاکم اسالمی واجب است
دار   کم مسلمانان مرد باشد نه زن؛ قومی که عھدهواجب است که امام و حا -١

 شوند.  امورشان زنی باشد، رستگار نمی
ھای اسالمی در برابر ھرگونه تجاوزی   از وظایف امام این است که از سرزمین

حمایت کند، دین را حفظ نماید، احکام الھی را اجرا کند، حدود را اقامه کند، از مرزھا 
آوری کند، عادالنه قضاوت کند، با دشمنان جھاد کند، به حفاظت کند، زکات را جمع 

 سوی الله دعوت کند و اسالم را نشر دھد.
بر امام واجب است که رعیتش را نصیحت کند و بر آنان سخت نگیرد و در سایر  -٢

 برخورد کند.ھا  آن شان با مھربانی و دلسوزی با  احوال

�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ َ�َٰداوُۥُد إِنَّ ﴿فرماید  الله متعال می -١
َ
ا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ٱۡ�

 ِ ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ  ٱ�َّاِس بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ
! ما تو را در زمین خلیفه ای داوود« ]٢٦[ص:  ﴾٢٦لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم ٱۡ�َِساِب 

(= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از ھوای (نفس) پیروی نکن 
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شوند، به خاطر آنکه  که از راه الله گمراه می گمان کسانی کند، بی که تو را از راه الله گمراه می
 ».روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند

ای   ھیچ بنده«از معقل بن یسار روایت است که از رسول الله شنیدم فرمود:  -٢
نیست که الله متعال مسئولیت رعیتی را در اختیار او قرار دھد و در حالی بمیرد که در 

 ١».کند  حق آنان خیانت کرده است مگر اینکه الله متعال بھشت را بر او حرام می

 آنچه بر امت در قبال حاکم واجب است
بر امت واجب است در آنچه معصیت و نافرمانی الله متعال نیست، از حاکم اطاعت 

 کنند.

ْوِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ءٖ فَُردُّوهُ إِ  ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
َ
ِ ٱۡ� ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ َ� ٱ�َّ

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ اید، از  که ایمان آورده ای کسانی« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ

الله اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از صاحبان امرتان؛ و اگر در چیزی اختالف 
را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و   آنکردید، 

 ».تر است خوش فرجام
بر ھر مسلمانی شنیدن و «از ابن عمر از رسول الله روایت است که فرمود:  -٢

اطاعت کردن در آنچه دوست دارد و آنچه دوست ندارد، واجب است مگر زمانی که به 
افرمانی (الله) امر شود. پس اگر به معصیت و نافرمانی (الله) امر شد، نه معصیت و ن

 ٢».کند  شنود و نه اطاعت می  می

 که جرمی مرتکب شده که موجب حد است ی کسی  توبه
ھرکس جرمی مرتکب شود که موجب حد است، اما پس از دستگیر شدن توبه کند، 

اش   توبه قبل از دستگیر شدن وی باشد، توبهکند. اما اگر این   این توبه حد را ساقط نمی
شود. و این رحمتی از سوی الله جھانیان است که   پذیرفته شده و حد از وی ساقط می

 کنند، برداشته است.  کارانی که توبه می  مجازات را از گنه

                                           
  باشد.  ی؛ متن از مسلم م١٤٢ :سلم؛ م٧١٥١ :یبخار یه؛متفق عل -١
 ١٨٣٩ ؛ مسلم:٢٩٥٥ :یبخار یه؛متفق عل -٢



 ١٥٣٥    ودباب هشتم: کتاب حد

 

َ َورَسُ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِيَن ُ�َارُِ�وَن ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ُؤا َما َجَ�ٰٓ وَ�ُۥ َو�َۡسَعۡوَن ِ� إِ�َّ
 ْ ۡو يُنَفۡوا

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
ْ أ ۡو يَُصلَُّبٓوا

َ
ْ أ ن ُ�َقتَّلُٓوا

َ
�ِض فََساًدا أ

َ
مَِن  ٱۡ�

ِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۖ َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرة ۡ�َيا �ِض� َ�ٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِ� ٱ�ُّ
َ
ْ مِن إِ�َّ ٱ ٣٣ٱۡ� ِيَن تَابُوا َّ�

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ َعلَۡيِهۡمۖ فَٱۡعلَُمٓوا ن َ�ۡقِدُروا

َ
سزای « ]٣٤-٣٣[المائدة:  ﴾٣٤َ�ۡبِل أ
کوشند، فقط این است که  جنگند و در زمین به فساد می که با الله و پیامبرش می کسانی

بعکس یکدیگر بریده ھا  آن پای (چپ) کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست (راست) و
در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی ھا  آن شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی

که پیش از آنکه بر آنان دست یابید، توبه کنند، پس بدانید که  خواھند داشت. مگر کسانی
 ».ی مھربان است ھمانا الله آمرزنده

ّ�ِ ﴿د: فرمای  الله متعال می -٢ ْ ٱلسَّ ِيَن َعِملُوا ْ إِنَّ  َٔ َوٱ�َّ ْ ِمۢن َ�ۡعِدَها َوَءاَمُنوٓا اِت ُ�مَّ تَابُوا
که مرتکب کارھای بد شدند،  و کسانی« ]١٥٣[األعراف:  ﴾١٥٣َر�ََّك ِمۢن َ�ۡعِدَها لََغُفورٞ رَِّحيمٞ 

مسّلمًا آمرزنده سپس بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند، ھمانا پروردگار تو پس از آن، 
 ».مھربان است

 تعزیر
 مشخص نشده است.ھا  آن مجازاتی است برای گناھانی که حد و قصاص و کفاره در

 ھا  اقسام مجازات
 مجازات گناھان سه نوع است:

آنچه در شریعت حدی مشخص برای آن تعیین شده است مانند زنا، سرقت،  -١
 باشد.  و نه تعزیر، بلکه در این موارد حد میای وجود دارد   قتل عمد؛ در این نوع نه کفاره

آنچه مجازات آن کفاره است و حدی در مورد آن وارد نشده است مانند: جماع  -٢
 باشد.  در روز رمضان، قتل خطا و شبه عمد؛ در این موارد کفاره و دیه می

خواری، مواد   ای؛ مانند شراب  آنچه نه حدی برای آن مشخص شده و نه کفاره -٣
باشد که حاکم با توجه   در و گناھان و منکراتی از این قبیل؛ در این موارد تعزیر میمخ

که مجرم و   کند چنان بیند حکمی را متناسب با شرایط صادر می  به مصلحتی که می
 دیگران از چنین عملی باز آیند. و شر و فساد از میان امت ریشه کن شود.
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 حکمت مشروعیت تعزیر
باشد: حفظ دین، نفس،   بر جرایمی که ُمخل عناصر اساسی امت میالله متعال در برا

افزوده ھا  آن ھایی را در شریعت مشخص کرده است که نه به  مال، آبرو و عقل مجازات
 شود.  کاسته میھا  آن شود و نه از  می

ترین عوامل امنیت   به این منظور حدودی بازدارنده وضع کرده است که از مھم
کن نیست امت اسالمی زندگی امنی داشته باشد مگر با مراقبت از آن به باشد. و مم  می
 ی حدود؛  ی اقامه  لهیوس

شود و   ثابت نمیھا  آن باشد که گاھی برخی از  برای این حدود شروط و ضوابطی می
 شود. اینگونه مجازات مشخص شده به مجازاتی که در شریعت مشخص نشده، تبدیل می

حکم حاکم و اجتھاد او و با رعایت تحقیق مصلحت و دفع مجازاتی که وابسته به 
 باشد که ھمان تعزیر است.  مفسده می

 حکم تعزیر
ای برای آن مشخص نشده واجب است.   تعزیر در ھر گناه و معصیتی که حد و کفاره

ای   کند انجام عملی حرام باشد مانند بھره بردن جنسی از دیگری به گونه تفاوتی نمی
نباشد، یا سرقتی که شامل حد نشود، یا جنایتی که در آن قصاص که مستحق حد 

 نیست، یا ھمجنس بازی زنان، یا قذف دیگری به چیزی جز زنا و ....
یا اینکه معصیت و نافرمانی از نوع ترک واجب با وجود توانایی انجام آن باشد. مانند 

ده و مظالم و اموری ھا، بازگرداندن مال غصب ش  ترک پرداخت بدھی، بازگرداندن امانت
 از این قبیل مانند تنبلی در ادای نماز و روزه و واجباتی از این قبیل؛

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله متعال می ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ
َ َشِديُد  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾ٱلۡعَِقاِب َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

و چون کسی مرتکب گناھی شود که برای آن حدی مشخص نشده است، اما توبه 
 شود.  ن شود، گناھش پوشیده شده و تعزیر نمیی خود پشیما  کند و از کرده

َ َ�ُتوُب َعلَۡيهِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ۡصلََح فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َ�َمن تَاَب ِمۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  پس ھرکس که بعد از (گناه و) ستمش توبه کند و « ]٣٩[المائدة:  ﴾٣٩إِنَّ ٱ�َّ
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ی  گمان الله آمرزنده پذیرد، بی صالح و جبران نماید، ھمانا الله توبه او را می(اعمال خود را) ا
 ».مھربان است

ِۡل� إِنَّ ٱۡ�ََسَ�ِٰت ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ لَٰوةَ َطَرَ�ِ ٱ�ََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱ�َّ قِِم ٱلصَّ
َ
َوأ

 ِ�ّ ٰكِرِ  َٔ يُۡذهِۡ�َ ٱلسَّ ۡجَر  ١١٤�نَ اِت� َ�ٰلَِك ذِۡكَرٰى لِل�َّ
َ
َ َ� يُِضيُع أ َوٱۡصِ�ۡ فَإِنَّ ٱ�َّ

روز و ساعاتی از شب، نماز را  و (ای پیامبر!) در دو طرف« ]١١٥-١١٤[هود:  ﴾١١٥ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 
برند، این پندی برای پند پذیران است؛ و (ای  ھا را از بین می ھا بدی شک نیکی دار، بی پابر

 ».الله پاداش نیکوکاران را ضایع نخواھد کردگمان  پیامبر!) صبر کن، پس بی

 اقسام تعزیر
 شود:  تعزیر به دو بخش تقسیم می

تعزیر جھت تادیب و تربیت در آنچه معصیت و نافرمانی نیست. مانند ادب  -١
 کردن فرزند توسط پدر؛ ھمسر توسط شوھر، برده توسط ارباب؛

 فته است.ھایی در آن نھ  این نوع تعزیر مشروع است زیرا مصلحت
تر از ده ضربه باشد. زیرا رسول الله  در این نوع جایز نیست تعداد ضربات شالق بیش

 ١».بیش از ده ضربه شالق به کسی نزنید مگر در حدی از حدود الھی«فرمود: 
تعزیر در برابر گناھان؛ در این زمینه برای حاکم جایز است که بر حسب  -٢

لت آن و در گناھی که حدی برای آن در مصلحت و نیاز و حجم گناه و کثرت و ق
شریعت مشخص نشده، بر مقدار ده شالق بیفزاید. اما اگر معصیت و نافرمانی از نوع 
گناھی بود که شارع حدی برای آن مشخص کرده بود مانند زنا و سرقت و... نباید 

 تر باشد. تعزیر از حدی که برای اصل چنین گناھی مشخص شده، بیش

 انواع تعزیر
کار و   ھاست که با نصیحت و پند و اندرز و دوری از گنه  ای از مجازات  یر مجموعهتعز

ھا از   توبیخ و تھدید و بیم دادن و عزل از والیت و... آغاز شده و با شدیدترین مجازات
 رسد.  قبیل زندانی و شالق به پایان می
اقتضا کند باشد و این زمانی است که مصلحت عامه   و گاھی حکم تعزیر قتل می

 که جرایم خطرناکی را مرتکب شده است. مانند قتل جاسوس و مبتدع و کسی
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باشد. و   و گاھی تعزیر به صورت رسوا کردن یا غرامت مال یا تبعید و از این قبیل می
 این به تحقیق مصلحت و دفع مفسده بستگی دارد.

 مجازات تعزیر مقدار
این زمینه اختیار دارد که مجازاتی مقدار مجازات تعزیر مشخص نیست و حاکم در 

را متناسب با جانی برای او مشخص کند. تا اینکه امت را از شر او در امان دارد. به این 
شرط که از آنچه الله متعال بدان امر کرده یا از آن نھی کرده، تجاوز نکند. و این با 

 باشد.  اختالف مکان و زمان و اشخاص و گناھان و احوال و جرایم متفاوت می

 حکم شراب (خمر)
پوشاند. و   را می  خمر اسمی است برای ھر آنچه عقل را دچار اختالل کرده و آن

تواند ھر نوع نوشیدنی باشد. و ھر نوشیدنی که زیاد آن مست کننده باشد، مقدار   می
 اندک آن نیز حرام است.

ْ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� نَصاُب  َ�ٰٓ

َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� إِ�َّ

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
ای « ]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠َوٱۡ�

ھا و تیرھای قرعه، پلید و از عمل شیطان  اید، ھمانا شراب و قمار و بت که ایمان آورده کسانی
 ».دوری کنید، تا رستگار شویدھا  آن است. پس از

المومنین عایشه روایت است که: رسول الله در مورد شراِب عسل سوال   از ام -٢
 ١».ھر نوشیدنی که مست کننده باشد، حرام است«شد. پس در پاسخ فرمود: 

 حکم تحریم شراب (ِمی)
حرام ھاست. و پرداختن به آن به ھر صورتی   ھا و پلیدی  شراب اساس تمام بدی

است. خوردن آن، خرید و فروش آن، ساختن آن، ھرکاری که مربوط به نوشیدن آن و 
 ترویج آن بین مردم شود.

ای بر آن قرار گرفته و   شراب (ِمی) عقل انسان را دچار اختالل کرده و چون پرده
پوشاند، و در اثر آن تصرفاتی خواھد داشت که موجب زیان دیدن جسم و روح   را می  آن
شود و مال و فرزند و آبرو و شرف انسان و فرد و جامعه را ھدف قرار داده و فاسد   می
شود و   کند. باعث افزایش فشار خون شده و سبب کاھش عقل وی و فرزندانش می  می
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جنون و فلج شدن و تمایل به جرم و فساد، فقر و ضایع شدن وقت در امور حرام و ترک 
 باشد.  آن می واجبات از دیگر پیامدھای ناشی از

ی   شود، عقلی که قوه  بخش است که در آن عقل پنھان می  مستی حالتی لذت
گوید. و از   داند چه می  تشخیص وابسته به آن است. بنابراین با مختل شدن عقل، نمی

که ھرگونه ارتباطی با آن  را حرام کرده است. و برای کسی  این جھت است که اسالم آن
 ای مشخص کرده است.  بازدارنده دارد، مجازات تعزیری

نَصاُب ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنِبُوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
ۡيَ�ٰنُ  ٩٠َوٱۡ� َما يُرِ�ُد ٱلشَّ  إِ�َّ

ِ وََعِن  ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم ٱۡلَعَ�َٰوةَ َوٱۡ�َۡغَضآَء ِ� ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡميِۡ�ِ َو�َُصدَّ
َ
أ

نَتُهونَ  نُتم مُّ
َ
لَٰوةِ� َ�َهۡل أ تردید،  اید، بی ای کسانی که ایمان آورده« ]٩١-٩٠[المائدة:  ﴾٩١ٱلصَّ

به عنوان یادواره و نماد، َنصب گردد و عبادت شود از شراب و قمار و َانصاب [= ھر چیزی که 
کشی [=  ھای فلزی، مقبره صالحان و ...] و تیرھای قرعه ھای سنگی، ضریح قبیل مجسمه

گیرد و امروزه به  انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با وسایل گوناگون صورت می
حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس شود در  اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می

طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متعال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، 
دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. در ھا  آن پلید [و] از کار[ھای] شیطان ھستند؛ پس از

شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را خواھد با شراب و قمار، در میان  حقیقت، شیطان می
دست ھا  آن از یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای مؤمنان، حال که حقیقت را دانستید،] آیا از

 ».دارید؟ برمی
زناکار به ھنگام زنا مومن نیست. «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

دزد به ھنگام دزدی مومن نیست و  خوار به ھنگام شرابخواری مومن نیست.  شراب
 ١».اند، مومن نیست  چپاولگر به ھنگام چپاول آنچه مردم به آن چشم دوخته

 ثبوت شرب خمر
 شود:  نوشیدن شراب با یکی از دو امر ذیل ثابت می

 که شخصی اقرار کند شراب نوشیده است.  اقرار؛ چنان -١
 شھادت دادن دو شاھد عادل. -٢
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تر از   باشد. و بلکه دلیل قوی  ی قوی دال بر شرابخواری فرد می  معاینه پزشکی قرینه
باشد. به ویژه در امور مھمی که منجر به مرگ یا صدمات شدید   اعتبار بو یا استفراغ می

 شده است.

 خوار  مجازات شراب
به حدودی که شارع برای جرایم مختلف در نظر گرفته است، نه چیزی افزوده 

شود که عبارتند از: حد زنا، قذف، سرقت،   کاسته میھا  آن زشود و نه چیزی ا  می
 الطریق و حد باغیان؛  قطاع

خوار تعزیر است نه حد؛ زیرا حدی برای آن در قرآن و سنت ذکر   و مجازات شراب
ی   شد، او را با شاخه  که شراب خورده نزد صحابه آورده می نشده است. و چون کسی

زدند. و اگر حدی داشت ثبت و ضبط آن واجب   میدرخت خرما و کفش و مانند آن 
 بود مانند دیگر حدود.

خورد و ھمچنین در  خوار در زمان رسول الله حدود چھل ضربه شالق می  شراب
عنه تعداد   الله  خواری در میان مردم افزایش یافت، عمر رضی  عھد ابوبکر؛ و چون شراب

و بعد از مشورت با صحابه، مجازات  ھای شالق را به ھشتاد ضربه افزایش داد.  ضربه
ترین حدود که حد قذف است، تعیین نمود. و اگر   شرابخواری را مجازات کم

توانست به آن   خواری حدی مشخص در شریعت داشت، عمر و غیر او نمی  شراب
این روشن شد که مجازات   باشند. بنابر  بیفزاید. زیرا حدود غیر قابل تغییر می

 ر است نه حد؛خوار تعزی  شراب
گاه به این مساله که مقدار زیاد شراب مست کننده  -١ چون کسی با اختیار و آ

شود. و امام   را بنوشد، بر مبنای حکم تعزیری چھل ضربه شالق به وی زده می  است، آن
تواند تعداد ضربات را به ھشتاد ضربه افزایش دھد و این در صورتی است که مردم   می

 پروا باشند.  ر بیخوا  نسبت به شراب
خورد. و در بار   چون کسی شراب بنوشد، برای بار اول چھل ضربه شالق می -٢

تواند او را   خورد و ھمچنین در بار سوم؛ و در بار چھارم امام می دوم نیز شالق می
زندانی کرده یا اینکه تعزیرًا حکم قتل وی را صادر کند. تا اینکه بندگان از شر او در 

 کن شود.  و فساد و مفسدین ریشه امان مانده
خواری توبه نکرده باشد، شراب آخرت   ھرکس در دنیا شراب نوشیده و از شراب -٣

را نخواھد نوشید ھرچند وارد بھشت شود. و ھرکس شراب نوشیده و مست شود، نماز 
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شود. و اگر   شود. و اگر بمیرد و توبه نکرده باشد، وارد آتش می  چھل روز وی قبول نمی
خواری را تکرار نکند، الله متعال در   شود. و ھرکس شراب  اش پذیرفته می  توبه کند، توبه

 نوشاند.  ی اھل دوزخ می  روز قیامت او را از عصاره
ھای   ھای شراب را شکسته و مکان  و برای امام جایز است که از باب تعزیر ظرف

تشخیص امام باز  فروش شراب را آتش بزند و این بر حسب مصلحتی است که به
 گردد تا اینکه از نوشیدن و ترویج آن جلوگیری شود.  می

از جابر روایت است که مردی از جیشان یمن نزد رسول الله آمد و از ایشان  -١
شود، پرسید؛   ساخته می» مزر«شان از ذرت و به نام   ی خمری که در سرزمین  درباره

: آری؛ رسول الله فرمود: ھر مست آیا مست کننده است؟ گفت«رسول الله فرمود: 
الخبال بنوشاند.   را از طینة  ی آن  ای حرام است و الله عھد نموده که خورنده  کننده

عرق اھل دوزخ یا «الخبال چیست؟ فرمود:     اصحاب پرسیدند: ای رسول الله، طینة
 ١».ریزد  شان فرو می  ی دوزخیان که از بدن  عصاره
که در دنیا شراب بنوشد و  کسی«ت که رسول الله فرمود: از ابن عمر روایت اس -٢

 ٢».شود  پس از آن توبه نکند، در آخرت از آن محروم می

 حکم مواد مخدر
مواد مخدر، موادی است که جسم را فاسد کرده و باعث تنبلی و سستی در بدن و 

 شود.  خلل در عقل می
که انسان را از پای فرسایی است   اعتیاد به مواد مخدر بیماری سخت و طاقت

شود، عالوه بر اینکه عقل و   ھا و جرایم مختلفی می  ھا و بیماری  آورده و سبب شرارت  در
کند. بنابراین ساختن مواد مخدر و داد و ستد آن، قاچاق و ترویج و   جسم را فاسد می

 تجارت با آن حرام است.
بر حسب مصلحت حکمی که با مواد مخدر سروکار دارد،  تواند برای کسی  امام می

کن   چون قتل یا شالق یا زندان یا غرامت صادر کند. تا اینکه شرارت و فساد را ریشه
 ھا را حفظ نماید.  کند و جان افراد و اموال و آبرو و عقل
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ِي َ�ُِدونَُهۥ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

ُمرُُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َو�ُِحلُّ 
ۡ
ِ�يِل يَأ َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ
�َِث  ّيَِ�ِٰت َو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡ�ََ�ٰٓ که از (این) رسول (الله)،   آنان« ]١٥٧[األعراف:  ﴾لَُهُم ٱلطَّ

کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که  پیروی می درس ناخوانده)» (= أمی«پیامبر 
دھد و از  را به (کارھای) خوب و پسندیده فرمان میھا  آن یابند. نزدشان است، نوشته می

گرداند و  شان حالل می  ھا را برای دارد. و پاکیزه زشتی (و کارھای ناپسند) بازشان می
 ».کند ھا را بر آنان حرام می پلیدی

ِيَن َ�َتُنواْ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم َ�تُوُ�واْ فَلَُهۡم ﴿فرماید:   ل میالله متعا -٢ إِنَّ ٱ�َّ
که مردان و زنان  به راستی کسانی« ]١٠[البروج:  ﴾١٠َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب ٱۡ�َرِ�قِ 

عذاب جھنم است و ھا  آن مؤمن را شکنجه (و آزار) دادند، سپس توبه نکردند، پس برای
 ».شان عذاب (آتش) سوزان است  برای

 که با مواد مخدر سر و کار دارند مجازات کسانی
به دلیل خطر بزرگ مواد مخدر و ضرر مھلک آن، بسیاری از علما چنین فتوا 

 اند: داده
 مجازات قاچاقچی مواد مخدر قتل است. زیرا ضرر و شر آن بزرگ است. -١
مخدر را با خرید و فروش یا ساختن یا وارد کردن آن یا ھدیه که مواد  کسی -٢

شود. و با زندان یا شالق یا   دھد، در بار اول تعزیر قابل توجھی می  دادن ترویج می
شود. و این وابسته به نظر حاکم بر   ی این موارد مجازات می  ی مالی یا ھمه  جریمه

گر چنین عملی از وی تکرار شود به باشد. و ا  مبنای تحقیق مصلحت و دفع مفسده می
شود ھرچند با قتل وی باشد. زیرا   ای که امت از شر وی در امان بماند، تعزیر می  گونه

 باشد.  می» االرض  مفسد فی«این عمل مصداق 

َ َورَُسوَ�ُۥ َو�َۡسَعۡوَن ِ� ﴿فرماید:   الله متعال می ِيَن ُ�َارُِ�وَن ٱ�َّ ُؤاْ ٱ�َّ َما َجَ�ٰٓ �ِض إِ�َّ
َ
 ٱۡ�
 
َ
ْ ِمَن ٱۡ� ۡو يُنَفۡوا

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
ْ أ ۡو يَُصلَُّبٓوا

َ
ْ أ ن ُ�َقتَّلُٓوا

َ
�ِض� فََساًدا أ

ۖ َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۡ�َيا ْ مِن  ٣٣َ�ٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِ� ٱ�ُّ ِيَن تَابُوا ن إِ�َّ ٱ�َّ
َ
َ�ۡبِل أ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  نَّ ٱ�َّ
َ
که با الله  سزای کسانی« ]٣٤-٣٣[المائدة:  ﴾٣٤َ�ۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖ فَٱۡعلَُموٓاْ أ

کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دار  جنگند و در زمین به فساد می و پیامبرش می
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کدیگر بریده شود و یا از سرزمین بعکس یھا  آن آویخته شوند، یا دست (راست) و پای (چپ)
در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواھند داشت. مگر ھا  آن خود تبعید گردند، این رسوایی

ی  که پیش از آنکه بر آنان دست یابید، توبه کنند، پس بدانید که ھمانا الله آمرزنده کسانی
 ».مھربان است

 حسی اعضا شود  ی و بیحکم ھر آنچه باعث سستی و ناتوانی در بدن و تنبل
شود مانند توتون و تنباکو   حسی در بدن می  چیزھایی که سبب تنبلی و سستی و بی

برند و   شوند و عقل را از بین نمی  و موادی از این قبیل که باعث مستی نمی ١و قات
جایز نیست. زیرا ضرر آن ھا  آن کنند، حرام است و ھرگونه استفاده از  را مختل نمی  آن

 باشد.  متوجه دین، سالمتی، بدن، مال، عقل و جامعه می
باشد که حاکم بر حسب تحقق مصلحت و   و مجازات استفاده از این مواد، تعزیر می

 کند.  را تعیین می  دفع مفسده جھت حفظ وقت و اموال و جسم، نوع آن

ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ ﴿فرماید:   الله متعال می ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾٢َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».تیفر اسک سخت

 استفاده از الکل در پزشکی
باشد. و آمیختن برخی از   ای ضدعفونی کننده برای زخم و جراحت می  الکل ماده

داروھا با مقدار کمی از الکل و استفاده کردن از آن به عنوان دارو در پزشکی جھت 
 ضدعفونی کردن و از بین بردن درد، به ھنگام نیاز جایز است.

َ َ�ُفورٞ ﴿فرماید:   الله متعال می ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمتََجانِٖف ّ�ِ
اما ھرکس که از گرسنگی درمانده شود و مایل به گناه نباشد (مانعی « ]٣[المائدة:  ﴾رَِّحيمٞ 

 ».ی مھربان است ھای ممنوع بخورد) پس (بداند که) الله آمرزنده ندارد که از گوشت

                                           
را برای تسکین و   ھای آن  شود و برگ  ھای چای که در یمن کشت می  گیاھی است به شکل برگ -١

 جوند.  آرامش می
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 جعل اسناد
سازی اصل با ھدف فریب که ضرر و ظلم و دروغ   جعل اسناد عبارت است از مشابه

به ھمراه دارد. و مثال آن جعل ارز رسمی یا اسکناس یا کارت ملی یا پاسپورت یا مھر یا 
 باشد.  امضا می

جعل اسناد با تمام انواع آن جرمی حرام است. زیرا جعل اسناد، ابطال حق و اثبات 
 حرام است.ھا  این مال حرام را به ھمراه دارد که ھمگیباطل و خوردن 

ورِ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ قَۡوَل ٱلزُّ ۡوَ�ِٰن َوٱۡجَتنُِبوا
َ
ْ ٱلرِّۡجَس ِمَن ٱۡ�  ﴾فَٱۡجَتنُِبوا

 ».ھا اجتناب کنید و از گفتار باطل (و دروغ) دوری کنید پس از پلیدی بت« ]٣٠[الحج: 
ھرکس ما را فریب دھد، از ما «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

 ١».نیست

 ارتداد
 مرتد کسی است که بعد از اسالم آوردن به اختیار کافر شود.

 حکم مرتد
   باشد. ارتداد کفری است که صاحبش را به  تر از کفر کافر اصلی می  کفر مرتد شدید

چون صاحبش قبل از مرگ توبه نکند موجب  کند و طور کلی از دین خارج می
که از ارتداد   باشد. و چون مرتد کشته شود یا بمیرد درحالی  جاودانگی وی در آتش می

شود و بر وی نماز جنازه خوانده   خود توبه نکرده باشد، کافر است و غسل نمی
 شود.  شود. و نیز در قبرستان مسلمانان دفن نمی  نمی

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن ﴿رماید: ف  الله متعال می -١ َوَ� يََزالُوَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ
ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
ْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِۦ َ�يَُمۡت وَُهَو َ�فِرٞ فَأ ٱۡسَتَ�ُٰعوا

ۡصَ�ُٰب ٱ�َّ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ� َوأ ونَ ٱ�ُّ و پیوسته با شما « ]٢١٧[البقرة:  ﴾ارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

تان برگردانند و ھرکس از شما که از دینش برگردد  جنگند، تا آنکه اگر بتوانند شما را از دین می
شان در دنیا و آخرت تباه شده است و آنان اھل آتش  و در حال کفر بمیرد، پس آنان اعمال

 ».خواھند بود اند و ھمیشه در آن (دوزخ)

                                           
 ١٠٢مسلم:  -١



 ١٥٤٥    ودباب هشتم: کتاب حد

 

ْ ٱلرَُّسوَل َوَ� ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ِطيُعوا
َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
ارٞ فَلَن  ٣٣ُ�ۡبِطلُٓواْ أ ِ ُ�مَّ َماتُواْ وَُهۡم ُكفَّ واْ َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِيَن َ�َفُرواْ وََصدُّ إِنَّ ٱ�َّ

ُ لَُهمۡ  اید، الله را اطاعت کنید و  که ایمان آورده ای کسانی« ]٣٤-٣٣[محمد:  ﴾٣٤َ�ۡغفَِر ٱ�َّ
که کافر شدند و  گمان کسانی تان را باطل نکنید. بی رسول (الله) را اطاعت کنید و اعمال

اھد را نخوھا  آن (دیگران را) از راه الله باز داشتند سپس در حال کفر مردند، پس الله ھرگز
 ».آمرزید
ھرکس دینش را تغییر داد او را «از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود:  -٣

 ١».بکشید

 حکمت مشروعیت قتل مرتد
باشد و نظامی است شامل برای ھر آنچه   ی کاملی برای زندگی بشر می  اسالم برنامه

برھان است. اسالم  بشر بدان نیاز دارد. موافق با فطرت و عقل بوده و اساس آن دلیل و
باشد. و با اسالم است که سعادت دنیا و آخرت برای بشریت   ھا می  ترین نعمت از بزرگ

 شود.  محقق می
اما ھرکس که وارد اسالم شود، سپس از آن برگشته و در اصطالح مرتد شود، به 

ش ترین درکات سقوط کرده است و در واقع دینی را که الله متعال برای بندگان  پایین
را برگزیده، رد نموده و به الله و رسولش خیانت کرده است،   بدان راضی شده و آن

بنابراین قتل وی واجب است. زیرا حقی را انکار کرده که دنیا استوار نخواھد بود مگر 
با آن و آخرت انسان نیک نخواھد بود مگر با آن؛ و اینگونه الله را نافرمانی کرده و از 

 ست.شیطان اطاعت کرده ا

َ لَُهُم ٱلُۡهَدى ﴿فرماید:   الله متعال می ۡدَ�ٰرِهِم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ وا ِيَن ٱۡرتَدُّ إِنَّ ٱ�َّ

ۡمَ�ٰ لَُهمۡ 
َ
َل لَُهۡم َوأ ۡيَ�ُٰن َسوَّ ُ َسُنِطيُعُ�ۡم  ٢٥ٱلشَّ َل ٱ�َّ ِيَن َكرُِهواْ َما نَزَّ ُهۡم قَالُواْ لِ�َّ َّ�

َ
َ�ٰلَِك بِ�

ارَُهمۡ ِ�  ُ َ�ۡعلَُم إِۡ�َ ۡمرِ� َوٱ�َّ
َ
ۡتُهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة يَۡ�ِ�ُوَن وُُجوَهُهۡم  ٢٦َ�ۡعِض ٱۡ� فََكۡيَف إِذَا تَوَ�َّ

ۡدَ�َٰرُهمۡ 
َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ٢٧َوأ

َ
ۡحَبَط أ

َ
ْ رِۡضَ�ٰنَُهۥ فَأ َ َوَ�رُِهوا ۡسَخَط ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َما ُهُم ٱ�َّبَُعوا َّ�

َ
 ﴾٢٨َ�ٰلَِك بِ�

ھا، به پشت سر  که بعد از روشن شدن (راه) ھدایت برای آن گمان کسانی بی« ]٢٨-٢٥[محمد: 
بیاراست و (با ھا  آن شان را) برای خود بازگشتند (و مرتد شدند) شیطان (اعمال زشت

                                           
 ٣٠١٧خاری: ب -١
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(=منافقان) به کسانی (= ھا  آن شان داد. این بدان سبب است که آرزوھای دراز) فریب
ای از   ما در پاره«نازل کرده (از وحی) کراھت داشتند، گفتند:  یھودیان) که نسبت به آنچه الله

ھا) چگونه  داند. پس (حال آن را میھا  آن کاری و الله پنھان» کنیم امور از شما پیروی می
ھا و  گیرند، بر چھره شان را می  ھای که فرشتگان (مرگ) جان خواھد بود ھنگامی

آورد  از آنچه الله را به خشم میھا  آن بب است کهزنند. این (کیفر) بدان س شان می  ھای پشت
 ».شان را نابود کرد پیروی کردند و خشنودیش را کراھت داشتند، پس (الله) اعمال

 اقسام ارتداد
 ارتداد بر سه قسم است:

که شخص معتقد باشد کسی با الله در ربوبیت یا الوھیت   ارتداد اعتقادی: چنان -١
شریک است یا اینکه ربوبیت یا وحدانیت یا صفتی از صفات الله را انکار کند. یا اینکه 

ھای آسمانی باشد. یا اینکه برانگیخته شدن   معتقد به تکذیب پیامبران یا انکار کتاب
ا منکر شود. یا اینکه نسبت به چیزی از دین کراھت و کینه دوباره یا بھشت یا دوزخ ر

داشته باشد ولو اینکه بدان عمل کند. یا بر این باور باشد که زنا یا شراب یا اموری که 
در دین واضح و آشکار است، حالل است. یا وجوب نماز یا زکات یا ھا  آن حرام بودن

نسبت به وجوب آن جاھل باشد، کافر  یکی از واجبات آشکار دین را انکار کند. اما اگر
شود اما اگر حکمش را در دین بداند و بر اعتقادش اصرار داشته باشد، کافر   نمی
شود. یا اگر در چیزی از واجبات آشکار دین شک و تردید داشته باشد، مانند نماز و   می

 شود.  زکات و مانند آن، کافر می
ھای آسمانی یا   پیامبران یا فرشتگان یا کتاب که الله متعال یا  ارتداد قولی: چنان -٢

دین را مورد دشنام و ناسزا یا تحقیر قرار دھد. یا ادعای نبوت کند یا اینکه ھمراه الله، 
دیگری را بخواند یا بگوید: الله فرزند یا ھمسر دارد. یا اینکه حرام بودن چیزی از امور 

را انکار کند. یا اینکه دین یا بخشی از ھا  آن حراِم آشکار چون زنا، ربا، شراب و مانند
را مثال وعده یا وعید الله را مورد استھزاء و تمسخر قرار دھد. یا اینکه صحابه را به   آن

 از این جھت دشنام دھد و ...ھا  آن شان دشنام و ناسزا گوید یا به یکی از  خاطر دین
غیر الله سجده کند یا  که برای غیر الله ذبح کند یا برای  ارتداد عملی: چنان -٣

 نماز را ترک کند و ... .
شود.   یا با ترک قضاوت بر مبنای آنچه الله نازل کرده با روی گردانی از آن کافر می

را بیاموزد و نه به آن عمل کند یا مشرکان را   یا اینکه از دین الله روی گرداند و نه آن
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و از این قبیل است ساحری که علیه مسلمانان ھمکاری کند. ھا  آن یاری کرده و با
 کند.  ی شیاطین سحر می  مردم را به واسطه

و ھرکس ارتداد وی به سبب انکار بخشی از دین یا ترک آن باشد، توبه وی عالوه بر 
اقرار به شھادتین، اقرار به آنچه انکار کرده و عمل به آنچه ترک کرده و سبب کفر وی 

 باشد.  شده، می

َ َ�ُتوُب َعلَۡيهِ� إِنَّ ﴿د: فرمای  الله متعال می ۡصلََح فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َ�َمن تَاَب مِۢن َ�ۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  پس ھرکس که بعد از (گناه و) ستمش توبه کند و « ]٣٩[المائدة:  ﴾٣٩ٱ�َّ
ی  آمرزندهگمان الله  پذیرد، بی (اعمال خود را) اصالح و جبران نماید، ھمانا الله توبه او را می

 ».مھربان است

 رفتار با مرتد
چون کسی از اسالم مرتد شود و بالغ و عاقل و مختار باشد، امام مسلمانان وی را به 

کند، تا شاید   خواند و او را بدان تشویق کرده و توبه را بر وی عرضه می  اسالم فرا می
ارتدادش اصرار داشت، توبه کند؛ پس اگر توبه کرد، مسلمان است و اگر توبه نکرد و بر 

شود و بر وی نماز جنازه   با شمشیر و بر مبنای کفر و نه حد، کشته شده و غسل نمی
 شود.  شود و در قبرستان مسلمانان دفن نمی  خوانده نمی

و ھرکس مرتد شده و سپس توبه کند، برای وی پاداش اعمال صالح وی قبل از 
 کند.  یکی تبدیل میارتداد خواھد بود و الله گناھان وی را به ن

ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِيَن َ� يَۡدُعوَن َمَع ٱ�َّ َوٱ�َّ
ثَاٗما

َ
ُ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق � َم ٱ�َّ يَُ�َٰعۡف َ�ُ  ٦٨ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرَّ

إِ�َّ َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا  ٦٩يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِۦ ُمَهانًاٱۡلَعَذاُب 
ُ َسّ�ِ  ُل ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ

ُ
ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما َٔ فَأ و « ]٧٠-٦٨[الفرقان:  ﴾٧٠اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن ٱ�َّ

خوانند و نفسی را که الله (کشتنش را) حرام کرده  که با الله معبود دیگری را نمی کسانی
کنند و ھرکس چنین کند، مجازات گناه (خود) را  کشند و زنا نمی است، جز به حق نمی

گردد و با خواری (و ذلت) در آن جاودان  خواھد دید. عذاب او در روز قیامت مضاعف می
انجام دھد، پس اینانند که الله که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح  خواھد ماند. مگر کسی

 ».کند و الله آمرزنده مھربان است ھا مبدل می شان را به نیکی  ھای بدی
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از ابوموسی روایت است که مردی اسالم آورد و سپس یھودی شد. معاذ بن  -٢
چرا این مرد «جبل در حالی نزد ابوموسی آمد که آن مرد نزد ابوموسی بود؛ معاذ گفت: 

نشینم تا   ت: اسالم آورده و سپس یھودی شده است. معاذ گفت: نمیدر بند است؟ گف
 ١».او را بکشم. قضاوت الله و رسولش چنین است

 ارتداد شوھر یا ھمسر
چون شوھر مرتد شود، ھمسرش برای او حالل نیست. و چون توبه کند، مادامی که 

ام شده باشد تواند به وی رجوع کند و اگر عده وی تم  ھمسرش در دوران عده است می
صورت برای   باشد و در این  و شوھر به او رجوع نکرده باشد، ھمسر، مالک نفس خود می

 شوھر حالل نخواھد بود مگر با رضایت ھمسر و با عقد و مھر جدید؛
که توبه کند   شود. و در صورتی   و چون ھمسر مرتد شود، بر شوھرش حرام می

اند به وی رجوع کند و اگر پس از پایان یافتن تو  مادامی که زن در عده باشد، شوھر می
 عده توبه کند، برای شوھر حالل نیست مگر با عقد و مھر جدید؛

ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ ّمِن ﴿فرماید:   الله متعال می َمةٞ مُّ
َ
ۚ َوَ� ٰ يُۡؤمِنَّ َوَ� تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت َح�َّ

ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ َوَ� تُنكِ 
َ
ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو أ ۡؤِمٌن َخۡ�ٞ ّمِن مُّ ْۚ َولََعۡبٞد مُّ ٰ يُۡؤِمُنوا ْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َح�َّ ُحوا

ْ إَِ� ٱۡ�َنَّةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ �ِ  ُ يَۡدُعوٓا ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُعوَن إَِ� ٱ�َّارِ� َوٱ�َّ
ُ
ۡعَجَبُ�ۡمۗ أ

َ
ۡ�ِٖك َولَۡو أ إِۡذنِهِۦۖ مُّ

ُ َءاَ�ٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهمۡ  ُرونَ  َوُ�بَّ�ِ و با زنان مشرک تا ایمان « ]٢٢١[البقرة:  ﴾٢٢١َ�َتَذكَّ
گمان کنیز با ایمان از زن (آزاد) مشرک بھتر است، اگر چه  اند؛ ازدواج نکنید و بی نیاورده

(زیبایی یا دارائی او) شما را به شگفت آورد و (زنان با ایمان را) به ازدواج مردان مشرک در 
ی با ایمان از مرد (آزاد) مشرک بھتر است، اگر چه  د. و قطعًا بردهنیاورید، تا ایمان بیاورن

(زیبائی یا دارائی و موقعیت او) شما را به شگفت آورد. آنان به سوی آتش (دوزخ) دعوت 
کند و آیات و  کنند و الله به فرمان و (توفیق) خویش به سوی بھشت و آمرزش دعوت می می

 ».سازد، باشد که متذّکر (و یادآور) شوند (احکام) خود را برای مردم روشن می

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٨٢٤؛ مسلم: ٧١٥٧متفق علیه؛ بخاری:  -١
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 یمین (سوگند)
شود با ذکر نام الله یا   عبارت است از تاکید بر امری که به خاطر آن سوگند یاد می

اسمی از اسماءالُحسنی یا صفتی از صفات الله متعال بر وجه مخصوص؛ که سوگند یا 
 شود.  قسم ھم نامیده می

 شود  صفت سوگندی که منعقد می
شود،   سوگندی که منعقد شده و چون حانث شود، در برابر آن کفاره واجب می

که   باشد. چنان  سوگند خوردن به الله یا اسمی از اسمای الھی یا صفتی از صفات الله می
بگوید: والله، بالله، تالله؛ به الرحمن سوگند، به بزرگی الله سوگند؛ به عزتش، به 

 رحمتش سوگند؛ و ... .

 وردن به غیر اللهسوگند خ
باشد. زیرا سوگند یاد   سوگند خوردن به غیرالله حرام است. بلکه شرک اصغر می -١

باشد. و اگر   می أل باشد و تعظیم تنھا برای الله  کردن به کسی درواقع تعظیم او می
کند، آن غیرالله را چنان بزرگ شمارد که الله را   که به غیرالله سوگند یاد می کسی

 شمارد، مرتکب شرک اکبر شده است.  ده و بزرگ میتعظیم کر
ھرکس به غیرالله سوگند یاد «گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود:   ابن عمر می

 ١».کند، شرک ورزیده است
سوگند خوردن به غیرالله حرام است؛ از این قبیل است سوگند یاد کردن به  -٢

 انم سوگند؛ و ... .پیامبر، به جان تو، به امانت، به کعبه، به پدر
گاه باشید که الله متعال شما را از «از ابن عمر روایت است که رسول الله فرمود:  آ

تان سوگند یاد کنید، نھی کرده است؛ پس ھرکس قصد سوگند خوردن   اینکه به پدران
 ٢».دارد، باید به الله سوگند یاد کند یا ساکت باشد

 زیاد سوگند خوردن
شان و منزلت واالیی  شمردن آن واجب است زیرا ازحفظ سوگند و عدم سبک 

توجھی به این امر   برخوردار است. زیاد سوگند خوردن امری مذموم است بنابراین بی

                                           
 باشد.  ؛ متن از ابوداود می١٥٣٥؛ ترمذی: ٣٢٥١صحیح: ابوداود:  -١
 باشد.  ؛ متن از مسلم می١٦٤٦؛ مسلم: ٢٦٧٩متفق علیه؛ بخاری:  -٢
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جویی برای رھایی از حکم آن جایز نیست. و گاھی سوگند   جایز نیست و نیز چاره
 خوردن برای امری مھم شرعًا جایز است.

هِ�ٍ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ٖف مَّ ِۢ بَِنِمي�ٖ  ١٠َوَ� تُِطۡع ُ�َّ َح�َّ آء شَّ ازٖ مَّ  ﴾١١َهمَّ
کند، اطاعت مکن. (آن) بسیار  و از ھر فرومایۀ که بسیار سوگند (دروغ) یاد می« ]١١-١٠[القلم: 

 ».کند چینی آمد و رفت می جویی که به سخن  عیب

ْ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ُ لَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َوٱۡحَفُظٓوا ُ ٱ�َّ يَۡ�ٰنَُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
َ
�

سوگندھای خود را حفظ کنید (و نشکنید) اینچنین الله « ]٨٩[المائدة:  ﴾لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 
 ».کند، باشد که شکر گزاری کنید آیات خود را برای شما بیان می

 اقسام سوگندھا
 شود:  تقسیم می سوگند از جھت انعقاد آن به سه بخش

تر چگونگی انعقاد آن بیان شد. و در   که پیش  شود چنان  سوگندی که منعقد می -١
 صورت حانث شدن (وفا نکردن به سوگند) کفاره دارد.

کنم   که بگوید: به الله سوگند چنان می  و اگر در سوگندش استثنا قائل شود چنان
 شود.  نمیشاءالله؛ اگر به سوگندش عمل نکند، حانث   ان

گاھانه و عمدًا به امری در  -٢ سوگند غموس: و صفت آن چنین است که به دروغ، آ
کند و باعث ظلم به  گذشته سوگند یاد کند. اینگونه سوگند خوردن یا حقی را ضایع می

ترین  شود یا اینکه مقصود از آن فسق و خیانت است. سوگند غموس از بزرگ  دیگری می
این جھت غموس (غوطه ور شدن) نامیده شده که صاحبش  گناھان کبیره است و از

شود. این سوگند کفاره ندارد و منعقد ھم   ور می  در گناه و پس از آن در آتش غوطه
 شود و مبادرت به توبه از آن واجب است.  نمی

که بر   سوگند لغو: و آن عبارت است از سوگند خوردن بدون قصد سوگند، چنان -٣
گویند: نه بالله؛ به والله بله؛ یا   شود. مانند اینکه می  مردم جاری می سر زبان بسیاری از

سوگند خوردن برای احترام و مانند آن؛ یا سوگند خوردن در مورد امری در گذشته که 
شود چنین نبوده و برخالف آن بوده   را دارد اما مشخص می  گمان درست بودن آن

که چنین سوگند یاد  اره ندارد و کسیشود و کف  است. این سوگند نیز منعقد نمی
 شود.  کند، در برابر آن موأخذه نمی  می
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يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ُ بِٱللَّۡغوِ ِ�ٓ � َ� يَُؤاِخُذُ�ُم ٱ�َّ

يَۡ�َٰنۖ 
َ
د�ُُّم ٱۡ� تان  (و بیھوده) الله شما را به خاطر  سوگندھای لغو« ]٨٩[المائدة:  ﴾بَِما َ�قَّ

اید، مؤاخده  کند، ولی شما را به خاطر  سوگندھایی که (از روی قصد) محکم کرده مؤاخذه نمی
 ».کند می

 ی سوگند به غیرالله  کفاره
ھرکس سوگند خورد و در «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -١

اله اال الله؛ و ھرکس به سوگندش چنین گفت: به الت و عزی سوگند؛ پس باید بگوید: ال
 ١».دوستش گفت بیا تا با تو قمار کنم، باید صدقه بدھد

از سعد بن ابی وقاص روایت است که چون به الت و عزی سوگند خورد، رسول  -٢
الله به او فرمود: سه بار بگو الاله االالله؛ و سه بار به سمت چپ خود آب دھان بینداز. و 

 ٢».دوباره این کار را تکرار نکن از شیطان به الله پناه ببر و

 احکام سوگند
سوگند واجب: سوگندی است که امر واجبی بدان وابسته است. مانند اثبات  -١

 حق یا ابطال باطل.
سوگند مستحب: مانند سوگند خوردن به ھنگام اصالح بین مردم و زمانی که  -٢

 امر مستحبی بدان وابسته است.
ردن بر امری مباح یا ترک آن یا جھت تأکید سوگند مباح: مانند سوگند خو -٣

 امری و ... .
سوگند مکروه: مانند سوگند خوردن برای انجام عملی مکروه یا ترک امری  -٤

 آنکه نیازی بدان باشد، از این قبیل است.  مستحب؛ و سوگند خوردن در خرید و فروش بی
که  باشد. چون کسیسوگند حرام: و آن سوگندی است که امر حرامی بدان وابسته  -٥

 کند. خورد یا برای انجام گناه یا ترک واجبی سوگند یاد می به دروغ و عمدًا سوگند می

                                           
 .باشد  ؛ متن از بخاری می١٦٤٧؛ مسلم: ٤٨٦٠متفق علیه؛ بخاری:  -١
 باشد.  ؛ متن از مسند احمد می٢٠٩٧؛ ابن ماجه: ١٦٢٢صحیح؛ مسند احمد:  -٢
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 حانث شدن در سوگند
چون برای ترک امری واجب سوگند یاد شود، نقض سوگند واجب است.  -١
که سوگند یاد کند پیوند خویشاوندی را قطع کند یا اینکه در مورد انجام عملی   چنان

صورت واجب است به   ام، سوگند یاد کند مثًال قسم بخورد شراب بنوشد؛ در اینحر
 ی سوگند بپردازد.  را نقض کند و در برابر آن کفاره  سوگندش وفا نکند و آن

که مصلحت در شکستن سوگند باشد، بدان وفا نکند و    سنت است در صورتی -٢
مکروه یا ترک امری مستحب  که به انجام امری در اصطالح حانث شود. مانند کسی

ی   دھد که خیر در آن است و کفاره کند. بنابراین عملی را انجام می  سوگند یاد می
 پردازد.  سوگند را می

چون برای امری مباح سوگند یاد کند یا جھت ترک آن سوگند خورده باشد،  -٣
 د.ی سوگند را بپرداز  مباح است که سوگندش را شکسته و حانث شود و کفاره

ُ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ وَُهَو ﴿فرماید:   الله متعال می -١ يَۡ�ٰنُِ�ۡمۚ َوٱ�َّ
َ
ُ لَُ�ۡم َ�ِلََّة � قَۡد فََرَض ٱ�َّ

تان را برای شما  به راستی الله (راه) گشودن سوگندھای« ]٢[التحریم:  ﴾٢ٱۡلَعلِيُم ٱۡ�َِكيمُ 
 ».ای حکیم استمقرر داشته است و الله دوستدار (و موالی) شماست و او دان

ھرکس در مورد امری سوگند یاد «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
کرد و به این نتیجه رسید که غیر آن از آنچه بدان سوگند خورده بھتر است، باید آنچه 

 ١».را بپردازد  ی آن  خیر است انجام دھد و در برابر سوگندش کفاره

 ی سوگند  شروط وجوب کفاره
سوگند منعقد شده، از سوی مکلف و در مورد امری ممکن در آینده باشد. مانند  -١
 ی فالنی نشود.  که سوگند یاد کند وارد خانه کسی
از روی اختیار سوگند خورده باشد. بنابراین اگر به اجبار و اکراه باشد،  -٢

 سوگندش منعقد نشده است.
ندی که بدون قصِد آن یاد شود، قصد سوگند خوردن داشته باشد. بنابراین سوگ -٣

شود. و مثال آن کسی است که در حین سخن گفتن سوگند بر زبان وی   منعقد نمی
 گوید: نه به الله، بله به الله؛  جاری شده و می

                                           
 ١٦٤٩مسلم:  -١
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که امری را انجام دھد که بر ترک آن سوگند   حانث شدن در سوگند؛ چنان -٤
سوگند خورده باشد. و در این امر  خورده است یا عملی را ترک کند که به انجام آن

گاه بوده باشد.  مختار و آ

 ی سوگند  کفاره
 ی سوگند بر او واجب شده، در انجام یکی از این امور اختیار دارد:  که کفاره کسی

ی نصف صاع از قوت منطقه؛ تفاوتی   غذا دادن به ده فقیر به ھریک به اندازه -١
کند گندم باشد یا خرما یا برنج یا ... و اگر به این ده فقیر صبحانه یا شام بدھد نیز  نمی

 جایز است.
 پوشاندن ده فقیر با لباسی که نماز خواندن با آن جایز است. -٢
 ای مومن.  آزاد کردن برده -٣

ی سوگند اختیار دارد و اگر ناتوان از   انتخاب ھریک از این سه به عنوان کفارهدر 
گیرد؛ اما توجه به این نکته الزم است که روزه گرفتن   این سه باشد، سه روز روزه می

 فقط زمانی جایز است که از آن سه ناتوان باشد.

ُ بِٱللَّۡغوِ ِ�ٓ َ� يَُؤاِخذُ ﴿فرماید:   ی سوگند می  الله متعال در بیان کفاره ُ�ُم ٱ�َّ
ةِ َمَ�ِٰكَ� مِۡن  ۥٓ إِۡطَعاُم َعَ�َ َٰرتُُه يَۡ�َٰنۖ فََك�َّ

َ
د�ُُّم ٱۡ� يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما َ�قَّ

َ
�

ۡو َ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصيَ 
َ
ۡو كِۡسَوُ�ُهۡم أ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
ۡوَسِط َما ُ�ۡطعُِموَن أ

َ
� أ يَّا�ٖ

َ
اُم ثََ�ٰثَةِ �

ُ لَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  ُ ٱ�َّ يَۡ�َٰنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
َ
� ْ يَۡ�ٰنُِ�ۡم إِذَا َحلَۡفُتۡمۚ َوٱۡحَفُظٓوا

َ
َٰرةُ � ۦ َ�ٰلَِك َك�َّ

الله شما را به خاطر  سوگندھای لغو (و بیھوده)تان « ]٨٩[المائدة:  ﴾٨٩لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 
اید، مؤاخده  ولی شما را به خاطر  سوگندھایی که (از روی قصد) محکم کرده کند، مؤاخذه نمی

ی خود  ی آن اطعام ده مسکین است از غذاھای متوسطی که به خانواده کند؛ پس کفاره می
و یا آزاد کردن یک برده، پس اگر کسی (ھیچیک از ھا  آن خورانید، یا لباس پوشانیدن می
ی سوگندھای شماست، ھرگاه که سوگند یاد  بگیرد، این کفارهھا) نیابد، سه روز روزه  این

کردید (و به آن وفا نکردید) و سوگندھای خود را حفظ کنید (و نشکنید) این چنین الله آیات 
 ».کند، باشد که شکر گزارید خود را برای شما بیان می

 ی سوگند (قبل از اینکه حانث شود کفار را بپردازد)  مقدم داشتن کفاره
ی سوگند بر حانث شدن و نیز تأخیر آن جایز است. بنابراین اگر   دم داشتن کفارهمق

ی   را به تأخیر بیندازد، کفاره  کفاره را مقدم دارد، سوگندش را حالل شمرده و اگر آن
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را پرداخته است. و مقدم داشتن کفاره بھتر است زیرا در واقع مبادرت در طاعت   آن
 باشد.  می

 حقیقت سوگند
از حقوق مسلمان بر برادرش این است که چون وی را سوگند دھد، سوگندش  یکی

را عملی کند و این زمانی است که سوگند وی در مورد گناه و معصیت نباشد و مشقتی 
برای او به ھمراه نداشته باشد. و اگر کسی سوگند یاد کرد که فالن عمل را انجام 

ای   شود و کفاره  را انجام داد، حانث نمی  آن ندھد، اما از روی فراموشی یا اجبار یا جھل،
 ندارد و سوگندش باقی خواھد بود.

که بر امری مباح سوگند یاد کند و قصد شکستن سوگندش را داشته باشد،  و کسی
ی او نخواھد بود. و اعمال   صورت چیزی بر عھده  پردازد. و در این  ی سوگند را می  کفاره

این چون کسی به چیزی سوگند خورد و نیت و منظورش ھاست؛ بنابر  وابسته به نیت
 آورد.  چیز دیگری بود، نیتش معتبر است نه الفاظی که بر زبان می

و چون کسی از وی بخواھد سوگند یاد کند، سوگند بر مبنای نیتی که از او خواسته 
قسم ای یا امر دیگری او را   باشد. بنابراین چون قاضی در رسیدگی به پرونده  شده می

دھد، واجب است سوگند بر مبنای نیت قاضی که سوگند خواسته، تلقی شود نه نیت 
کند. و اگر شخصی بدون اینکه از وی سوگند بخواھند، خود   که سوگند یاد می کسی

 شود.  که سوگند خورده تلقی می سوگند یاد کند، این سوگند بر نیت کسی

 ھمسرشکه چیزی حالل را بر خود حرام کند جز  حکم کسی
؛ آن   ھرکس جز ھمسرش چیزی حالل را بر خود حرام کند مانند غذا یا مانند آن

شود و بر وی الزم است که در برابر چنین سوگندی،   چیز حالل بر وی حرام نمی
 ی سوگند را بپردازد.  کفاره

ُ ﴿فرماید:   الله متعال می َحلَّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ َها ٱ�َِّ�ُّ لَِم ُ�َّرُِم َما ُّ�

َ
�  لََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت َ�ٰٓ

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ۡزَ�ِٰجَكۚ َوٱ�َّ
َ
ُ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َوُهَو  ١أ يَۡ�ٰنُِ�ۡمۚ َوٱ�َّ

َ
ُ لَُ�ۡم َ�ِلََّة � قَۡد فََرَض ٱ�َّ

ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حالل کرده است « ]٢-١[التحریم:  ﴾٢ٱۡلَعلِيُم ٱۡ�َِكيمُ 
کنی؟! و الله آمرزنده مھربان است. به راستی  دی ھمسرانت (بر خود) حرام میبه خاطر خشنو

تان را برای شما مقرر داشته است و الله دوستدار (و موالی)  الله (راه) گشودن سوگندھای
 ».شماست و او دانای حکیم است
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 سوگند خوردن به مصحف
 سوگند خوردن به مصحف از دو حالت خارج نیست:

صورت  نیت وی از این سوگند، کالم الله باشد که در مصحف نھفته است. در این -١
باشد و سوگند  جایز است زیرا قرآن کالم الله است و کالم، صفتی از صفات الله می

 خوردن به صفات الله جایز است.
ھا و جوھر به کار رفته در مصحف باشد؛ این سوگند با این نیت   نیت وی برگه -٢

 باشد.  زیرا سوگند به غیر الله می شرک است.
خورم، اگر مقصود وی آیات   ھای) الله سوگند می  و ھرکس بگوید: به آیات (نشانه

ھای طبیعی   شرعی وارد در قرآن باشد، جایز است اما اگر مقصودش آیات و نشانه
موجود در ھستی باشد مانند خورشید و... چنین سوگندی جایز نیست. زیرا مخلوق 

و سوگند خوردن به مخلوق برای مخلوق جایز نیست اما الله متعال که خالق  ھستند
کند. دست   است به آنچه از مخلوقاتش که بخواھد: آسمان، زمین و ... سوگند یاد می

 گذاشتن بر مصحف یا صفحات آن جھت شدت و تأکید سوگند، امری بدعت است.
ھا   اعمال به نیت«که فرمود: از عمر بن خطاب روایت است که از رسول الله شنیدم 

بستگی دارد و برای ھرکس چیزی است که نیت کرده است. بنابراین ھرکس ھجرت 
دست آوردن دنیا یا برای ازدواج با زنی باشد به دنیا دست یافته و با آن زن ه وی برای ب
کند. درنتیجه دستاورد ھجرت ھرکس ھمان چیزی است که به خاطر آن   ازدواج می
 ١».ه استھجرت کرد

 سوگند خوردن بر انجام گناه و معصیت
ھرکس سوگند یاد کند که ھیچ عمل خیری را انجام نخواھد داد، برای وی جایز 

ی سوگند را بپردازد و عمل خیر   نیست بر سوگندش اصرار داشته باشد بلکه باید کفاره
 و نیک انجام دھد.

َ ﴿فرماید:   الله متعال می ْ ٱ�َّ ْ َوَ�تَُّقواْ  َوَ� َ�َۡعلُوا وا ن َ�َ�ُّ
َ
يَۡ�ٰنُِ�ۡم أ

َ
ُعۡرَضٗة ّ�ِ

ُ َسِميٌع َعلِيمٞ  ْ َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ ھای    و الله را دستاویز سوگند« ]٢٢٤[البقرة:  ﴾٢٢٤َوتُۡصلُِحوا
خود قرار ندھید، برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید و در میان مردم آشتی دھید (قسم 

 ».و الله شنوای داناست یاد نکنید)

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٩٠٧؛ مسلم: ١متفق علیه؛ بخاری:  -١
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 سوگند خوردن به خاطر احترام
شود. بنابراین چون کسی   چون به قصد احترام دیگری سوگند یاد شود، حانث نمی

نوشم و   شوم یا قبل از تو آب نمی  به برادرش بگوید: به الله سوگند قبل از تو وارد نمی
ھا  آن نوشم، پس یکی از  آب نمی شوم و  دیگری بگوید: به الله سوگند قبل از تو وارد نمی

شود و کفاره الزم نیست. زیرا   قبل از دیگری وارد خانه شود یا آب بنوشد حانث نمی
احترام و نه الزام بوده است. اما اگر قصد وی الزام باشد و برخالف آن عمل ھا  آن قصد

 شود.  کند، حانث می

 نذر
رضای الله خود را به چیزی عبارت است از اینکه شخص مکلِف مختار برای کسب 

ملزم کند که شریعت او را بدان ملزم نکرده است. و نذر با ھر سختی که بر آن داللت 
 شود.  کند، ثابت می

 حکم نذر
نذر کردن مکروه است. زیرا رسول الله از آن نھی کرده است و بیان نموده که نذر 

دھد. زیرا الله متعال   غییر نمیای در آن نیست و تقدیر را ت  شود. و فایده  سبب خیر نمی
 دھد چه شما نذر بکنید یا نه؛ ھرچه بخواھد انجام می

اند ستایش نکرده است بلکه از کسانی ستایش   الله متعال کسانی را که نذر کرده
کنند؛ بنابراین نذر فی نفسه ممدوح   کند که چون نذر کنند، به نذر خود وفا می می

نذر دشوار بوده و ممکن نباشد و اینگونه شخص نیست و چه بسا گاھی وفای به 
 شود.  کار می  گنه

ی وی حاصل   بندد که اگر خواسته  کند، در واقع با الله پیمان می  که نذر می کسی
 شود، به نذرش وفا کند وگرنه ھیچ؛
نیاز است. ادای عبادت بدون شرط یا   بیھا  آن ھای  الله متعال از بندگان و عبادت

 باشد.  تر می  کاملنذر بھتر و 

ٖس َ�َن ِمَزاُجَها َ�فُوًرا﴿فرماید:   الله متعال می -١
ۡ
ُ�وَن ِمن َكأ بَۡراَر �َۡ�َ

َ
 ٥إِنَّ ٱۡ�

ُروَ�َها َ�ۡفِجٗ�� ِ ُ�َفّجِ هُۥ  ٦َ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ِعَباُد ٱ�َّ يُوفُوَن بِٱ�َّۡذرِ َوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ
نوشند که  گمان نیکوکاران (در بھشت) از جامی می بی« ]٧-٥اإلنسان: [ ﴾٧ُمۡسَتِطٗ��

نوشند، (ھر وقت و)  ای که بندگان (خاص) الله از آن می  اش کافور است. (از) چشمه آمیزه
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کنند و از روزی  سازند. (بندگان نیکوکار) به نذر وفا می را جاری می  ھرجا بخواھند آن
 ».اگیر استترسند که (عذاب و) شّر آن فر می

نذر چیزی را «از ابن عمر روایت است که: رسول الله از نذر نھی کرده و فرمود:  -٢
 ١».شود  ی آن مال بخیل بیرون آورده می  دھد، بلکه به وسیله  تغییر نمی

 نذر برای غیر الله
باشد که انجام آن ھمچون سایر عبادات برای غیرالله   نذر نوعی از انواع عبادت می

نیست زیرادر بردارنده تعظیم کسی است که برای او نذر شده است و با نذر به جایز 
کند، مانند نذر   که برای غیرالله نذر می شود. بنابراین کسی  سوی وی تقرب حاصل می

برای قبر یا فرشته یا پیامبر یا یکی از اولیا، درحقیقت به الله شرک ورزیده و شرک وی 
 چنین نذری باطل بوده و وفای به آن حرام است.باشد. و   از نوع اکبر آن می

 چه کسی نذر وی صحیح است؟
 که بالغ، عاقل، مختار، مسلمان یا کافر باشد. نذر صحیح نیست مگر از کسی

 اقسام نذر
 شود:  نذر به شش قسمت تقسیم می

نذر مطلق: چنانکه بگوید: اگر فالن کار را انجام دادم، فالن نذر برای الله به  -١
ی سوگند بر وی واجب   ی من خواھد بود. و چون آن کار را انجام دھد، کفاره  عھده

 باشد. می
باشد که مقصود   نذر از روی لجاجت و عصبانیت: و آن تعلیق نذر به شرطی می -٢

گوید:   وی خودداری از آن یا انجام آن یا تصدیق یا تکذیب آن شرط باشد. چنانکه می
ی من خواھد بود؛ و اینگونه بین انجام   صد ریال بر عھدهاگر با تو سخن گفتم، پرداخت 

 ی سوگند اختیار دارد.  آنچه نذر کرده و کفاره
کند لباس سفید بپوشد یا اینکه در روز بر  نذر عمل مباح: مثًال نذر می -٣

صورت نیز بین انجام آنچه نذر کرده و   چھارپایش سوار شود و از این قبیل؛ در این
 باشد.  مخیر می ی سوگند  کفاره
نذر مکروه: مانند نذر طالق و مانند آن؛ در چنین نذری سنت آن است که  -٤
 ی سوگند پرداخت کرده و بدان وفا نکند.  کفاره

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٦٣٩؛ مسلم: ٦٦٠٨متفق علیه؛ بخاری:  -١
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که نذر کند کسی را بکشد یا شراب بخورد یا زنا کند   نذر گناه و معصیت: چنان -٥
و دلیل آن رھنمود نبوی است  یا روز عید، روزه بگیرد یا پیوند خویشاوندی را ترک کند.

 ١».ی سوگند است  ی آن کفاره  نذری در گناه و معصیت نیست و کفاره«فرماید:   که می
کند عبادتی  که نذر می نذر عبادت: یکسان است که نذر مطلق باشد مانند کسی -٦

ام را به قصد تقرب به الله متعال انج  چون نماز، روزه، حج و عمره و اعتکاف و مانند آن
دھد. که در اینصورت وفای به آن واجب است. یا اینکه نذر وی از نوع معلق باشد 

ام را شفا دھد یا اموالم را پرسود گرداند، به خاطر الله   چنانکه بگوید: اگر الله بیماری
گیرم یا ... بنابراین چون شرط وی برای انجام   دھم یا روزه می  فالن مقدار صدقه می

ده، فراھم گردد، وفای به آن واجب است. زیراوفای به نذر عبادتی عبادتی که نذر کر
باشد. و الله متعال مدح مومنان گفته است چون به   است که ادای آن واجب می

 کنند.  نذرشان وفا می

يُوفُوَن بِٱ�َّۡذرِ َو�ََخافُوَن يَۡوٗما َ�َن ﴿فرماید:   الله متعال در بیان صفت نیکان می -١
هُۥ ُمسۡ  ترسند  کنند و از روزی می بندگان نیکوکار) به نذر وفا می«( ]٧[اإلنسان:  ﴾٧َتِطٗ��َ�ُّ

 ».که (عذاب و) شّر آن فراگیر است

َ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
نَفۡقُتم ّمِن �ََّفَقٍة أ

َ
ٓ أ َوَما

ۥۗ  و ھر چیزی را که انفاق کنید یا ھر نذری که ببندید، قطعًا الله « ]٢٧٠[البقرة:  ﴾َ�ۡعلَُمُه
 ».داند را می  آن

ھرکس نذر کرد که «از ام المومنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود:  -٣
الله را اطاعت کند، پس باید او تعالی را اطاعت کند و ھرکس نذر نافرمانی الله کند، 

و ھرکس نذر عبادتی کند و قبل از وفای به آن فوت کند  ٢.»نباید از الله نافرمانی کند
که قادر به انجام آن بوده است، مانند روزه و صدقه و اعمالی که نیابت   درحالی

 ».کند  پذیرند، ولی وی به جای او به نذرش وفا می  می

                                           
 ١٥٢٤؛ ترمذی: ٣٢٩٠صحیح؛ ابوداود: -١
 ٦٦٩٦بخاری:  -٢



 ١٥٥٩    ودباب هشتم: کتاب حد

 

 که از وفای به نذر ناتوان باشد حکم کسی
ناتوان شود، باید کفاره سوگند را بپردازد. ھرکس نذر عبادتی کند اما از وفای به آن 

باشد که   عنھما می  الله  و نذر کردن برای او مکروه است. و دلیل آن روایت ابن عمر رضی
ی آن   دھد بلکه به وسیله نذر چیزی را تغییر نمی«رسول الله از نذر نھی کرده و فرمود: 

 ١».شود  چیزی از دست بخیل بیرون آورده می

 شوارنذر امور د
باشد.   ھایی که بر انسان دشوار است، مکروه می  نذر کردن برای اعمال و عبادت

را ندارد و وفای به آن با مشقت زیاد به   بنابراین چون کسی نذری کرد که توان آن
کند تمام شب بیدار بماند یا تمام عمر روزه بگیرد یا  که نذر می ھمراه است، مانند کسی
ھد یا پیاده حج و عمره گذارد؛ وفای به چنین نذری بر او واجب تمام اموالش را صدقه د

 شود.  باشد و با پرداخت کفاره بری الذمه می  ی سوگند می  ی وی کفاره  نیست و بر عھده

 محل صرف نذر
که در حدود شریعت نذر  محل صرف نذری که اطاعت از الله است به نیت کسی

باشد گوشت یا ھرچیز دیگری را بین فقرا  کرده بستگی دارد. بنابراین چون نذر کرده
را میان   تقسیم کند، برای خود او جایز نیست از آن بخورد اما اگر نذر کرده بود که آن
از ھا  آن خانواده یا دوستان خود تقسیم کند، برای نذرکننده جایز است ھمچون یکی از

 این گوشت استفاده کند.

 عصیت باشدکه نذر وی آمیخته از اطاعت و م حکم کسی
ھرکس نذر وی آمیخته از اطاعت و معصیت باشد، الزم است آنچه عبادت و 

ای بر او نیست. از ابن   فرمانبرداری است انجام دھد و معصیت را ترک کند و کفاره
عباس روایت است که: روزی رسول الله در حال سخنرانی مردی را دید که ایستاده 

ابواسرائیل است. نذر کرده بایستد و ننشیند،  است. پس علتش را جویا شد؛ گفتند: او
به او بگویید تا حرف بزند، «زیر سایه نرود، حرف نزند و روزه بگیرد. رسول الله فرمود: 

 ٢».اش را کامل کند  زیر سایه برود و بنشیند ولی روزه

                                           
 باشد  ؛ متن از بخاری می١٦٣٩؛ مسلم: ٦٦٩٣متفق علیه؛ بخاری:  -١
 ٦٧٠٤بخاری:  -٢
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 کند.  کند چند روز روزه بگیرد و این روزھا با عید برخورد می که نذر می حکم کسی
کس جایز نیست دو روز عید فطر و قربان را روزه بگیرد و ھرکس چنین  ھیچ برای

گوید:   ی سوگند بپردازد. از زیاد بن جبیر روایت است که می  نذری کند، باید کفاره
ام و زندگی   ام تا زمانی که زنده  ھمراه ابن عمر بودم که مردی از او پرسید: نذر کرده«

شنبه را روزه بگیرم. اما اکنون این روز مصادف شده با شنبه یا چھار  کنم روز سه  می
عید قربان؛ ابن عمر گفت: الله به وفای نذر دستور داده است و ما را از روزه گرفتن روز 

آن شخص دوباره آن سوال را پرسید و ابن عمر ھمین پاسخ را ». عید نھی کرده است
 ١به وی داد و چیزی به آن نیفزود.

                                           
 باشد.  متن از بخاری می ١١٣٩؛ مسلم: ٦٧٠٦متفق علیه؛ بخاری:  -١
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 کتاب قضاوت 

 احکام قضاوت و قاضیان -١
 قضاوت: عبارت است از تبیین حکم شرعی و الزام بدان و حل و فصل اختالفات.

 حکمت مشروعیت قضاوت
الله متعال قضاوت و صدور حکم را بر مبنای آنچه نازل کرده جھت حفظ حقوق، 

بندگان، حفاظت از جان و مال و آبروی افراد وضع کرده  ھا و  اقامه عدل، حفظ سرزمین
ھا را چنان خلق کرده که نیازمند یکدیگر ھستند چنانکه برای   است. الله متعال انسان

ھا و امور ازدواج و طالق و اجاره و دیگر ضروریات زندگی به   خرید و فروش و سایر حرفه
این امور قواعد و شروطی را وضع  باشند. شریعت برای  یکدیگر وابسته و نیازمند می

کند تا اینکه امنیت و عدالت  کرده که نوع تعامل افراد با یکدیگر را تنظیم و استوار می
ھایی با این شروط و   برقرار باشد. اما گاھی عمدا یا از روی جھل مخالفتھا  آن در میان

ف و نزاع و عداوت آورد و باعث اختال  گشرد که مشکالتی را بوجود می  قواعد صورت می
ھا   شود. و چه بسا گاھی منجر به غارت اموال و خونریزی و تخریب خانه  و دشمنی می

گاه به مصالح بندگان قضاوت بر مبنای شریعت را در   گردد. از این  می رو الله دانا و آ
مقرر داشته است تا اختالف و نزاع از بین رفته و مشکالت بوجود آمده حل ھا  آن میان
 و بین بندگان با معیار حق و بر مبنای عدل قضاوت شود.  شود

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ مَِن ﴿فرماید:   الله متعال می ٓ إَِ�َۡك ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ نَزۡ�َا
َ
َوأ

 
َ
ۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
ا َجآَءَك مَِن ٱۡلِكَ�ِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

ٗة َ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن  مَّ
ُ
ُ َ�ََعلَُ�ۡم أ ۚ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا

� لُِ�ّ ٱۡ�َّقِ
ِ َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيعٗ  ْ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� إَِ� ٱ�َّ ٓ َءاتَٮُٰ�ۡمۖ فَٱۡستَبُِقوا َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َما ا َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ّ�ِ

و (این) کتاب (= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم « ]٤٨[المائدة:  ﴾٤٨ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ 
شاھد و نگاھبان است، ھا  آن ھای که پیش از آن است و بر ی کتاب کننده که تصدیق درحالی

ھای آنان به جای  حکم کن و از ھوی و ھوسھا  آن پس به آنچه الله نازل کرده است در میان
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آنچه از حق به تو رسیده است، پیروی نکن (و از احکام الھی روی مگردان) ما برای ھرکدام از 
ی شما را یک امت قرار  خواست ھمه شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر الله می

ھا بر یکدیگر  ه بیازماید، پس در نیکیخواھد) شما را در آنچه به شما داد داد، ولی (الله می می
کردید  ی شما به سوی الله است، آنگاه از آنچه در آن اختالف می پیشی گیرید، بازگشت ھمه

 ».دھد به شما خبر می

 حکم قضاوت
قضاوت فرض کفایه است و بر امام و حاکم مسلمانان واجب است بر حسب نیاز در 

د تا به حل و فصل اختالفات و اقامه ھر شھر و اقلیمی یک یا چند قاضی مشخص کن
حدود و قضاوت بر مبنای حق و عدل بپردازد. و حقوق را به صاحبان حق بازگردانده و 
با مظلوم منصفانه رفتار شود و به مصالح مسلمانان و مواردی از این قبیل رسیدگی 

به این  ای به اندازه کفایت،  که اگر عده  کند. قضاوت بین مردم فرض کفایه است چنان
شود زیرا مقصود در فرض   مھم بپردازند، گناه نپرداختن به آن از دیگران ساقط می

کفایه عمل موردنظر است نه فاعل آن؛ ھمچون اذان؛ و اگر مقصود شریعت ھم عمل و 
ی رمضان   ھم عامل آن باشد حکم مورد نظر فرض عین خواھد بود مانند نماز و روزه

 و... 

ۡهَوآَءُهۡم ﴿د: فرمای  الله متعال می
َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِما

َ
َوأ

 ُ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ َّ�
َ
ُ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡواْ فَٱۡعلَۡم � نَزَل ٱ�َّ

َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َمآ أ

َ
ن  َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
أ

فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ  ٤٩ٗ�� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِ 
َ
أ

ِ ُحۡكٗما لَِّقۡوٖ� يُوقُِنونَ  ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
(= یھود) ھا  آن و در میان« ]٥٠-٤٩[المائدة:  ﴾٥٠َوَمۡن أ

آنان ھای آنان پیروی مکن و از  بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از ھوس
ھا  آن بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزھایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر

ای از  خواھد آنان را به (خاطر) پاره (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می
حکم جاھلیت را ھا  آن گمان بسیاری از مردم نافرمانند. آیا شان مجازات کند و بی گناھان

 » کند؟! خواھند؟! چه کسی برای گروھی که یقین دارند بھتر از الله حکم می می

 شروط قاضی
 شود باید شروطی را دارا باشد:  دار مسئولیت قضاوت می  که عھده کسی
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ی   ای که بر عھده  قوی و امین باشد؛ قاضی باید در عملش قوی و در وظیفه -١
 اوست امین باشد.

 قاضی به آنچه الله متعال نازل کرده حکم کند.مسلمان باشد زیرا واجب است  -٢
 باشد. بالغ و عاقل باشد. چون تصرفات کودک و مجنون ناقص و غیر قابل اعتنا می -٣
 رود.   عادل باشد؛ زیرا به دلیل فسِق فاسق احتمال ظلم و ستم وی می -٤
 تواند سخنان طرفین دعوا را بشنود.  شنوا باشد؛ چون کر نمی -٥
 قدرت تکلم داشته باشد. تا اینکه بتواند با طرفین دعوی سخن بگوید.  -٦
گاه از احکام باشد. چون مقلد و فرد عامی صالحیت الزم  -٧ مجتھد، آشنا و آ

 دار شدن این مسئولیت را ندارد.  برای عھده
مرد باشد؛ زن ناقص العقل است و عاطفه و احساس وی غلبه دارد، لذا بسیار  -٨

 خورد.   فریب می
ر حسب امکان این شروط معتبر است و بینا بر کور ترجیح دارد و بر حسب قدرت ب

 ھا واجب است.   و نیاز سپردن امر قضاوت به برترین

 قاضی انتخاب
مسئول تعیین قاضی امام و حاکم مسلمانان است. و بر او واجب است که برای  

را ھا  آن ترین  ترین و زیرک  از نظر علم و تقوا و باھوشھا  آن قضاوت میان مردم، برترین
باشند. تا اینکه حق   انتخاب کند. زیرا در میان مردم برخی ُمحق و برخی دروغگو می

 ضایع نشود و فاجر او را نفریبد.
را برای قضاوت انتخاب کند زیرا متقی و پرھیزگار مال ھا  آن و نیز باید پرھیزگارترین

نخواھد داشت و حکم ناحق صادر  خورد و در صدور حکم به کسی گرایش  حرام نمی
نخواھد کرد. و تقوا موجب آسان شدن امور و میسر شدن ھر امر دشواری و معرفت 

 شود.  حق و تمایل به آن و حکم نمودن بر اساس آن و یاری کردن آن می
اش امین، فردی   کند که در علم شرعی قوی، در انجام وظیفه و کسی را انتخاب می

 خو با مردم باشد.   ن و نرمصادق و فقیه و مھربا

بَِت ﴿فرماید:   السالم می  شان موسی علیه الله متعال در -١
َ
� قَالَۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�ٰٓ

ۖ إِنَّ َخۡ�َ َمِن ٱۡسَ�  ٔۡ ٱۡسَ�  ِم�ُ  ٔۡ ِجۡرهُ
َ
یکی از آن دو « ]٢٦[القصص:  ﴾٢٦َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡ�
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توانی اجیر کنی، کسی  بھترین کسی را که میتردید  (دختر) گفت: پدرجان! او را اجیر کن، بی
 ».است که نیرومند امین باشد (و او چنین است)

ا َغلِيَظ ﴿فرماید:   و الله متعال می -٢ ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ
 َ واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر ل ۡمرِ� فَإَِذا َعَزۡمَت ٱۡلَقلِۡب َ�نَفضُّ

َ
ُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ�

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ پس به (سبب) رحمت الھی « ]١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َتَو�َّ
دل بودی، قطعا از اطراف تو   خو (و مھربان) شدی و اگر تندخو و سخت  است که تو با آنان نرم

شان آمرزش بخواه و در کارھا، با آنان مشورت   شدند، پس از آنان در گذر و برای یپراکنده م
 ». دارد کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا الله توکل کنندگان را دوست می

 کامل بودن شریعت اسالم
 ھا است. بنابراین بر تمام  ترین عبادت قضاوت کردن عادالنه میان مردم از بزرگ

حکام و قضات واجب است بر مبنای حق و ھدایتی که الله متعال نازل کرده، حکم 
 کرده و قضاوت کنند.

و این از رحمت الله است که دینی کامل به سوی ما نازل کرده که در آن حل تمام 
مسایل بشریت نھفته است. الله متعال قرآن را نازل کرد که در آن احکام و شرایع به 

است و نیز میزان را نازل نمود که ھمان عدل است و نمود آن در تفصیل بیان شده 
ی اجرایی   باشد و نیز آھن را نازل کرد که نمود آن در قالب قوه  ی قضایی می  قالب قوه

 باشد.   احکام شرعی می

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعمَ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
ِ� ٱۡ�َۡوَم أ

َ َ�ُفورٞ  ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمتََجانِٖف ّ�ِ
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و « ]٣[المائدة:  ﴾رَِّحيمٞ 

ھرکس که از گرسنگی درمانده شود و مایل به  اسالم را (بعنوان) دین برای شما بر گزیدم. اما
ی  ھای ممنوع بخورد) پس (بداند که) الله آمرزنده گناه نباشد (مانعی ندارد که از گوشت

 ».مھربان است

نَزۡ�َا َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب ﴿فرماید:   الله متعال می -٢
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

ٞس َشِديٞد َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس َوِ�َۡعلََم َوٱلِۡمَ�اَن ِ�َ 
ۡ
نَزۡ�َا ٱۡ�َِديَد �ِيهِ بَأ

َ
ُقوَم ٱ�َّاُس بِٱلۡقِۡسِط� َوأ

َ قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  هُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلَۡغۡيِب� إِنَّ ٱ�َّ ُ َمن يَنُ�ُ به راستی که « ]٢٥[الحدید:  ﴾٢٥ٱ�َّ



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥٦٦

 

ھا کتاب (آسمانی) و میزان (عدالت) نازل  و با آپیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم 
کردیم. تا مردم به عدالت قیام کنند و آھن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی 

کند،  برای مردم است. و تا الله معلوم بدارد چه کسی به نادیده او و پیامبرانش را یاری می
 ».گمان الله توانای پیروزمند است بی

 ھا دوری کند باید قاضی از آناموری که 
بر قاضی و دیگران قبول کردن رشوه حرام است. و نباید قاضی از کسی ھدیه قبول 

داده است. ھرچند بھتر   که قبل از قاضی شدن وی به او ھدیه می کند مگر از کسی
  ١است از او ھم قبول نکند. زیرا رسول الله فرمود: ھدیه پذیرفتن عامل خیانت است.

 قضاوت فضل -٢
را دارد و اطمینان دارد مرتکب ظلم و   که توان آن قضاوت بین مردم برای کسی 

 شود، فضل بزرگی دارد.  ستم نمی
ی آن به الله متعال تقرب حاصل   قضاوت از بھترین عباداتی است که به وسیله

ح شود و این زمانی است که خالصانه برای الله متعال باشد. زیرا دربردارنده اصال  می
ی عدل، گرفتن حق مظلوم، دفع ظالم، امر به معروف و نھی از منکر،   بین مردم، اقامه

ی پیامبران   باشد. و این وظیفه  میھا  آن ی حدود و بازگرداندن حقوق به صاحبان  اقامه
 است.

َمرَ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ۡو  ۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

َ
بَِصَدقٍَة أ

ۡجًرا 
َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

َ
َمۡعُروٍف أ

ھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در  در بسیاری از رازگویی« ]١١٤[النساء:  ﴾١١٤َعِظيٗما
اری پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھد؛ و ھر کای یا  ه به [دادِن] صدقهکسی کگفتاِر] 

 ».کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم داد
حسادت (غبطه) جز «از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

در دو مورد روا نیست: مردی که الله متعال مال را به او ارزانی داشته و در خرج کردن 
آن در راه حق به وی ھمت بخشیده است. و مردی که الله متعال به او علم و معارف 

                                           
 ٢٣٩٩٩صحیح؛ مسند احمد:  -١



 ١٥٦٧    باب نهم: کتاب قضاوت

 

سازد و با عدالت   مند می  علم خود دیگران را بھره اسالمی شرعی عنایت فرموده و او از
 ١». کند  قضاوت می

ھمانا مقسطین بر «از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول الله فرمود:  -٣
گیرند. و ھردو دست الله راست ھستند.   منبری از نور و در سمت راست الله قرار می

عایت کرده و در مورد خانواده و شان عدالت را ر  که در حکم و قضاوت ھمان کسانی
 . ٢»دھند  زیردستان خود انصاف به خرج می

ای   الله متعال در روزی که سایه«از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٤
امام  -١دھد:   جز سایه او وجود ندارد ھفت گروه را در زیر سایه خود جای می

 -٣و عبادت الله رشد یافته باشد؛ جوانی که در اطاعت  -٢(فرمانروای) عادل؛ 
دو مسلمانی که صرفا به خاطر خشنودی  -٤بسته مسجد باشد؛   که ھمواره دل کسی

 -٥الله یکدیگر را دوست داشته باشند؛ و بر اساس آن جمع شده و از ھم جدا شوند؛ 
من که زنی زیبا و صاحب مقامی او را به فحشاء فرا بخواند ولی او نپذیرد و بگوید:  کسی

که با دست راستش طوری صدقه دھد که دست چپش  کسی -٦ترسم.   از الله می
 ٣».که در تنھایی بیاد الله باشد و از ترس او اشک بریزد کسی-٧نداند. 
ھرگاه قاضی «از عمروبن عاص روایت است که از رسول الله شنیده که فرمود:  -٥

د، دو پاداش دارد و اگر در داوری اجتھاد کند و رای صادره از سوی وی درست باش
 ٤».باشد  رای صادره برخاسته از اجتھاد نادرست باشد، یک پاداش برای وی می

 خطر قضاوت -٣
 امانت قضاوت

موضوع قضاوت، حکم نمودن در مورد خون، آبرو، اموال و سایر حقوق مردم 
رس آن باشد. زیرا ت  باشد. از این جھت پاداش آن بزرگ است و نیز خطر آن بزرگ می  می
رود قاضی به یکی از دو طرف دعوی تمایل یابد. چه از این جھت که از نزدیکان یا   می

دوستان وی باشد یا کسی باشد که از جاه و مقامی برخوردار است و احتمال 

                                           
  باشد.      ؛ متن از مسلم می٨١٦؛ مسلم: ٧٣متفق علیه؛ بخاری:  -١
 .١٨٢٧مسلم:  -٢
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٠٣١؛ مسلم: ١٤٢٣بخاری: متفق علیه؛  -٣
 .١٧١٦؛ مسلم: ٧٣٥٢متفق علیه؛ بخاری:  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥٦٨

 

رود یا اینکه ریاست جایی را بر عھده دارد که از نفوذ و قدرت وی   برداری از آن می بھره
ک از این دالیل در صدور حکم دچار ظلم و ستم شود و اینگونه ترسد. و بنا به ھری  می

 در معرض خشم الله قرار گیرد.
قاضی تمام تالش خود را در شناخت حکم شرعی و جستجوی دالیل جھت  

طلبد که جسم   کند. و قضاوت تالش و کوشی را می  رسیدن به حکم درست صرف می
تقوای الھی پیشه کند و اللھترس باشد، کند. و ھرکس   قاضی را خسته و او را ضعیف می

کند. و   آموزد و او را به سوی حکم و حکمت و قول صواب ھدایت می  الله به او می
مادامی که قاضی ظلم و ستم نکند، الله ھمراه اوست اما چون مرتکب ظلم و جور شود، 

 گذارد.  او را به خودش وا می

وِ�َ يُۡؤِ� ٱۡ�ِكۡ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ُ
ۚ َوَمن يُۡؤَت ٱۡ�ِۡكَمَة َ�َقۡد أ َمَة َمن �ََشآُء

ۡلَ�ٰبِ 
َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ � َكثِٗ��ۗ َوَما يَذَّ الله) به ھرکس که بخواھد «( ]٢٦٩[البقرة:  ﴾٢٦٩َخۡ�ٗ

شک خیر فراوانی داده شده  دھد و به ھرکس حکمت داده شود، بی حکمت و (دانش) می
 ».گیرد ندان پند نمیاست و جز خردم

َ لََمَع ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ۚ �نَّ ٱ�َّ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا ِيَن َ�َٰهُدوا َوٱ�َّ
که در راه ما (کوشش و) جھاد کنند، قطعًا به  و کسانی« ]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

 ». کنیم و یقینًا الله با نیکوکاران است شان می  ھای خویش ھدایت راه

 ھا ھا و عملکرد آن  اقسام قاضی

�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ٱۡ�

 ِ ِ ٱ�َّاِس ب ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ
ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه « ]٢٦[ص:  ﴾٢٦لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم ٱۡ�َِساِب 
ن مردم داوری کن، و از ھوای (نفس) پیروی نکن (= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میا

شوند، به خاطر آنکه  که از راه الله گمراه می گمان کسانی کند، بی که تو را از راه الله گمراه می
 ».روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند

ھا  آن گروه اند: دو  ھا سه دسته  از بریده روایت است که رسول الله فرمود: قاضی -٢
داند و بر مبنای آن   شود. قاضی که حق را می  وارد بھشت میھا  آن اند و یکی از  در آتش

گاھی میان مردم  قضاوت می کند در بھشت است؛ قاضی که بر مبنای جھل و ناآ



 ١٥٦٩    باب نهم: کتاب قضاوت

 

کند، در آتش   کند، در آتش است؛ و قاضی که در صدور حکم ستم می  قضاوت می
 ١».است
ھرکس به عنوان قاضی میان «یت است که رسول الله فرمود: از ابوھریره روا -٣

 ٢». مردم قرار داده شود، درحقیقت بدون چاقو ذبح شده است

 ی جایگاه قضاوت  مطالبه
ی جایگاه قضاوت یا حریص بودن برآن امری شایسته نیست. از عبدالرحمن   مطالبه 

ن بن سمره، خواھان ای عبدالرحم«بن سمره روایت است که رسول الله به من گفت: 
امارت نباش زیرا اگر بعد از درخواست آن به امارت برسی، با آن (امارت) تنھا خواھی 

  ٣».ماند. اما اگر بدون درخواست به تو داده شود. الله تو را یاری خواھد کرد

 گیرد؟  چه کسی قضاوت را برعھده می
ترین  ترین مناصب در اسالم است. و نیز از بزرگ قضاوت بین مردم از بزرگ 

دار آن   باشد. بنابراین جز مسلمان نیکوکاِر فقیِه متقی عھده  ھا می  ھا و مسئولیت عبادت
 شوند. نمی
دار   و سپردن امر قضاوت به اھل بدعت جایز نیست زیرا شروط الزم برای عھده 

 شدن این امر را ندارند.

 اند:  اھل بدعت دو گونه 
 باشد. این گروه شرط اسالم در حق  شان از نوع مکفره می  که بدعت کسانی -١ 

 باشد.   منتفی میھا  آن
 شان از نوع فسق است نه کفر؛ و شرط عدالت در حق  اھل بدعتی که بدعت -٢

 باشد.  منتفی میھا  آن
عھده نخواھند داشت ولو در مورد یک از این دو گروه بر  بنابراین امر قضاوت را ھیچ 

 اھل بدعتی چون خود؛ 

                                           
 باشد.  ؛ متن از ابن ماجه می٢٣١٥؛ ابن ماجه: ٣٥٧٣صحیح: ابوداود:  -١
 ٢٣٠٨؛ ابن ماجه: ٣٥٧٢صحیح: ابوداود:  -٢
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٦٥٢؛ مسلم: ٧١٤٧متفق علیه؛ بخاری:  -٣
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ۡهَوآَءُهۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِما

َ
َوأ

ُ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡواْ فَٱۡعلَۡم  نَزَل ٱ�َّ
َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َمآ أ

َ
ن َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
ُ أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ َّ�

َ
�

 و در میان« ]٤٩[المائدة:  ﴾٤٩يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ 
ھای آنان پیروی  (= یھود) بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از ھوسھا  آن

از بعضی از چیزھایی که الله بر تو نازل کرده منحرف  مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را
خواھد آنان را به (خاطر)  (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله میھا  آن کنند و اگر

 ». گمان بسیاری از مردم نافرمانند شان مجازات کند و بی ای از گناھان پاره
کس در این امر   ھر«فرمود: از ام المؤمنین عایشه روایت است که رسول الله  -٢

  ١».(دین) ما چیزی ایجاد کند که از آن نیست، آن چیز مردود است و باطل

 آداب قاضی -٤
شایسته است قاضی قوی و نه متجاوز باشد. تا اینکه ظالم به وی چشم امید  - 

 نداشته باشد.
 خو و نه ضعیف باشد تا صاحب حق از او بیم نداشته باشد.  نرم -
ه است قاضی بردبار و صبور باشد؛ تا از سخنان طرفین دعوی خشمگین شایست - 

نشده وتصمیم عجوالنه نگیرد و باعث عدم تسلط الزم نشود. و غرور و تکبر دروغین او 
 باعث نشود تا به خاطر خود انتقام بگیرد.ھا  این ی  را به انجام گناه نکشاند و ھمه

زدگی منجر به امری ناشایست نشود. و   ابدار و شکیبا باشد تا اینکه شت  خویشتن - 
 گویی و سخنان آراسته او را نفریبند.   زیرک باشد. تا اینکه طرفین دعوی با گزافه

شخصی پاکدامن و مالش از حرام پاک باشد تا اینکه مال حرام مانع قضاوت  -
 ی وی نشود.   درست و عادالنه

را مدنظر داشته و مخلص باشد و  امین باشد و در انجام وظیفه رضایت الله متعال -
در قبال قضاوت، امید ثواب داشته باشد و در مسیر حق از مالمِت مالمت کنندگان 

 ترس و ھراسی نداشته باشد. 
گاه به احکاِم قضاوت باشد تا صدور حکم و قضاوت در پرونده - ھای مختلف   فردی آ

 برای وی آسان باشد. 

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٧١٨؛ مسلم: ٢٦٩٧متفق علیه؛ بخاری:  -١



 ١٥٧١    باب نهم: کتاب قضاوت

 

را در مجلس قضاوت خود فرابخواند و در  شایسته است که قاضی، فقھا و علما -
 مشورت کند.ھا  آن شود با    مواردی که دچار اشکال می

ی موارد یکسان برخورد   بر قاضی واجب است که بین طرفین دعوی در ھمه -
 نزد قاضی، نشستن در برابر قاضی و نوع برخورد با ھریک ازھا  آن کند. در حاضر شدن

 نازل کرده است. بر مبنای آنچه الله ھا  آن
وشایسته نیست قاضی در حالت عصبانیت شدید یا بیماری یا شدت گرسنگی یا  -

آلودگی قضاوت کند. اما اگر در این حاالت قضاوت   تشنگی یا اندوه یا خستگی یا خواب
 باشد.   کرد و در قضاوت مصیب بود، حکم وی نافذ می

دل در اختیار بگیرد تا برای قاضی سنت است که کاتبی مسلمان، مکلف و عا -
 ھا و اسناد را ثبت و ضبط کند.   وقایع و قضایا و وثیقه

 تواند بر مبنای علم خود قضاوت کند؟  آیا قاضی می
بر قاضی واجب است که بر حسب امور حسی ظاھری قضاوت کند و بر مبنای علم 

طرف دعوی خود حکم نکند ھرچند یقین داشته باشد، تا اینکه متھم نشود. اما اگر دو 
ھاست،  دانست که حق با یکی از آن  برای قضاوت نزد وی حاضر شدند و قاضی یقینا می

قضاوت این دعوی را به قاضی دیگری ارجاع دھد و خود شاھد حقی باشد که از آن 
گاه است.   آ

کند زیرا چنین رفتاری باعث متھم شدن وی  قاضی بر مبنای علم خود قضاوت نمی
 کند.  شنود قضاوت می  ای آنچه میشود بلکه بر مبن  می

برای قاضی جایز است در حالتی که خوف تھمت نباشد، یا اینکه مسأله موردنظر 
که در   نزد وی به تواتر ثابت شده و اخبار متعددی در مورد آن ذکر شده باشد، چنان

گاھی از آن، او و دیگران مشترک باشند، یا بر مبنای آنچه در مجلس قضاوت به  علم و آ
 دھند، بر اساس علم خود قضاوت کند.   او خبر می

 فضل اصالح بین مردم
را به ھا  آن برای قاضی مستحب است میان دو طرف دعوی صلح برقرار کند و 

بخشش و گذشت تشویق نماید. در اصالح، پاداش بزرگی نھفته است و باعث از بین 
مشخص نشده و بدان  شود. و این مادامی است که حکم شرعی  توزی می  رفتن کینه

 حکم نشده است.



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥٧٢

 

ۡو ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

جۡ 
َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

َ
ًرا َمۡعُروٍف أ

ھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در  در بسیاری از رازگویی« ]١١٤[النساء:  ﴾١١٤َعِظيٗما
اری پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھد؛ و ھر کای یا  ه به [دادِن] صدقهکسی کگفتاِر] 

 ».کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم داد

َ ﴿فرماید   الله متعال می -٢ َخَوۡ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ
َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ

تان صلح (و  یقینًا مؤمنان برادرند، پس میان برادران« ]١٠[الحجرات:  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ 
 ».ا رحم کرده شودآشتی) بر قرار کنید و از الله بترسید، باشد که به شم

ارِ رَُ�َآُء ﴿فرماید:   الله متعال می -٣ آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

گیر (و   که با او ھستند، بر کافران سخت محمد رسول الله است و کسانی« ]٢٩[الفتح:  ﴾بَۡيَنُهۡمۖ 
 ».شدید) و در میان خود مھربانند

که به مردم رحم  کسی«از جریر بن عبدالله روایت است که رسول الله فرمود:  -٤
  ١».کند  نکند، الله به او رحم نمی

 ی طرفین دعوی قبل از حکم  موعظه
ی طرفین دعوی بپردازد.   برای قاضی مستحب است قبل از صدور حکم به موعظه

(ھمچون شما) بشر ھستم؛ و شما من «از ام سلمه روایت است که رسول الله فرمود: 
کنید و چه بسا برخی از شما در بیان دلیل خود  در اختالفات خود به من مراجعه می

شنوم (به نفع او) قضاوت کنم؛ لذا نباید   سخنورتر باشد. و من بر اساس آنچه می
را برگیرد؛ زیرادر واقع بخشی از   که از حق برادرش به نفع او قضاوت نمودم، آن کسی

  ٢».تش را برای او جدا نمودمآ
که  حکم قاضی در مورد خودش نافذ و قابل اجرا نیست و ھمچنین در مورد کسی

 شود مانند: ھمسر، ھمسِر پدر و فرزندانش و... .  شھادت وی برای او قبول نمی
چون شخصی که صالحیت قضاوت را دارد در امری از امور بین دو یا بیش از دو 

 نافذ است. ھا  آن بین نفر قضاوت کند، حکمش

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٢٣١٩؛ مسلم: ٧٣٧٦متفق علیه؛ بخاری:  -١
  باشد.  ؛ متن از بخاری می١٧١٣؛ مسلم: ٧١٦٩متفق علیه؛ بخاری:  -٢



 ١٥٧٣    باب نهم: کتاب قضاوت

 

خطر حکم بغیر ما انزل الله (حکم کردن بر مبنای آنچه الله متعال نازل نکرده است 
 قوانین وضعی و خود ساخته مخالف با شریعت)

بر قاضی واجب است که بر مبنای شریعت اسالم و احکامی که الله متعال نازل 
کس جایز  شرایطی برای ھیچ کرده، در بین مردم حکم نموده و قضاوت کند. و در ھیچ

نیست که بین مردم با مالک و معیاری جز قانون و شریعت اسالم قضاوت کند. زیرا 
حکم کردن و قضاوت بر اساس آنچه الله نازل نکرده است، یکی از اعمال اھل کفر است 
بلکه کفر و ظلم و فسق است. و چنین عملی تعدی و تجاوز در حدود الھی و 

دار اصالح   باشد. از آنجایی که شریعت اسالم عھده  شریعت الھی میگرداندن از   روی
ھایی که   اوضاع و احوال بشر در تمام امور است، بر قاضی واجب است که تمام قضاوت

 شود بررسی کرده و بر مبنای شریعت و احکام الھی به قضاوت  به وی ارجاع داده می
کند و  ای کفایت می  ی ھر حالت و مسالهبپردازد، زیرا دین الله کامل است و براھا  آن

 بیانگر ھر چیزی و ھدایت و رحمت است.

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ٰفُِرونَ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱ�َّ

َ
 ﴾َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ

 ».و ھرکس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند؛ کافر است« ]٤٤[المائدة: 

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ﴿فرماید:   لله متعال میا -٢ ٓ إَِ�َۡك ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ نَزۡ�َا
َ
َوأ

ا َجآَءَك  ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ
َ
ۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
مَِن ٱۡلِكَ�ِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

ٖ جَ 
� لُِ�ّ ٗة َ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن ٱۡ�َّقِ مَّ

ُ
ُ َ�ََعلَُ�ۡم أ ۚ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ َعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا

ِ َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما  ْ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� إَِ� ٱ�َّ ٓ َءاتَٮُٰ�ۡمۖ فَٱۡستَبُِقوا َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َما ِ�ّ
ن  ٤٨ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ 

َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ن يُِصيَبُهم 
َ
ُ أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ َّ�

َ
ْ فَٱۡعلَۡم � ُ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َما
و (این) کتاب (= « ]٤٩-٤٨[المائدة:  ﴾٤٩� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِ�ٗ 

ھای که پیش از آن است و  ی کتاب کننده  که تصدیق قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم درحالی
حکم کن و از ھا  آن شاھد و نگاھبان است، پس به آنچه الله نازل کرده است در میانھا  آن بر

به جای آنچه از حق که به تو رسیده است، پیروی نکن (و از احکام ھای آنان  ھوی و ھوس
الھی روی مگردان) ما برای ھرکدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر الله 

خواھد) شما در آنچه به شما  داد، ولی (الله می ی شما را یک امت قرار می خواست ھمه می
ی شما به سوی الله  ر یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت ھمهھا ب داده است بیازماید، پس در نیکی



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥٧٤

 

(= یھود) بر ھا  آن ھد. و در میان کردید به شما خبر می است، آنگاه از آنچه در آن اختالف می
ھای آنان پیروی مکن و از آنان بر  اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از ھوس

ھا  آن ایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگرحذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزھ
ای از  خواھد آنان را به (خاطر) پاره (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می

 ».گمان بسیاری از مردم نافرمانند شان مجازات کند و بی گناھان

 مفتی  ضتفاوت میان قاضی و
مساله، شاھد است؛ از جھت بیان  باشد: از جھت اثبات  قاضی دارای سه ویژگی می

 باشد.  حکم، مفتی بوده و از جھت الزام حکم، صاحب قدرت می
کند اما  تفاوت میان قاضی و مفتی: قاضی حکم شرعی را بیان کرده و بدان ملزم می

باشند.   کند. قضاوت و ِافتا دو منصب بزرگ می  مفتی فقط حکم شرعی را بیان می
دار این دو منصب ھستند، تقوای الھی را مدنظر داشته   ھدهکه ع بنابراین باید کسانی

 باشند. زیرا در واقع به مثابه امضای پروردگار جھانیان ھستند.

لِۡسنَتُُ�ُم ٱلَۡكِذَب َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ْ لَِما تَِصُف � َوَ� َ�ُقولُوا

 ِ واْ َ�َ ٱ�َّ َۡفَ�ُ ِ ٱلَۡكِذَب َ� ُ�ۡفلُِحونَ َحَرامٞ ّ�ِ وَن َ�َ ٱ�َّ ِيَن َ�ۡفَ�ُ َمَ�ٰٞع  ١١٦ٱلَۡكِذَبۚ إِنَّ ٱ�َّ
ِ�مٞ 

َ
تان به دروغ توصیف  و چیزی را که زبان« ]١١٧-١١٦[النحل:  ﴾١١٧قَلِيٞل َولَُهۡم َعَذاٌب أ

که بر الله  انیتا بر الله افترا ببندید، یقینًا کس» این حالل است و آن حرام«کند؛ نگویید:  می
 شود) و برای شان می ی اندک (نصیب شوند. (در این دنیا) بھره بندند، رستگار نمی افترا می

 ».(در آخرت) عذاب دردناک استھا  آن

 صفت حکم -٥
گوید: کدام یک از شما   چون طرفین دعوی نزد قاضی حاضر شوند، قاضی می -

سخن گفتن را آغاز کند. پس ھا  آن تواند ساکت باشد تا یکی از  مدعی است؟ و می
زودتر سخن گفت، او را بر دیگری مقدم کند و اگر طرف دعوای وی ھا  آن ھریک از

 اقرار کرد، به نفع طرف اول بر دیگری حکم کند.
ای   گوید: اگر بینه  اگر طرف دعوی منکر ادعای مدعی شد، قاضی به مدعی می

را در نظر گرفته و بر مبنای آن   نمود، آنه بده. بنابراین اگر بینه را حاضر یداری، ارا
ھایی خاص   کند مگر در حالت کند. و قاضی بر اساس علم خودش حکم نمی  حکم می
 اشاره شد.ھا  آن تر به  که پیش
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دھد  ای برای اثبات ادعای خود ندارد، قاضی به او اطالع می  اگر مدعی گفت بینه -
رد ادعای وی سوگند یاد کند؛ بنابراین اگر  علیه نسبت به  که این حق را دارد که مدعی
دھد و وی را رھا  علیه را پذیرفت، قاضی او را قسم می  مدعی سوگند خوردن مدعی

شود   علیه از سوگند خوردن خودداری کرد، بر علیه وی قضاوت می  اما اگر مدعی -کند  می
  باشد.  می زیرا عدم سوگند خوردن وی دلیلی آشکار بر صدق و راستی ادعای مدعی

علیه از قسم خوردن، سوگند را متوجه   تواند در صورت خودداری مدعی  قاضی می
مدعی کند، به ویژه زمانی که دالیل مدعی قوی باشد. و در این حالت اگر مدعی قسم 

که منکر ادعاست سوگند یاد کند و قاضی  شود و اگر کسی  بخورد، به نفع او قضاوت می
شود.   ه دھد، به نفع مدعی حکم مییی الزم را ارا  آن مدعی بینه وی را رھا کند و پس از

 برد نه اینکه حق را ضایع کند.  زیرا سوگند منِکر، خصومت را به پایان می
شود مگر زمانی که مخالف با کتاب و سنت یا اجماع قطعی   و حکم قاضی نقض نمی

 باشد.
ت مورد اتھام و شک و و اصل در مسلمانان عدالت است مادامی که در باب عدال

تردید قرار نگیرد و چون در عدالت متھم شد، باید در مورد عدالت ظاھری و باطنی وی 
بررسی الزم صورت گیرد. زیرا مباح شمردن خون و اموال مردم جایز نیست مگر با 

که معروف به عدالت ظاھری و باطنی باشند. تا اینکه قاضی دچار  شھادت کسانی
  قضاوتی حرام نشود.

ن ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ْ أ ْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�تَبَيَُّنٓوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ٰ َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدِم�َ  َ�َ ْ ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ َ�ُتۡصبُِحوا که  ای کسانی« ]٦[الحجرات:  ﴾٦تُِصيُبوا
ری برای شما آورد، پس (در باره آن) بررسی (و اید، اگر (شخص) فاسقی خب ایمان آورده

تحقیق) کنید، تا آنکه (مبادا) به گروھی از روی نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام 
 ».اید پشیمان شوید داده

 دعاوی وبینات -٦
دعوی: عبارت است از ادعا و نسبت دادن استحقاق چیزی به خود که در اختیار 

 دیگری است.
کند. و چون ادعایی نداشته باشد، حق به   کسی است که حق را مطالبه میمدعی: 

 وی تعلق نخواھد گرفت.
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شود. و اگر در برابر ادعای   ی حق می  علیه: کسی است که از وی مطالبه  مدعی
 شود.   مطرح شده سکوت کند، حق از وی ستانده می

 ه؛علیه، آنچه در مورد آن ادعا شد  ارکان دعوی: مدعی، مدعی
بینه: عبارت است از ھر چیزی که حق را آشکار کند، مانند شھود یا سوگند و مدارک 

 و شواھد موجود و...
کند. تفاوتی   صفت بینه: بینه عبارت است از آنچه چیزی را آشکار و نمایان می

ای باشد   کند دلیلی شرعی باشد که پذیرفتن آن واجب است مانند شھادت؛ یا قرینه نمی
 باشد.   آن مباح میکه اتخاذ 

کنند حق از آن چه کسی است و حق بر   و شھود بینه نامیده شدند چون بیان می
 علیه کیست.

 شروط صحت دعوی
دعوی زمانی صحیح خواھد بود که ارکان آن وجود داشته باشند. زیرا حکم وابسته  

را مطالبه   به آن است. و الزم است آنچه در مورد آن ادعا شده معلوم باشد و مدعی آن
 که مدعی به (آنچه در مورد آن ادعا شده) َدین باشد، موجود باشد.  کند و درصورتی

 صفت دعوی
دعوی: آن است که انسان چیزی را به خود نسبت دھد که در اختیار دیگری است. 

 یکسان است که آن چیز کاالیی باشد یا منفعتی یا حقی یا َدینی؛
 و این نسبت دادن سه حالت دارد:

که مدعی بگوید:   چیزی را به خود نسبت دھد که در اختیار دیگری است چنان -١
 من از فالنی فالن چیز را طلبکارم.

چیزی را به دیگری نسبت دھد که از او طلبکار است (درواقع به بدھی خود به  -٢
که بگوید: فالنی فالن چیز را از من   باشد چنان  دیگری اعتراف کند) و این اقرار می

 کار است. طلب
چیزی را به دیگری نسبت دھد که در اختیار شخص ثالث است و این شھادت  -٣

دھم که صالح فالن چیز را از خالد طلبکار   که بگوید: گواھی می  باشد چنان  دادن می
 است. 
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 ھای حقوقی  حکم شرکت
ھای حقوقی امری جایز است و بلکه چون برای دفاع از حق و یاری   تاسیس شرکت

 باشد چه در برابر دستمزدی باشد یا نه؛  مظلوم و رد مظالم باشد، امری مشروع می

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله متعال می ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢دة: [المائ ﴾َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ». یفر استک سخت

 ھای مختلف بینه  حالت
 باشد.   باشد و گاھی یک مرد و دو زن می  گاھی بینه به صورت دو شاگرد مرد می -١
و گاھی چھار شاھد، گاھی سه شاھد و گاھی یک شاھد، به ھمراه سوگند مدعی  
 باشد.  می

کند. و   در شھادت دادن عدالِت بینه شرط است و قاضی بر مبنای آن حکم می -٢
را دانست، برای وی جایز نیست بر اساس   اگر شھادتی مطرح شده و قاضی خالف آن

ت وی ناشناخته باشد، در مورد وی بررسی که عدال شھادت شھود قضاوت کند. و کسی
شود کسانی را   گیرد. و اگر طرف خصم شھود را عادل نداند، مدعی مکلف می  صورت می

حاضر کند که به عدالت شھود گواھی داده و در واقع شھود را تزکیه کنند؛ و سه روز به 
کند بر علیه  شود که اگر در این مدت نتواند عدالت شھود را ثابت  وی مھلت داده می

 شود.  وی حکم می
ھا  آن کند و نیازی به تزکیه و اگر قاضی عدالت بینه را بداند بر مبنای آن حکم می

کند. و   نیست؛ و اگر عدم عدالت بینه برای قاضی محرز باشد بر اساس بینه حکم نمی
گاه باشد، از مدعی می الت خواھد که با دو شاھد عادل عد اگر نسبت به عدالت بینه ناآ

 شھود را ثابت کند.
ی شھود و اثبات عدالت ایشان و نیز عدم عدالت گواھان، جز شھادت دو   و در تزکیه 

که  باشد. چون کسانی  شود. و این جھت حفظ حقوق و اموال می  نفر عادل پذیرفته نمی
تر ھستند به دالیل مختلف و پیشنھادھای گوناگون تحت تأثیر قرار   از نظر ایمان ضعیف

 دھند.  فته و شھادت ناحق میگر
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�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ٱۡ�

ِ لَُهۡم  ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ
ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= « ]٢٦[ص:  ﴾٢٦َذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم ٱۡ�َِساِب عَ 

فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از ھوای (نفس) پیروی نکن که 
خاطر آنکه روز  شوند، به که از راه الله گمراه می گمان کسانی کند، بی تو را از راه الله گمراه می

 ».حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند

 افراد از حیث اتھام
 شوند:  افراد از حیث اتھام به سه دسته تقسیم می 

که در میان مردم به دینداری و پرھیزگاری معروف ھستند. و درواقع از  کسانی -١
 کسانی نیستند که مورد اتھام قرار بگیرند.

اتھام ھا  آن که به خورند و بلکه کسی  شوند و نه شالق می  زندانی می این افراد نه
 شود.  زده، ادب می

که مورد اتھام واقع شده (متھم) مجھول الحال باشد و نیک و بد بودن  کسی -٢
شود تا اینکه   وی مشخص نباشد. چنین شخصی در روند رسیدگی به اتھام، زندانی می

 باشد.  فظ حقوق بندگان میوضعیتش روشن شود. و این جھت ح
متھم معروف به فسق و جرم و جنایت باشد. و اتھام وارده در مورد امثال وی  -٣

کند. چنین شخصی بدتر از حالت دوم است بنابراین با شالق و زندانی روبرو     صدق می
 باشد.  شود تا اینکه اقرار کند. و این جھت حفظ حقوق بندگان می  می

 حکم قاضی
کند، بنابراین اگر بینه   کند و نیز حالل را حرام نمی حرامی را حالل نمی حکم قاضی

شود که حقش را بگیرد و اگر بینه دروغ و   راست و درست بود، برای مدعی حالل می
نادرست باشد، مانند گواھی دادن به ناحق؛ و قاضی نیز براساس ھمین گواھان 

کند، برای مدعی حالل نیست که  دروغین قضاوت کرده و حکم را به نفع مدعی صادر
 طبق آن عمل کند.

شما برای رفع خصومت و نزاع به من «از ام سلمه روایت است که رسول الله فرمود: 
کنید؛ و چه بسا برخی از شما در بیان دلیلش سخنورتر باشد و من بر   مراجعه می

یطی به کسی شنوم به نفع وی قضاوت کنم، بنابراین اگر در چنین شرا  اساس آنچه می



 ١٥٧٩    باب نهم: کتاب قضاوت

 

ای از آتش به او   را نپذیرد که در حقیقت قطعه  آن، چیزی از حق برادرش را دادم
 ١».ام داده

 صفت صدور حکم در مورد فردی که غایب است:
ی بینه، صدور   هیعلیه غایب باشد، در صورت ثبوت حق علیه وی با ارا  چون مدعی

باشد. و این در   حقوق بندگان میباشد. و این از جھت حفظ   حکم بر علیه او جایز می
مورد حقوق افراد است نه در حقوق الله متعال؛ و این در حالتی است که فرد غایب به 

تر از آن از محل قضاوت  شود یا بیش  ی مسافتی که انسان مسافر محسوب می  اندازه
نیز فاصله داشته باشد و حضور وی نزد قاضی ممکن نباشد. و اگر غایب حضور یابد، او 

 دلیل و حجت خود را خواھد داشت.

 محل رسیدگی به دعوی 
باشد زیرا اصل بری بودن   علیه می  رسیدگی به دعوای مطرح شده در شھر مدعی

علیه فرار کند یا امروز و فردا کرد یا از حضور نزد قاضی   وی از اتھام است اما اگر مدعی
ای که او را از چنین رفتاری باز دارد و حق   بدون عذر تاخیر کرد، تادیب وی به گونه

 است.  دیگران را حفظ کند، الزم

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله متعال می ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

 نامه نگاری بین دو قاضی
نامه نوشتن یک قاضی به قاضی دیگر در حقوق مربوط به افراد مانند خرید و 

امری پذیرفته شده ا ھ آن فروش، اجاره، وصیت، ازدواج، طالق، جنایت، قصاص و امثال
 است. و نیز در حقوقی که متعلق به الله است مانند: زکات، واجبات، کفارات؛

ای میان دو   اما شایسته نیست در باب حدود الھی مانند زکات و قذف و ... نامه
 و دفع و تعطیلھا  آن قاضی رد و بدل شود زیرا اساس حدود مبنی بر ستر و پوشاندن

 باشد.   ھات می با شبھا  آن

                                           
 باشد.  ؛ متن از مسلم می١٧١٣؛ مسلم: ٢٦٨٠متفق علیه؛ بخاری:  -١
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ھای سفر و   نگاری به قاضی دیگر: راحتی طرفین دعوی از دشواری  ی نامه  فایده
ھا، وقت رسیدگی ندارد و   باشد. یا اینکه قاضی پرونده به دلیل ازدحام پرونده  تردد می

کند تا به قضاوت آن بپردازد و  ای به قاضی دیگر موکول می  رسیدگی پرونده را با نامه
 این قبیل. ھای از  مصلحت

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� ﴿فرماید:   الله متعال می ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

 مالی که در مورد آن اختالف شده است:
علیه در مورد مالی مشخص اختالف کنند، مساله از شش   چون مدعی و مدعی

 منقول باشد)تواند منقول یا غیر   حالت خارج نیست: (این مال می
باشد، با سوگند خوردن وی از آِن او ھا  آن نظر در اختیار یکی از  اگر مال مورد -١

ه نکند. اما اگر ھردو یخواھد بود و این در صورتی است که طرف دعوای وی بینه ارا
که  صورت مال مورد نظر با سوگند خوردن کسی  ی بینه کنند، در این  هیطرف دعوی ارا

 ار دارد، از آِن او خواھد بود.را در اختی  آن
ای نداشته باشند،   یک بینه باشد و ھیچھا  آن مال مورد نظر در اختیار ھر دوی -٢

 شود.  تقسیم میھا  آن بنابراین ھردو سوگند خورده و مال مورد نظر میان
ای   یک از طرفین دعوی بینه مال مورد نظر در اختیار شخص ثالث باشد و ھیچ -٣

ھا  آن قرعه کشی شده قرعه به نام ھریک ازھا  آن صورت بین  د. در ایننداشته باشن
 کند.  را دریافت می  افتاد، سوگند خورده و آن

یک از طرفین  کس نباشد و ھیچ که مال مورد نظر در اختیار ھیچ   در صورتی -٤
 کنند.  را نصف می  ای نداشته باشند، ھردو سوگند خورده و آن  بینه

که ھریک از طرفین بینه داشته باشند و مال مورد نظر در اختیار   در صورتی  -٥
 شود.  تقسیم میھا  آن طور مساوی میان  نباشد، به ھا  آن یک از ھیچ

ھا  آن چون طرفین دعوی در مورد حیوان یا ماشینی اختالف کردند و یکی از -٦
با سوگند سوار بر آن بود و دیگری افسارش را به دست داشت، حیوان مورد نظر 

ای   که سوار بر آن است برای او خواھد بود. و این در حالتی است که بینه خوردن کسی
 وجود نداشته باشد.
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 خطر قسم دروغ
 حرام است کسی قسم دروغ یاد کند تا مال برادرش را به ناحق تصاحب کند.

 ھرکس حق فرد مسلمانی را با قسم«از ابوامامه روایت است که رسول الله فرمود: 
خوردن تصاحب کند، الله آتش را بر وی واجب کرده و بھشت را بر او حرام نموده 
است. مردی گفت: ای رسول الله ھرچند چیزی اندک باشد؟ فرمود: حتی اگر مسواک 

  ١».چوبی باشد

 حکم تقسیم امالک
با ضرر یا پرداخت ِعوضی ھمراه است جایز ھا  آن تقسیم امالکی که قسمت کردن

رضایت ُشرکا؛ و آنچه ضرری در تقسیم آن نیست و نیز پرداخت ِعوضی در نیست مگر با 
که شریک قسمت خود را بخواھد، شریک دیگر به   تقسیم آن مطرح نیست، درصورتی

توانند خود به تقسیم   که شریک ھستند می شود. و کسانی  تقسیم آن مجبور می
را   ینکه از حاکم بخواھند آنبپردازند یا اینکه فردی را مسئول تقسیم آن کنند و یا ا

تقسیم کند و اجرت این تقسیم به مقدار امالک بستگی دارد. و اگر خود تقسیم کردند 
 ی آن پایبند باشند.  یا قرعه کشیدند، باید به نتیجه

ثۡمِ ﴿فرماید:   الله متعال می ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن�  َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

 کیفیت اثبات دعوی -٧
شود: اقرار، شھادت گواھان،   که مطرح شود با یکی از این امور ثابت میھر ادعایی 

 سوگند.

 اقرار (اعتراف) -١
 اقرار عبارت است از اظھار مکلِف مختار به آنچه بر او واجب است.

                                           
 ١٣٧مسلم:  -١
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 چه کسی اقرار وی صحیح است
 باشد. و اقرار و اعتراف از ھر فرد بالغ،  ترین دالیل می  ترین و اساسی  اقرار محکم

 که مجبور نباشد صحیح است. عاقل، مختار و کسی

 حکم اقرار
ی انسان باشد، مانند زکات و ... یا حقی   چون حقی از حقوق الله متعال بر عھده -١

 از حقوق افراد مانند بدھی ... اقرار بدان واجب است.
چون مکلفی مستحق حدی از حدود الھی مانند زنا باشد، جایز است که بدان  -٢
 کند اما پنھان کردن آن و بازگو نکردن آن و توبه از آن سزاوارتر است.اقرار 
چون اقرار صحیح باشد و ثابت شود، اگر مربوط به حقی از حقوق افراد باشد،  -٣

شود. اما اگر مربوط   بازگشتن از آن جایز نیست و بازگشت وی از این اقرار پذیرفته نمی
یا قذف یا سرقت و ... بازگشت از این اقرار  به حقی از حقوق الله باشد مانند حد زنا

شود. و حقوق الله متعال   جایز است زیرا حدود با وجود شبھه کأن لم یکن تلقی می
 باشد.   گیری می  مبنی بر بخشیدن و آسان

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ﴿فرماید:   الله متعال می
ۡ
َ يَأ ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ۞إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در حقیقت، « ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از فحشا و  الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت

 شھادت -٢
دھم یا   داند با الفاظی چون: گواھی می  عبارت است از خبر دادن شاھد از آنچه می

 ھا. دیدم یا شنیدم و مانند این
الله متعال شھادت دادن به حق را برای اثبات حقوق و دفع ظلم از دیگران، مشروع 

 کرده است.

 شروط وجوب ادای شھادت
ھادت دادن خوانده شود و از او خواسته شود تا گواھی دھد. و قادر به شاھد برای ش

اش   گواھی دادن باشد و در ادای شھادت ضرری متوجه جان یا آبرو یا مال یا خانواده
 نشود. ھرکس جھت اثبات حق یا ابطال باطل گواھی دھد، اجر و پاداش بزرگی دارد.
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َب ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ۡ
ْۚ َوَ� يَأ َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا و گواھان « ]٢٨٢[البقرة:  ﴾ٱلشُّ

 .»کنند، خودداری کنند را (برای گواھی) دعوت میھا  آن که نباید به ھنگامی

ۡو ﴿فرماید:   الله متعال می -٢
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡو إِۡصَ�ٰ 
َ
ۡجًرا َمۡعُروٍف أ

َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ � َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

ھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در  در بسیاری از رازگویی« ]١١٤[النساء:  ﴾١١٤َعِظيٗما
فرمان دھد؛ و ھر اری پسندیده یا سازشی میان مردم کای یا  ه به [دادِن] صدقهکسی کگفتاِر] 

 ».کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواھیم داد

 ادای شھادت
تحمل شھادت اگر در حقوق مربوط به افراد باشد فرض کفایه است؛ و ادای آن 

 ھا باشد، فرض عین است.  کند؛ زیرادر باب حقوق انسان  را تحمل می  که آن برکسی

ُ ﴿اید: فرم  الله متعال می ۥۗ َوٱ�َّ ۥٓ َءاثِٞم قَۡلُبُه ۚ َوَمن يَۡ�تُۡمَها فَإِنَُّه َ�َٰدةَ ْ ٱلشَّ َوَ� تَۡ�ُتُموا
را کتمان کند،   و شھادت را کتمان نکنید و ھرکس آن« ]٢٨٣[البقرة:  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ 

 ». کنید، داناست شک قلبش گناھکار است. و الله به آنچه می بی
شھادت در حقوق الله متعال مباح است مانند: شھادت دادن در مورد ادای  -٢

حدی از حدود الھی مانند زنا و ... و بلکه ترک این شھادت بھتر است زیرا پوشاندن 
خطا و گناه مسلمان واجب است. مگر زمانی که شخصی علنا فساد کرده و معروف به 

ی فساد و   است تا اینکه ریشه صورت ادای شھادت افضل و بھتر  فساد باشد که در این
 مفسدان بخشکد.

کس جایز نیست که بدون علم گواھی دھد و علم با دیدن یا شنیدن  برای ھیچ -٣
 شود.   یا شھرت مانند ازدواج یا مرگ کسی حاصل می

ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ وَ ﴿فرماید:   الله متعال می ٱلُۡفَؤاَد َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 

ُ
و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن؛ « ]٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

 ».از آن باز خواست خواھند شدھا  این بدون شک گوش و چشم و دل، ھریک از
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 حکم گواھی دروغ
ردن مال باشد. و درواقع سبب خو  ترین گناھان کبیره می گواھی دروغ از بزرگ

مردم از راه باطل، ضایع شدن حقوق و گمراه شدن حکام جھت صدور حکم به غیر ما 
 باشد.   انزل الله می

ترین گناھان کبیره  آیا شما را از بزرگ«از ابوبکر روایت است که رسول الله فرمود: 
گاه نکنم؟ گفتند: بله در و ای رسول الله؛ فرمود: شرک ورزیدن به الله و نافرمانی از پ آ

که تکیه زده بود نشسته و فرمود: و بدانید گواھی دروغ؛ راوی   مادر؛ سپس درحالی
 ١».ای کاش بس کند که با خود گفتم  کرد چنان را تکرار می  گوید: و پیوسته آن  می

 شود  که شھادتش پذیرفته می شروط کسی
پذیرفته بالغ و عاقل باشد. بنابراین شھادت کودکان جز در بین خودشان  -١
 شود.  نمی

شود مگر زمانی که   توان سخن گفتن داشته باشد. لذا شھادت الل پذیرفته نمی -٢
 شھادتش را مکتوب کند.

شود مگر به ھنگام ضرورت؛ و   اسالم؛ شھادت کافر بر مسلمان پذیرفته نمی -٣
و باشد.   مثال آن وصیت کردن مسلمان به کافر در سفر به دلیل عدم وجود مسلمان می

 شھادت کفار در حق ھم جایز است.
 شود.  از حافظه خوبی برخوردار باشد. لذا شھادت غافل و نادان پذیرفته نمی -٤
باشد. و دو فاکتور برای   عدالت؛ و این مفھوم بر حسب زمان و مکان شاھد می -٥

 عدالت شاھد معتبر است:
ی از امور صالحیت و شایستگی در دین که عبارت است از ادای فرایض و دور -

 حرام.
کند.   جوانمردی؛ عبارت است از انجام اعمالی که سیرت انسان را آراسته می -

ھایی چون فسق و   مانند بخشندگی، اخالق نیکو و امثال آنھا؛ و دوری از پلیدی
 ھا. فجور، تردستی و ساحری و شھرت به رذایل و مانند این

متھم است و معروف به دشمنی با که  مورد اتھام نباشد؛ بنابراین شھادت کسی -٦
 باشد. پذیرفته نیست.  طرف خسم می

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٨٧؛ مسلم: ٢٦٥٤متفق علیه؛ بخاری:  -١
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 حکم شھادت دادن بر مبنای شھادت دیگری
شود.   شھادت دادن بر مبنای شھادت دیگران، در ھر چیزی جز حدود پذیرفته می

بنابراین چون شھادت اصل به دلیل مرگ یا بیماری یا غیبت وی ممکن نباشد، حاکم 
ی خود معرفی   پذیرد که اصل، فرع را در شھادت نماینده  صورتی میشھادت فرع را در 

که اصل به فرع بگوید: شما بر اساس شھادت من شھادت بده به فالن چیز؛   کند. چنان
 باشد تا اینکه حقوق افراد ضایع نشود.   این امر از مصادیق ھمکاری در نیکی و تقوی می

ْ ﴿فرماید:   الله متعال می ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن�  َوَ�َعاَونُوا ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ َ�َ ٱۡلِ�ّ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ

تردید، الله  ] بیرازینید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

 موانع شھادت
 مورد ھستند: ٩شوند،   اموری که مانع شھادت دادن می

خویشاومندی از جھت والدت؛ بنابراین پدران و ھرچه باالتر روند و فرزندان  -١
شود. چون به دلیل قوت   شان در حق ھم پذیرفته نمی  تر روند، شھادت  ھرچه پایین

شود.   شان علیه یکدیگر پذیرفته می  باشند. اما شھادت  خویشاوندی در معرض اتھام می
شان به نفع و علیه یکدیگر   ران، عموھا و ... شھادتاما باقی خویشاوندان مانند براد

 شود.   پذیرفته می
زوجیت؛ بنابراین شھادت شوھر برای ھمسر و ھمسر برای شوھر پذیرفته  -٢
 شود.  شان علیه ھم پذیرفته می  شود اما شھادت نمی

شود. مانند   رسد، پذیرفته نمی  که از شھادت به او نفعی می شھادت کسی -٣
 اش یا خدمتکارش و ... شھادت دھد.  در حق شریکش یا بردهکه  کسی
 که با شھادت دادن ضرری را از خود دور کند. کسی -٤
شود یا   که از زیان دیدن دیگری خوشحال می عداوت و دشمنی دنیوی؛ و کسی -٥

 گردد، در واقع دشمن اوست.  از اندوه وی شادمان می
دلیل خیانت، شھادت وی پذیرفته که نزد حاکم شھادت داده اما به  کسی -٦
 شود و مانند آن. نمی

یا    که معروف به تعصب نسبت به قوم یا قبیله تعصب؛ بنابراین شھادت کسی -٧
 شود.  باشد، پذیرفته نمی  سرزمینش می



 مختصر الفقه االسالمی  ١٥٨٦

 

شود، مالک شاھد یا خدمتکار وی باشد،   که برای او شھادت داده می چون کسی -٨
 شود.  شھادت شاھد پذیرفته نمی

 قذف؛ مگر اینکه قاذف توبه کرده باشد. -٩
شود) و تعداد و   شھادت داده میھا  آن (اموری که در مورد» مشھود به«اقسام 

 شاھدان الزم در ھریک:
 اتھام زنا و عمل قوم لوط؛ در این مورد باید چھار شاھد عادل مرد گواھی دھند.  -١

ِيَن يَۡرُموَن ﴿فرماید:   الله متعال می ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء َوٱ�َّ
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم يَ�

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ِٰسُقونَ 
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � وُهۡم ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ  ]٤[النور:  ﴾٤فَٱۡجِ�ُ

ھا  آن ورند، پسآ کنند، سپس چھار شاھد نمی که زنان پاکدامن را (به زنا) متھم می و کسانی«
 ».اند  شان را نپذیرید، و اینانند که فاسق را ھشتاد تازیانه بزنید و ھرگز شھادت

شناسد، ادعای فقر کند تا چیزی از اموال   که او را به ثروتمندی می چون کسی -٢
 زکات بگیرد، باید سه مرد عادل در مورد ادعای او شھادت دھند.

شود، باید دو مرد عادل در   یا تعزیر می -ناجز ز -ھرآنچه موجب قصاص یا حد  -٣
 مورد آن شھادت دھند.

و ھا  آن در قضایای مربوط به اموال مانند خرید و فروش، قرض، اجاره و مانند -٤
حقوق چون ازدواج، طالق و رجعت و مانند آن؛ و تمام موارد جز حدود و قصاص، 

 شود.  شھادت دو مرد عادل یا یک مرد و زن پذیرفته می
و برای قاضی جایز است که بر مبنای شھادت یک مرد عادل ھمراه سوگند مدعی، 
در اموری غیر از حدود و قصاص حکم صادر کند. و این زمانی است که صدق و راستی 

 شاھد آشکار شود و جز او شاھد دیگری نباشد.

ْ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِ�ۡمۖ فَ ﴿فرماید:   الله متعال می - إِن لَّۡم يَُ�ونَا َوٱۡستَۡشِهُدوا
ن تَِضلَّ إِۡحَدٮُٰهَما َ�تَُذّكَِر إِۡحَدٮُٰهَما 

َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممَّ

َ
رَُجلَۡ�ِ فَرَُجٞل َوٱۡمَر�

ۡخَرىٰۚ 
ُ
تان را گواه بگیرید، پس اگر دو مرد نبودند، یک   و دو شاھد از مردان« ]٢٨٢[البقرة:  ﴾ٱۡ�

گواھانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید). تا اگر یکی از  مرد و دو زن از میان
 ».آن دو (زن) فراموش کرد، دیگری به او یاد آوری کند
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و از ابن عباس روایت است که رسول الله بر مبنای سوگند و یک شاھد قضاوت  -
 ١نمودند.

شیرخوارگی)، در اموری که معموال مردان از آن اطالع ندارند، مانند رضاع ( -٥
والدت، حیض و اموری از این قبیل که غالبًا مردان حضور ندارند، شھادت دو مرد یا 

شود. و نیز قضاوت بر مبنای یک مرد عادل یا یک   یک مرد و زن یا چھار زن پذیرفته می
تر از   زن عادل جایز است ھرچند احتیاط در این است که دو زن عادل باشند. و کامل

 تر بیان شد.  ه پیشآن ھمان است ک
شود. مانند رویت   اموری که در مورد آن شھادت یک مرد عادل پذیرفته می -٦

 ھالل رمضان و... .
در اموری چون بیماری حیوان، زخم موضحه و ھاشمه و از این قبیل، نظر دو  -٧

پذیرفته ھا  آن شود. و اگر ممکن نباشد، نظر یکی از  پزشک یا دامپزشک پذیرفته می
 شود.  می

 چون شاھدان از شھادت خود رجوع کنند
دھند پس از صدور حکم، از شھادت   چون شاھدانی که در مورد مالی شھادت می

باشند و صاحب   شود و بلکه ضامن حکم صادر شده می  خود بازگردند، حکم نقض نمی
که شھود را  ستاند. و در این میان ضمانتی متوجه کسانی  میھا  آن حق، حقش را از

 اند، نیست.  زکیه کردهت
اثر   شان لغو و بی  اگر شاھدان قبل از صدور حکم، از شھادت خود بازگردند، شھادت

 شود و نه شاھدان ضامن خواھند بود.  شود و نه حکمی بر مبنای آن صادر می  تلقی می
و اگر قاضی بر مبنای یک شاھد و سوگند در مالی قضاوت کرد، سپس شاھد از 

 پردازد.  شاھد غرامت تمام مال را می شھادتش بازگشت،

 سوگند -٣
 سوگند خوردن به الله، به اسمی از اسما الله یا صفتی از صفات او تعالی؛

                                           
 ١٧١٢مسلم:  -١
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 آنچه سوگند خوردن در آن مشروع است
سوگند خوردن فقط در دعوای مربوط به حقوق اشخاص مشروع است و در این 

د شود. اما در باب حقوق الله شود که سوگند یا  دعاوی برای حفظ حقوق خواسته می
شود و چون شخصی بگوید زکات اموالم را   ی سوگند نمی  مانند عبادات و حدود، مطالبه

که منکر امری چون زنا و سرقت  شود. و کسی  پرداخت کردم، از او سوگند خواسته نمی
شود. زیرا ستر و   باشند، از وی سوگند خوردن خواسته نمی  شود که موجب حد می

 شاندن آن و اشاره به کنایه برای منصرف شدن از آن مستحب است.پو

 حکم سوگند خوردن در دعوی
ی بینه ناتوان باشد و   هیچون مدعی در حقی که در دست دیگری دارد از ارا

علیه این حق را انکار کند؛ تنھا راه باقی مانده برای مدعی، سوگند خوردن   مدعی
باشد. و این فقط در مورد دعاوی مربوط به   می علیه بر عدم وجود چنین حقی  مدعی

 اموال و مانند آن است اما در دعاوی مربوط به قصاص و حدود جایز نیست.
کند و در تمام دعاوی  باشد اما حق را ساقط نمی  ی خصومت می  سوگند پایان دھنده

ین یک اصل و کند. و ا  کند، سوگند یاد می  که انکار می ه دھد و کسییمدعی باید بینه ارا
 باشد.  قاعده در دعاوی می

ای   کند و اگر بینه ه داد، قاضی به موجب آن حکم مییبنابراین، اگر مدعی بینه ارا
شود سوگند یاد کند؛ اگر   علیه که انکار کرده، خواسته می  ه ندھد از مدعییارا

ند یاد کند؛ شود تا سوگ  علیه که منکر است سوگند یاد نکرد، از مدعی خواسته می  مدعی
علیه از سوگند خوردن امتناع کند، جانب مدعی و ادعای وی   زیرازمانی که مدعی

شود تا سوگند یاد کند تا تاکیدی باشد   شود بنابراین از مدعی خواسته می  تقویت می
 برای دعوای وی و ادعایش با سوگند تقویت گردد.

سوگند خوردن، قضاوت کرده و علیه از   تواند بر مبنای خوداری مدعی  و قاضی می
 حکم را صادر کند و از مدعی سوگند نخواھد.

و نیز برای قاضی جایز است که مدعی را سوگند بدھد یا بر حسب مصلحت 
 علیه را سوگند بدھد.  مدعی

سوگند در ھر سوی دعوی باعث تقویت خواھد بود زیرا اصل برائت اشخاص 
شود که   ای نباشد به جای آن به سوگند اکتفا می  ه بینه؛ و چون بینهیباشد مگر با ارا می

 کند.  بر ادعای مدعی تاکید می
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اگر به ھرکس ھرچه ادعا «از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود:  -١
کردند؛ ولی قسم خوردن   شد، کسانی ادعای خون و مال دیگران می  کرد، داده می  می

  ١».علیه است  بر مدعی
بینه «عیب از پدرش از جدش روایت است که رسول الله فرمود: از عمرو بن ش -٢

  ٢».باشد  علیه می  از آِن مدعی و سوگند برای مدعی

 تغلیظ در سوگند
ھایی که خطر و اھمیت خاصی دارند مانند جنایتی   برای قاضی جایز است در پرونده

قبیل،  که موجب قصاص نباشد و دعوایی که پیرامون اموال زیادی است و از این
خواستار تغلیظ در سوگند باشد. و این زمانی است که طرف خصم تغلیظ در سوگند را 

 کند، بخواھد.  برای دیگری که سوگند یاد می
 باشد.  و تغلیظ از نظر زمانی بعد از عصر و از جھت مکان در مسجد و در کنار منبر می

که از تغلیظ در  کسیو اگر قاضی تغلیظ در سوگند را ترک کند، مصیب خواھد بود و 
نظر نکرده است و ھرکس برای او   سوگند خوداری کند، درواقع از سوگند خوردن صرف

 شود باید راضی باشد.  به الله سوگند یاد می

َحَدُ�ُم ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ْ َشَ�َٰدةُ بَيۡنُِ�ۡم إَِذا َحَ�َ أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

 ۡ ۡ�ُتۡم ِ� ٱلَۡمۡوُت ِحَ� ٱل نُتۡم َ�َ
َ
ۡو َءاَخَراِن مِۡن َ�ۡ�ُِ�ۡم إِۡن أ

َ
وَِصيَّةِ ٱۡ�َناِن َذَوا َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم أ

ِ إِِن  لَٰوةِ َ�ُيۡقِسَماِن بِٱ�َّ ِصيبَُة ٱلَۡمۡوِت� َ�ۡبُِسوَ�ُهَما ِمۢن َ�ۡعِد ٱلصَّ َ�َٰبۡتُ�م مُّ
َ
�ِض فَأ

َ
ٱۡ�

َِّمَن ٱۡرتَۡبُتۡم َ� �َۡشَ�ِي بِهِۦ َ�َمنٗ  ٓ إِٗذا ل ا ِ إِ�َّ ا َولَۡو َ�َن ذَا قُۡرَ�ٰ َوَ� نَۡ�ُتُم َشَ�َٰدةَ ٱ�َّ
اید؛ زیرامرگ یکی از شما فرا رسد در  که ایمان آورده ای کسانی« ]١٠٦[المائدة:  ﴾١٠٦ٱ�ثِِم�َ 

مصیبت موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را گواه بگیرید یا اگر مسافرت کردید و 
مرگ به شما رسید (و مسلمانی را نیافتید) دو نفر از غیر خودتان را به گواھی بطلبید و اگر 

ھا) شک کردید آن دو را بعد از نماز نگاه دارید تا به الله  (ھنگام ادای شھادت در صدق آن
مان باشند و  سوگند بخورند که: ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه خویشان

 ».کنیم که در این صورت از گناھکاران خواھیم بود ھادت الله را کتمان نمیش

                                           
 .باشد  یم ی؛ متن از بخار١٧١١؛ مسلم: ٤٥٥٢: یبخار یه؛متفق عل -٢
  ١٣٤١: یترمذ یح؛صح -٢
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 مشروعیت سوگند
علیه مشروع شده است چه مسلمان باشد یا از اھل   سوگند خوردن در حق مدعی

 کند.  ای نداشته باشد، به الله سوگند یاد می  کتاب؛ بنابراین اگر مدعی بینه

 بدترین مردم
بدترین مردم کسی «است که از رسول الله شنیده که فرمود:  از ابوھریره روایت -١

ی دیگر نزد گروه دیگر   است که دورو باشد که با یک چھره نزد گروھی و با چھره
 ١».رود  می

بدترین مردم نزد الله «المومنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود:   از ام -٢ 
  ٢».جو و لجوج است  متعال شخصی ستیزه

 حکام زندانا -٨
 حکم زندانی

باشد.   زندانی کردن انسان به منظور حبس و بازداشتن او از ھرگونه تصرف می
کند و  زندان مجازات تعزیری و جایزی است که به ھنگام نیاز، قاضی به آن حکم می

کار و تحقق مصلحت با زندانی شدن یا آزادی وی متفاوت   این وابسته به وضعیت گنه
 باشد.  می

 زندانصفت 
ھا از نظر وسعت، نور، روشنایی و نظافت درخور منزلت و   واجب است که زندان

جایگاه انسان باشد و از امکانات و خدماتی برخوردار باشد که ضامن سالمت جسمی و 
ھایی پاکیزه، غذای سالم، امکانات پزشکی   ھا وفرش  روحی زندانیان باشد. و نیز از لباس

ھای علمی سودمند برخوردار باشد. و نیز الزم است که در   و درمانی، قرآن و کتاب
 ی نماز خواندن در مسجد داده شود.  ھا مسجد باشد و به زندانیان اجازه  زندان

واجب است که زندانیان براساس جنس، عمر، نوع جرم و مدت مجازات به 
شوند   یکه به تازگی وارد زندان م ھای مختلفی تقسیم شوند. و الزم است کسانی گروه

                                           
 .باشد  یم ی؛ متن از بخار٢٥٢٦؛ مسلم: ٧١٧٩: یبخار یه؛متفق عل -١
  .ستا ی؛ متن از بخار٢٦٦٨ ؛ مسلم:٧١٨٨: یبخار یه؛متفق عل -٢
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باشد تا ایمان تزکیه شده و اخالق   ی اصالح افراد می  ھایی حبس شوند که ویژه  در مکان
 نیکو گردد.

ی اصالح و تھذیب و تربیت باشند   ھا چنان تعبیه شوند که وسیله  واجب است زندان 
کار و   که دست گنه  ودر واقع جایی باشد برای رحمت و توحید و ارشاد و احسان؛ چنان

گیری و خشونت و تجاوز و رفتار وحشیانه و   آنکه لغزیده گرفته شود؛ و از ھرگونه سخت
 د.تحقیر و رسوایی خالی باش

مومنان در مھربانی و دوستی «از نعمان بن بشیر روایت است که رسول الله فرمود: 
و محبت نسبت به ھمه چون اعضای یک پیکرند که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر 

 ١».کنند  قراری و تب با او ھمدردی می  ھای بدن با بی  اندام

 اقسام زندان
 حبس انسان به دو گونه است:

 زیری جھت دست کشیدن از جرم برای تادیب و اصالح.حبس تع -١
حبس جھت احتیاط و اطمینان؛ ھدف از حبس احتیاطی روشن شدن حقیقت  -٢

باشد. و   باشد و حبس احترازی (امنیتی) برای جلوگیری از وقوع ضرر می  متھم می
باشد تا اینکه   که مرتکب جنایت شدند، برای اجرای قصاص و حدود می حبس کسانی

 قوق اشخاص ضایع نشود.ح

 :شود  زندانی شدن انسان به دو بخش تقسیم می
شود و از   زندانی شدن شرعی که با آن مصلحت تحقق یافته و مفسده دفع می -١

 اسباب آن است:
را دارد تا اینکه به دین پایبند   که توانایی آن عدم پایبندی الزم به دین برای کسی 

حق یا تعزیری بر وی واجب شده و احتمال فرار  که قصاص یا حد یا شود؛ حبس کسی
باشد تا اینکه قصاص یا حد یا تعزیر در مورد وی اجرا شود یا اینکه حق از   کردن وی می

مضر است، ھا  آن که برای امنیت مردم، آبرو و اموال وی گرفته شود؛ حبس کسی
 ... .شود تا مردم از شر و شرارت وی در امان باشند و   بنابراین حبس می

زندانی شدن غیر شرعی که عبارت است از زندانی شدن به ناحق که ظلم و  -٢
 باشد.  تجاوز نسبت به دین یا کرامت انسانی می

                                           
 د باش  یم ی؛ متن از بخار٢٥٨٦؛ مسلم: ٦٠١١: یبخار یه؛متفق عل -١
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 احکام زندان
حبس متھم جایز نیست مگر زمانی که قرائن قوی دال بر متھم بودن وی وجود  -١

تعیین وضعیت داشته باشد و چون حبس وی میسر شد، واجب است که بالفاصله به 
وی رسیدگی شود. و اگر چیزی در مورد وی ثابت نشد، الزم است غرامت ضررھای که 

 در مدت حبس متوجه وی شده پرداخت شود.
اگر شخصی از باب تعزیر زندانی شد و سپس توبه کند، برای قاضی جایز است  -٢

، او را که در مدت حبس وی تخفیف قائل شود و یا اگر ُحسن توبه وی را تشخیص داد
 اش؛  باشد نه تعذیب و شکنجه  آزاد کند. زیرا مقصود تادیب وی می

شایسته است زندانیان به ھنگام نیاز و ضرورت، از زندان خارج شوند مانند  -٣
یا دیدن ھمسرش و ھا  آن ی پدر و مادر یا فرزندانش یا عیادت  حضور در تشییع جنازه

 باشد.  رده و فرار کند، مستحق تادیب میکه از فرصت استفاده ک   و در صورتی؛  ...
گناه به زندان بیفتد، حق دارد از زندان خارج نشود تا اینکه برائت   که بی کسی -٤

 وی اعالن شود.
بر مدیریت زندان واجب است که وقت زندانیان را با اموری سودمند که  -٥

را با حفظ قرآن، ا ھ آن را به دنبال دارد، ساماندھی و تنظیم کند و وقتھا  آن مصلحت
ھا ُپر کند. تا   ھای گوناگون و از این قبیل برنامه  فراگیری علم، آموزش شغل و حرفه

 شان را به بطالت سپری نکنند.  وقت

 آنچه بر ولی امر در قبال زندانیان واجب است
باشد. درواقع امانتی در دست   زندانی کردن اشخاص فقط در اختیار ولی امر می -١

 کند.  را قضاوت شرعی مشخص می  ت حبس و مکان آناوست و مد
ھا که خدمت خود در زندان را عمل   رفتار برای زندان  انتخاب مسئوالنی نیک -٢

 کنند.   دینی تلقی کنند که با آن الله را عبادت می
ای با اصول شریعت اسالم منافات دارد و بلکه با   گونه  عدم مجازات زندانیان به -٣

مخالف است؛ و بلکه تادیب زندانیان باید متناسب با کرامت و منزلت  فطرت انسانی
 زندانی باشد و البته مطابق با شریعت.

کس جایز نیست حدود الھی را تعطیل کند و مجازات جرایمی را که  برای ھیچ -٤
مشخص شده، حبس و زندان تعیین کنند؛ و تا زمانی که ھا  آن در شریعت حدی برای
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با چیزی جز زندان مجازات شود، با حکم تعزیری زندان مجازات تواند   مجرم می
 شود.  نمی

ھا   ھایی برای بازرسی و بررسی و مراقبت از زندان  بر ولی امر واجب است کمیته -٥
رسیدگی الزم به عمل ھا  آن ھای زندانیان و قضایای مربوط به  تشکیل دھد تا به شکایت

نیز رسیدگی شود و ظالم مورد محاسبه قرار  آید. و به ظلم و ستم وارده بر مظلوم
 گیرد. 

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ ﴿فرماید:   الله متعال می
ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱ�َّ

ُرونَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در حقیقت، « ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
دھد و از فحشا و  الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می زشت
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 کتاب خالفت و امارت -١

 احکام خلیفه -١
 تعیین خلیفهحکم 

تعیین امام مسلمانان واجب است و این جھت حمایت از اسالم، تدبیر اوضاع و 
ی حدود، رسیدگی به حقوق افراد، حکم و قضاوت بر مبنای   احوال مسلمانان، اقامه

 باشد.  آنچه الله متعال نازل کرده، نھی از منکر، دعوت به سوی الله و جھاد در راه الله می

�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ٱۡ�

ِ لَُهۡم  ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ
ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= « ]٢٦[ص:  ﴾٢٦اْ يَوَۡم ٱۡ�َِساِب َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسو

فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از ھوای (نفس) پیروی نکن که 
شوند، به خاطر آنکه روز  که از راه الله گمراه می گمان کسانی کند، بی تو را از راه الله گمراه می

 ».وش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارندحساب را فرام

 االمر  اولی
دار امور ما در بیان شریعت الھی   االمر ھستند. علما عھده  حاکمان و علما اولی

وِ ٱۡ�َوِۡف ﴿فرماید:   که الله متعال می  باشند. چنان  می
َ
ۡمِن أ

َ
ۡمرٞ ّمَِن ٱۡ�

َ
�ذَا َجآَءُهۡم أ

ْ بِهِۦۖ َولَۡو َردُّ  َذاُعوا
َ
ِيَن �َۡسَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ أ ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱ�َّ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
وهُ إَِ� ٱلرَُّسوِل �َ�ٰٓ أ

ۡيَ�َٰن إِ�َّ قَلِيٗ�  َبۡعُتُم ٱلشَّ ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َ��َّ و « ]٨٣[النساء:  ﴾٨٣َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ
را شایع   برسد آنھا  آن یا ترس (و شکست) بهکه خبری از ایمنی (و پیروزی)  ھنگامی

گرداندند، از حقیقت امر  را به پیامبر و صاحبان امرشان باز می  که اگر آن سازند، درحالی می
گاه می شدند و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، جز اندکی، (ھمگی) از شیطان پیروی  آ

 ».کردید می



 ١٥٩٧    باب دهم: خالفت و امارت

 

ی علما؛   وسیله  رکت نخواھند کرد مگر بهو حاکمان در مسیر مستقیم و راه راست ح
و نیز علما راه راست را طی نخواھند کرد مگر با حاکمان؛ بنابراین بر حاکمان واجب 
است که برای شناخت شریعت الھی به علما مراجعه کنند و نیز بر علما واجب است که 

عت الھی را در بپردازند تا اینکه شریھا  آن حاکمان را نصیحت کرده و به پند و اندرز
مورد بندگان تطبیق دھند؛ و بر حاکمان واجب است که از علما اطاعت کنند؛ و نیز بر 
ما واجب است که از حاکمان و علما درآنچه معصیت و نافرمانی الله متعال نیست، 

 اطاعت کنیم.
پیشوایان مردم در خیر ھا  آن بنابراین درواقع حاکمان و علما روح زندگی ھستند و

باشند. و بلکه صالح و فساد دنیا و آخرت به حاکمان و علما بستگی دارد.   میو شر 
 داران امور ما را صالح و نیک بگردان و  پروردگارا، پیشوایان ما در علم و دین و عھده

را ھدایت یافتگانی ھدایتگر قرار ده و درآنچه دوست داری و مورد رضایت توست، ھا  آن
 شان گردان.  ق نصیبایشان را موفق نموده و توفی

ْوِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 ِ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
َ
ٱۡ�

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ اید، از  که ایمان آورده ای کسانی« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ

الله اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از صاحبان امرتان؛ و اگر در چیزی اختالف 
ایمان دارید، این بھتر و خوش را به الله و پیامبر بازگردانید؛ اگر به الله و روز قیامت   کردید، آن

 ».تر است فرجام
بر ھر مسلمانی واجب است که «از ابن عمر روایت است رسول الله فرمود:  -٢

داند، (از امیر خود) بشنود و اطاعت کند؛ مگر اینکه   درآنچه دوست دارد و ناپسند می
نه  صورت نه اجابتی ھست و  به معصیت و نافرمانی الله دستور دھد که در این

 ١».فرمانی

 صفت ثبوت رھبری امام
 شود:  ھا ثابت می  رھبرِی امام مسلمانان با یکی از این راه

شود. و تعیین وی با بیعت اھل حل و عقد   امام با اجماع مسلمانان انتخاب می -١
رسد. و اھل حل و عقد شامل علما، صالحین، افراد شناخته شده در   با وی به پایان می

                                           
 باشد.  ؛ متن از مسلم می١٨٣٩؛ مسلم: ٧١٤٤متفق علیه؛ بخاری:  -١
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شود. چنانکه مسلمانان ابوبکر صدیق را به عنوان   میھا  آن و معتمدین جامعه، بزرگان
 ی خود انتخاب کردند.   خلیفه
رھبری امام با تصریح امام قبل از او باشد چنانکه ابوبکر به خالفت عمر سفارش  -٢
 نمود.
امر انتخاب خلیفه به شورایی با تعداد معین و محصور در پرھیزکاران سپرده  -٣

نکه به اتفاق یکی را از میان خود انتخاب کنند. عمر مسئولیت انتخاب خلیفه شود. چنا
بشارت ھا  آن را به شورای شش نفره از کسانی سپرد که رسول الله به بھشتی بودن

 داده بود. پس به اتفاق عثمان را به عنوان خلیفه، امام و رھبر مسلمانان انتخاب کردند.
دار این مسئولیت شود چنانکه مردم از وی   عھدهرھبر و امام مسلمانان به زور  -٤

اطاعت کنند و او را به عنوان امام بپذیرند. در اینصورت بر رعیت واجب است در آنچه 
 معصیت و نافرمانی الله نیست، از او اطاعت کنند مانند خالفت معاویه؛

مانان ی مسل  پس از انتخاب خلیفه و امام مسلمانان، وی تا زمانی که بمیرد خلیفه
 ی مسلمانان بودند تا اینکه فوت شدند.  است چنانکه خلفای راشدین خلیفه

و رھبر جامعه اسالمی در این مقام باقی خواھد ماند تا زمانی که صالحیت امامت را 
داشته باشد و اجل وی فرا رسد یا اینکه قدرت و توان الزم برای این امر را نداشته باشد 

 نفاق در امان باشد.تا اینکه از چاپلوسی و 

 خالفت تنھا در اختیار الله است
دھد و از  را به ھرکس که بخواھد می  خالفت و پادشاھی تنھا در اختیار الله است آن 

گاه، در قول و عمل و حکم و تدبیرش   ھرکس بخواھد می گیرد؛ و او تعالی با حکمِت آ
 آید.  و یقین به دست می باشد. و خالفت در زمین با ایمان و اعمال صالح و صبر  می

قُِل ٱللَُّهمَّ َ�ٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِ� ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۖ إِنََّك َ�َ ۖ �ِيَِدَك ٱۡ�َۡ�ُ ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء ٱلُۡمۡلَك ِممَّ
بگو: بارالھا! ای دارنده پادشاھی و (ھستی) به ھرکس که بخواھی « ]٢٦[آل عمران:  ﴾٢٦قَِديرٞ 

گیری  بخشی و از ھرکس بخواھی پادشاھی (و فرمانروایی) را می پادشاھی (و فرمانروایی) می
ھا به دست  کنی، ھمه خوبی دھی و ھرکه را بخواھی خوار می  و ھرکس را بخواھی عزت می

 ».شک تو بر ھرچیز توانایی توست، بی
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ٰلَِ�ِٰت ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ْ ٱل�َّ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ
ِي  ِيَن مِن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱ�َّ �ِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ

َ
لَيَۡستَۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ٱۡ�

َ�َُّهم مِّ  ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� ٱۡرتََ�ٰ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
َ
اۚ َوَمن َ�َفَر  ٔٗ ۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
ُ
الله به کسانی از شما که ایمان آوردند و « ]٥٥[النور:  ﴾٥٥َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ

ین جانشین (و حکمران) را در زمھا  آن کارھای شایسته انجام دادند وعده داده است که قطعاً 
بودند جانشین (و حکمران) ساخت و ھا  آن خواھد کرد، ھمان گونه که کسانی را که پیش از

استوار (و پا برجا) سازد و یقینًا (خوف و) ھا  آن پسندیده است برایھا  آن شان را که برای دین
چیزی را با من کنند و  کند، تنھا مرا عبادت می شان را به آرامش و امنیت مبدل می ترس

 ».که بعد از این کافر شوند، اینانند که فاسقند سازند و کسانی شریک نمی

ْۖ َوَ�نُواْ ﴿فرماید:   الله متعال می -٣ وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

ار دادیم که به فرمان ما (مردم را) و از آنان پیشوایانی قر« ]٢٤[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ �
 ».کردند؛ زیراشکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند ھدایت می

 اقسام دستورات حاکمان
 شود:   دستورات و اوامر حاکمان و مسئوالن به سه بخش تقسیم می

اند، دستور دھد، اطاعت از   چون ولی امر به آنچه الله و رسولش بدان امر کرده -١
 واجب است. وی 

اند، از وی اطاعت   چون به امری دستور دھد که الله و رسولش از آن نھی کرده -٢
 شود اما نصیحت وی در این زمینه واجب است.  نمی

چون به چیزی امر کند که شریعت نه بدان دستور داده و نه از آن نھی کرده  -٣
نند قوانین راھنمایی و است و در بردارنده مصلحت بوده و با شریعت مخالف نباشد، ما

رانندگی، قوانین و مقررات شھرداری، تجارت، کشاورزی، صنعت و ... در این مورد 
 اطاعت از وی واجب است.

 اھل خالفت
خالفت در میان قریشیان است مادامی که دین را برپا دارند و مردم تابع و پیرو 

 قریش ھستند.
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ھمانا امارت «گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود:   از معاویه روایت است که می -١
دشمنی ھا  آن کس با در میان قریش خواھد بود تا زمانی که پایبند به دین باشد و ھیچ

 ١».اندازد  کند مگر اینکه الله با چھره او را در آتش می نمی
تا زمانی که دو نفر از قریش : «و از ابن عمر روایت است که رسول الله فرمود -٢

 ٢».باقی بماند، ھمچنان امر خالفت در میان آنان خواھد ماند
مردم در امارت تابع و پیرو قریش «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٣

 ٣».ھستند، مسلمانان تابع مسلماناِن قریش و کافران تابع کفاِر قریش ھستند

 تقاضای امارت
ای عبدالرحمن بن «لرحمن بن سمره روایت است که رسول الله فرمود: از عبدا -١

ای، امارت   سمره خواھان امارت نباش؛ اگر در حالی به تو داده شود که خواھان آن بوده
شود. و اگر در حالی به تو داده شود که خواھان آن   (و تدبیرآن) به خودت سپرده می

 ٤».شوی  ای، بر آن یاری می  نبوده
شما برای رسیدن به امارت و «ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  از -٢

کنید ولی روز قیامت باعث پشیمانی شما خواھد شد. امارت و  فرمانروایی تالش می
ی خوبی است (لذات زیادی دارد) اما قطع شدن (مردن) بسیار   ریاست شیر دھنده

 ولیت خود بخوبی عمل نکنند).(البته این برای کسی است که به مسئ ٥».بدی دارد
گوید: ھمراه دو مرد از قوم خود نزد رسول الله   از ابوموسی روایت است که می -٣

گفت: ای رسول الله، ما را از فرماندھان قرار بده؛ و دیگری نیز ھا  آن رفتیم. یکی از
ن که خواھان آ ما این امر را به کسی«ھمین مساله را مطرح کرد. رسول الله فرمود: 

 ٦».سپاریم  باشد و آنکه بر آن حریص باشد، نمی
 که از پرداختن به وظایف آن ناتوان است: دوری از امارت و ریاست به ویژه برای کسی

                                           
 .٧١٣٩بخاری:  -١
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٨٢٠؛ مسلم: ٣٥٠١متفق علیه؛ بخاری:  -٢
 باشد.  متن از بخاری می ١٨١٨لم: ، مس٣٤٩٥متفق علیه؛ بخاری:  -٣
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٦٥٢؛ مسلم: ٧١٤٧متفق علیه؛ بخاری:  -٤
 ٧١٤٨بخاری:  -٥
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٧٣٣؛ مسلم: ٧١٤٩متفق علیه؛ بخاری:  -٦
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گفتم: ای رسول الله، آیا مسئولیتی به من واگذار «گوید:   از ابوذر روایت است که می
ام زده و گفت: ای   به شانهای   گوید: رسول الله با دستش ضربه  کنید؟ ابوذر می  نمی

ی رسوایی و ندامت است   ابوذر تو ضعیفی و این وظیفه امانت است و در روز قیامت مایه
  ١».را به تمام و کمال ادا کند  دار شود و حق آن  را به حق عھده  که بتواند آن مگر کسی

 فضیلت امام عادل و مجازات امام ظالم

َ ُ�ِبُّ  �نۡ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َحَكۡمَت فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بِٱۡلقِۡسِط� إِنَّ ٱ�َّ
داوری کن، یقینًا الله ھا  آن و اگر داوری کردی، با عدالت در میان« ]٤٢[المائدة:  ﴾ٱلُۡمۡقِسِط�َ 

 ».عادالن را دوست دارد
الله ھفت گروه را روزی که ھیچ «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
فرمانروای عادل؛  -١دھد:   ای جز سایه او وجود ندارد، در زیر سایه خود جای می  سایه

که ھمواره  کسی -٣جوانی که در سایه اطاعت و بندگی الله رشد یافته باشد؛  -٢
دو مسلمانی که صرفا به خاطر خشنودی الله با یکدیگر  -٤دلبسته مسجد باشد. 

که زنی  کسی -٥شده و از یکدیگر جدا شوند. دوست باشند و بر مبنای آن باھم جمع 
ترسم.   زیبا و صاحب مقام او را به فحشا دعوت کند ولی نپذیرد و بگوید: من از الله می

که در  کسی -٧که با دست راستش طوری صدقه دھد که دست چپش نداند.  کسی -٦
 ٢».ھایش جاری شود  تنھایی ذکر الله گوید و اشک

مقسطین نزد الله بر «روایت است که رسول الله فرمود: از عبدالله بن عمرو  -٣
منابری از نور و در سمت راست الله خواھند بود. و ھردو دست الله راست است. 

کنند و با خانواده و زیردستان خود با   که در حکم و قضاوت عادالنه رفتار می کسانی
 ٣».کنند  انصاف برخورد می

ای   ھیچ بنده«از رسول الله شنیدم که فرمود: از معقل بن بسیار روایت است:  -٤
نیست که الله مسئولیت رعیتی را به او عنایت کند و او در حق آنان خیانت کند، مگر 

 ٤».گرداند  اینکه بھشت را بر او حرام می

                                           
 ١٨٢٥مسلم:  -١
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٠٣١؛ مسلم: ١٤٢٣متفق علیه؛ بخاری:  -٢
 ١٨٢٧مسلم:  -٣
 باشد.  ؛ متن از مسلم می١٤٢، مسلم: ٧١٥٠متفق علیه؛ بخاری:  -٤
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 خالفت و امامت برای مردان است نه زنان
حق شوم، الله خواستم به اصحاب جمل مل  زمانی که می«از ابوبکر روایت است که: 

مند نمود. آنگاه که به رسول الله   متعال مرا با سخنی که از رسول الله شنیده بودم، بھره
اند و فرمود:   ابالغ شد مردم فارس دختر کسری را به عنوان پادشاه خود انتخاب کرده

 ١».شود  قومی که زمام امورش به زنی سپرده شود، رستگار نمی

 چگونگی بیعت مردم با امام 
رسول الله بر شنیدن و اطاعت کردن در «از عباده بن صامت روایت است که:  -١

سختی و آسانی، خوشحالی و نگرانی، ترجیح دیگران بر ما و اینکه با صاحبان امر 
(حکام و امیران خویش) اختالف نکنیم و اینکه ھرجا بودیم حق را بگوییم و در راه الله 

و با «یعت کرد. و در روایتی بعد از این جمله که: کس نھراسیم، با ما ب از مالمت ھیچ
ببینید ھا  آن مگر زمانی که کفری آشکار از«فرماید:   می» صاحبان امر اختالف نکنیم

 ٢».باشد  که در مورد آن نزدتان دلیل و برھانی از سوی الله می
با رسول الله بر شنیدن و «گوید:   و از جریر بن عبدالله روایت است که می -٢

اطاعت کردن (مطلق) بیعت کردم؛ پس رسول الله به من فرمود که بگویم: به اندازه 
ام مطیع و فرمانبردار ھستم. و بر نصیحت و خیرخواھی نسبت به ھر   قدرت و توانایی

 ٣».مسلمانی با او بیعت کردم
 شود:  که باعث پراکندگی وحدت و یکپارچگی امور مسلمانان می حکم کسی

ھرکس در حالی نزد شما آمد که امورتان در «گوید:   است که میاز عرفجه روایت 
 ٤».اختیار یک نفر بود و قصد تفرقه و اختالف میان شما داشت، او را بکشید

 بیعت با دو خلیفه
چون با دو خلیفه بیعت شود، «از ابوسعید خدری روایت است که رسول الله فرمود: 

  ٥».پس دومی را بکشید

                                           
 ٧٠٩٩بخاری:  -١
 ١٧٠٩؛ ٤٢؛ مسلم: ٧٠٥٦متفق علیه؛ بخاری:  -٢
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٥٦؛ مسلم: ٧٢٠٤متفق علیه؛ بخاری:  -٣
 ١٨٥٢مسلم:  -٤
 ١٨٥٣مسلم:  -٥
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 پیشوایانبھترین و بدترین 
از عوف بن مالک روایت است که رسول الله فرمود: بھترین پیشوایان شما کسانی 
ھستند که شما آنان را دوست دارید و آنان شما را دوست دارند و برای شما دعا 

کنید. و بدترین آنان کسانی ھستند که شما آنان را   کنند و شما برای آنان دعا می  می
کنید و آنان  دارند و شما آنان را نفرین می  ا را دشمن میدارید و آنان شم  دشمن می

تا زمانی که در «کنند. گفتند: ای رسول الله، با آنان بجنگیم؟ فرمود:   شما را نفرین می
خوانند، چنین نکنید؛ ھرگاه از امرای خود چیزی را مشاھده کردید   میان شما نماز می

پسند بدارید. اما از فرمان برداری او سرباز دارید، عمل او را نا  را ناپسند می  که آن
 ١».نزنید

 وظایف خلیفه -٢
ھاست و جھت ادای کامل این مسئولیت امور   ترین عبادت خالفت عبادتی از بزرگ
 ذیل بر خلیفه واجب است:

ھات  ی دین؛ و آن با حفظ دین، عمل به آن، دعوت به سوی آن، دفع شب  اقامه الف)
دود آن، قضاوت در میان مردم بر مبنای آنچه الله متعال نازل از آن، اجرای احکام و ح

 باشد.  کرده و جھاد در راه الله می

ٱۡدُع إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك بِٱۡ�ِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡ�ََسنَةِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ۡعلَُم 

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم َوَ�ِٰدلُۡهم بِٱلَِّ� ِ�َ أ

َ
بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت نما؛ و « ]١٢٥[النحل:  ﴾١٢٥بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
که  تردید پروردگارت به (حال) کسی (بحث و) مناظره کن، بیھا  آن تر است با با روشی که نیکو

 ».تر است یافتگان دانا است و (نیز) او به ھدایتتر  از راه او گمراه شده است، دانا

�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢
َ
َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ٱۡ�

ِيَن يَِضلُّوَن َعن سَ  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ ٱ�َّاِس بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ بِيِل ٱ�َّ
ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه « ]٢٦[ص:  ﴾٢٦لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم ٱۡ�َِساِب 

(= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از ھوای (نفس) پیروی نکن 

                                           
 ١٨٥٥مسلم:  -١
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شوند، به خاطر آنکه  الله گمراه میکه از راه  گمان کسانی کند، بی که تو را از راه الله گمراه می
 ».روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند

ۡهلَِها �ذَا ﴿فرماید:   الله متعال می -٣
َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
ْ ٱۡ� وا ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱ�َّ

ْ بِٱلَۡعۡدِل� إِنَّ  ن َ�ُۡكُموا
َ
َ َ�َن َسِميَعۢ�  َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ ا يَعُِظُ�م بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ َ نِعِمَّ ٱ�َّ

ھا  آن ھا را به صاحبان دھد که امانت گمان الله به شما فرمان می بی« ]٥٨[النساء:  ﴾٥٨بَِصٗ��
کنید، به عدالت داوری کنید، درحقیقت، نیکو  که میان مردم داوری می بازگردانید. و ھنگامی

 »گمان الله شنوای بیناست دھد، بی ه شما را به آن اندرز میچیزی است که الل

اَر َوٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمۚ ﴿فرماید:   الله متعال می -٤ َها ٱ�َِّ�ُّ َ�ِٰهِد ٱلُۡكفَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِص�ُ 
ۡ
ن جھاد کن و ای پیامبر، با کفار و منافقا« ]٩[التحریم:  ﴾٩َوَمأ

 ».شان جھنم است و بد جایگاھی است سخت بگیر و جایگاهھا  آن بر
 ھا و شھرھای مختلف  ب) انتخاب افراد الیق و شایسته برای سمت

مِ�ُ  ٔۡ إِنَّ َخۡ�َ َمِن ٱۡسَ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
 ]٢٦[القصص:  ﴾َجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ ٱۡ�

 ».کنی، کسی است که نیرومند امین باشد (و او چنین است)توانی اجیر  بھترین کسی را که می«
ھر امیری که امور «از معقل بن یسیار روایت است که شنیدم رسول الله فرمود:  -٢

مسلمانان را بر عھده گیرد، سپس برای آنان تالش نکرده و خیرخواھی نکند، ھمراه 
 ١».شود  آنان وارد بھشت نمی

 امام اقوال و اعمال کارگزارانش را مورد محاسبه قرار دھد. ج)
ی ازد که ابن اللتبیه   از ابوحمید ساعدی روایت است که: رسول الله مردی از قبیله

(اموال زکات و) ھا  این آوری زکات نمود. وقتی وی برگشت گفت:  نام داشت، مامور جمع
الله فرمود: چرا (چنین شخصی) در  اند. رسول  مال شماست و این را به من ھدیه داده

آورند یا نه؟ سوگند به   نشیند تا ببیند برای او ھدیه می  ی پدر یا مادرش نمی  خانه
دارد مگر   که جانم در دست اوست، کسی چیزی از مال زکات (به ناحق) بر نمی کسی

شتر یا گاو کند که اگر  را بر گردن حمل می  آید که آن  اینکه در روز قیامت در حالی می
زند. سپس رسول الله دستش را باال برد چنانکه سفیدی   یا گوسفندی باشد، بانگ می

                                           
 باشد.  ؛ متن از مسلم می١٤٢ ؛ مسلم:٧١٥٠متفق علیه؛ بخاری:  -١



 ١٦٠٥    باب دهم: خالفت و امارت

 

بار الھا آیا حکم تو را ابالغ کردنم، بار الھا آیا حکم تو را «زیر بغلش دیده شد و فرمود: 
  ١و این را سه بار تکرار کردند.» ابالغ کردم

طلبد تدبیر   جویای اوضاع و احوال رعیت باشد و امورشان را چنانکه مصلحت می د)
 کند.

ی شما مسئول ھستید. و از ھمه   ھمه«عمر روایت است که رسول الله فرمود:   از ابن
شود،   تان سوال خواھد شد. امیری که بر مردم گمارده می  شما در مورد زیردستان

باشد و   ل خواھد شد. مرد مسئول خانواده خود میمسئول است و در مورد رعیتش سوا
ی شوھرش و در مورد فرزندش مسئول   سوال خواھد شد. زن در خانهھا  آن در مورد

باشد و در مورد   سوال خواھد شد؛ برده مسئول مال آقایش میھا  آن باشد و در مورد  می
گاه باشید که ھمه ستید و در مورد ی شما مسئول ھ  آن سوال خواھد شد. بدانید و آ

 ٢».تان سوال خواھید شد  زیردستان
 خویی با زیردستان و نصیحت آنان  مھربانی و نرم و)
دین نصیحت و خیرخواھی «از تمیم داری روایت است که رسول الله فرمود:  -١

برای الله، کتابش، رسولش، پیشوایان مسلمانان «است. گفتیم: برای چه کسی؟ فرمود: 
 ٣».و عموم مردم

ھیچ امیر و «از معقل بن یسار روایت است که شنیدم رسول الله فرمود:  -٢
تالش ھا  آن شود و او در امور  فرماندھی نیست که امور مسلمانان به وی سپرده می

 ٤».شود    وارد بھشت نمیھا  آن پردازد مگر اینکه ھمراه  نمیھا  آن کند و به نصیحت نمی
 مشورت در امور با مشاوران ی)

ثِۡم ﴿فرماید:   لله متعال میا -١  ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َّ

تردید،  ] بیزیرانید [کدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا کی
 ».یفر استک الله سخت

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٨٣٢؛ مسلم: ٢٥٩٧متفق علیه؛ بخاری:  -١
 باشد.  ؛ متن از مسلم می١٨٢٩؛ مسلم: ٨٩٣متفق علیه؛ بخاری:  -٢
 ٥٥مسلم:  -٣
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٢٥٦٣؛ مسلم: ٦٠٦٦متفق علیه؛ بخاری:  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٠٦

 

ا َغلِيَظ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف �َ  ۡمرِ� فَإَِذا َعَزۡمَت ٱۡلَقلِۡب َ�نَفضُّ

َ
ۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ�

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ پس به (سبب) رحمت الھی « ]١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َتَو�َّ
از اطراف تو  خو (و مھربان) شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی، قطعا  است که تو با آنان نرم

شان آمرزش بخواه، و در کارھا با آنان مشورت   شدند، پس از آنان در گذر و برای پراکنده می
 ».دارد کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا الله توکل کنندگان را دوست می

 رسیدگی به مصالح داخلی و خارجی امت ی)

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما لََقۡد جَ ﴿فرماید:   اللھود متعال می -١
َ
آَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

یقینًا پیامبری از « ]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَُءوٞف رَِّحيمٞ 
ھای شما بر او دشوار (و گران) است و بر (ھدایت)  تان آمد که رنج (میان) خودتان به سوی

 ».و (نسبت) به مؤمنان روؤف (و) مھربان است شما سخت اصرار دارد
ام فرمود:   الموئمنین عایشه روایت است که از رسول الله شنیدم در خانه  از ام -٢

گیری کند، تو بر   که امر والیت امت مرا به عھده بگیرد و بر آنان سخت پروردگارا کسی«
 ١».و مھربان باشبگیر و اگر نسبت به آنان مھربان باشد، تو نیز بر ا  او سخت

 برای رعییتش الگوی نیکی در دین و اخالق باشد. ن)

و یقینًا تو (ای « ]٤[القلم:  ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ 
 ».محمد) بر اخالق و خوی بسیار عظیم و واالیی ھستی

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -٢
ُ
ِ أ رَُسوِل ٱ�َّ

َ َكثِٗ�� َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوذََكَر ٱ�َّ ْ ٱ�َّ یقینًا برای شما در زندگی « ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١يَرُۡجوا
رسول الله سرمشق نیکویی است، برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار 

 ».کنند یاد می

َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱۡلِكَ�َٰب فََ� تَُ�ن ِ� ِمۡر�َةٖ ّمِن ﴿فرماید:   الله متعال می - -٣
ٰٓءِيَل  َِ�ٓ إِۡسَ� ْۖ  ٢٣ّلَِقآ�ِهِۦۖ وََجَعۡلَ�ُٰه ُهٗدى ّ�ِ وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

به راستی به موسی کتاب (تورات) دادیم، پس « ]٢٤-٢٣[السجدة:  ﴾٢٤وقُِنونَ َ�ٰتَِنا يُ َوَ�نُواْ �
(ای پیامبر گرامی!) از دیدار او (= موسی) در شک و تردید مباش و ما آن (تورات) را (وسیله) 

                                           
 ١٨٢٨مسلم:  -١



 ١٦٠٧    باب دهم: خالفت و امارت

 

اسرائیل قرار دادیم. و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را)   ھدایت برای بنی
 ».کردند؛ زیراشکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند ھدایت می

ھا  آن نسبت به مسلمانان ُحسن ظن داشته باشد و در جستجوی اسرار و نھانر) 
 نباشد.

ّنِ إِنَّ َ�ۡعَض ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ ٱۡجتَنُِبواْ َكثِٗ�� ّمَِن ٱلظَّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ّنِ إِثۡ  ُ�َل َ�َۡم ٱلظَّ
ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
� ۚ ْ َوَ� َ�ۡغَتب �َّۡعُضُ�م َ�ۡعًضا ُسوا ٞمۖ َو َ� َ�َسَّ

َ تَوَّاٞب رَِّحيمٞ  ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا ِخيهِ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموهُ
َ
که  ای کسانی« ]١٢[الحجرات:  ﴾١٢أ

شک بعضی از گمان(ھا) گناه است  ) بپرھیزید، بیاید، از بسیاری از گمان(ھای بد ایمان آورده
و (در امور دیگران) تجسس (و کنجکاوی) نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند، 

که مرده است، بخورد؟! پس  آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را درحالی
 ».پذیر مھربان است توبه گمان الله را ناپسند دارید و از الله بترسید، بی  (البته) آن

اگر در پی اسرار و نھان «از معاویه روایت است از رسول الله شنیدم که فرمود:  -٢
  ١».مردم باشی، آنان را تباه خواھی کرد یا چه بسا به تباھی بکشانی

 ز) ھمنشینان صالح و نیک انتخاب کند.

ِيَن ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
ِٰد�ِ�َ َ�ٰٓ� َ َوُ�ونُواْ َمَع ٱل�َّ ُقواْ ٱ�َّ  ﴾١١٩َءاَمُنواْ ٱ�َّ

 ».اید از الله بترسید و با راستگویان باشید که ایمان آورده ای کسانی« ]١١٩[التوبة: 

ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱلَۡغَدٰوةِ َوٱلَۡعِ�ِّ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
ۡ�َفۡلنَا يُرِ�

َ
ۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ ۡ�َيا ِ ٱ�ُّ ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوة ُدوَن وَۡجَهُه

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا
َ
َبَع َهَوٮُٰه َوَ�َن أ و با کسانی باش که « ]٢٨[الکهف:  ﴾٢٨قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱ�َّ
طلبند و ھرگز به  خوانند (و تنھا) وجه او را می ان میپروردگار خود را صبحگاھان و شامگاھ

ھایشان را از  که دل بر مگیر و پیروی نکن از کسانیھا  آن خاطر  زیورھای دنیا، چشمانت را از
شان از حد گذشته (و   ایم و ھوای نفس خویش را پیروی کردند و کارھای یاد خود غافل ساخته

 ».برباد) است
الله متعال ھیچ پیامبری «یت است که رسول الله فرمود: از ابوسعید خدری روا -٣

رسد مگر اینکه دو ھمنشین دارد:   ای به خالفت نمی  را مبعوث نکرد و ھیچ خلیفه
 کند و ھمنشینی که او را ھمنشینی که او را به نیکی امر نموده و بدان تشویق می

                                           
 ٤٨٨٨ابوداود:  یح؛صح -١
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است که الله او را کند. و معصوم کسی   کند و بدان تشویق می به شر و بدی امر می
  ١».حفظ نماید

 وظایف امت -٣
 وظایفی که بر عموم امت در برابر حاکم اسالمی واجب است عبارتند از:

 اطاعت از ولی امر در آنچه معصیت و نافرمانی الله نیست. الف)

َ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ْوِ� َ�ٰٓ

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َوأ

 ِ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
َ
ٱۡ�

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ اید، از  که ایمان آورده ای کسانی« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ

الله اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از صاحبان امرتان؛ و اگر در چیزی اختالف 
را به الله و پیامبر بازگردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش   کردید، آن

 ». تر است فرجام
مسلمانی شنیدن و اطاعت بر ھر «از ابن عمر روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

شمارد، واجب   ی مسلمانان) در آنچه دوست دارد و ناپسند می  کردن (از امام و خلیفه
است. مگر اینکه به معصیت و نافرمانی امر شود؛ بنابراین اگر به معصیت و نافرمانی امر 

 ٢».شود، نباید سخنانش را شنید و از دستوراتش اطاعت کرد
 نصیحت مسئولین: ب)
دین نصیحت است. گفتیم: برای «میم داری روایت است که رسول الله فرمود: از ت

  ٣».چه کسی؟ فرمود: برای الله و کتابش و رسولش و پیشوایان مسلمانان و عموم مردم
 یاری نمودن وی در حق:ج) 

ْ ﴿فرماید:   الله متعال می  ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ّ�ِ
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن�  َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱلۡ َ�َ ٱۡ�ِ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 

 ».یفر استک سخت

                                           
 ٧١٩٨: یبخار -١
 .باشد  یمتن از مسلم م ١٨٣٩؛ مسلم: ٧١٤٤: یبخار یه؛متفق عل -٢
 ٥٥مسلم:  -٣
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 به مسئولین و دیگران:خیانت نکردن د) 

َ َوٱلرَُّسوَل َوَ�ُونُوٓاْ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ ٱ�َّ ْ َ� َ�ُونُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
َ
َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم َوأ

َ
َ ِعنَدهُ  ٢٧أ نَّ ٱ�َّ

َ
ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ َوأ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
ٓ أ َما َّ�

َ
� ْ ۥٓ َوٱۡعلَُمٓوا

ۡجٌر َعِظيمٞ 
َ
اید، به الله و پیامبر (او) خیانت  که ایمان آورده ای کسانی« ]٢٨-٢٧[األنفال:  ﴾٢٨أ

شما و   دانید خیانت نورزید. و بدانید که اموال که می ھای خود، درحالی نکنید و (نیز) در امانت
 ».اوالد شما، (وسیله) آزمایش است و ھمانا الله است که پاداش بزرگ نزد اوست

ھرکس علیه ما سالح حمل کند، «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
 ١».از ما نیست

 ھا. صبر و شکیبایی به ھنگام ظلم حاکمان و انحصار طلبی آنذ) 
از اسید بن ُحضیر روایت است که مردی از انصار با رسول الله خلوت کرده و  -١

دھی، ھمانگونه که فالنی را مامور   ر نمیگفت: آیا مرا مامور جمع آوری زکات قرا
به زودی بعد از من با امرایی رو به رو خواھید شد که (در «نمودی؟ رسول الله فرمود: 

کنند؛ پس (در مقابل ظلم   کنند و) تنھا به رای خود عمل می  بیت المال تصرف می
  ٢».آنان) شکییایی ورزید تا مرا در جوار حوض (کوثر) مالقات کنید

ھرکس عمل یا رفتار «از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
ی یک وجب از   که به اندازه ناخوشایندی از امیرش ببیند، باید صبر کند. زیرا کسی

به مرگ جاھلیت و بر گمراھی  -و بر ھمین حالت بمیرد -فرمان حاکم خارج شود 
 ٣».مرده است

نافرمانی الله نیست ھرچند از حقوق منع اطاعت از حاکمان در آنچه معصیت و ر) 
 کنند.

ای رسول الله، اگر امیرانی داشتیم که «سلمه بن زید جعفی از رسول الله پرسید: 
مان باز دارند، دستور شما چیست؟ رسول   حق خود را از ما بخواھند و ما را از حقوق

که رسول الله از  الله از وی روی گردانید. وی برای بار دوم ھمین سوال را تکرار کرد
وی روی گردانید. و برای بار سوم این سوال را تکرار کرد که اشعث بن غیث او را به 

                                           
 ١٤٣مسلم:  -١
 .؛ متن از مسلم است١٨٤٥؛ مسلم: ٣٧٩٢: یبخار یه؛متفق عل -٢
 باشد.  یم یاز بخار ن؛ مت١٨٤٩؛ مسلم: ٧٠٥٤: یبخار یه؛متفق عل -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦١٠

 

ھا  آن زیرا بر». بشنوید و اطاعت کنید«سمت خود کشید. پس رسول الله فرمود: 
 ١».وظایفی واجب است و بر شما وظایفی

 ا و در ھر حال.ھ  به ھنگام ظھور فتنهھا  آن ھمراھی با مسلمانان و امامز) 
گوید: مردم از رسول الله در مورد امور   از حذیفه بن یمان روایت است که می -١

پرسیدم تا مبادا گفتار آن شوم؛   پرسیدند اما من از شر و شرارت می  نیک و خیر می
بردیم که الله این خیر   گفتم: ای رسول الله، ما در جاھلیت در شر و بدی به سر می

ما عطا نمود؛ آیا بعد از این خیر و شری ھست؟ رسول الله فرمود: بله؛  (اسالم) را به
گفتم: آیا بعد از آن شر، خیر است؟ فرمود: بله، اما در آن فساد خواھد بود. گفتم: فساد 
آن چیست؟ فرمود: گروھی خواھند بود که به راه و روشی جز سنت من عمل کرده و 

شان نیک و برخی منکر است. گفتم: آیا   عمالخوانند برخی ا  دیگران را به آن فرا می
ھای   بعد از این خیر، شری ھست؟ فرمود: بله، دعوتگرانی که مردم را به سوی دروازه

اندازند. گفتم:   را اجابت کند، او را به آتش میھا  آن خوانند، ھرکس دعوت  دوزخ فرا می
بله؛ قومی از جنس ما  ای رسول الله آنان را برای ما توصیف کن؛ رسول الله فرمود:

گویند. گفتم: ای رسول الله، اگر این وضعیت را دریافتم   ھستند که به زبان ما سخن می
چه کنم؟ فرمود: با مسلمانان و پیشوای آنان باش؛ گفتم: اگر در آن زمان جماعت و 
رھبری نداشتند چه کنم؟ فرمود: از تمام گروھای موجود دوری کن ھرچند این دوری 

  ٢ی درختان را با دندان بگیری تا اینکه در ھمان حال بمیری ... .  ریشه سبب شود
ھرکس از اطاعت امام و پیشوای «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

مسلمانان خارج شود و جماعت مسلمانان را ترک کند و در این وضعیت بمیرد، بر مرگ 
پرچمی که ھدفش معلوم نیست بجنگند جاھلی (و گمراھی) مرده است. و ھرکس زیر 

و به خاطر تعصب قومی خشمگین شود، یا اینکه به سوی تعصبات قومی فرا خواند، یا 
چنین تعصبی را یاری دھد و در این مسیر کشته شود. بر مرگ جاھلی (و گمراھی) 

را گردن زند و از ھا  آن مرده است و ھرکس بر علیه امت من خروج کند و نیک و بد
مومنان باکی نداشته باشد و به عھد ھیچ صاحب عھدی وفا نکند، نه او از من کشتن 

 ٣».است و نه من از اویم

                                           
 ١٨٤٦مسلم:  -١
 .باشد  یم خاری؛ متن از ب١٨٤٧؛ مسلم: ٣٦٠٦: یبخار یه؛متفق عل -٢
 ٨٤٨مسلم:  -٣



 ١٦١١    باب دهم: خالفت و امارت

 

ھرکس عمل یا رفتار «از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود:  -٣
ی یک وجب از   که به اندازه ناخوشایندی از امیرش ببیند، باید صبر کند؛ زیرا کسی

به مرگ جاھلیت (و بر گمراھی)  -بر ھمین حالت بمیردو  -فرمان حاکم خارج شود 
 ١».مرده است

ھا  آن زند و نجنگیدن با  ی امور غیر شرعی که از حاکم سر می  انکار حکیمانهن) 
 خوانند.  مادامی که نماز می

ُمُروَن ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َو�َأ مَّ

ُ
َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
� َوأ ِيَن َ�َفرَّقُواْ  ١٠٤بِٱلَۡمۡعُروِف َو�َۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ ْ َكٱ�َّ َوَ� تَُ�ونُوا

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ 
ُ
 ]١٠٥-١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٥َوٱۡختَلَُفواْ مِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ َوأ

یان شما گروھی باشند که (مردم را) به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا و باید از م«
دارند و از زشتی باز دارند و آنانند که رستگارند. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و 

 ».شان عذاب بزرگی است  شان آمد و اینان برای  اختالف کردند پس از آنکه دالیل روشن برای
پادشاھانی بر شما حاکم خواھند «وایت است که رسول الله فرمود: از ام سلمه ر -٢

را نیک و مطابق با شریعت و برخی را مخالف با آن ھا  آن شد که برخی از اقدامات
یابند. بنابرابن ھرکس اعمال و رفتار مخالف با شریعِت آنان را (در دل) ناپسند   می

فت مبارزه کند، (از گناه تایید ظلم و گردد؛ و ھرکس با آن مخال  شمارد از گناه بری می
پیروی کند، ھا  آن راضی باشد و ازھا  آن که به عمل ماند. ولی کسی  منکر) سالم می

نجنگیم؟ فرمود: مادامی که ھا  آن (گنه کار و نافرمان است). گفتند: ای رسول الله، آیا
  ٢».خوانند، نه  نماز می

 حکم پناھندگی سیاسی
به قتل یا زندان تھدید شود و بر جان و دینش ترسان باشد،  چون مسلمانی ظالمانه

برای وی جایز است که از یکی از کشورھای اسالمی پناھندگی بخواھد و اگر چنین 
که  شرایطی میسر نبود، خواھان پناھندگی به کشورھای غیر اسالمی باشد به شرط این

ندھد و نیت وی بازگشت خطری برای دینش نداشته باشد و کفار را بر مسلمانان یاری 
 ھای اسالمی باشد ھر زمان که مقدور بود.  به سرزمین

                                           
 .است یاز بخار متن؛ ١٨٤٩؛ مسلم: ٧٠٥٤: یبخار یه؛متفق عل -١
 ١٨٥٤مسلم:  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦١٢

 

برخی از صحابه از مکه به حبشه ھجرت کردند و اینگونه از اذیت و آزار فرار نمودند 
 و تحت حمایت پادشاه حبشه نجاشی قرار گرفتند که در آن زمان کافر بود.



 

 

 

 

 

 ها  نکاتی به هنگام ظهور فتنه -٢

 ها  احکام فتنه -١
 ھا  اصل فتنه

باشند. الله   ھا با انواع مختلفی که دارند بخشی از سنت الله در ھستی می  فتنه
دھد تا اینکه  ھا بندگانش را مورد امتحان و آزمایش قرار می  ی فتنه  متعال به وسیله

ن ﴿مومن را از کافر و راستگو را از دروغگو مشخص کند: 
َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
َحِسَب ٱ�َّاُس أ

َ
أ

ِيَن َصَدقُواْ  ٢اَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ َ�ُقولُٓواْ ءَ  ُ ٱ�َّ ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ ٱ�َّ َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ�َّ
ایمان «آیا مردم پنداشتند که چون بگویند: « ]٣-٢[العنکبوت:  ﴾٣َوَ�َۡعلََمنَّ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ 

شوند؟! و به راستی کسانی را که  نمی شوند و آنان آزمایش (به حال خود) رھا می» آوردیم
دارد و  بودند، آزمودیم، پس البته الله کسانی را که راست گفتند معلوم میھا  آن پیش از

 ».دروغگویان را (نیز) معلوم خواھد داشت
گاه بود و خود را برای   و از آنجا که ظھور فتنه ھا امری حتمی است، بنابراین باید آ

ھای نجات را شناخت:   آماده کرد و از فساد آن دوری نمود و راهھا  آن روبه رو شدن با

ۡسَواِق� ﴿
َ
َعاَم َوَ�ۡمُشوَن ِ� ٱۡ� ُ�لُوَن ٱلطَّ

ۡ
ُهۡم َ�َأ ٓ إِ�َّ رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك ِمَن ٱلُۡمرَۡسلَِ� إِ�َّ

َ
ٓ أ َوَما

وَنۗ َوَ�َن َر�َُّك بَِص  تَۡصِ�ُ
َ
ای «( ]٢٠[الفرقان:  ﴾٢٠ٗ��وََجَعۡلَنا َ�ۡعَضُ�ۡم ِ�َۡعٖض فِۡتَنًة �

خورند و در بازارھا  ھم غذا میھا  آن پیامبر!) پیش از تو ھیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر اینکه
کنید؟!  ایم، آیا صبر می رفتند و ما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار داده راه می

 ».و پروردگار تو بیناست
د و چه بسا گاھی چون ابرھای متراکم و انباشته بر ھم و ھا زیاد و متنوع ھستن  فتنه

شوند که عقل را از انسان   ھای متالطم ظاھر می  ھای شب تاریک و موج  مانند پاره
کنند و   کس رحم نمی میرند و چنان شدید ھستند که به ھیچ  ھا می  رباید و قلب  می

ماند مگر   سالم نمیھا  آن رشکس از یو نیست و ھیچھا  آن کس را یارای مقابله با ھیچ
 آنکه الله متعال او را در پناه خود حفظ کند. 



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦١٤

 

ِ َولِلرَُّسوِل إِذَا َدَ�ُ�ۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ ٱۡستَِجيبُواْ ِ�َّ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

َ َ�ُوُل َ�ۡ�َ ٱلَۡمرۡءِ  نَّ ٱ�َّ
َ
ونَ  لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َوٱۡعلَُموٓاْ أ ۥٓ إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ نَُّه

َ
وَٱ�َُّقواْ فِۡتنَٗة �َّ  ٢٤َوقَلۡبِهِۦ َو�

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ۖ وَٱۡعلَُموٓا ٗة ْ مِنُ�ۡم َخآصَّ ِيَن َظلَُموا  ]٢٥-٢٤[األنفال:  ﴾٢٥تُِصيَ�َّ ٱ�َّ

که شما را به  کنید، ھنگامیاید، (دعوت) الله و پیامبر (او) را اجابت  که ایمان آورده ای کسانی«
بخشد و بدانید که الله میان شخص  خواند که شما را حیات (و زندگی) می سوی چیزی فرا می
ای بپرھیزید  شود و (بدانید) که به سوی او محشور خواھید شد. و از فتنه و قلب او حایل می

نید که الله سخت گیرد) و بدا رسد، (بلکه ھمه را فرا می که تنھا به ستمکاراِن شما نمی
 ».کیفراست

ھایی ظھور خواھد   بزودی فتنه«از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
بھتر از ایستاده است؛ و ایستاده بھتر از کسی است که راه ھا  آن کرد که نشسته در

و  کند.  که با شتاب حرکت می رود بھتر از کسی  ھا راه می  رود. و آنکه در این فتنه  می
ھرکس به سراغ فتنه رود، او را ھالک خواھد کرد. لذا ھرکس پناھندگی یافت، باید به 

 ١».آن پناه ببرد
ھای مدینه نگاه   از اسامه روایت است که رسول الله از مکانی بلند به یکی از قلعه -٣

ھا را مانند   بینید؟ من محل سقوط فتنه  بینم می  کرد و فرمود: چیزی را که من می
  ٢».بینم  ھای شما می  نزول قطرات باران در میان خانه

پس از من با زدن «از ابن عمر روایت است که از رسول الله شنیده که فرمود:  -٤
 ٣».گردن ھم کافر نشوید

 ھا  ظھور فتنه

ءٖ ّمَِن ٱۡ�َۡوِف َوٱۡ�ُوِع َوَ�ۡقٖص ّمَِن ٱ﴿فرماید:   الله متعال می ۡمَ�ٰلِ َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
�ۡ 

ِٰ�ِ�نَ  ِ ٱل�َّ نُفِس َوٱ�ََّمَ�ِٰت� َو�َّ�ِ
َ
ِ  ١٥٥َوٱۡ� ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيبَةٞ قَالُٓوا َ�ٰبَۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ ِيَن إَِذا ��َّآ ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمهۡ  ١٥٦إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ 
ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
 ﴾١٥٧َتُدونَ أ

ھا و  ھا و جان و قطعًا شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاھش مال« ]١٥٧-١٥٥[البقرة: 

                                           
 .باشد  ی؛ متن از مسلم م٢٨٨٦؛ مسلم: ٣٦٠١: یبخار یه؛متفق عل -١
 باشد.  ی؛ متن از مسلم م٢٨٨٥؛ مسلم: ١٨٧٨: یبخار یه؛متفق عل -٢
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٦٦؛ مسلم: ٧٠٧٧علیه؛ بخاری:  متفق -٣



 ١٦١٥    باب دهم: خالفت و امارت

 

که ھرگاه مصیبتی به ایشان برسد ھا  آن کنیم. و مژده بده به صبر کنندگان ھا آزمایش می میوه
ودھا و رحمتی ھستند که درھا  این گردیم. گویند: ما از آِن الله ھستیم و به سوی او باز می می

 ». از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند ھدایت یافتگان
تا زمانی که دو گروه بزرگ که به «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

ھا  آن دھند به جنگ با یکدیگر نپردازند و کشتار بزرگی میان  سوی یک چیز دعوت می
ھا  آن دجاِل دروغگو ظھور نکنند که ھمگیرخ ندھد و تا وقتی که نزدیک به سی 

کنند، قیامت برپا نخواھد شد. ھمچنین تا زمانی که علم و دانش از   ادعای نبوت می
ھا کم نشود و قتل و کشتار   ھا زیاد نشوند و فاصله  میان مردم برداشته نشده و زلزله

شود بگوید: من به   یای زیاد نشود که چون به فردی داده م  زیاد نگردد و مال به اندازه
ھا نسبت به ھم فحرفروشی نکنند، قیامت برپا   آن نیازی ندارم؛ و مردم در ساختمان

نخواھد شد. ھمچنین تا زمانی که یک فرد از کنار قبر دیگری عبور نکند و نگوید: ای 
کاش من به جای او بودم. و خورشید از سمت مغرب طلوع ننماید، قیامت برپا نخواھد 

را دیدند و ھمگی   که خورشید از سمت مغرب طلوع کرد مردم آن نگامیشد. پس ھ
که قبال ایمان نیاورده است به او سودی  ایمان آوردند، در این ھنگام ایمان کسی

که قبل از این ایمان داشته و در این دوران عمل  نخواھد بخشید و ھمچنین کسی
 ١».دھد، این عمل سودی نخواھد داشت  نیکی انجام می

سلمه روایت است که: شبی رسول الله نگران از خواب بیدار شد و فرمود:   از ام -٣
ھایی پدید آمده است؛ کیست   ھایی را فرود آورده و چه فتنه  سبحان الله، الله چه گنج

منظور رسول الله ھمسرانش بود تا برخیزند -ھا را از خواب بیدار کند   که صاحبان اتاق
 ٢».اند  اند و در آخرت برھنه  ھستند که در دنیا پوشیدهکسانی  -و نماز بخوانند

 ھا  فقه فتنه
و نجات از ھا  آن ھا و صفاتی دارند که شناخت این صفات به پرھیز از  ھا عالمت  فتنه

 کند؛   کمک میھا  آن شر
ای آراسته دارند تا مردم را با این حیله فریب داده   ھا در ابتدای ظھور جلوه  فتنه -١

ه به خود کنند و در آن فرو روند و آرزوھای خود را بر مبنای آن تنظیم کنند اما و آلود

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٥٧؛ مسلم: ٧١٢١متفق علیه؛ بخاری:  -١
 ٧٠٦٩بخاری:  -٢



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦١٦

 

ی خود پشیمان   اند، از کرده  نابودی فرو رفته   که در این ورطه به سرعت کسانی
 شوند.  می

شود و از کنترل   ای سر برآورد به سرعت باعث تغییر و تحول می  چون فتنه -٢
را   اند بسیار دشوار است که آتش آن  ور کرده  را شعله  که آن خارج شده و بر کسانی

خاموش کنند و عاقالن و دانایان از دور کردن افراد نادان و سفیه از آن ناتوان و عاجز 
 سوزند.  تر و خشک باھم می باشند و اینگونه اوضاع نابسامان شده و  می

میرد و ھمراه   مانند بدنش میھا  آن ھا عقل مردم را ربوده و قلب انسان در  فتنه -٣
رود. و مسلمانی که تا دیروز چیزی را حرام   آن دینش ھمچون گذر روزھا از بین می

باشد که   داند، یا برعکس؛ و این پیامد فتنه می  را حالل می  ھا آن  دانسته در خالل فتنه

ۡمرِ ﴿دامنگیر او شده است: 
َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ۡو يُِصيبَُهۡم فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
هِۦٓ أ

ِ�مٌ 
َ
کنند؛ بترسند از اینکه  که با فرمان او مخالفت می پس باید کسانی« ]٦٣[النور:  ﴾َعَذاٌب أ

 ».برسد!ھا  آن را فرا گیرد، یا عذابی دردناک بهھا  آن ای فتنه

 ھا  آغاز فتنه
ای قرمز از   الله با چھرهاز زینب دختر جحش روایت است که: شبی رسول  -١

وای بر عرب از شری که نزدیک شده است؛ امروز االالله؛   : الالهخواب بیدار شد و فرمود
و سفیان انگشت خود را چنان  -به این اندازه از سد یاجوج و ماجوج باز شده است. 

در که   شویم درحالی  . گفته شد: ھالک می-نشان داد که عدد نود یا صد را نشان بدھد
میان ما افراد نیک و صالح ھستند؟ رسول الله فرمود: بله، زمانی که فسق و فجور زیاد 

 ١». شود
پروردگارا، در سرزمین شام و «از ابن عمر روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

یمن برکت نازل فرما؛ مردم گفتند: و در نجد ما؛ رسول الله فرمود: پروردگارا، در 
رکت نازل فرما؛ مردم گفتند: و در نجد ما؛ رسول الله فرمود: نجد سرزمین شام و یمن ب

 ٢».آورند  ھای شیطان از آنجا سر بر می  سرزمین فتنه و زلزله است و شاخ

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٢٨٨٠؛ مسلم: ٧٠٥٩متفق علیه؛ بخاری:  -١
 .١٠٣٧بخاری:  -٢



 ١٦١٧    باب دهم: خالفت و امارت

 

 ھای فتنه   شراره
ھا و   پراکنی بدترین مجالس ھستند زیرا فتنه  چینی و شایعه  مجالس غیبت و سخن

که   شود. چنان  ور می  اندک اندک شعله شرھا در این مجالس تولید شده و آتش آن
که باعث زبانه کشیدن آن شوند. و  گردد حتی برای کسانی  خاموش کردن آن دشوار می

ھا ویران   ھا خونی ریخته شود و مقابله به مثل صورت گیرد و خانه  چه بسا در این فتنه
دن خونش و شود. و سوءظن نسبت به مسلم یا تکفیر وی به ناحق، سرآغاز مباح شمر

 باشد.  تجاوز به حقوق و حریم وی می

ن ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ْ َ� �َۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍ� َعَ�ٰٓ أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۖ َوَ� تَ  � ّمِۡنُهنَّ ن يَُ�نَّ َخۡ�ٗ
َ
� ّمِۡنُهۡم َوَ� �َِسآءٞ ّمِن �َِّسآٍء َعَ�ٰٓ أ ْ َخۡ�ٗ ۡلِمُزٓواْ يَُ�ونُوا

يَ�ِٰن� َوَمن لَّۡم َ�تُۡب  لَۡ�ِٰب� بِۡئَس ٱِ�ۡسُم ٱلُۡفُسوُق َ�ۡعَد ٱۡ�ِ
َ
ْ بِٱۡ� نُفَسُ�ۡم َوَ� َ�َنابَُزوا

َ
أ

ٰلُِمونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
اید، گروھی (از  که ایمان آورده ای کسانی« ]١١[الحجرات:  ﴾١١فَأ

بھتر باشند و نه ھا  این (= مسخره شدگان) از مردان) گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آنان
بھتر باشند و از یکدیگر عیبجوئی ھا  این زنانی، زنان دیگر را، شاید آنان (= مسخره شدگان) از

نکنید و یکدیگر را با القاب زشت نخوانید که پس از ایمان (آوردن) نام فسق بسیار (زشت و) 
 ».کارندبد است و ھرکه توبه نکرد، پس آنانند که ستم

ّنِ إِنَّ َ�ۡعَض ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ْ ٱۡجتَنُِبواْ َكثِٗ�� ّمَِن ٱلظَّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ُ�َل َ�َۡم 
ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
� ۚ ْ َوَ� َ�ۡغَتب �َّۡعُضُ�م َ�ۡعًضا ُسوا ّنِ إِثٞۡمۖ َو َ� َ�َسَّ ٱلظَّ

ِخيهِ َمۡيٗتا 
َ
اٞب رَِّحيمٞ أ َ تَوَّ ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا که  ای کسانی« ]١٢[الحجرات:  ﴾١٢فََكرِۡهُتُموهُ

شک بعضی از گمان(ھا) گناه است  اید، از بسیاری از گمان(ھای بد) بپرھیزید، بی ایمان آورده
بت نکند، و (در امور دیگران) تجسس (و کنجکاوی) نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غی

که مرده است، بخورد؟! پس  آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را درحالی
 ».پذیر مھربان است گمان الله توبه را ناپسند دارید و از الله بترسید، بی  (البته) آن

دشنام به مسلمان «از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول الله فرمود:  -٣
 ١».ر استفسق و جنگیدن با او کف

                                           
 ٦٤؛ مسلم: ٤٨متفق علیه؛ بخاری:  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦١٨

 

 ها  های سالم ماندن از فتنه  راه -٢
ھا به ھمراه   امت اسالمی با رعایت امور ذیل از بال و مصیبت و شرھایی که فتنه

 ماند:  دارند، محفوظ می

ھا در بدو ظھور؛ و برخورد  ھا و مانع شدن از رشد آن  خشکاندن اساس فتنه -١
 که در پی آن ھستند با کسانی

شان آتش   خورند و با سخنان  بازی نان می  نافقانی باشند که با زبانچه این افراد از م
ھای خوب و نیکی   کنند؛ چه از افراد مخلصی باشند که نیت  ور می  فتنه را شعله

اند اما به دلیل جھل و نادانی فساد بزرگی را برپا کرده و امت را غرق در فتنه   داشته
 ترین مردم نسبت به امت بوده است.   که مھربان که چنین تصور داشته  اند درحالی  کرده

ِيَن َ�َتُنواْ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم َ�تُوُ�واْ فَلَُهۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -١ إِنَّ ٱ�َّ
که مردان و زنان  به راستی کسانی« ]١٠[البروج:  ﴾١٠َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب ٱۡ�َرِ�قِ 

عذاب جھنم است و ھا  آن مؤمن را شکنجه (و آزار) دادند، سپس توبه نکردند، پس برای
 ».شان عذاب (آتش) سوزان است  برای
که در حدود  مثال کسانی«از نعمان بن بشر روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

مثال قومی است که برای اسکان در شوند،   الھی سھل انگار بوده و مرتکب آن می
ی پایین و برخی در طبقات باالتر قرار   ای در طبقه  کنند پس عده  کشی می  کشتی قرعه

ی   تر ھستند برای دسترسی به آب به طبقه  ی پایین  که در طبقه گیرند. و کسانی  می
که در  از کسانی شوند. پس یکی  میھا  آن کنند و باعث اذیت و آزار  باالتر رفت و آمد می

ی پایین کشتی ھستند تبری برداشته و تصمیم به سوراخ کردن قسمت زیرین   طبقه
گوید: شما به خاطر من   کنی؟ می  کند؛ و چون نزد وی آمده و بگویند: چه می  کشتی می
شوید و من نیز به آب نیاز دارم؛ پس اگر سرنشینان مانع کار وی شوند، او و   اذیت می

 ١».اند  اند و اگر او را رھا کنند درواقع سبب ھالکت او و خود شده  جات دادهخودشان را ن

 پرھیز از شر، دری از درھای خیر است -٢

بَُل ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْ ٱلسُّ ۖ َوَ� تَتَّبُِعوا نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُ
َ
َوأ

 ٰ َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َ� ٮُٰ�م بِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ َ�َتَفرَّ و « ]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣لُِ�ۡم َوصَّ

                                           
 ٢٦٨٦بخاری:  -١



 ١٦١٩    باب دهم: خالفت و امارت

 

ھای (پراکنده) پیروی نکنید که شما  این راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راه
کند، این چیزی است که الله شما را به آن سفارش نموده است، شاید  را از راه الله دور می

 ».پرھیزگار شوید
گوید: مردم در امور خیر از رسول الله   از حذیفه بن یمان روایت است که می -٢ 
پرسیدم تا مبادا گرفتار آن شوم. گفتم: ای رسول الله ما در   پرسیدند و من از شر می  می

جاھلیت و شر بودیم که الله این خیر (اسالم) را به ما عطا نمود. آیا بعد از این خیر 
فتم: آیا بعد از این شر خیری ھست؟ فرمود: بله و در آن شری ھست؟ فرمود: بله، گ

فساد است. گفتم: فساد آن چیست؟ فرمود: قومی خواھند بود که به راه و روشی جز 
شان نیک و برخی منکر است.   خوانند، برخی اعمال  سنت من عمل کرده و فرا می

نی که مردم را به گفتم: گفتم: آیا بعد از این خیر، شری ھست؟ فرمود: بله، دعوتگرا
را اجابت کند، او را به آتش ھا  آن خوانند، ھرکس دعوت  ھای دوزخ فرا می  سوی دروازه

اندازند. گفتم: ای رسول الله آنان را برای ما توصیف کن؛ رسول الله فرمود: بله؛   می
گویند. گفتم: ای رسول الله، اگر این   قومی از جنس ما ھستند که به زبان ما سخن می

وضعیت را دریافتم چه کنم؟ فرمود: با مسلمانان و پیشوای آنان باش؛ گفتم: اگر در آن 
زمان جماعت و رھبری نداشتند چه کنم؟ فرمود: از تمام گروھای موجود دوری کن 

ی درختان را با دندان بگیری تا اینکه در ھمان   ھرچند این دوری سبب شود ریشه
  ١حال بمیری ... .

 ھا  ما به ھنگام ظھور فتنهھمراھی با عل -٣
ھا حرکت   که در میان این تاریکی ھای شب تاریک ھستند؛ کسی  ھا مانند پاره  فتنه

ھای نجات را بیان   دھد و راه کند اگر نور ایمان و علمی که راه مستقیم را نشان می می
ھمراه وی نباشد، ھر آن در معرض نابودی  -که ھمان قرآن کریم است  -کند  می

بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِۦۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَهاۚ َوَمآ ﴿باشد:   می
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

نَا۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ 
َ
ھایی  ای پیامبر به مشرکین بگو:) (دالئل و) بینش«( ]١٠٤[األنعام:  ﴾١٠٤�

که  بیند، به (سود) خود اوست و کسیکه ب از (جانب) پروردگارتان برای شما آمد، پس کسی
(از دیدن آن چشم بپوشد و نابینا شود، پس به زیان خود اوست و من (مراقب و) نگھبان شما 

 ». نیستم

                                           
 .باشد  یم خاری؛ متن از ب١٨٤٧؛ مسلم: ٣٦٠٦: یبخار یه؛متفق عل -١
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ھا  آن جدا شود و باھا  آن علمای ربانی ھمچون کشتی نوح ھستند؛ ھرکس از
ند که دین ھای راه امت ھستند؛ کسانی ھست  مخالفت کند، غرق خواھد شد. علما چراغ

کنند. و اینکه چگونه   بیان میھا  آن آموزند و کیفیت ادای فرائض را برای  را به مردم می
را به ھمکاری در نیکی و تقوی امر کرده و در مورد ھا  آن از امور حرام دوری کنند؛ و

 دھند.  ھرگونه ھمکاری در گناه و تجاوز ھشدار می
شوند و از حق روی گردانده و علم   می چون علما بمیرند، مردم حیران و سرگردان

یابند. و بدون تردید ترویج   ھا افزایش می  شود و فتنه  کھنه شده و جھل آشکار می
 باشد.  ھا مقرون به از بین رفتن علم و علما می  فتنه

الله علم را «از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است که: شنیدم رسول الله فرمود: 
برد. و   را از بین می  کند بلکه با وفات علما آن ه بندگان خود حذف نمیبه یکباره از سین

 دھند و مسایل خود را از  وقتی علما از بین رفتند، مردم جاھالن را رھبر خود قرار می
دھند که ھم خود گمراه   شان نیز از روی جھالت فتوا می  پرسند و رھبران  میھا  آن
 ١».کشند  ھی میشوند و ھم دیگران را به گمرا  می

الله متعال علما را سبب حفظ امت از ھالکت و نابودی قرار داده است. بنابراین 
شناسد و چون پشت کند و نابود شود ھر   را می  چون فتنه روی آورد، ھر عالمی آن

ِ ﴿شناسد:   را می  جاھل آن َذاُعواْ ب
َ
وِ ٱۡ�َۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
ۡمٞر ّمَِن ٱۡ�

َ
هِۦۖ َولَۡو َردُّوهُ إَِ� �َذا َجآَءُهۡم أ

ِ عَ  ِيَن �َۡسَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱ�َّ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
لَۡيُ�ۡم ٱلرَُّسوِل �َ�ٰٓ أ

ۡيَ�َٰن إِ�َّ قَلِيٗ�  َبۡعُتُم ٱلشَّ ایمنی (و که خبری از  و ھنگامی« ]٨٣[النساء:  ﴾٨٣َورَۡ�َُتُهۥ َ��َّ
را به   که اگر آن سازند، درحالی را شایع می  برسد آنھا  آن پیروزی) یا ترس (و شکست) به
گاه می پیامبر و صاحبان امرشان باز می شدند و اگر فضل و رحمت  گرداندند، از حقیقت امر آ

 ».کردید الله بر شما نبود، جز اندکی، (ھمگی) از شیطان پیروی می
ھا و مصون ماندن از گمراھی و نجات   ھای پیشگیری از شر فتنه  ترین راه  و مھم 

شان   یافتن از ھالکت و نابودی، چنگ زدن به کتاب الله و ھمراھی با علما و دیدگاه
ی ارتداد، دینش را با ابوبکر عزت بخشید و   که الله متعال به ھنگام فتنه  باشد چنان  می

 حفظ نمود. 

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٢٦٧٣؛ مسلم: ١٠٠متفق علیه؛ بخاری:  -١



 ١٦٢١    باب دهم: خالفت و امارت

 

که اصل و اساس آن بر مبنای ایمان است، رھبری آن متوجه علمای  ای  جامعه
را منار علم و ھدایت قرار داده است. اما در ھا  آن که الله متعال باشد؛ کسانی  ربانی می

محیط جاھلی شرایط مناسب برای ظھور ھرگونه ھرج و مرج و ظھور ھر دجال و 
و مسیلمه کذاب در یمامه را با دروغگویی وجود دارد. محیطی که اسود عنسی در یمن 

 نابود شدند. ھا  این آغوش باز پذیرا بود. و ھر دوی

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ٓ أ ۡهَل  َٔ َوَما

َ
ْ أ لُٓوا

�ُ  ٤٣ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلزُّ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
رِ� َوأ

ُرونَ   و پیش از تو (ای پیامبر) جز مردانی که به« ]٤٤-٤٣[النحل:  ﴾٤٤إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
گاھاِن) اھل کتاب  کردیم نفرستادیم، پس (ای مردم) اگر نمی وحی میھا  آن دانید از (آ

ھا (فرستادیم) و (ما این) قرآن را بر تو نازل  را) با دالیل روشن و کتابھا  آن . (کهبپرسید
ھا  آن نازل شده است و باشد کهھا  آن کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی

 ».بیندیشند

 ھمراھی با جماعت مسلمانان -٤
باشند. و دست الله   یجماعت مسلمانان ھمان کسانی ھستند که اھل ایمان و تقوا م

شود. و تا   ھمراه جماعت است. و ھرگز امت اسالمی بر ضاللت و گمراھی جمع نمی
زمانی که امت پابرجاست، حق را به ھمراه دارد. الله متعال به ما دستور داده که با 
محوریت حق گرِد آن جمع شویم و از پراکندگی دوری کنیم؛ زیرا جماعت و با ھم 

 و تفرقه و پراکندگی عذاب؛بودن رحمت است 
ی جماعت رحمت الله و رضایت و درود اوتعالی و سعادت در دنیا و آخرت   و نتیجه 
که نتیجه و عاقبت پراکندگی و چند دستگی، عذاب الله و لعنت و   باشد درحالی  می

 باشد.   خشم اوتعالی و شقاوت و بدبختی در دنیا و آخرت می

ْ نِۡعَمَت ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ْۚ َوٱۡذُكُروا قُوا ِ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ َوٱۡ�َتِصُموا
 ٰ ۡصَبۡحتُم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ  ٱ�َّ

نَقَذُ�م مِّ 
َ
ُ لَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن ٱ�َّارِ فَأ ُ ٱ�َّ ۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ۡنَها

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ١٠٣َ�ۡهَتُدونَ 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
� َوأ ِ  ١٠٤ٱلُۡمنَكرِ ْ َكٱ�َّ ْ مِۢن َ�ۡعِد َما َوَ� تَُ�ونُوا ْ َوٱۡخَتلَُفوا قُوا يَن َ�َفرَّ



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٢٢

 

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ 
ُ
و ھمگی به « ]١٠٥-١٠٣[آل عمران:  ﴾١٠٥َجآَءُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ َوأ

ریسمان الله (= قرآن و اسالم) چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت الله را بر خود یاد کنید، 
ھای شما الفت داد، آنگاه به (فضل) نعمت او  (یکدیگر) بودید، پس میان دلآنگاه که دشمنان 

برادر (یکدیگر) شدید و شما بر لبه گودلی از آتش بودید، (او) شما را از آن نجات داد. اینگونه 
سازد، باشد که شما راه یابید. و باید از میان شما گروھی  الله آیات خود را برای شما روشن می

ردم را) به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و باشند که (م
آنانند که رستگارند. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند پس از آنکه 

 ».شان عذاب بزرگی است  شان آمد و اینان برای  دالیل روشن برای

َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َوَ�تَّبِۡع َوَمن �َُشاقِ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢  ِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ِۦ َما تََو�َّ و « ]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِنَِ� نَُوّ�ِ

و از راھی جز  که پس از آنکه ھدایت (و راه حق) برایش روشن شد با پیامبر مخالفت کند کسی
راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده وا گذاریم و او را به جھنم در افکنیم و بد 

 ».جایگاھی است
از حذیفة بن یمان روایت است که: مردم در مورد خیر و خوبی از رسول الله  -٣

م؛ در پایان این پرسیدم تا مبادا گرفتار آن شو  کردند و من از شر و شرارت می  سوال می
گوید: اگر چنین شرایطی را درک نمودم مرا به چه دستور   روایت آمده که حذیفه می

با مسلمانان و پیشوای آنان باش؛ گفتم: اگر در آن زمان «دھید؟ رسول الله فرمود:   می
ھای موجود دوری کن؛   جماعت و رھبری نداشتند چه کنم؟ فرمود: از تمام گروه

ی درختان را با دندان بگیری و در این حال   سبب شود ریشهھرچند این دوری 
 ١».بمیری

ترین اسباب جمع بودن و با ھم بودن است و از   مواظبت از نمازھای جماعت از قوی
را   باشد. و اگر فتنه را ریشه کن نکند، آتش آن  نتایج آن امنیت و خیر و خوبی می

 .دھد  را کاھش می  ھای آن  خاموش کرده و زیان

ۖ إِنَّ ﴿فرماید:   که الله متعال می  چنان  لَٰوةَ قِِم ٱلصَّ
َ
وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

ُ
ٓ أ ٱتُۡل َما

ُ َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ۗ َوٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ لَٰوةَ َ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ� َوَ�ِۡ�ُر ٱ�َّ  ﴾٤٥ٱلصَّ

) آنچه را از (این) کتاب بر تو وحی شده است تالوت کن و نماز را ای پیامبر!«( ]٤٥[العنکبوت: 

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٨٤٧؛ مسلم: ٣٦٠٦متفق علیه؛ بخاری:  -١



 ١٦٢٣    باب دهم: خالفت و امارت

 

تر است و  دارد و البته یاد الله بزرگ ھا و منکر باز می بر پا دار، یقینًا نماز (انسان را) از زشتی
 ».داند دھید می الله آنچه را انجام می

 بررسی اخبار -٥
یابند. و   اطل و نادرست انتشار مینمایی با امور ب  ھا با شایع پراکنی و بزرگ  فتنه 

روند که جاھل و نادان ھستند و تکبر و غرور   ھا فرو می  بیش از ھمه، کسانی در فتنه
دھند آنھم   ای سوق می  که امت را به سوی ھر بال و فتنه ھاست. ھمان کسانی صفت آن

 با سخنی که منبع آن معلوم نیست و ھیچ سندی برای آن وجود ندارد.
این بررسی و تحقیق و به یقین رسیدن در مورد اخباری که مربوط به عموم بنابر 

گردد،   باشد یا به امری از امور باز می  ھای باالتر می  است یا یکی از مسئولین آن در رده
 باشد.  واجب می

و ھرچند ناقل مطمئن باشد، مادامی که فقط او چنین خبری را نقل کرده، به آن  
که ثابت شدن آن واجب است و این از آن جھت است که افراد در شود بل  کفایت نمی

 باشند.  معرض تعصب ھوی و ھوس، شھوت، القائات شیطانی و حرص و طمع می

ن ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓواْ أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ْ قَۡوَمۢ�  ٰ َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدِم�َ تُِصيُبوا َ�َ ْ که  ای کسانی« ]٦[الحجرات:  ﴾٦ِ�ََ�ٰلَةٖ َ�ُتۡصبُِحوا
اید، اگر (شخص) فاسقی خبری برای شما آورد، پس (درباره آن) بررسی (و  ایمان آورده

تحقیق) کنید، تا آنکه (مبادا) به گروھی از روی نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام 
 ».ید پشیمان شویدا داده

ِ َ�َتبَيَُّنواْ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ إَِذا َ�َ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ِ ۡ�َيا فَعِنَد ٱ�َّ َ�َٰم لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َعَرَض ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ٱلسَّ
َ
 َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمۡن �

َ َ�َن بَِما َ�ۡعمَ  ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ َعلَۡيُ�ۡم َ�تَبَيَُّنٓوا لُوَن َمَغانُِم َكثَِ�ةۚٞ َكَ�ٰلَِك ُكنُتم ّمِن َ�ۡبُل َ�َمنَّ ٱ�َّ
که در راه الله (برای جھاد)  اید، ھنگامی که ایمان آورده ای کسانی« ]٩٤[النساء:  ﴾٩٤َخبِٗ��

که بر شما سالم کرد (و اظھار صلح و اسالم نمود)  به کسیرھسپار شدید، پس بررسی کنید و 
ی ناپایدار دنیا به دست آورید، زیرا  تا اینکه (غنایم و) سرمایه» مؤمن نیستی«نگویید: 
ھای بسیاری (برای شما) نزد الله است، شما نیز پیش از این چنین بودید، آنگاه الله بر  غنیمت

این بررسی کنید که ھر آیینه الله به آنچه انجام شما منت گذارد (و ھدایت شدید) بنابر
گاه است می  ».دھید؛ آ



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٢٤

 

َ�َٰم لَۡسَت ﴿و از ابن عباس در مورد این آیه:  -٣ لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ٱلسَّ
َ
ْ لَِمۡن � َوَ� َ�ُقولُوا

ی گوسفندش بود که مسلمانان   گوید: مردی در میان گله  روایت است که می ﴾ُمۡؤِمٗنا
ی گوسفندش   ند؛ آن شخص گفت: السالم علیکم؛ اما او را کشتند و گلهبا وی روبرو شد

تَۡبَتُغوَن َعَرَض ٱۡ�ََيٰوةِ ﴿را به غنیمت گرفتند. پس الله متعال این آیه را نازل کرد: 
ۡ�َيا  ١».که منظور ھمین غنیمت بود ﴾ٱ�ُّ

و چون فرد مسلمان از صحت خبری مطمئن شد، شایع کردن آن میان مردم امری 
کار بودن انسان   شود و برای گنه  ممدوح نیست؛ چون ھرچه دانسته شد نباید گفته 

را   شنود، بیان کند. و چون قصد گفتن آن داشتیم، آن  ھمین کافی است که ھرچه می

�ذَا َجآَءُهۡم ﴿دانیم:   دانند آنچه ما نمی  که می گوییم، کسانی  جز به علمای پرھیزگار نمی
ۡمٞر ّمَِن ٱ

َ
ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه أ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ذَاُعواْ بِهِۦۖ َولَۡو َردُّوهُ إَِ� ٱلرَُّسوِل �َ�ٰٓ أ

َ
وِ ٱۡ�َۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
�ۡ

ۡيَ�َٰن إِ�َّ  َبۡعُتُم ٱلشَّ ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َ��َّ ِيَن �َۡسَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ٱ�َّ
 که خبری از ایمنی (و پیروزی) یا ترس (و شکست) به و ھنگامی« ]٨٣[النساء:  ﴾٨٣قَلِيٗ� 

را به پیامبر و صاحبان امرشان باز   که اگر آن سازند، درحالی را شایع می  برسد آنھا  آن
گاه می می شدند و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، جز اندکی،  گرداندند، از حقیقت امر آ

 ».کردید پیروی می (ھمگی) از شیطان
پوشی و نصیحت و صلح و اصالح در مورد کسی دستور داده   و الله متعال به پرده 

ھا و   دری و انتشار بدی  کس پرده که دچار لغزش شده است. بنابراین برای ھیچ
 رسواکردن اشخاص جایز نیست. 

باشد. و شود ھرچند زورگو و لجباز   و رحمت الله به فاسق، باعث اصالح فسادش می
اش   دری دیگری کند، الله متعال او را رسوا خواھد نمود ھرچند درون خانه  ھرکس پرده

 باشد. 

ِيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ن �َِشيَع ٱلَۡ�ِٰحَشُة ِ� ٱ�َّ
َ
ِيَن ُ�ِبُّوَن أ إِنَّ ٱ�َّ

 ُ ِ� َوٱ�َّ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرة ِ�ٞم ِ� ٱ�ُّ
َ
نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ َعَذاٌب أ

َ
گمان  بی« ]١٩[النور:  ﴾١٩ َ�ۡعلَُم َوأ

در ھا  آن ھا در (میان) مؤمنان شایع شود، عذاب دردناکی برای که دوست دارند زشتی کسانی
 ». دانید داند و شما نمی دنیا و آخرت است و الله می

                                           
 ٣٠٢٥؛ مسلم: ٤٥٩١متفق علیه؛ بخاری:  -١



 ١٦٢٥    باب دهم: خالفت و امارت

 

الله متعال سه «از مغیره بن شعبه روایت است که شنیدم رسول الله فرمود:  -٢
 ١»شایعه پراکنی، ضایع کردن مال، زیاد سوال کردن«عمل شما را دوست ندارد: 

بنابراین بر ھر مسلمانی واجب است که به بررسی امور بپردازد و شایعات را تصدیق 
 ھا و تھمت در امان باشند.  نکند تا اینکه خود و دیگران از گناه فتنه

در آخرالزمان افرادی دجال و «ول الله فرمود: از ابوھریره روایت است که رس -١
اید و نه   کنند که نه خود شنیده  تان عنوان می  دروغگو خواھند بود که احادیثی برای

 ٢».تان ندھند  تان؛ از آنان بر حذر باشید تا شما را گمراه نکرده و فریب  پدران
مون برایم عمر بن خطاب حدیثی را با این مض«از ابن عباس روایت است:  -٢

روایت کرد: زمانی که رسول الله از ھمسرانش فاصله گرفت، وارد مسجد شدم. دیدم 
گویند: رسول الله   زنند و می  ھا را بر زمین می  که مردم (از فرط ناراحتی) سنگریزه

پس گفتم: ای  -ی روایت چنین آمده است  در ادامه-ھمسرانش را طالق داده است. 
ای؟ فرمود: نه، گفتم: ای رسول الله، من وارد مسجد   را طالق دادهھا  آن رسول الله، آیا
گفتند: رسول الله   ھا را به زمین زده و می  که مسلمانان سنگریزه  شدم درحالی

را خبر دھم که ھمسرانت را طالق ھا  آن ھمسرانش را طالق داده است؛ آیا بروم و
 ٣.»خواھی  ای؛ رسول الله فرمود: بله، اگر می  نداده

شنود بیان کند؛ بلکه بر او واجب است که چون حکمت   روا نیست انسان ھرچه می
در مصلحت و سکوت باشد، ساکت بماند تا مفسده بوجود آمده از بین برود. به ویژه در 

 گیرد مگر آنکه الله متعال به او رحم کند.  ھایی که نیک و بد را در بر می  زمان فتنه
دو نوع حدیث از رسول الله حفظ کردم: احادیثی «گوید:   میاز ابوھریره روایت که 

را روایت کنم، گلویم بریده ھا  آن را روایت و نشر کردم. و احادیثی که اگرھا  آن که
 ٤».خواھد شد

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٥٩٣، ١٢؛ مسلم: ١٤٧٧متفق علیه؛ بخاری:  -١
 .٧مسلم:  -٢
 ١٤٧٩مسلم:  -٣
 ١٢٠بخاری:  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٢٦

 

 حفظ زبان -٦
بر ھر مسلمانی واجب است که زبان به دھان نگه دارد و در تمام اوقات و احوال  

تر است زیرا  ھا بیش  کند. و تاکید حفظ زبان در زمان فتنه را از ھر امر باطلی حفظ  آن
ھا   گردد و گوش  یابد و شھوت سخن گفتن و شنیدن افزون می  قیل و قال افزایش می

 باشد.  تر می  ھا آماده  برای شنیدن شایعات و قیل و قال مربوط به فتنه

ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك ﴿فرماید:   الله متعال می بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 

ُ
و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، « ]٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

 ».از آن باز خواست خواھند شدھا  این بدون شک گوش و چشم و دل، ھریک از
ورتر   را شعله  باعث افزایش آتش فتنه شده و آن ای که  بنابراین حفظ زبان از ھر کلمه

کند که الله  کند، واجب است. لذا عاقل کسی است که زبانش را مشغول چیزی می  می

َوقُل ّلِعَِبادِي ﴿متعال دوست دارد و رضایت الله در آن است مانند ذکر و دعا و دعوت: 
ۡيَ�َٰن يَ  ۡحَسُنۚ إِنَّ ٱلشَّ

َ
ْ ٱلَِّ� ِ�َ أ � َ�ُقولُوا �َ�ِٰن َعُدّوٗ ۡيَ�َٰن َ�َن لِۡ�ِ َ�ُغ بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ ٱلشَّ

بِيٗنا و به بندگانم بگو: (با یکدیگر) سخنی بگویند که آن بھترین باشد، « ]٥٣[اإلسراء:  ﴾٥٣مُّ
کند، به راستی که شیطان دشمن آشکاری  فتنه (و فساد) میھا  آن گمان شیطان میان بی

 ».برای انسان است
جمله عضوھایی است که حرکت دادن آن بسیار آسان است اما ضرر و زیان  زبان از

تر است. و براستی اگر انسان زبانش را کنترل نکند و در آبروی  آن از دیگر اعضا بیش
زندگان و مردگان دروغ بگوید و با شایعه پراکنی وحدت امت را بر ھم زند و ھر فریادی 

 امت به دنبال خواھد داشت. بخواھد سرکشد، شر و فساد زیادی برای 
بنابراین حفظ زبان و کنترل آن درواقع اصل تمام امور خیر است و آزاد و رھا 

 باشد.  ھا می  گذاشتن آن، اصل و اساس تمام شرارت

ن ﴿فرماید:  الله متعال می -١
َ
ْ َ� �َۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍ� َعَ�ٰٓ أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۖ َوَ� تَۡلِمُزٓواْ يَُ�ونُو � ّمِۡنُهنَّ ن يَُ�نَّ َخۡ�ٗ
َ
� ّمِۡنُهۡم َوَ� �َِسآءٞ ّمِن �َِّسآٍء َعَ�ٰٓ أ ْ َخۡ�ٗ ا

يَ�ِٰن� َوَمن لَّۡم َ�تُۡب  لَۡ�ِٰب� بِۡئَس ٱِ�ۡسُم ٱلُۡفُسوُق َ�ۡعَد ٱۡ�ِ
َ
ْ بِٱۡ� نُفَسُ�ۡم َوَ� َ�َنابَُزوا

َ
أ

ٰلُِمونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
اید، گروھی (از  که ایمان آورده ای کسانی« ]١١[الحجرات:  ﴾١١فَأ

بھتر باشند و نه ھا  این مردان) گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آنان (= مسخره شدگان) از
بھتر باشند و از یکدیگر عیبجوئی ھا  این زنانی، زنان دیگر را؛ شاید آنان (= مسخره شدگان) از



 ١٦٢٧    باب دهم: خالفت و امارت

 

زشت نخوانید که پس از ایمان (آوردن) نام فسق بسیار (زشت و)  نکنید و یکدیگر را با القاب
 ».بد است و ھرکه توبه نکرد، پس آنانند که ستمکارند

مسلمان کسی است که «از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
سایر مسلمانان از دست و زبان وی در امان باشند و مھاجر کسی است که آنچه را الله 

 ١».تعال نھی کرده است، ترک کندم
ھرکس به من ضمانت دھد «از سھل بن سھد روایت است که رسول الله فرمود:  -٣

 ٢».کنم  که دھان و شرمگاھش را حفظ کند، من ھم بھشت را برایش ضمانت می
گویی و لغو، سالم ماندن از گناه و معصیت است و   ی خودداری از بیھوده  نتیجه

که صبور و بردبار باشد و نیز آنکه ساکت  باشد و کسی  ادت میساکت بودن کلید عب
تر است و ھرکس  شود. و ھرکس زیاد سخن بگوید، لغزش وی بیش  باشد، پشیمان نمی

تر باشد، گناھش  تر است و ھرکس گناھش بیش تر باشد، گناھش بیش لغزش وی بیش
او سودمند است و  ھیزم آتش وی در دوزخ خواھد بود. و عاقل جز در اموری که برای

 گوید.  رود، سخن نمی  امید پاداش آن می

ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا﴿فرماید:   الله متعال می -١ َ َوقُولُوا ْ ٱ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٧٠ 

 َ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
َ
َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

اید، از الله بترسید و سخن درست  که ایمان آورده ای کسانی« ]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما
تان را بیامرزد و ھرکس  تان اصالح کند و گناھان  ن را برای تا (و حق) بگویید. تا (الله) کارھای

 ».ابی عظیمی نائل شده استکه از الله و پیامبرش اطاعت کند؛ یقینًا به کامی
ھرکس به الله و روز قیامت ایمان «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

گوید   رساند، مھمانش را محترم شمرده و سخن خوب می  اش را آزار نمی  دارد، ھمسایه
 ٣».کند  یا سکوت می

از آن غافل شود، او را رھا کند و   زبان چون حیوانی درنده و مضر است که ھرکس آن
ی سکوت، سالم   ترین ثمره  خورد؛ بنابراین برحذر بودن از آن واجب است. و کم  را می

ترین ضرر سخن گفتن،   کند. و کم  ماندن است و برای سالم ماندن، سکوت کفایت می

                                           
 باشد.  متن از بخاری می ٤٠؛ مسلم: ١٠متفق علیه؛ بخاری:  -١
 ٦٤٧٤بخاری:  -٢
 ٤٧؛ مسلم: ٦٠١٨متفق علیه؛ بخاری:  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٢٨

 

شھرت است و برای گرفتار شدن به بال ھمین قدر کافی است. و سخن اسیر انسان 
 شود.  که از انسان خارج شود، این انسان است که اسیر سخن می است، اما زمانی

يۡهِ َر�ِيٌب ﴿فرماید:   الله متعال در مورد ھر زبانی می ا يَۡلفُِظ مِن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ مَّ
آورد، مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر (و آماده  ھیچ سخنی را بر زبان نمی« ]١٨[ق:  ﴾١٨َعتِيدٞ 

 ».نوشتن) است
ھا بدتر از شمشیر کشیدن در جنگ است. و نفس انسان به   تن در فتنهو سخن گف 

خواند مگر اینکه الله خود رحم کند و درواقع این نفس است که   سوی بدی فرا می
انسان را به شایعه پراکنی و غیبت و سخن چینی و مجادله و دروغ و یا فرورفتن در 

کند. بنابراین باید در مورد   ور می  شعله ھا را  کند که آتش فتنه ھا و اموری امر می  فتنه

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿آن مراقب بود: 
ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱۡلُفَؤاَد ُ�ُّ أ َوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن، بدون شک « ]٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 
 ».از آن بازخواست خواھند شدھا  این م و دل، ھریک ازگوش و چش

ھا  آن ھا روی آوردند، باید با حکمت و ایمان راستین و توکل بر الله با  و چون فتنه
دوری کرد و چون شدت ھا  آن را از خود دور نمود و از شر و بدیھا  آن روبرو شد و

ھا  آن ر مورد برادرانت، ازگرفت و افزایش یافت، باید به نیت خوداری از سخن گفتن د
 گیری کنی؛   کناره

ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ِيَن َ�ُوُضوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا فَأ يَۡت ٱ�َّ

َ
�َذا َر�

ۡيَ�ُٰن فََ� َ�ۡقُعۡد َ�ۡعَد ٱّ�ِۡكَرىٰ  ا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ ِۦۚ �مَّ ْ ِ� َحِديٍث َ�ۡ�ِه ٰ َ�ُوُضوا َمَع  َح�َّ
ٰلِِم�َ  و ھرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما (از روی عناد و « ]٦٨[األنعام:  ﴾٦٨ٱۡلَقۡوِم ٱل�َّ

پردازند، از آنان روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر  مسخره) به بحث و گفتگو می
 »شیطان تو را به فراموشی افکند، پس ھرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران منشین

رسول الله آمده و گفت: بھترین از ابوسعید خدری روایت است که مردی نزد  -٢
مومنی که با جان و مالش در راه الله «مردم چه کسانی ھستند؟ رسول الله فرمود: 

ھا   ای از دره  جھاد کند. گفتند: پس از او چه کسی است؟ فرمود: مومنی که در دره
 ١».رساند  کند و به مردم آسیبی نمی تقوای الھی را رعایت می

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٨٨٨؛ مسلم: ٢٧٨٦متفق علیه؛ بخاری:  -١



 ١٦٢٩    باب دهم: خالفت و امارت

 

 ردباری در ھر حالصبر و مھربانی و ب -٧
ھا؛   ھا و فتنه  صبر و بردباری در ھر حالتی محمود است به ویژه به ھنگام مصیبت

ترین عطای الله به کسی است که او را با آن گرامی داشته است. و صبر کلید  صبر بزرگ
 گشایش و آسانی است.

ۡح لََك َصۡدَركَ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ لَۡم �َۡ�َ
َ
ِٓي  ٢ا َعنَك وِۡزَركَ َوَوَضۡعنَ  ١� ٱ�َّ

نَقَض َظۡهَركَ 
َ
ا ٤َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَركَ  ٣أ � ٥فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡ�ِ �ُۡ�ً فَإِذَا  ٦إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡ�ِ �ُۡ�ٗ

ات را  ای پیامبر) آیا ما سینه«( ]٨-١[الشرح:  ﴾٨�َ�ٰ َرّ�َِك فَٱرَۡغب ٧فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 
سنگین) تو را از (دوش) تو بر نداشتیم؟ ھمان (باری) که بر پشت تو برایت نگشودیم؟ و بار (

کرد (و نزدیک بود کمر تو را بشکند)؟ و (نام و) آوازه تو را بلند ساختیم. پس  سنگینی می
که (از  مسلمًا با (ھر) دشواری آسانی است. مسلمًا با (ھر) دشواری آسانی است. پس ھنگامی

ه عبادت پروردگارت) بکوش. و به سوی پروردگارت راغب (و کار و امور دنیا) فارغ شدی (ب
 ».مشتاق) شو

ای از انصار از رسول الله چیزی طلب   از ابوسعید خدری روایت است که عده -٢
را برآورده کرد تا اینکه آنچه نزد وی بود ھا  آن ی ھریک از  کردند و رسول الله خواسته

کرد،   را انفاق میھا  آن بود و با دستانش تمام شد. چون تمام مالی که نزد رسول الله
کنم ولی ھرکس از خواستن   را ذخیره نمی  آنچه نزد من باشد آن«تمام شد، فرمود: 

تر   کس نعمتی بھتر و فراخ سازد و به ھیچ  نیاز می  اجتناب کند، الله او را از خواستن بی
 ١»از صبر عنایت نشده است.

اھان افزایش یافته و فسق و فجور انتشار یابد، ھا ھجوم آورند و گن  و چون فتنه

ِيَن ﴿ھا به شدت صبر کند.   ھا و فتنه  مسلمان باید در مواجھه با این مصیبت َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ُقواْ ٱ�َّ ْ َوٱ�َّ ْ َوَرابُِطوا ْ َوَصابُِروا وا ْ ٱۡصِ�ُ ای « ]٢٠٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠َءاَمُنوا
اید، صبر کنید و دیگران را به صبر و شیکبائی فرا خوانید (و پایداری  که ایمان آورده کسانی

 ».کنید) و مرزھا را نگھبانی کنید و از الله بترسید، شاید رستگار شوید
و از آنجا که پایه و اساس عقل دانایی است، بنابراین درواقع ھمه چیز صبر و 

رسد تا اینکه دانایی وی بر جھلش و صبرش   ی عقل نمی  شکیبایی است. و انسان به قله
ترین مردم کسی است که جھلش را با علم و دانایی   بر شھوتش غالب باشد. و شجاع

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٠٥٣؛ مسلم: ٦٤٧٠بخاری: متفق علیه؛  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٣٠

 

است که جان و مالش را در راه دین ببخشد: کسی ھا  آن ترین  برطرف کند و گرامی

﴿ ٞ ِي بَۡيَنَك َو�َۡيَنُهۥ َعَ�َٰوة ۡحَسُن فَإَِذا ٱ�َّ
َ
ّيَِئُةۚ ٱۡدَ�ۡع بِٱلَِّ� ِ�َ أ  َوَ� �َۡسَتوِي ٱۡ�ََسَنُة َوَ� ٱلسَّ

نَُّهۥ َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ 
َ
ْ َوَما يُلَقَّ  ٣٤َك� وا ِيَن َصَ�ُ ٓ إِ�َّ ٱ�َّ ٮَٰها ٓ إِ�َّ ذُو َحّظٍ َعِظي�ٖ َوَما يُلَقَّ ا  ٣٥ٮَٰها �مَّ

ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ ۡيَ�ِٰن نَۡزغٞ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ�َّ  ]٣٦-٣٤[فصلت:  ﴾٣٦يَ�ََ�نََّك ِمَن ٱلشَّ
ترین شیوه پاسخ ده، پس ناگاه  و (ھرگز) نیکی و بدی یکسان نیست، ھمیشه به نیکو«

ان تو و او دشمنی است، گویی دوست صمیمی است. و (اما) جز که می بینی) ھمان کسی (می
را نپذیرد.   را نپذیرند و جز دارنده بھره بزرگ (از ایمان و اخالق) آن  که شکیبا باشند آن کسانی

و ھرگاه وسوسه (باز دارنده) از سوی شیطان تو را باز گرداند، پس به الله پناه ببر، یقینًا اوست 
 ». که شنوای داناست

آراسته ھا  آن مھربانی و حلم و بردباری و حیا، از بھترین اخالقی ھستند که انسان با
ھای خوب   چیز   خویی محروم شود درواقع از ھمه  کس از مھربانی ونرم  شود و ھر  می

ھای   ای از شعبه  باشد و حیا شعبه  و خو می   محروم شده است؛ و بردباری بھترین خلق
 ایمان است. 

ۡعرِۡض َعِن ٱلَۡ�ِٰهلِ�َ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
 ﴾١٩٩ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

 ».ای پیامبر!) گذشت را پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از نادانان روی بگردان«( ]١٩٩[األعراف: 
د با ای از یھودیان اجازه خواستن  از ام المومنین عایشه روایت است که: عده -٢

(مرگ بر تو باد) من گفتم: بلکه » السام علیکم«رسول الله دیدار کنند. پس گفتند: 

بر شما باشد مرگ و لعنت؛ رسول الله فرمود: ای عایشه، الله  »علي�م السام واللعنة«
شنوید   خویی را در تمام امور دوست دارد. گفتم: آیا نمی  مھربان است و مھربانی و نرم

 ١».(در پاسخ) گفتم: و بر شما باد چه گفتند؛ فرمود:
   مالیمت و نرمی در ھر«المؤمنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود:   از ام -٣

ارزش  را بی  بخشد و از ھرچه گرفته شود، آن  را زینت می  چیزی وجود داشته باشد، آن
 ٢».گرداند  می

بدان که صبر و شکیبایی از سوی الله و عجله از سوی شیطان است. و عجله کردن 
ھایی است که سرانجام آن حسرت و پشیمانی است. بنابراین امور   ترین بیماری از بزرگ

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٢١٦٥؛ مسلم: ٦٩٢٧متفق علیه؛ بخاری:  -١
 ٢٥٩٤مسلم:  -٢



 ١٦٣١    باب دهم: خالفت و امارت

 

مختلف را سنجیده بررسی کن و در عواقب امور بیندیش و چون با مصیبتی مواجه 
 مراه تو خواھد بود.شدی، صبر کن؛ الله تو را دوست دارد و ھ

ِيَن َ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ نََّك ٱ�َّ ۖ َوَ� �َۡستَِخفَّ ِ َحّقٞ فَٱۡصِ�ۡ إِنَّ وَۡعَد ٱ�َّ
گمان وعده الله حق  پس (ای پیامبر گرامی!) صبر پیشه کن، بی« ]٦٠[الروم:  ﴾٦٠يُوقُِنونَ 

 ». دسر نگردانن که یقین ندارند تو را سبک است و ھرگز کسانی
از خباب بن ارت روایت است که: نزد رسول الله که چادرش را در سایه کعبه  -٢

بالش قرار داده بود (و تکیه زده بود) شکایت بردیم و گفتیم: آیا برای ما طلب پیروزی 
ھای گذشته   کنی؟ فرمود: برای افرادی از امت  کنی؛ آیا نزد الله برای ما دعا نمی  نمی
آوردند و  ای می  دادند، سپس اره  کردند و او را در آن قرار می  فر میای در زمین ح  چاله

کردند ولی این کار او را از دینش باز   نھادند و او را از وسط دو نیم می  بر سرش می
بردند تا جایی که به استخوان و   ھای آھنی را در گوشت آنان فرو می  داشت. و شانه  نمی

داشت. سوگند به الله که این   شان باز نمی    نان را از دینرسید و این کار ھم آ  عصب می
دین کامل خواھد شد تا جایی که سواری از صنعا تا حضر موت برود و جز الله و یا گرگ 

  ١».بر گوسفندانش، از چیزی دیگر نترسد. اما شما عجله دارید

 ھا با اعمال نیک  مواجه شدن با فتنه -٨
ھا روی آوردن به اعمال نیک بود. زیرا اعمال   ام فتنهراه و روش رسول الله در ھنگ

باشد. و اگر انسان به حق   ترین وسیله برای پایداری بر حق و ھدایت می نیک بزرگ
 مشغول نباشد. مشغول باطل خواھد شد.

وِ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ 
َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
ْ أ ِن ٱۡ�ُتلُٓوا

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٱۡخرُُجواْ  َولَۡو �

َّهُ  � ل ْ َما يُوَ�ُظوَن بِهِۦ لََ�َن َخۡ�ٗ ُهۡم َ�َعلُوا َّ�
َ
ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ َولَۡو � ۡم ِمن دَِ�ٰرُِ�م مَّ

َشدَّ تَثۡبِيٗتا
َ
ۡجًرا َعِظيٗما ٦٦َوأ

َ
ٓ أ ا َّ� ُ ۡستَ  ٦٧�ٗذا �َ�ۡيَ�ُٰهم ّمِن �َّ  ٦٨قِيٗماَولََهَديَۡ�ُٰهۡم ِصَ�ٰٗطا مُّ

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ  ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱ�َّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ يقَِ�  َۧوَمن يُِطِع ٱ�َّ ّدِ َن َوٱلّصِ

ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا
ُ
ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱل�َّ ِ  ٦٩َوٱلشُّ ِۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡضُل ِمَن ٱ�َّ

کردیم که خود را  و اگر (مانند بنی اسرائیل) بر آنان مقرر می« ]٧٠-٦٦[النساء:  ﴾٧٠لِيٗماعَ 

                                           
 ٣٦١٢بخاری:  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٣٢

 

کردند و اگر اندرزھای  عمل نمیھا  آن بکشید، یا از خانه و شھرتان بیرون روید، جز اندکی از
تر شان) استوار بھتر بود و (برای ایمانھا  آن دادند، برای شود انجام می که به آنان داده می

شان  دادیم. و به راه راست، ھدایت میھا  آن صورت از جانب خود پاداش بزرگی به  بود. و در این
که الله و پیامبر را اطاعت کند (روز قیامت) ھمنشین کسانی خواھد بود که  کردیم. و کسی می

و است، از پیامبران و صدیقان و شھدا و صالحان و اینان چه نیک الله بر آنان انعام نموده
 ».رفیقانی ھستند. این فضل و بخشایش از جانب الله است و کافی است که او دانا است

به انجام اعمال نیک مبادرت «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
ای که   ھای شب تاریک ظھور کند، به گونه    ه  ای ھمچون پار  ورزید پیش از آنکه فتنه

باشد یا شب مؤمن و صبح کافر شود؛ دینش را به شخصی صبح مومن و شب کافر 
  ١».متاعی از دنیا بفروشد

از ام سلمه روایت است که: شبی رسول الله از خواب بیدار شد و فرمود:  -٣
ھایی که گشوده   ی گنج  ھایی که نازل شده است؟ چه دروازه  چه فتنه» سبحان الله«

واج مطھرات) بیدار کنید؛ چه بسا ھا خوابند (از  شده است. آنھایی را که در اتاق
  ٢».شوند  اند ولی در آخرت لخت و عریان می  که در دنیا پوشیده کسانی

قبل از شش چیز به اعمال نیک «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٤
مبادرت ورزید: طلوع خورشید از مغرب، دود، دجال، دابة االرض، مرگ ھریک از شما 

 ٣».گیرد  ھمه را در برمییا قیامت که 
ی آن ھر بال و مصیبی را دفع   ھایی است که الله به وسیله  ترین عبادت نماز از بزرگ

کند. بنابراین چون مؤمن دچار نگرانی و آشفتگی شد یا مصیبتی به او وارد شد یا   می
بایستد: غم و اندوه وی شدت یافت، متوجه الله شده و با تضرع در برابر او تعالی به نماز 

ِٰ�ِ�نَ ﴿ َ َمَع ٱل�َّ ِ� إِنَّ ٱ�َّ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ ْ ٱۡسَتعِيُنوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  ]١٥٣[البقرة:  ﴾١٥٣َ�ٰٓ

اید، از شکیبائی و نماز یاری بجویید که ھمانا الله با شکیبایان  که ایمان آورده ای کسانی«
 ».است

ارد، نزد الله متعال از مقام و جایگاه واالیی که اعمال نیکی در پرونده د کسی
برد و   که الله متعال مقام و ذکر وی را در دنیا و آخرت باال می  برخوردار است چنان

                                           
 ١١٨مسلم:  -١
 ١١٥بخاری:  -٢
 ٢٩٤٧مسلم: -٣



 ١٦٣٣    باب دهم: خالفت و امارت

 

َ لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ ﴿گذارد:   ھرگز او را بدبخت و تنھا نمی ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ هُ ُ َمن يَنُ�ُ نَّ ٱ�َّ  ٤٠َوَ�َنُ�َ
 ٰ َّ� كَّ ِيَن إِن مَّ ْ َعِن ٱ�َّ ْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�َهۡوا َمُروا

َ
َكٰوةَ َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
�ِض أ

َ
ُهۡم ِ� ٱۡ�

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ� که (دین)  کند کسی و مسلمًا الله یاری می« ]٤١-٤٠[الحج:  ﴾٤١ٱلُۡمنَكرِ� َوِ�َّ

ھا  آن که اگر در زمین به ت. (ھمان) کسانیگمان الله قوی پیروزمند اس او را یاری دھد، بی
دھند و امر به معروف و نھی از  دارند و زکات را می قدرت (و حکومت) بخشیم، نماز را بر پا می

 ».کنند و سرانجام کارھا از آن الله است منکر می
 بندد.   ھا می  ھا و مصیبت  و تمام اعمال نیک راه را بروی بدی

گیرد،  عبادت پروردگارش از مردم فرار کرده و فاصله می ھا جھت  که در فتنه وکسی
پاداش وی چون مھاجری است که به خاطر دینش از چنگ کسانی فرار کرده که او را 

 دارند.  از دینش باز می
عبادت به ھنگام فتنه مانند «از معقله بن سیار روایت است که رسول الله فرمود:  

  ١».ھجرت به سوی من است

 ھا  ی آوردن به الله در دفع فتنهدعا و رو -٩
ترین وسایل نصر و پیروزی و دفع بال و  دعا کردن وتضرع به درگاه الله از بزرگ

باشند و ھیچ عملی چون   ھا بخشی از عذاب الله در زمین می  باشد. فتنه  مصیبت می
 کند.  تضرع و فروتنی در برابر الله متعال، این عذاب را دفع ودور نمی

ْ لَِرّ�ِِهۡم َوَما ﴿فرماید:   الله متعال می َخۡذَ�ُٰهم بِٱلَۡعَذاِب َ�َما ٱۡسَتَ�نُوا
َ
َولََقۡد أ

را به عذاب (و بال) گرفتار ساختیم، (تا ھا  آن و به راستی (ما)« ]٧٦[المؤمنون:  ﴾٧٦َ�َتَ�َُّعونَ 
 ».و) زاری نکردندبیدار شوند) پس برای پروردگارشان فروتنی ننمودند و (به درگاھش تضرع 

ھا ربوده شده و انسان حیران و سرگردان شده و اندوه   ھا، عقل  به ھنگام ظھور فتنه
یابد؛ در چنین شرایطی ھیچ پناھی برای مومن نیست مگر   و نگرانی وی افزایش می

سَ ﴿پروردگارش: 
ۡ
َخۡذَ�ُٰهم بِٱۡ�َأ

َ
َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك فَأ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
آءِ لََعلَُّهۡم َولََقۡد أ َّ آءِ َوٱل�َّ

ۡيَ�ُٰن  ٤٢َ�َتَ�َُّعونَ  ُسَنا تََ�َُّعواْ َوَ�ِٰ�ن قََسۡت قُلُوُ�ُهۡم َوَز�ََّن لَُهُم ٱلشَّ
ۡ
فَلَۡوَ�ٓ إِۡذ َجآَءُهم بَأ

ھایی که پیش از تو بودند،  و ما بتحقیق به سوی امت« ]٤٣-٤٢[األنعام:  ﴾٤٣َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
ھا گرفتار  را به رنج و سختیھا  آن برانی) فرستادیم، (چون نافرمانی کردند) پس(پیام

                                           
 ٢٩٤٨مسلم:  -١
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رسید زاری ھا  آن که عذاب ما به ساختیم، تا زاری کنند (و تسلیم گردند) پس چرا ھنگامی
کردند، در  سخت شد و شیطان ھرکاری که میھا  آن ھای نکردند؟ (و تسلیم نشدند؟!) بلکه دل

 ».نظرشان آراست
ھا، امور آمیخته شده و   ھا انواع مختلفی دارند و بسیارند به ھنگام ظھور فتنه  فتنه

باشد. اما راه   ای حاکم می  گردد و وضعیت آشفته  تشخیص حق از باطل امری دشوار می
نجات از این وضعیت تمسک جستن به الله متعال در ھر امری و یاری خواستن از او و 

 باشد.  دعا واستغفار می

ِيَن ﴿فرماید:   لله متعال میا -١ ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ أ

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسيَۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  و پروردگار شما « ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡسَتۡكِ�ُ
ن سرکشی که از عبادت م فرمود: مرا بخوانید، تا (دعای) شما را اجابت کنم ھمانا کسانی

 ».شوند کنند، به زودی با خواری به جھنم وارد می می

اِع ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
�َذا َس�

و چون بندگانم، « ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
که مرا  از تو درباره من بپرسند بگو: به راستی که من نزدیکم، دعای دعا کننده را ھنگامی

کنم. پس (آنان) باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، باشد که  بخواند، اجابت می
 ».یابند راه 

بندگانم، «رموده است: از ابوذر روایت است که رسول الله فرمود: الله متعال ف -٣
را در بین شما حرام نمودم، پس به یکدیگر ظلم   من ظلم را بر خود حرام کردم و آن

که من ھدایت کردم، پس ھدایت  ی شما گمراه بودید مگر کسانی  نکنید. بندگانم، ھمه
که  اید جز کسی  ی شما گرسنه  کنم. بندگانم، ھمه  را از من بخواھید، شما را ھدایت می

به او غذا دھم. پس از من غذا و خوراک بخواھید تا به شما خوراک دھم. بندگانم،  من
که من به او لباس عطا کنم. پس از من لباس بخواھید تا  اید، جز کسی  شما ھمه برھنه

شوید و من   به شما لباس دھم. بندگانم، شما شب و روز مرتکب گناه و معصیت می
ز من طلب آمرزش کنید تا شما را بیامرزم. بندگانم، بخشم، پس ا  ی گناھان را می  ھمه

ھا، از   ھا وجن  ی شما انسان  توانید نفع وزیانی به من برسانید. اگر ھمه  شما ھرگز نمی
کارترین قلب باشید و به روش پرھیزکارترین شخص رفتار   ابتدا تا انتھا دارای پرھیز

ھا   ھا وانسان  ی شما جن  ندگانم، اگر ھمهافزاید. ب  ای بر ملک من نمی  کنید، این امر ذره
کارترین شخص میان خود که دارای بدترین قلب است   از ابتدا تا انتھا به روش گنه
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ھا و   ی انسان  کاھد. بندگانم، اگر ھمه  ای از ُملک من نمی  عمل نمایید، این امر ذره
ھای خود را یکجا     ی خواسته  ھا، از ابتدا تا انتھا، در یک زمین پھناور بایستند و ھمه  جن

ی ھمه را برآورده سازم، این عمل چیزی از آنچه نزد   از من درخواست نمایند و خواسته
برند و بیرون   طور که وقتی سوزنی را در آب دریا فرو می  کاھد. ھمان  من است نمی

را برای   شود. بندگانم، این اعمال شماست که آن  کشند، ھیچ از آب دریا کم نمی  می
ی   دھم. لذا ھرکس نتیجه  را بطور کامل به شما می  کنم و نتایج آن  شما محاسبه می

ی دیگری یافت، کسی جز خود را   خوب دید، الله را ستایش نماید و ھرکس نتیجه
  ١».سرزنش نکند

ھای متمادی، در ھر شرایطی دعا و شکوی به درگاه الله   سالح مؤمنان در طول قرن
دست به دعا برداشت و الله متعال او را بر  ÷ که نوح  است. چنان متعال بوده

بَۡت َ�ۡبلَُهۡم قَوُۡم ﴿که به او کفر ورزیدند و او را مسخره کردند، یاری نمود:  کسانی ۞َكذَّ
بُواْ َ�ۡبَدنَا َوقَالُواْ َ�ۡنُوٞن َوٱۡزُدِجرَ  ّ�ِ َمۡغلُوٞب فَٱنَتِ�ۡ  ٩نُوٖح فََكذَّ

َ
ۥٓ � َ�َفَتۡحنَآ  ١٠فََدَ� َر�َُّه

ۡنَهِمرٖ  َمآءِ بَِمآءٖ مُّ بَۡ�َٰب ٱلسَّ
َ
ۡمرٖ قَۡد قُِدرَ  ١١�

َ
ٰٓ أ �َض ُ�ُيوٗنا فَٱۡ�ََ� ٱلَۡمآُء َ�َ

َ
ۡرنَا ٱۡ�  ١٢َوفَجَّ

ۡلَ�ٰٖح َوُدُ�ٖ 
َ
ٰ َذاِت � ۡ�ُينَِنا َجَزاٗٓء لَِّمن َ�َن ُ�فِرَ  ١٣وََ�َۡلَ�ُٰه َ�َ

َ
 ]١٤-٩[القمر:  ﴾١٤َ�ۡرِي بِأ

قوم نوح تکذیب کرده بودند، پس بنده ما (نوح) را تکذیب کردند و گفتند: ھا  آن پیش از«
و (با او) درشتی کردند (و او را آزردند). پس او پروردگارش را خواند (و » او) دیوانه است«(

ان آنگاه درھای آسم». انتقام بگیر)ھا  آن ام، پس یاریم فرما (و از من مغلوب شده«عرض کرد): 
ھای جوشاندیم (و جاری نمودیم).  را با آبی (فراوان و) فروریزنده گشودیم. و از زمین چشمه

آمیختند و او (=  پس این (دو) آب (آسمان و زمین) برای امری که مقدر شده بود باھم در
نوح) را بر (مرکبی) ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم. زیر نظر (و حفاظت) ما روان بود، 

 ».که کافر شده بودند ری بود برای کسانیکیف

قَالُواْ َحّرِقُوهُ ﴿و ابراھیم الله را به فریاد خواند و الله متعال او را از آتش نجات داد: 
ْ َءالَِهَتُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلِ�َ  ٓوا ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ  ٦٨َوٱنُ�ُ  ٦٩قُۡلَنا َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ

َراُدو
َ
ۡخَ�ِ�نَ َوأ

َ
ْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم ٱۡ� �ِض ٱلَِّ� َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها  ٧٠ا

َ
َوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ٱۡ�

گفتند: او را بسوزانید و معبودان خود را یاری کنید، اگر « ]٧١-٦٨[األنبیاء:  ﴾٧١لِۡلَ�ٰلَِم�َ 
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انداختند، ولی ما) گفتیم: ای آتش! بر  او را به آتشھا  آن ی (کاری) ھستید. (سرانجام کننده
خواستند برای (نابودی) او نیرنگ (خطرناکی) ورزند، ھا  آن ابراھیم سرد و سالمت باش. و

را زیانکارترین (مردم) قرار دادیم. و او و لوط را به سرزمینی که در آن برای ھا  آن پس
 ».ایم، نجات دادیم جھانیان برکت داده

َوذَا ﴿داشت و الله متعال او را از غرق شدن نجات داد: و یونس دست به دعا بر
نَت 

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
لَُ�ِٰت أ ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ� ٱلظُّ

َ
 ٱ�ُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

ٰلِِم�َ  ۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُ� فَٱۡستََجۡبَنا َ�ُۥ َوَ�َّۡيَ�ٰ  ٨٧ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ ِ�  ُۨه ِمَن ٱۡلَغّمِ
که خشمگین  و ذوالنون (= یونس) را (به یاد آور) ھنگامی« ]٨٨-٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٨ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

گیریم، پس (وقتی که  (از میان قومش) رفت، پس چنین پنداشت که ما ھرگز بر او تنگ نمی
روردگارا!) ھیچ معبودی بر حقی جز تو ھا ندا داد که: (پ در شکم ماھی فرو رفت) در تاریکی

گمان من از ستمکاران بودم. پس دعای او را اجابت کردیم و از اندوه  نیست، تو منزھی، بی
 ».دھیم نجاتش دادیم و اینگونه مؤمنان را نجات می

و موسی الله را به فریاد خواند و الله متعال او را از چنگ فرعون و قومش نجات داد: 

ۡ�َبُعوهُ ﴿
َ
ۡ�ِ�ِ�َ فَ� ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�ونَ  ٦٠م مُّ

َ
َٰٓءا ٱۡ�َۡمَعاِن قَاَل أ ا تََ� ۖٓ  ٦١فَلَمَّ قَاَل َ�َّ

ِن ٱۡ�ِب ّ�َِعَصاَك ٱۡ�َۡحَرۖ فَٱنَفلََق فََ�َن ُ�ُّ  ٦٢إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ َسَيۡهِدينِ 
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ

َ
فَأ

ۡودِ  ۡزلَۡفَنا َ�مَّ ٱ�َخرِ�نَ  ٦٣ٱۡلَعِظيمِ فِۡرٖق َكٱلطَّ
َ
ۡ�َعِ�َ  ٦٤َوأ

َ
ۥٓ أ َعُه �َۡيَنا ُموَ�ٰ َوَمن مَّ

َ
ُ�مَّ  ٦٥َوأ

ۡغَرۡ�َنا ٱ�َخرِ�نَ 
َ
(صبحگاھان به) ھنگام طلوع آفتاب به ھا  آن پس« ]٦٦-٦٠[الشعراء:  ﴾٦٦أ

گفتند: یقینًا ما (در شان پرداختند پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی  تعقیب
گمان پروردگارم با من  چنگال فرعونیان) گرفتار شدیم. (موسی) گفت: چنین نیست، بی

است، به زودی مرا ھدایت خواھد کرد؛ پس به موسی وحی کردیم: عصایت را به دریا بزن؛ 
آنگاه (دریا) شکافته شد، پس ھر بخشی (از آن) ھمچون کوه عظیمی شد. و دیگران (= 

و فرعونیان) را (نیز) به آنجا نزدیک ساختیم. و موسی و ھمراھانش را ھمگی نجات فرعون 
 ».دادیم. سپس دیگران را غرق کردیم

یابند مگر آنکه به   نجات نمیھا  آن ھای بزرگی ھستند که کسی از  ھا مصیبت  فتنه
که در حال غرق  درگاه پروردگارش دست به دعا بردارد دعایی از جنس دعای کسی

ۡلٖف ّمَِن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿شده است: 
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَٱۡستََجاَب لَُ�ۡم �

ُ إِ�َّ �ُۡ�َ  ٩ُمۡردِ�ِ�َ  ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِۦ قُلُو�ُُ�ۡمۚ َوَما ٱ�َّۡ�ُ إِ�َّ مِۡن ِعنِد َوَما َجَعلَُه ٱ�َّ



 ١٦٣٧    باب دهم: خالفت و امارت

 

َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ که از پروردگارتان  بیاد آورید) ھنگامی«( ]١٠-٩[األنفال:  ﴾١٠ٱ�َّ
خواستید، پس او (خواستۀ) شما را پذیرفت. (و فرمود:) من شما را با یک  (فریاد و) یاری می

کنم. و الله این (یاری و مدد) را تنھا برای  آیند، یاری می پی فرود می  ر از فرشتگان که پیاھزا
شادی و اطمینان قلب شما قرارداد وگرنه، پیروزی جز از طرف الله نیست، به راستی الله 

 ».پیروزمند حکیم است
ه الله ھا، بخشش ربانی و ھدایت الھی است ک  و ھدایت یافتن به حق در ھنگام فتنه

 را به دوستان مؤمن خود اختصاص داده است.  متعال آن

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ�َن  َۧ�َن ٱ�َّاُس أ َن ُمبَّ�ِ

نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡخَتلَ 
َ
ْ �ِيهِ� َوَما َوُمنِذرِ�َن َوأ ُفوا

 ِ ُ ٱ�َّ وتُوهُ مِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى ٱ�َّ
ُ
ِيَن أ يَن ٱۡخَتلََف �ِيهِ إِ�َّ ٱ�َّ

 ٰ ُ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ� ۡسَتقِي�ٍ َءاَمُنواْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِإِۡذنِهِۦۗ َوٱ�َّ  ﴾٢١٣ٖط مُّ
دھنده  آور و بیم در آغاز) مردم یک امت بودند، آنگاه الله پیامبران را مژده«( ]٢١٣[البقرة: 

برانگیخت و با آنان کتاب (آسمانی) را بحق نازل کرد، تا در میان مردم، در آنچه اختالف 
ھای  س از آنکه نشانهکه (کتاب) به آنان داده شده بود، پ داشتند، داوری کنند و تنھا کسانی

شان بود، در آن اختالف  رسیده بود، به خاطر  ستم و حسادتی که در میانھا  آن روشن به
کردند، پس الله به فرمان خویش کسانی را که ایمان آورده بودند؛ به آن حق و (حقیقتی) که 

 ».کند در آن اختالف داشتند، ھدایت کرد و الله ھرکس را بخواھد به راه راست ھدایت می
چون رسول الله برای نماز شب «گوید:   المؤمنین عایشه روایت است که می  از ام -١

اللُهمَّ رَبَّ َجرْبَاِ�يَل، َوِمياَكِ�يَل، «کرد:   شد، نمازش را با این دعا آغاز می  بیدار می
َهادَ  َغيِْب َوالشَّ

ْ
رِْض، اَعلَِم ال

َ ْ
َماَواِت َواأل اِ�يَل، فَاِطَر السَّ ُْ�ُم َ�ْ�َ ِعبَاِدَك ِ�يَما َو�رِْسَ

َ
نَْت حت

َ
ِة، أ

 
َ

َقِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َ�ْهِدي َمْن �ََشاُء إىِل
ْ
اَكنُوا ِ�يِه َ�ْتَِلُفوَن، اْهِدِ� لَِما اْختُِلَف ِ�يِه ِمَن احل

اٍط ُمْستَِقيمٍ  ی   بار الھا، ای پروردگار جبریل و میکائل و اسرافیل، آفریننده: «١»رِصَ
گاه به نھان و آشکار، تو در آنچه بندگانت در آن اختالف آسمان  و زمین، عالم و آ

کنند مرا به سوی حق   کنی، در آنچه با ھم اختالف می  قضاوت میھا  آن اند، میان  کرده
 ».کنی  ھدایت کن، براستی تو ھرکس را که بخواھی به راه راست ھدایت می

                                           
 ٧٧٠مسلم:  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٣٨

 

چون یاری خواستی، از الله یاری  بنابراین چون چیزی خواستی از الله بخواه و
بخشد و ھرکس او را به فریاد بخواند، اجابتش   بخواه؛ و ھرکس از الله بخواھد به او می

ِ ﴿کند:   کند و ھرکس به او توکل کند، او را کفایت می می ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�َ ٱ�َّ ٱ�َّ
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

الله کسی است که ھیچ معبودی (به حق) جز او « ]١٣: [التغابن ﴾١٣فَۡلَيَتَو�َّ
 ».نیست، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند

ا یھیچیک از شما چنین نگوید که: «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  
خواھی به من رحم کن؛ بلکه بطور قطع و یقین   الله اگر خواستی مرا ببخش، اگر می

 ١».تواند الله را مجبور کند  کس نمی ھیچبخواھد زیرا 

 ھا  پناه بردن به الله از فتنه -١٠
ھا   الله متعال پادشاه حقیقی است که آفرینش و حکم از آن اوست و فتنه

 ھا به الله پناه ببرد.  ھای بزرگی است لذا بر مؤمن واجب است که از شر فتنه  مصیبت
ھای ظاھر و پنھان به   از فتنه«له فرمود: از زید بن ثابت روایت است که رسول ال -١

 ٢».ھای آشکار و نھان  بریم از فتنه  الله پناه ببرید. گفتند: به الله پناه می
چون ھریک از شما در نماز «از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

ُعوُذ بَِك اللهُ «تشھد خواند، پس از آن باید از چھار چیز به الله پناه جوید و بگوید: 
َ
مَّ إِ�ِّ أ

، َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَْمِسيِح  َقرْبِ
ْ
ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب ال

الِ  جَّ ی زندگی   برم از عذاب دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه  پروردگارا، به تو پناه می»: «ادلَّ
 ٣».ی مسیح دجال  هو مرگ و از شر فتن

 ھا   دوری و فاصله گرفتند از فتنه -١١
تر و خشک با ھم سوخته  که در آنھا  ھایی مھلک گردید چنان  چون امت گرفتار فتنه

گیر شوند، در این شرایط برای مسلمان جایز   و نیک و بد ھردو آسیب دیده و دامن
 باید تا روشن شدن حق ازھا به ھر طریقی مشارکت داشته باشد بلکه   نیست در فتنه

 دوری نموده و با فرار و دوری از آن، خود را نجات دھد.ھا  آن

                                           
 باشد.  ؛ متن از بخاری می٢٦٧٩؛ مسلم: ٦٣٣٩متفق علیه؛ بخاری:  -١
 ٢٨٦٧مسلم:  -٢
  ٥٨٨مسلم:  -٣



 ١٦٣٩    باب دهم: خالفت و امارت

 

َٰي فَٱۡ�ُبُدونِ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ �ِ� َ�ِٰسَعةٞ فَإِ�َّ
َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ إِنَّ أ  ٥٦َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ

ای بندگان من که ایمان « ]٥٧-٥٦[العنکبوت:  ﴾٥٧ُ�ُّ َ�ۡفٖس ذَآ�َِقُة ٱلَۡموِۡت� ُ�مَّ إَِ�َۡنا تُرَۡجُعونَ 
گمان زمین من وسیع است، پس تنھا مرا عبادت کنید. ھرکسی چشنده مرگ  اید، بی آورده

 ».شوید است، سپس به سوی ما بازگردانده می
چون دو مسلمان (به قصد کشتن «از ابوبکره روایت است که رسول الله فرمود:  -٢

ھم قرار گیرند، (با یکدیگر بجنگند) ھردو در آتش خواھند بود. رویاروی    ھم) با شمشیر
گفته شد اینکه مجازات قاتل آتش است، امری واضح است، اما چرا مقتول در آتش 

 ١».خواھد بود؟ فرمود: او نیز قصد کشتن دوستش را داشته است
نزدیک است که بھتریِن «از ابوسعید خدری روایت است که رسول الله فرمود:  -٣

رود   ھا و مناطق نزول باران می ی کوه  به قلهھا  آن مال مسلمان گوسفندانی باشد که با
 ٢».ھا محفوظ نگه دارد  تا دینش را از خطر فتنه

ھایی خواھند بود که   بزودی فتنه«از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -٤
رود و آن که راه   که راه می بھتر از ایستاده، ایستاده بھتر از کسیھا  آن نشسته در

ھا برود، او را ھالک   کس به سراغ فتنه  دود؛ و ھر  رود بھتر از کسی است که می  می
  ٣».خواھد کرد. لذا ھرکسی پناھگاھی یافت، باید به آن پناه ببرد

از عامر بن سعد روایت است که: سعد بن ابی وقاص در میان شترانش بود.  -٥
برم به الله از   که سعد از دور او را دید گفت: پناه می ھنگامیپسرش عمر نزد وی آمد. 

شر این سوار؛ پسر وی از اسبش پیاده شد و به سعد گفت: شما در میان شتران و 
کنند؟ و   ای، حال آنکه مردم بر سر ُملک و پادشاھی با ھم مجادله می  گوسفندانت مانده

ی   که رسول الله فرمود: الله بندهی او زد و گفت: ساکت باش؛ شنیدم   سعد به سینه
 ٤».نیاز (از غیر الله) و مشغول به کار خویش را دوست دارد  پرھیزگار بی

 تری دارد: گیری در زمان فتنه در دو حالت تأکید بیش   گوشه
ھا باعث برگشتن وی از دینش   ترسد دینش به خطر بیفتد و فتنه  که می کسی -١

 شوند.

                                           
 ؛ متن از بخاری است.٢٨٨٨؛ مسلم: ٧٠٨٣متفق علیه؛ بخاری:   -١
 ٣٣٠٠بخاری:  -٢
 ٢٨٨٦مسلم:  -٣
 ٢٩٦٥مسلم:  -٤



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٤٠

 

ھا به وی روی   ترسد که مردم در فتنه  زیرک است و مینظر و   که صاحب کسی -٢
که از نیرو و قدرتی برخوردار است و از روی آوردن مردم به وی و  آورند و نیز کسی

 ترسد.   قدرتش می
را دارد، انکار منکر   که توان آن اصل و اساس فتنه، ابتال و آزمایش است و بر کسی

را یاری کند، مصیب و ماجور است و ھرکس باشد؛ بنابراین ھرکس اھل حق   واجب می
کار است. و اگر در تشخیص   گروھی را یاری دھد که راه و روش آن اشتباه است، گنه

 امور دچار مشکل باشد، راه اعتزال در پیش گیرد تا حقیقت بر وی روشن شود.
ز شود. و نی  ھا باعث حفظ دین و جان و آبرو و مال می  گیری در زمان فتنه  کناره 

ھای آن   ھا و خاموش شدن فتنه و شعله  باعث سالم ماندن مؤمن از آلوده شدن به فتنه
 شود.  می

یابد   شوند کاھش می  ھا دوری کنند، افرادی که بدان مبتال می  و ھرچه مردم از فتنه
تر آغشته به  گردد. و ھرچه مردم بیش  تر می ھای آن کم  تر شده و شعله و شر آن کم

یابد   ور شدن آتش آن شرکت داشته باشند، اھل فتنه افزایش می    ند و در شعلهھا شو  فتنه
 شود.  تر می  ی آن وسیع  و شر آن افزون گردیده و دامنه

ۡو ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡو إِۡصَ�ٰ�
َ
ۡجًرا  َمۡعُروٍف أ

َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤ�ِيهِ أ َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِنَِ�  ١١٤َعِظيٗما َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ٰ َونُۡصلِهِ  ِۦ َما تََو�َّ در بسیاری از « ]١١٥-١١٤[النساء:  ﴾١١٥ۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�انَُوّ�ِ

ای یا  ه به [دادِن] صدقهکسی کھای آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در گفتاِر]  رازگویی
اری پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دھد؛ و ھر کس برای رضایت الله چنین کند، به ک

پس از آنکه [راه حق و] ھدایت برایش  خواھیم داد. و ھر کس زودی پاداش بزرگی به وی 
روشن شد با پیامبر مخالفت کند و از راھی جز راه مؤمنان پیروی کند، او را به آنچه [برای 

کشانیم؛ و [حقا که دوزخ]  گذاریم و به دوزخ می خود برگزیده و از آن] پیروی کرده است وامی
 ».چه بد جایگاھی است!

ثِۡم ﴿فرماید:   ال میالله متع -٢ ْ َ�َ ٱۡ�ِ ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ َ�َ ٱلِۡ�ّ َوَ�َعاَونُوا
َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ اری و پرھیزگاری به کوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َّ



 ١٦٤١    باب دهم: خالفت و امارت

 

تردید،  ] بیزیرانید [کنشوید و از الله پروا  دیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھمکی
 ».یفر استک الله سخت

 ھا  عدم آرزوی مرگ به ھنگام فتنه -١٢
بھترین مردم مؤمنی است که عمرش طوالنی شده و عملش نیکو باشد. زیرا ھر 

شود که باعث تقرب وی به الله متعال خواھد بود و   روزه به اعمال نیک وی افزوده می
 گیرد.  درجات وی باالتر رفته و گناھانش مورد مغفرت قرار میاینگونه 





 

 

 

 

 

  :باب یازدهم
 دعوت به سوی الله

 گرفته است:  و در این بخش مباحث ذیل مورد بحث قرار 
 حکمت آفرینش انسان -١

 کامل بودن دین اسالم  -٢
 عام بودن دین اسالم -٣
 سوی اللهفضیلت دعوت به  -٤
 احکام دعوت به سوی الله -٥
 اصولی از دعوت انبیا و رسوالن -٦

َبَعِ�� ﴿فرماید:   الله تعالی می ۠ َوَمِن ٱ�َّ نَا
َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َ�َ ِۚ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعٓوا

َ
قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
َ
ِ َوَمآ � [ای پیامبر!] بگو: این راه من است، «: ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨وَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

که از من پیروی کردند (نیز  کنم، و کسانی من با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت می
 ».کنند) و الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم چنین می

 



 

 

 

 

 

 دعوت به سوی اللهکتاب 

 کامل بودن دین اسالم -١
 ھای جھان آفرینش سنت

ی آن بشر را گرامی داشته است، و به  اسالم دین کاملی است که الله به وسیله
این جھان را  أل یابد، پس الله ی اسالم، سعادت انسان در دنیا و آخرت تحقق می وسیله

بوجود آوردند و برای ھرمخلوقی در آن سنتی قرار داده که مطابق آن سنت حرکت 
یابد، پس برای ھرچیزی سنتی  ی آن سنت، ھدف الله تحقق می لهکند، و به وسی می

 آید: ی دستور الله تغییر و تبدیل در آن بوجود می وجود دارد که فقط به وسیله

ِ ٱُسنََّة ﴿ ِ ٱقَۡد َخلَۡت مِن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  لَِّ� ٱ �َّ  .]٢٣[الفتح:  ﴾٢٣َ�ۡبِديٗ�  �َّ

از پیش چنین بوده است و تو در سنت الله دگرگونی نخواھی این سنت اللھست که (
 فت).یا

ھا، و  پس خورشید، و ماه، وشب، و روز، و گیاھان، و حیوانات، و بادھا، و آب
چنین الله  کنند، و این ھا ھر کدام از یک سنتی پیروی می ستارگان، و دریاھا، و کوه

 فرماید: می

ۡمُس ٱَ� ﴿ ن تُۡدرَِك  لشَّ
َ
ٓ أ ُۡل ٱَوَ�  لَۡقَمرَ ٱيَ�َبِ� لََها � ٱَسابُِق  �َّ  فَلَكٖ  ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ

 .]٤٠[یس:  ﴾٤٠�َۡسَبُحونَ 

نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و ھرکدام در سپھری (
 ).شناورند

 ھای شرعی سنت
ست که به سنت و قانونی نیاز دارد که چنین موجودی از مخلوقات الھی ا انسان ھم

در تمام اموراتش مطابق آن حرکت نماید تا در دنیا و آخرت به سعادت برسد، و این 
شود، و  ی آن، او را گرامی داشته و از وی راضی می سنت، دینی است که الله به وسیله

نسان شود، و خوشبختی و بدبختی ا به غیر از دین، چیز دیگری از او پذیرفته نمی
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بستگی به تمسک و پیروی کردن، یا روی گردانی از آن دارد، و او در پذیرفتن و یا عدم 
 پذیرش آن مختار است.

 فرماید: الله بلند مرتبه می -١

ۡ�تَۡدنَا  ۡ�َقُّ ٱَوقُِل ﴿
َ
ٓ أ ۚ إِ�َّا ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡر ِمن رَّ

ْ بَِمآءٖ كَ  ْ ُ�َغاثُوا ۚ �ن �َۡسَتغِيُثوا ادُِ�َها َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ �َۡشوِي  لُۡمۡهلِ ٱلِل�َّ

ۚ ٱ اُب ٱبِۡئَس  لۡوُُجوهَ َ  .]٢٩[الکهف:  ﴾٢٩وََسآَءۡت ُمۡرَ�َفًقا ل�َّ

و ھرکه  بگو: این سخن حق از جانب پروردگار شماست ھرکه بخواھد ایمان بیاورد(
بخواھد کافر شود ما برای کافران آتشی که دود آن ھمه را در برمی گیرد، آماده 

ایم و چون به استغاثه آب خواھند از آبی چون مس گداخته که از حرارتش  کرده
 ی).دشان، چه آب بدی و چه آرامگاھی بدشود بخورانن ھا کباب می چھره

 فرماید: و الله بلندمرتبه می -٢

ْ ٱقُۡلَنا ﴿ ۖ ِمۡنَها َ�ِيعٗ  ۡهبُِطوا ا ا تِيَنَُّ�م فَإِمَّ
ۡ
 َخوٌۡف  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن ُهٗدى ّمِّ�ِ  يَأ

 .]٣٨[البقرة:  ﴾٣٨َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ 

ھا  آن تان آمد بر شوید، پس اگر از جانب من راھنمایی برایگفتیم: ھمه از بھشت فرو (
 ).شوند که از راھنمایی من پیروی کنند بیمی نخواھد بود و خود اندوھناک نمی

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ بُوا ْ َوَ�ذَّ ۡصَ�ُٰب َ�َفُروا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ ونَ  �َّارِ� ٱَ�ٰتَِنا  ﴾٣٩ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

 .]٣٩[البقرة: 

که کافر شوند و آیات الله را تکذیب کنند خود اھل جھنمند و جاودانه در آنجا  کسانی(
 د).خواھند بو

 برتری الله بر بشریت
ھا و زمین قرار دارد را در  که الله انسان را آفرید، آنچه که در آسمان و ھنگامی

ی وی فرستاد. و او سو ھا را نازل نمود، و پیامبران را به اختیار او قرار داد، و بر او کتاب
را از اسباب علم و معرفت مانند شنوایی و بینایی و عقل بھره مند ساخت، و او را به 

 عبادت الله یکتا که شریک ندارد مشرف گردانید:
 فرماید: الله بلندمرتبه می -١

نَّ ﴿
َ
ْ أ لَۡم تََرۡوا

َ
َ ٱ� ا ِ�  �َّ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَسخَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
ۡسَبَغ َعلَۡيُ�ۡم  ۡ�

َ
َوأ

ۗ َوِمَن  ۥنَِعَمهُ  ِ ٱَمن يَُ�ِٰدُل ِ�  �َّاِس ٱَ�ِٰهَرٗة َوَ�اِطَنٗة بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ� ُهٗدى َوَ�  �َّ
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نِ�ٖ   .]٢٠[لقمان:  ﴾٢٠كَِ�ٰٖب مُّ

ھا و آنچه را که در زمین است مسخر شما  اید که الله آنچه را که در آسمان  ندانسته آیا(
تمام کرده است و برخی از مردم ھای ظاھر و باطن خود را بر شما  نعمتساخته و 

باره الله بی[آنکه] دانش و رھنمود و کتابی روشن [داشته باشند] به مجادله در
  ).خیزند برمی

 فرماید: و الله بلندمرتبه می -٢

ُ ٱوَ ﴿ َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  �َّ مَّ
ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
ۡمعَ ٱا وََجَعَل لَُ�ُم  ٔٗ أ  لسَّ

بَۡ�ٰرَ ٱوَ 
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 .]٧٨[النحل:  ﴾٧٨لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  َدةَ  ِٔۡ�

دانستید بیرون آورد و برای و الله شما را از شکم مادرانتان در حالی که چیزی نمی(
 ).ھا قرارداد باشد که سپاسگزاری کنید ھا و دل شما گوش و چشم

 فرماید: میو الله بلندمرتبه  -٣

ِن ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجتَنُِبوا ۡن  ل�َّ فَِمۡنُهم مَّ
ُ ٱَهَدى  ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة �ِض ٱفَِسُ�واْ ِ�  لضَّ

َ
ْ ٱفَ  ۡ� َكۡيَف َ�َن  نُظُروا

 .]٣٦[النحل:  ﴾٣٦�ِ�َ لُۡمَكذِّ ٱَ�ٰقَِبُة 

ای برانگیختیم [تا بگوید] الله را عبادت کنید و در حقیقت در میان ھر امتی فرستاده(
ھدایت کرده و ] و از طاغوت [=فریبگر] بپرھیزید پس از ایشان کسی است که الله [او را

نید از ایشان کسی است که گمراھی بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببی
 ).کنندگان چگونه بوده است فرجام تکذیب

 ترین نعمت بزرگ
 ھای زیادی به بندگانش که قابل شمارش نیستند بر الله با عنایت نمودن نعمت

ھا، نعمت آفرینش، و نعمت کمک کردن  ترین این نعمت منت نھاده است. از مھمھا  آن
ترین نعمتی است که  بزرگھا، نعمت اسالم  و نعمت ھدایت است. و از میان تمام نعمت

 ھا فرستاده است. سوی تمام انسان را به ج ی آن محمد الله به وسیله
 و دین اسالم، دین کامل و جامع و دایمی است.

گردد: عبادت کردن و توحید و  ی انسان با پروردگارش با امور ذیل تنظیم می رابطه
سوی او در تمام امور، خوف و ترس داشتن از او، و توکل  شکرگزاریش، و توجه کردن به

سوی او، و  کردن بر او، و ذلیل شدن و محبت داشتن فقط برای او، و نزدیک شدن به
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گرداند و پیمودن  نمودن آنچه که او را راضی میدرخواست کمک کردن از او، و طلب 
شود و چگونگی نجات یافتن از غضب و خشم و  ھایی که به بھشت او منتھی می راه

 مجازاتش.
شود: اطاعت  با رعایت کردن موارد ذیل برقرار می ج ی انسان با رسول و رابطه

ده چه که آور، و تصدیق کردن آنج کردن و محبت ورزیدن و پیروی نمودن از پیامبر
 تشریع نموده است، الله عبادت شود. ج که پیامبر چنان است و اقتدا کردن به آن، و آن

ی انسان با دیگران مانند مادر، و پدر، و ھمسر، و فرزندان، و خویشاوندان، و  و رابطه
ھا، و دانشمند و نادان، و مسلمان و کافر، و حاکم و محکوم و غیره نیز تنظیم  ھمسایه

گردد: کسب حالل،  . و معامالت مالی انسان با رعایت کردن امور ذیل منظم میشود می
و دوری کردن از فریب و حیله، در خرید و فروش سخاوت داشتن، و انفاق کردن در 
امور خیر، و جستجو کردن صدق و راستی، و اجتناب کردن از ربا و دروغ، و کیفیت 

 آن.توزیع صدقات، و تقسیم نمودن میراث و مانند 
و اسالم زندگی خانوادگی انسان و تربیت نمودن فرزندان، و حفاظت خانواده از 

نیازی و فقر،  نماید، و زندگی مرد و زن در حالت شادی و سختی، بی فساد را تنظیم می
 شود.  سالمتی و بیماری، امنیت و ترس، و در حالت سفر و حضر منظم می

حبت و دشمنی داشتن به خاطر  الله تنظیم ھا را بر پل استوار م و اسالم سایر رابطه
کند، و به مکارم اخالق و صفات زیبا مانند کرم، بخشش، حیاء و پاکدامنی، راستی و  می

 دھد. دعوت میھا  آن نیکی، عدل و احسان و رحمت و شفقت و مانند
و اسالم از ھربدی و فساد و ظلم و طغیان، مانند شرک به الله، قتل ناحق، زنا و 

تکبر، دزدی، غیبت، خوردن مال مردم به ناحق، ربا و شراب و سحر و ریاء و دروغ، 
 کند. نھی میھا  آن مانند

نماید و آن بستگی به زندگی او در  و بعد از آن زندگی انسان در آخرت را تنظیم می
شود و با رؤیت  که ایمان و اعمال صالح داشته باشد وارد بھشت می دنیا دارد، پس کسی

 شود که ھیچ چشمی ھایی بھره مند می شود، و از نعمت خوشبخت میپروردگارش 
را ندیده است و ھیچ گوشی نشنیده و بر قلب و ذھن ھیچ شخصی خطور نکرده ھا  آن

که با کفر و نافرمانی وارد  ماند، اما کسی است، برای ھمیشه در آن بھشت جاویدان می
ماند، اما فرد  در آن میرود، کافر برای ھمیشه  جھان آخرت شود، داخل آتش می



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٤٨

 

شود یا اینکه الله او را مورد مغفرت  ی گناھانش در آن عذاب داده می کار به اندازه گناه
 دھد. قرار می

 فرماید: الله بلند مرتبه می -١

مُ ٱوَ  لَۡمۡيَتةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿ ُم  �َّ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ۡ
ُ
ِ ٱَوَمآ أ  لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ

َ�َل  �َِّطيَحةُ ٱوَ  لُۡمَ�َّدِيَةُ ٱوَ  لَۡمۡوقُوذَةُ ٱوَ 
َ
ٓ أ ُبعُ ٱَوَما ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  لسَّ إِ�َّ َما َذكَّ

َ  �ُُّصبِ ٱ ن �
َ
ْ َوأ ِ  ۡسَتۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ٱب

َ
�ۡ  ۗ ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱَ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق ْ ِمن  �َّ َ�َفُروا

ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ ۡخَشۡوِن� ٱَشوُۡهۡم وَ دِينُِ�ۡم فََ� َ�ۡ 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ َ�َمِن  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ  ۡضُطرَّ ٱدِيٗنا
ثٖۡ� فَإِنَّ  ِ َ ٱُمَتَجانِٖف ّ�ِ  .]٣[المائدة:  ﴾٣َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

خوک و آنچه به نام غیر الله کشته  شده است مردار و خون و گوشت بر شما حرام(
شده باشد و [حیوان حالل گوشت] خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به 
ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [که زنده دریافته و 

نیز] قسمت کردن شما [خود] سر ببرید و [ھمچنین] آنچه برای بتان سربریده شده و 
نافرمانی [الله]ست امروز کسانی ] یزی را] به وسیله تیرھای قرعه این [کارھا ھمه[چ

اند پس از ایشان مترسید و   اند از [کارشکنی در] دین شما نومید گردیده  که کافر شده
خود را بر شما تمام گردانیدم و  از من بترسید امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت

آنکه به  عنوان] آیینی برگزیدم و ھرکس دچار گرسنگی شود بی اسالم را برای شما [به
گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بی تردید الله آمرزنده مھربان 

 ).است
 فرماید: والله بلند مرتبه می -٢

ُ ٱلََقۡد َمنَّ ﴿ نُفسِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
ْ َعلَۡيِهۡم إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ ِهۡم َ�ۡتلُوا

ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَو�َُزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦَءاَ�ٰتِهِ  �ن َ�نُوا
بِ�ٍ   .]١٦٤[آل عمران:  ﴾١٦٤مُّ

به یقین الله بر مؤمنان منت نھاد [که] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت (
بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد  تا آیات خود را

 ).قطعا پیش از آن در گمراھی آشکاری بودند
 فرماید: و الله بلند مرتبه می -٣



 ١٦٤٩    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ۡهَل ﴿
َ
أ ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ِ ٱَو�َۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ بِ�ٞ  �َّ  .]١٥[المائدة:  ﴾١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ

سوی شما آمده است که بسیاری از چیزھایی از کتاب  ای اھل کتاب پیامبر ما به(
کند و از بسیاری داشتید برای شما بیان می[آسمانی خود] را که پوشیده می

گذرد قطعا برای شما از جانب الله روشنایی و کتابی روشنگر [خطاھای شما] درمی
 ).آمده است

ُ ٱَ�ۡهِدي بِهِ ﴿ َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ِٰت ٱَوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
ۡسَتقِي�ٖ  ۦ�ِإِۡذنِهِ   .]١٦[المائدة:  ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

ھای سالمت   الله ھرکه را از خشنودی او پیروی کند به وسیله آن [کتاب] به راه(
برد سوی روشنایی بیرون می ھا به شود و به توفیق خویش آنان را از تاریکیرھنمون می

 ).کندو به راھی راست ھدایتشان می
 فرماید: و الله بلند مرتبه می -٤

ِۚ ٱتِۡلَك ُحُدوُد ﴿ َ ٱَوَمن يُِطِع  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱيُۡدِخۡلُه َج�َّ
َ
�ۡ 

 .]١٣[النساء:  ﴾١٣لَۡعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك 

ھایی  اینھا احکام الھی است و ھرکس از الله و پیامبر او اطاعت کند وی را به باغ(
اند و این ھمان کامیابی   ان است در آن جاودانهدرآورد که از زیر [درختان] آن نھرھا رو

 ).بزرگ است

َ ٱَوَمن َ�ۡعِص ﴿ ا �ِيَها َوَ�ُ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َعَذاٞب  ۥيُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ
ِه�ٞ   .]١٤[النساء:  ﴾١٤مُّ

نماید وی را در و ھرکس از الله و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز (
 ).آور استآتشی درآورد که ھمواره در آن خواھد بود و برای او عذابی خفت

و این دین آنجایی که شب و روز وجود دارد خواھد رسید، سپس مانند ابتدای 
 شود. شروعش غریب می

بدرستی که الله زمین را برایم «کند که فرمود:  روایت می ج از رسول س ثوبان -١
ھای آن را مشاھده کردم بدرستی که پادشاھی  ھا و مغرب ی مشرق جمع کرد پس ھمه

 .١»ی امت من، تا جایی که زمین برایم جمع شد، خواھد رسید و سیطره

                                           
 .)١٨٨٩مسلم حدیث شماره ( -١
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این دین تا مکانی «شنیدم که فرمود:  ج گوید که از رسول می س وتمیم داری -٢
ی مویی باقی  ی سنگی یا گلی و خانه رسد، خواھد رسید و ھیچ خانه که شب و روز می

ی عزت دادن به  ماند مگر اینکه الله این دین را به آنجا داخل خواھد کرد، به وسیله نمی
آن اسالم را  ی فرد عزیزی یا ذلیل و خوار کردن شخص ذلیلی، عزتی که الله به وسیله

 .١»سازد ی آن کفر را خوار و ذلیل می گرداند و ذلتی که الله به وسیله عزیز می
بدرستی که اسالم با «نماید که فرمود:  روایت می ج از رسول س و این عمر -٣

غربت شروع شد و دوباره به حالت اول (غربت) برمی گردد، و بین دو مسجد (مکه و 
 .٢»شود که مار در سوراخش جمع می شود ھمانطوری مدینه) جمع می

ذکر شده است. گفته شد: غرباء چه  »كام بدأ: فطوبا للغرباء«و در لفظ أحمد بعد از 
 ».ھای قبائل رانده شده«کسانی ھستند؟ فرمود: 

 راه نجات و رستگاری
الله دین را برای ما کامل نمود و نعمتش را بر ما تمام کرد و راضی شد که اسالم 

شود و روز قیامت وارد  که آن را قبول نمود در دنیا خوشبخت می د. کسیدین ما باش
شود و روز قیامت وارد  که از آن روی گرداند در دنیا بدبخت می شود، و کسی بھشت می

 کند. گردد، و الله از ھیچ شخصی به غیر از اسالم، دینی راقبول نمی آتش می
 فرماید: الله بلند مرتبه می -١

مُ ٱوَ  لَۡمۡيَتةُ ٱۡيُ�ُم ُحّرَِمۡت َعلَ ﴿ ُم  �َّ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ۡ
ُ
ِ ٱَوَمآ أ  لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ

َ�َل  �َِّطيَحةُ ٱوَ  لُۡمَ�َّدِيَةُ ٱوَ  لَۡمۡوقُوذَةُ ٱوَ 
َ
ٓ أ ُبعُ ٱَوَما ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  لسَّ إِ�َّ َما َذكَّ

َ  �ُُّصبِ ٱ ن �
َ
ْ َوأ ِ  ۡسَتۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ٱب

َ
�ۡ  ۗ ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱَ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق ْ ِمن  �َّ َ�َفُروا

ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ ۡخَشۡوِن� ٱدِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ َ�َمِن  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٍة َ�ۡ�َ ِ� َ�َۡمَص  ۡضُطرَّ ٱدِيٗنا
ثٖۡ� فَإِنَّ  ِ َ ٱُمَتَجانِٖف ّ�ِ  .]٣[المائدة:  ﴾٣َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

                                           
سلسله ) و ٨٣٢٦) و حدیث لفظ احمد است. و حاکم شماره (١٧٠٨٢أحمد شماره ( -صحیح -١

 .)٣صحیحه شماره (
گوید: اسنادش  ) وأرنووط می٣٧٨٤) و حدیث لفظ مسلم است وأحمد (١٤٦مسلم شماره ( -٢

 صحیح است.
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خوک و آنچه به نام غیر الله کشته  بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت(
شده باشد و [حیوان حالل گوشت] خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به 

آن خورده باشد مگر آنچه را [که زنده دریافته و ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از 
نیز] قسمت کردن شما ]خود] سر ببرید و [ھمچنین] آنچه برای بتان سربریده شده و 

نافرمانی [الله]ست امروز کسانی ] [چیزی را] به وسیله تیرھای قرعه این [کارھا ھمه
س از ایشان مترسید و اند پ  اند از [کارشکنی در] دین شما نومید گردیده  که کافر شده

خود را بر شما تمام گردانیدم و  از من بترسید امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت
آنکه به  اسالم را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم و ھرکس دچار گرسنگی شود بی

گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بی تردید الله آمرزنده مھربان 
 ).ستا

 فرماید:  و الله بلند مرتبه می -٢

 ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿
 .]٨٥[آل عمران: 

و ھرکه جز اسالم دینی [دیگر] جوید ھرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از (
 یوسف).زیانکاران است 

سوگند به ذاتی که جان «کند که فرمود:  روایت می ج و ابوھریره از رسول -٣
محمد در دست اوست، ھرکس از این امت، چه یھودی و چه نصرانی، خبر مرا بشنود و 

 .١»بدون ایمان آوردن به رسالت من، بمیرد از جھنمیان است

 حکمت خلقت انسان -٢
قدرت و عملش آفریده است، و ھمه چیز در آن الله متعال این جھان را برای تکمیل 

تر  دھند و اگر انسان این امر را بشناسد بر عبادت الله متعال بیش تسبیح او را انجام می
 شود. باشد و این ھمان مراد الله است که محقق می عامل می

 فرماید: الله بلند مرتبه می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ �ِض ٱَخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  �َّ
َ
ُل  ۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ٱِمۡثلَُهنَّ

َ
بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُموٓاْ  ۡ�

نَّ 
َ
َ ٱأ نَّ  �َّ

َ
ءٖ قَِديرٞ َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ ٍء ِعلَۡمۢ� �َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
 .]١٢[الطالق:  ﴾١٢قَۡد أ

                                           
 .)١٥٣مسلم ( -١
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ا و ھ زمین بیافرید فرمان او میان آسمانھا  آن که ھفت آسمان و ھمانند اللھست آن(
زمین جاری است تا بدانید که الله بر ھرچیز قادر است و به علم بر ھمه چیز احاطه 

 ).دارد
ھا را برای عبادت خودش، بدون شریک آفریده است، آنطور  الله متعال انسان و جن

 فرماید: که می

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ

 ).و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا عبادت کنندو جن (

ن ُ�ۡطعُِمونِ ﴿
َ
رِ�ُد أ

ُ
رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

ُ
 .]٥٧[الذاریات:  ﴾٥٧َمآ أ

 ).دھند کخواھم که مرا خوراخواھم و نمیاز آنان ھیچ روزیی نمی(

 گذراند ھا را می که انسان آن ھایی مراحل و زمان
ھا و احوالی قرار داده  ھا و مکان ھا و زمان آفریده است و برای او مرحلهالله انسان را 

 یابد. کند و به بھشت یا جھنم خاتمه می عبور میھا  آن است که از
 و این مراحل عبارتند از:

نماید و در آن  ای است که انسان از آن عبور می این نخستین مرحله شکم مادر: -١
باشد و الله در این  تر یا کمتر می ) ماه بیش٩شود، و سکونتش در آنجا نه ( ساکن می

ھا، با قدرت و علم و حکمت خویش، آنچه که او نیاز دارد از جمله غذا و  تاریکی
ماید، و او در این مرحله مکلف نیست، ن نوشیدنی و سکونت و پناھگاه، برایش آماده می

باشد: تکمیل اعضاء و جوارح، بعد از اینکه  و به خاطر  دو دلیل در آنجا موجود می
 نماید. سوی دنیا خارج می خلقت ظاھر و باطنش کامل شد او را به

از شکم مادر وسیع تر، و اقامت کردن در آن نیز از شکم مادر ی دنیا:  خانه -٢
کند، و  چه را که انسان در این دنیا به آن نیاز دارد، الله برایش آماده میتر است، آن بیش

سویش ارسال  سازد و پیامبران را به او را از عقل، شنوایی و بینایی بھره مند می
نماید و از  کند، و او را به اطاعت خویش امر می ھا را برایش نازل می نماید، و کتاب می

ی بھشت،  کند، و در مقابل اطاعت کردن به او وعده معصیت و نافرمانی خویش نھی می
دھد، و حکمت از وجود انسان در این دنیا به  ی جھنم می و در برابر نافرمانی وعده

ھا  آن خاطر  دو دلیل است: تکمیل ایمان به الله، و کامل نمودن اعمال صالحی که الله
ای که در  خانه سوی را سبب داخل شدن بھشت قرار داده است، سپس با عملش به

 شود. پیش دارد خارج می
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ھای آخرت است، انسان در آن باقی  نخستین منزل از منزل ی برزخ در قبر: خانه -٣
ماند تا اینکه مرگ تمام مخلوقات به پایان رسد و قیامت شروع شود، و اقامت کردن  می

تر از خانه  تر و کامل تر از اقامت در دنیا است، و آرامش یا سختی آن بیش در آن بیش
ھای بھشت و یا گودالی از  دنیا است که به عملش بستگی دارد، قبر یا باغی از باغ

ی  شود سپس از آنجا به خانه ھای جھنم است، جزاء دادن در آن شروع می گودال
 یابد. ھمیشگی که بھشت یا جھنم است انتقال می

ن از تمام اقامت در آن برای ھمیشه وجود دارد و مؤمنا ی آخرت: خانه -٤
ھای خویش بطور  ھا و خواھش ی خواسته شوند و به ھمه ھای آن بھره مند می نعمت

که در دنیا آنچه را که الله دوست دارد از ایمان و اخالق و  یابند، کسی کامل دست می
کند، از  ھای او را کامل می اعمال را کامل نماید، در روز قیامت نیز الله خواسته

نشنیده و در قلب ھا  آن را ندیده، و ھیچ گوشی در موردھا  آن چیزھایی که ھیچ چشمی
 و ذھن ھیچ شخصی نیز خطور نکرده است.

اما اگر ایمان و عمل صالحی با خویش نیاورده است پس جزایش جھنم است و برای 
 ھمیشه در آنجا باقی خواھد ماند.

 کمال نعمت قلب
ایر موجودات برتری داده، و برای الله انسان را به بھترین روش آفریده و او را بر س

ھر عضو از اعضای انسان، کمالی قرار داده که اگر حاصل نشود، پس آن در پریشانی و 
برد، کمال چشم را در بینایی، و کمال گوش را در شنوایی و  اضطراب و درد بسر می

 سلبھا  آن کمال زبان را در سخن گفتن قرار داده است، اگر کمال این اعضای قوی از
 آید. شود، درد و نقصان و کمبودی بوجود می

چنین الله کمال قلب و نعمت و شادی و لذت و آرامش آن را در شناخت و  و ھم
سوی او، و عمل کردن به آنچه که سبب  محبت و الفت پروردگارش، و عالقه داشتن به

 شود قرار داده است. رضایت باری تعالی می
تر  داشتند، عذاب و اضطراب در آن قلب بیشدر قلبی وجود نھا  آن که پس ھنگامی

شود که نور ندارد و گوشی که فاقد شنوایی است و قلب سالم حق را  از چشمی می
 کند. بیند ھمانطوری که چشم، خورشید را مشاھده می می
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 فقه دنیا و آخرت
الله برای چیزی زینت و ھدفی قرار داده است، پس گیاھان دارای زینت ھستند که 

ھا و ثمر آن ھستند، و  باشند، ولی مقصد آن، دانه ھا می ھا و گل ھا و برگ هشامل شاخ
چنین  لباس نیز برای زینت و زیبایی است ولی ھدف از آن، پوشیدن عورت است، ھم

دنیا و آنچه که در آن وجود دارند دارای زینت ھستند، ولی ھدف از آن، ایمان و انجام 
 اعمال صالح است.

مقصد و ھدف آخرت است، و ھرچیزی که مقصد را فراموش دنیا زینت است ولی 
 کند به زینت تعلق دارد.
ھا و  شدند، ولی اھل دنیا به زیبایی شان به مقاصد مشغول می و پیامبران و پیروان

ی نیاز  شوند، و الله به ما امر فرمود که از دنیا به اندازه بازی و سرگرمی مشغول می
 ان خویش برای آخرت عمل نمائیم.ی تو استفاده کنیم و به اندازه

ھا با مقصد که عبادت الله یکتا و اطاعت کردن  که در دنیا اشیاء و زیبایی و ھنگامی
از آن و رسولش است تعارض داشته باشند، عبادت و اطاعت کردن الله و پیروی نمودن 
از رسولش و جھاد کردن در راه او و نشر دینش را که مورد محبت اوست را بر 

 نمائیم. زی تقدیم میھرچی
 فرماید: الله بلند مرتبه می

�ِض ٱإِنَّا َجَعۡلَنا َما َ�َ ﴿
َ
ۡحَسُن َ�َمٗ�  ۡ�

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم �  .]٧[الکهف:  ﴾٧زِ�َنٗة ل

در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم (
 ).ایشان نیکوکارترندکه کدام یک از 

 فرماید: و الله بلند مرتبه می

ْ ٱ﴿ �ََّما  ۡعلَُمٓوا
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱ� ۢ بَۡيَنُ�ۡم َوتََ�اثُٞر ِ�  �ُّ لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِ�َنةٞ َوَ�َفاُخُر

ۡمَ�ٰلِ ٱ
َ
ۡوَ�ٰدِ� ٱوَ  ۡ�

َ
ۡعَجَب  ۡ�

َ
ارَ ٱَكَمَثِل َ�ۡيٍث أ � ُ�مَّ ُ�مَّ يَهِيُج َ�َ�َ  ۥَ�َباتُهُ  لُۡكفَّ ٮُٰه ُمۡصَفّرٗ

ۖ َوِ�  ٞ ّمَِن �ٱيَُ�وُن ُحَ�ٰٗما ِ ٱِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد َوَمۡغفَِرة  ۡ�ََيٰوةُ ٱَورِۡضَ�ٰٞنۚ َوَما  �َّ
ٓ ٱ ۡ�َيا  .]٢٠[الحدید:  ﴾٢٠ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ

بدانید که زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی شما به (
جویی در اموال و فرزندان است [مث ل آنھا] چون مث ل بارانی است  یکدیگر و فزون

که کشاورزان را رستنی آن [باران] به شگفتی اندازد سپس [آن کشت] خشک شود و 
[دنیا پرستان را] عذابی سخت است و آن را زرد بینی آنگاه خاشاک شود و در آخرت 
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ی فریبنده [مؤمنان را] از جانب الله آمرزش و خشنودی است و زندگانی دنیا جز کاال
 ).نیست

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها َكَعۡرِض ﴿ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َمآءِ ٱَسابُِقٓوا �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت  ۡ� ِعدَّ

ُ
أ

 ِ  ب
ْ ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱلِ�َّ ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل  ۦۚ َورُُسلِهِ  �َّ ۚ وَ  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء  لَۡفۡضلِ ٱُذو  �َّ

 .]٢١[الحدید:  ﴾٢١ۡلَعِظيمِ ٱ

برای رسیدن] به آمرزشی از پروردگارتان و بھشتی که پھنایش چون پھنای آسمان و ([
اند بر   آورده زمین است [و] برای کسانی آماده شده که به الله و پیامبرانش ایمان
دھد و الله را یکدیگر سبقت جویید این فضل اللھست که به ھرکس بخواھد آن را می

 ).بخشی بزرگ است فزون
 فرماید: و الله بلند مرتبه می

ۡمَ�ٌٰل ﴿
َ
ۡزَ�ُٰجُ�ۡم وََعِشَ�تُُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم �ۡخَ�ٰنُُ�ۡم َوأ

َ
قُۡل إِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َحبَّ إَِ�ُۡ�م ّمَِن  ُموَهاۡ�َ�َۡ�تُ ٱ
َ
ِ ٱَوتَِ�َٰرةٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َهآ أ َّ� 

ْ  ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱوَ  ۦۗ بِأ  لَۡقوۡمَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ

 .]٢٤[التوبة:  ﴾٢٤ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ

اید و   بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد آورده(
تجارتی که از کسادش بیمناکید و سراھایی را که خوش می دارید نزد شما از الله و 

تر است پس منتظر باشید تا الله فرمانش را   داشتنی پیامبرش و جھاد در راه وی دوست
 ).کنده گروه فاسقان را راھنمایی نمی[به اجرا در]آورد و الل

 ارزش دنیا به نسبت آخرت
الله و رسولش ارزش و مقام دنیا را به نسبت آخرت، بصورت شفاف و کامل چنین 

 بیان نمودند:
 فرماید: ارزش ذاتی دنیا: الله پاک و منزه چنین می -١

﴿ ِ ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَوَما َ�ِٰذه ۡ�َيا ارَ ٱ�نَّ إِ�َّ لَۡهوٞ َولَعِٞبۚ  �ُّ لَۡو َ�نُواْ  ۡ�ََيَوانُۚ ٱلَِ�َ  �ِخَرةَ ٱ �َّ
 .]٦٤[العنکبوت:  ﴾٦٤َ�ۡعلَُمونَ 

این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی ھمانا [در] سرای (
 ).دانستندآخرت است ای کاش می

 رماید:ف ارزش دنیا از جھت زمان: الله پاک و منزه چنین آن را بیان می -٢
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما لَُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَُ�ُم  �َّ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا إَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ �َّ

�ِض� ٱ
َ
�ۡ  ِ رَِضيُتم ب

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ِ� ٱِمَن  �ُّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع  �ِخَرة إِ�َّ  �ِخَرةِ ٱِ�  �ُّ

 .]٣٨[التوبة:  ﴾٣٨قَلِيٌل 

شود در اید شما را چه شده است که چون به شما گفته می  ای کسانی که ایمان آورده(
دھید آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش شوید کندی به خرج می راه الله بسیج

 ).اید متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست  کرده

اگر «فرماید:  چنین آن را بیان می ج رسول ارزش و مقام دنیا از جھت وزن: -٣
ای ارزش داشت، به ھیچ کافری از آن آب نوشیدنی  ی بال پشه دنیا نزد الله به اندازه

 .١»داد نمی
سوگند به الله! «فرماید:  چنین بیان می ج ارزش دنیا از جھت پیمودن: رسول -٤

ارزش دنیا در مقابل آخرت این قدر است که یکی از شما این انگشت خویش را (و به 
 .٢»سبابه اشاره کرد) در دریا فرو برد پس بنگرد چطور برمی گردد

در «فرماید:  آن را چنین بیان می ج ارزش دنیا از جھت مساحت: رسول -٥
 .٣»از دنیا و آنچه که در آن قرار دارد، است بھشت، جای شالق بھتر

ی مرداری که گوشھای  از کنار بزغاله ج ارزش دنیا از جھت درھم: رسول -٦
چه کسی از شما «کوچکی داشت عبور کرد، گوش بزغاله را گرفت و برداشت و فرمود:

صحابه عرض کردند: ما دوست نداریم که » دوست دارد که این را به یک درھم بخرد؟
آیا تمایل دارید که «فرمود: ج کنیم؟ رسول الله تی آن را مجانی برداریم، چکارش میح

بود، معیوب بود، زیرا  صحابه گفتند: سوگند به الله، اگر زنده می» از شما باشد؟
 ج گوشھایش بسیار کوچک است. االن که مرده چگونه به آن تمایل داریم؟ پیامبر

 .٤»تر از ارزش این نزد شماست نزد الله متعال کمسوگند به الله، ارزش دنیا «فرمود: 

                                           
 .)٢٣٢٠صحیح، ترمذی شماره ( -١
 .)٢٨٥٨مسلم ( -٢
 .)٣٢٥٠بخاری ( -٣
 .)٢٩٥٧مسلم شماره ( -٤
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 اصل خوشبختی و بدبختی
سعادت و بدبختی انسان را بر اساس ایمان و اعمال صالح یا کفر و اعمال  أل الله

 شود. بدی قرار داده است که انسان مرتکب آن می
ام که ایمان بیاورد و اعمال صالحی را که الله و رسولش امر فرمود را انج پس کسی

شود و سپس ھنگام مرگ فرشتگان آنچه که باعث شادی او  دھد، در دنیا خوشبخت می
گردد، سپس  دھند و این سبب افزایش خوشبختی او می شود به وی بشارت می می

یابد، سپس ھنگام حشر و بعد از  شود سعادت او افزایش می که داخل قبر می ھنگامی
 شود. ت زمانی است که وارد بھشت مییابد و اوج سعاد آن نیز سعادتش افزایش می

چنین است،  که انسان کفر ورزد و اعمال زشت مرتکب شود نیز این و ھنگامی
شوند، و ھنگام مرگ و در قبر  شود و احوالش نیز در این دنیا بد می بدبخت محسوب می

یابد و اوج بدبختی زمانی است که وارد آتش و  و ھنگام حشر بدبختی او افزایش می
 شود. میجھنم 

که در دنیا اعمال متنوعی که مورد رضایت الله است را انجام دھد بر حسب  کسی
ھای گوناگونی بھره مند  اعمال زیادی که مرتکب شده است، در بھشت نیز از نعمت

 خواھد شد.
ھای زشت را مرتکب شود بر حسب اعمال زیادی  که در این دنیا انواع عمل و کسی

 رسند. ھا و دردھا در جھنم به او می عذاب که انجام داده است، اقسام
 فرماید: الله بلند مرتبه می -١

نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤمِٞن فَلَُنۡحيِيَنَّهُ ﴿
ُ
ۡو أ

َ
َحَيٰوٗة َطّيِبَٗةۖ  ۥَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن ذََكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 .]٩٧[النحل:  ﴾٩٧َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ

ای ھرکس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگی پاکیزه(
دادند پاداش خواھیم حیات [حقیقی] بخشیم و مسلما به آنان بھتر از آنچه انجام می

 ).داد

 فرماید: و الله بلند مرتبه می -٢

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ ﴿
َ
 لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥهُ َمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ  ۥَوَمۡن أ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]١٢٤[طه:  ﴾١٢٤أ

و ھرکس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ [و سختی] خواھد داشت و (
 ).کنیمروز رستاخیز او را نابینا محشور می
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ۡ�ََف َولَۡم يُۡؤِمۢن �﴿
َ
َشدُّ  ةِ �ِخرَ ٱَولََعَذاُب  ۦۚ َ�ِٰت َرّ�ِهِ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي َمۡن أ

َ
أ

 ٰٓ�َ�ۡ
َ
 .]١٢٧[طه:  ﴾١٢٧َو�

سزا  ھای پروردگارش نگرویده استو این گونه ھرکه را به افراط گراییده و به نشانه(
 ).تر و پایدارتر است  دھیم و قطعا شکنجه آخرت سختمی
رساند  ی چیزی که به او می لهیرساند ترک نماید به وس که آنچه را به او نفع می کسی

 گیرد: و آزمایش قرار می مورد امتحان
سنت الله چنین است که ھر شخصی آنچه که امکان نفع برایش دارد را ترک نماید 

گیرد و از اولی محروم  با چیزی که برایش ضرر دارد مورد امتحان و آزمایش قرار می
 گردد. می

ھا روی  که مشرکان از عبادت الله بخشنده دوری نمودند و به عبادت بت ھنگامی
د و زمانی که از روی تکبر از پیامبران تبعیت و پیروی نکردند، به فرمانبرداری از آوردن

که  که کتب آسمانی ھر آنچه که باعث تباھی عقل و دین است، پرداختند و ھنگامی
ترین  اند را ترک کردند، به پیروی و تبعیت کردن از پست برای ھدایت بشریت نازل شده

که انفاق مال ھایشان را  ل بسیار ضرر دارد، و ھنگامیھا روی آوردند که برای عق کتاب
در راه الله بخشنده ترک کردند، مال ھایشان را به خاطر  تبعیت از ھواھای نفسانی و 

 شیطانی خرج کردند.
ھای نفسانی را ترک  ھا و شھوت که از الله و رسولش اطاعت کند و خواھش و کسی

تر از  و بازگشتی که او داشته است، بیش نماید، الله در مقابل محبت و عبادت و انس
 ھای دنیا به او خواھد داد. ی لذت ھمه

 دعوت به سوی الله متعال -٣
 فضل الله با ارسال پیامبران

ھمه چیز را فرامی گیرد، و رحمت الله به نسبت بندگانش این  أل رحمت الله -١
نازل کرده است، ھا  آن ھا را برای فرستاده، و کتابھا  آن سوی است که پیامبران را به

نمایند و آنچه  شان آشنا می ی را نسبت به پروردگار و آفریننده و روزی دھندهھا  آن که
سوی اطاعت  را بهھا  آن کنند و شان بیان می که مورد رضایت پروردگار است را برای

[فمنهم من هدی اهللا و منهم من دھد:  اش عذاب می کردن، ثواب، و در مقابل نافرمانی

 قت عليه الضالله].ح
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ِن ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجتَنُِبوا ۡن  ل�َّ فَِمۡنُهم مَّ
ُ ٱَهَدى  ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة �ِض ٱفَِسُ�واْ ِ�  لضَّ

َ
ْ ٱفَ  ۡ� َكۡيَف َ�َن  نُظُروا

�ِ�َ ٱَ�ٰقَِبُة   .]٣٦[النحل:  ﴾٣٦لُۡمَكّذِ

ای برانگیختیم [تا بگوید] الله را عبادت کنید و در حقیقت در میان ھر امتی فرستاده(
ھدایت کرده و ] و از طاغوت [=فریبگر] بپرھیزید پس از ایشان کسی است که الله [او را

د و ببینید از ایشان کسی است که گمراھی بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردی
 ).کنندگان چگونه بوده استفرجام تکذیب

ھا  آن سوی که ایمان مردم ضعیف شد و در شرک قرار گرفتند، الله به و ھنگامی -٢
دھد، و ارسال  سوی توحید و عبادت الله یکتا دعوت می را بهھا  آن پیامبری فرستاد که

سوی قوم خویش  پیامبران به صورت پی درپی ادامه داشت و ھر پیامبری فقط به
که پیامبر ما و آقای تمام پیامبران است  ج شد، تا اینکه الله با ارسال محمد مبعوث می

 به نبوت و رسالت خاتمه و پایان داد.
را به عنوان پیامبر انتخاب نمود، و او را برای ھدایت و دین حقیقت  ج الله، محمد

سوی تمام مردم فرستاد، پس او رسالت را تبلیغ نمود و حق امانت را رعایت کرد و  به
امت را نصیحت فرمود، و در راه الله جھاد کرد، و امت را بر چنان روشنایی ترک نمود 

 شود. از آن روی گرداند ھالک می که شب آن، مانند روزش روشن بود، و ھرکس

 ی انبیاء و پیامبران وظیفه
به نسبت سایر انبیاء و پیامبران فضیلت دارد و آخرین پیامبر  ج که رسول ھنگامی

ی انبیاء و  ترین است و الله به امتش وظیفه است، و امتش آخرین امت و با فضیلت
در مدت بیست و سه سال در جزیرة العرب، مردم را را  ج پیامبران را داده است، رسول

ی توانایی اھل عصر خویش را دعوت داد، ابتدا  سوی الله دعوت داد و به اندازه به
اش و بعد خویشاوندان نزدیک و بعد قوم خویش سپس اھل مکه و اطراف، بعد  خانواده

بیان فرمود که ھا  آن سوی الله دعوت داد و برای ھا و سپس تمام مردم را به تمام عرب
سوی تمام بشریت و رحمتی برای تمام جھانیان است، پس مردم،  ی الله به فرستاده

 گروه گروه در دین الله داخل شدند.
 فرماید: الله بلند مرتبه می -١
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﴿ َ�َ�ۡ
َ
رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة لِّلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
ٓ أ َ�  �َّاِس ٱَوَما
 .]٢٨[سبأ:  ﴾٢٨َ�ۡعلَُمونَ 

و ما تو را جز [به سمت] بشارتگر و ھشداردھنده برای تمام مردم نفرستادیم لیکن (
 ).دانندبیشتر مردم نمی

 فرماید: و الله بلند مرتبه می -٢

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿
َ
 .]١٠٧[األنبیاء:  ﴾١٠٧َوَمآ أ

 ).برای جھانیان نفرستادیمو تو را جز رحمتی (

 اسباب ھدایت
تحت تاثیر اسباب زیادی قرار گرفتند و مسلمان شدند که  ج مردم در زمان رسول

 عبارتند از:ھا  آن ترین مھم
، ابوبکر و خدیجه و ج ی زبان، ھمانطور که رسول لهیدعوت دادن به وس -١

 مسلمان شدند.ھا  آن و... را دعوت دادند و س علی
که  از تالوت قرآن متاثر شد، ھنگامی س ور که عمربن خطابتعلیم، ھمانط -٢

فاطمه خواھر عمر با ھمسرش سعیدبن زید و جناب بن ارث در منزل فاطمه 
ی  حلقه س چنین مصعب بن عمیر کردند، و ھم قرآن را با یکدیگر مدارسه می

قرآنی در مدینه تشکیل داد که باعث شد أسید بن حضیر و سعدبن معاذ اسالم 
 د.آورن

عبادت، ھند دختر عتبه وقتی که مشاھده کرد مسلمانان در فتح مکه در  -٣
چنین ثمامه فرزند أثال  خوانند مسلمان شد، و ھم مسجدالحرام نماز می

 در مسجدالنبی از عبادت کردن متاثر شد و ایمان آورد و... س حنفی
تح در ف ج انفاق و اکرام نیز سبب اسالم آوردن بعضی شد، ھمانطور که رسول -٤

مسلمان ھا  آن و... اموالی عطا کرد پس س مکه به صفوان بن امیه و معاویه
کرد گوسفندی  چنین به شخصی که در کوھستان زندگی می شدند، و ھم

بخشید پس او مسلمان شد، و با اسالم آوردن آن شخص، قومش نیز مسلمان 
 شدند.
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ب اسالم خوش اخالقی و احسان و ایثار و برابری و صدق و راستی نیز سب -٥
 فرماید: آوردن بسیاری شد. الله بلندمرتبه می

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿

 ).و یقینًا تو بر بلندای سجایای اخالقی عظیمی قرار داری(

 دعوت دادن بشریت برای امت واجب است
ی انبیاء و  سوی الله را بخشید که وظیفه به این امت، دعوت به أل که الله و ھنگامی

ھا و بندگانی را انتخاب نمود تا اینکه میدانی برای دعوت دادن  پیامبران است سرزمین
 سوی الله تا روز قیامت باشند. به

 به نسبت اصحاب و یارانش سعی و تالش نمود تا اینکه دو امر در بین ج و رسول
و در زندگی تمام مردم، و اینکه ھا  آن : به پاداشتن دین در زندگیصورت گرفتھا  آن

باشد. و اینکه  ی امتش می ھا و بندگان تا روز قیامت بر عھده مسئولیت سایر سرزمین
مسلمان در مقابل ترک کردن عبادت که ھدف انفرادی است و در برابر ترک نمودن 

را از  ج رسول أل از آن الله شود. و بعد دعوت که مقصد اجتماعی است، محاسبه می
 دنیا بردند و قبض روح کردند.

 فرماید: الله بلندمرتبه می -١

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ � ل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلََ�َن َخۡ�ٗ

ۡ�َ�ُُهُم 
َ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠لَۡ�ِٰسُقونَ ٱَوأ

اید به کار پسندیده فرمان   شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدیدار شده(
دھید و از کار ناپسند بازمی دارید و به الله ایمان دارید و اگر اھل کتاب ایمان  می

ترشان  شان بھتر بود برخی از آنان مؤمنند و[لی] بیش آورده بودند قطعا برای
 ).نافرمانند

 فرماید: والله بلندمرتبه می -٢

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱَوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ

� ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  لُۡمنَكرِ
ُ
 .]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤ونَ لُۡمۡفلِحُ ٱَوأ

و باید از میان شما گروھی [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و (
 ).از زشتی بازدارند و آنان ھمان رستگارانند
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 فرماید: و الله بلندمرتبه می -٣

﴿ ِ ْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه ۡدُعوٓا
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ ۠ وَ  �َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � ِ ٱوَُسۡبَ�َٰن  �َّبََعِ�� ٱَمِن َ�َ َوَمآ  �َّ

نَا۠ ِمَن 
َ
 .]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ�

سوی الله دعوت می ام کرد با بینایی بهبگو این است راه من که من و ھرکس پیروی(
 ).الله و من از مشرکان نیستم کنیم و منزه است

علم داشتن قبل از دعوت، و نرمی ھمراه با دعوت، و صبر  بصیرت در سه مورد:
اسباب و روشھای دعوت را یاد گرفتند، و  ج داشتن بعد از دعوت. اصحاب از رسول

ھای خویش را قربانی  مسئولیت دعوت را بعد از او بر عھده گرفتند، راحتی و خواھش
جھت نشر دین در  کردند و دیار خویش را ترک نمودند و جان و مال و وقت خویش را

 جھان، وقف کردند.
ی توحید در  سوی توحید و یکتاپرستی دعوت نمودند تا اینکه کلمه مردم را به

ھای مشرق زمین و مغرب زمین از شام و عراق و مصر و شمال آفریقا و روسیه و  خانه
و ھا فتح شدند و اسالم در آنجا منتشر شد،  ماوراءالنھر و... داخل شود. و این سرزمین

توحید جای شرک، و ایمان جای کفر را گرفت، و علما و دعوتگران، و عبادت کنندگان 
ھا ظھور کردند که باعث روشنی  و زاھدان و صالحان و مجاھدانی در آن سرزمین

 شوند. چشمان ھر مسلمانی می
ھا  آن اعالن رضایت کرده وھا  آن اند که الله از ھا ھستند و کسانی ھا از بھترین قرن آن

 .[والسابقون االولون....]نیز از او راضی بودند، و در عھدی که با الله بستند صادق بودند: 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ

ُ ٱ ٰٖت  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡرِي َ�َۡتَها  َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
بَٗد�ۚ  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك 

و پیشگامان نخستین از مھاجران و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی (
آماده  ھایی کردند الله از ایشان خشنود و آنان [نیز] از او خشنودند و برای آنان باغ

اند این است   کرده که از زیر [درختان] آن نھرھا روان است ھمیشه در آن جاودانه
 ).ھمان کامیابی بزرگ
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 نمودن امور دینی بر کارھای دنیا تقدیم
امور دینی و دعوی را بر امور کسب و مباح  ش و اصحابش ج که رسول ھنگامی

ر مقابل، ایمان و اعمال صالح شان کم شد، ولی د تقدیم کردند مال و سرمایه در زندگی
 زیاد گردیدو حقیقت اخالق و...... اخالقی آشکار گردید و فتوحات نیز زیاد شد.

که اکثر مسلمانان امور کسب و کار را بر امور دعوی و دینی مقدم  امروزه ھنگامی
شوند: اھتمام ورزیدن به جمع آوری  شان با دو امر مواجه می نمایند، مال و سرمایه می
ھای نفسانی و  ل و سرمایه مانند یھود، و سعی و تالش نمودن برای تکمیل خواھشما

که ھدف و مقصد تغییر کرد جانب دنیا و جسم انسان  شھوانی مانند نصارا. ھنگامی
قوی گردید اما دین و روح ضعیف شدند.. سعی و تالش برای دنیا صورت گرفت نه 

یابد  چرخد ولی کسی را نمی ف مردم میبرای دین، و دین مانند یک یتیمی شد که اطرا
که کفالت و سرپرستی او را بر عھده گیرد، برای اینکه مردم مشغول دنیا و 

 ھایشان ھستند. شھوت

 باقی ماندن دین
آن را بپا  ج و این دین تا روز قیامت باقی خواھد ماند، گروھی از امت رسول

ی  پیروز ھستند و آن طائفه ھا آن خواھند داشت تا اینکه قیامت رخ دھد در حالیکه
 منصوره است. 

شنیدم که فرمود: ھمیشه گروھی از امت من دین  ج گوید از رسول می س معاویه
مخالفت کند ھیچ ھا  آن را تنھا گذارد و یا باھا  آن که الله را بپا خواھند داشت و کسی

بر مردم غالب  رساند، تا اینکه قیامت فرارسد، در حالیکه نمایان و نمیھا  آن ضرری به
 .١ھستند

 سوی الله متعال یلت دعوت دادن بهفض
او  أل دھد، الله سوی الله دعوت می دھد و به که ایمان آورد و عبادت انجام می کسی

عبارتند از: الله او را عزت ھا  آن ترین دارد که مھم ی چیزھایی گرامی می را به وسیله
، و تمام اعمال دین س بالل و سلماندھد اگرچه اسباب عزت نزدش نباشد، مانند  می

 نماید. سوی آن دعوت می دھد و به را انجام میھا  آن دھد که را نزدش محبوب قرار می

                                           
 .) و لفظ مسلم است١٠٣٧مسلم، کتاب امارت شماره ( –) ٧١متفق علیه؛ بخاری شماره ( -١
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 دھد. ھا قرار می ھای انسان و الله محبت او را در قلب 
 نماید. و بساط باطل را از اطرافش جمع می

 کند. ھای غیبی خویش او را نصرت می و با نصرت
 نماید و برایش شکوه و بزرگی قرار خواھد داد. اجابت میو دعایش را 

و کسی را که دعوت دھد و سبب ھدایتش شود مانند اجر و پاداش آن شخص به او 
 نماید. دھد، و به او استقامت و ھدایت عطا می نیز می

 فرماید: الله بلندمرتبه می -١

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ َعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن وَ  �َّ

 .]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱ

سوی الله دعوت کند، و کاری شایسته در پیش  تر از کسی که به و کیست نیکوسخن(
 ). گیرد و بگوید که من از مسلمانانم

سوی  ھرکس مردم را به«کند که فرمود:  روایت می ج از رسول س و ابوھریره -٢
که از او پیروی  ی پاداش کسانی دعوت کند، به اندازه -کارخیر و سنتی-ھدایت 

برد، بدون اینکه از پاداش آنان چیزی کاسته شود،  نمایند، اجر و پاداش می می
که از او  یی گناه کسان سوی گمراھی فراخواند، به اندازه که مردم را به چنین کسی ھم

 .١»گردد، بدون اینکه از گناه آنان چیزی کاسته شود کنند، گناھکار می پیروی می
در روز خیبر به علی بن ابی  ج کند که رسول روایت می س سھل بن سعد

را به اسالم ھا  آن با آرامش، به نزد آنان برو تا بدانجا برسی، سپس«فرمود:  س طالب
 ل باخبر ساز، سوگند به الله، اگر الله متعال یکی ازدعوت کن و از دستورات الله متعا

 .٢»ی تو ھدایت کند، برایت از شتران سرخ رنگ، بھتر است لهیرا به وسھا  آن

 اقسام مردم در عمل
 مردم در عمل دو گروه ھستند:

روند و  کنند و سپس از این دنیا می بعضی برای جمع آوری دنیا سعی و تالش می
کنند  کنند سپس فوت می و گروھی برای آخرت سعی و تالش می نمایند، آن را ترک می

 در حالیکه مؤمن ھستند.
                                           

 .)٢٦٧٤مسلم شماره ( -١
 .)٢٤٠٦) و مسلم شماره (٤٢١٠متفق علیه؛ بخاری شماره ( -٢
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 کنند نیز دو گروه ھستند: که برای آخرت تالش می و کسانی
شود مگر در سه  شان قطع می که فقط به عبادت مشغول ھستند، عمل کسانی -١

نفع آن نیز به او  که علی به دیگران تعلیم داده است پس ی جادی، یا کسی مورد: صدقه
 کند. رسد یا فرزند صالحی که برای پدرش دعا می می

سوی الله مشغول است و سعی و تالش  که به عبادت و دعوت دادن به اما کسی -٢
نماید تا نام الله باال رود، پس عمل او استمرار دارد، برای اینکه ھرکس به سبب او  می

 رسد. امت به آن شخص نیز میھدایت شود مانند اجر و پاداش او تا روز قی
 فرماید: الله بلندمرتبه می

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿
َ
ِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَِعَماَرةَ  ۡ�َآّجِ ٱأ ِ ٱَكَمۡن َءاَمَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

ِۚ ٱَوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل  ِۗ ٱِعنَد  نَ ۥَ� �َۡستَوُ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ﴾١٩ل�َّ
 .]١٩[التوبة: 

آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را ھمانند [کار] کسی (
کند [نه این اید که به الله و روز بازپسین ایمان آورده و در راه الله جھاد می  پنداشته

 ).دو] نزد الله یکسان نیستند و الله بیدادگران را ھدایت نخواھد کرد

بًَد�ۚ إِنَّ ﴿
َ
َ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ۡجٌر َعِظيمٞ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
 .]٢٢[التوبة:  ﴾٢٢أ

 ).اللھست که نزد او پاداشی بزرگ است خواھند بود در حقیقتھا  آن جاودانه در(

 فضیلت دعوت و دعوتگران -٤
بدن طور که اگر روح نباشد  نیاز بشر به دین، ھمانند نیاز بدن به روح است، ھمان

افتد، به ھمین صورت اگر ملتی دین نداشته باشد، دنیا و آخرتش نابود خواھد   از کار می
 شد.

 اصل دعوت 
ھا، صفات، افعال،   حقیقت دعوت، دعوت به سوی الله است که به مردم الله را با اسم

ازگو و بھا  آن ھای الھی را به  ھا و خوبی  ھا، وعیدھا معرفی کنیم و نعمت  ھا، وعده  خزینه
 ھای الله را به مردم برسانیم.  ھا و عذاب  معرفی نماییم. دین، شریعت، آیات پاداش

اش   کنیم تا به عظمت و بزرگی ھا و صفات و افعالش معرفی می  آری، الله را با اسم
کنیم تا از او بترسند و بیم داشته  اعتراف کنند. و الله را با علم و قدرتش معرفی می

کنیم تا از او تعالی بخواھند و دعا کنند.  ھای الله را به مردم معرفی می  باشند. خزینه



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٦٦

 

ھای الله را به مردم بازگو کنیم تا به سوی اطاعتش بشتابند و مردم را با   وعده
ھا و   کنیم تا از معصیت و نافرمانیش دوری نمایند. و نعمت وعیدھای الله آشنا می

را بجا آورند. دین الله را به مردم معرفی  نکنیم تا شکر آ احسان الله را معرفی می
کنیم تا الله را با کمال محبت، تعظیم و فروتنی مطابق شریعت رسول الله عبادت  می

 کنند.  

ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ﴿فرماید:   الله تعالی می ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
َوَمۡن أ

که به سوی الله  و چه کسی خوش گفتارتر است از کسی«: ]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ ِمَن 
 ». دعوت کند، و کار شایسته انجام دھد، و گوید: (بی شک من از مسلمانان ھستم؟!)

که تمام اعضای بدن با کمال   شود تا جایی  به این وسیله قلب سرشار از ایمان می 
 شود.  عبادت الله میمحبت و تعظیم تسلیم اطاعت و 

و اصل دعوت برای دعوتگر نکته تمرکزی است تا ایمانش افزایش یابد و اعمال و 

ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ﴿فرماید:   اخالقش اصالح و نیکو گردد. الله تعالی می ِيَن َ�َٰهُدوا َوٱ�َّ
َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ۚ �نَّ ٱ�َّ که در راه ما (کوشش و)  و کسانی« :]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩ُسُبلََنا

 ».کنیم، و قطعًا الله با نیکوکاران است شان می ھای خویش ھدایت جھاد کنند؛ قطعًا به راه
و دعوتگر در دعوت به مردم، فطرتی را که الله نسل انسان را در ھنگام آفرینش بر 

تعالی شود که آنان را بر خودشان گواه گرفت. الله   آن سرشته است، متذکر می

نُفِسهِۡم ﴿فرماید:   می
َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
َخَذ َر�َُّك مِۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

َ
�ۡذ أ

ْ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ إِنَّا ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلِ�َ  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓۚ أ ْ بََ�ٰ َشهِۡدنَا لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُوا

َ
�١٧٢﴾ 

را ھا  آن که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، نسل و (به یاد بیاور) ھنگامی«: ]١٧٢عراف: [األ
برگرفت، و ایشان را بر خودشان گواه ساخت، (و فرمود:) (آیا من پروردگار شما نیستم؟) 

دھیم). و (این گواھی بدین خاطر بود که مبادا) در روز  گفتند: (آری، (ھستی) گواھی می
 ».خبر بودیم) : (ما از این، بیقیامت بگویید

شود تا پروردگار خود  به این ترتیب دعوتگر این عھد و پیمان را به مردم یاد آور می

فََذّكِۡر ﴿فرماید:   اند، عبادت کنند. الله تعالی می  را که از پیش به وحدانیتش گواھی داده
نَت ُمَذّكِرٞ 

َ
َمآ أ ٰ َوَ�َفرَ  ٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ  ٢١إِ�َّ ُ ٱلَۡعَذاَب  ٢٣إِ�َّ َمن تََو�َّ بُُه ٱ�َّ َ�ُيَعّذِ

 َ�َ�ۡ
َ
ٓ إِيَاَ�ُهمۡ  ٢٤ٱۡ� (ای پیامبر) «: ]٢٦-٢١[الغاشیة:  ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم ٢٥إِنَّ إَِ�َۡنا

مجبورشان  مسلط (و چیره) نیستی (که بر ایمانھا  آن ای. تو بر پند بده، که تو تنھا پند دھنده
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کند.  که روی گرداند و کافر شود. سپس الله با عذاب بزرگ او را عذاب می کنی). مگر کسی
 ». شان (نیز) با ماست به سوی ماست. سپس به طور قطع حسابھا  آن قطعا بازگشت

 لطف و عنایت الله در فرستادن رسوالن
ھای   است که نعمترحمت الله ھمه چیز را فراگرفته و از رحمت الھی بر بندگانش 

ھا نازل   شان فرستاده و بر آنان کتاب  داده و رسوالن را برای ھدایتھا  آن شماری به بی
شان شرح   شان را معرفی کنند و برای  کرده است تا به مردم پروردگار، خالق و رازق

 دھند که چه کارھایی باید بکنند تا الله خشنود شود و مردم را به اطاعت و عبادت الله
شان چه چیز از   یکتایی که شریکی ندارد، دعوت دھند. و توضیح دھند که الله برای

 ثواب برای فرمانبرداران و عذاب برای سرکشان آماده کرده است.  

َ َوٱۡجتَنُِبواْ ﴿فرماید:   الله تعالی می ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ُٰغوَتۖ  �ِض  ٱل�َّ

َ
ْ ِ� ٱۡ� ۚ فَِسُ�وا َ�ٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ ۡن َحقَّ ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ فَِمۡنُهم مَّ

 َ�ِ� ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة ٱلُۡمَكّذِ یقینًا ما در (میان) ھر امت «: ]٣٦[النحل:  ﴾٣٦فَٱنُظُروا
سپس الله ». اغوت دوری نماییدالله یکتا را عبادت کنید، و از ط«پیامبری را فرستادیم که: 

برخی از آنان را ھدایت کرد و بر برخی از آنان گمراھی محقق گشت، در زمین بگردید، آنگاه 
 ».بنگرید عاقبت تکذیب کنندگان چه شده است؟

شد و به دام   و از رحمت الله بر بندگانش است که ھرگاه ایمان مردم ضعیف می
را به عقیده توحید و عبادت فقط ھا  آن فرستاد تا  شدند، رسوالن را می  شرک گرفتار می

 الله و دوری از عبادت غیر الله دعوت دھند.
شد تا آن که الله نبوت و   و ھر پیامبری فقط به سوی قوم خودش فرستاده می

خاتمه و تمام نمود.  ج رسالت را با خاتم و سردار پیامبران و رسوالن، پیامبر ما محمد
را به نبوت و رسالت انتخاب نمود و او را با ھدایت  ج رسولش، محمدبه این ترتیب الله 

و دین حق برای ھمه مردم فرستاد و رسالتش را ابالغ و امانتش را ادا کرد و امت را 
نصیحت و در راه الله جھاد نمود و امتش را بر راه روشنی گذاشت که شب آن مانند 

 شود.   رف نمیروزش روشن است و جز فرد ھالک شونده از آن منح

ّمِّ�ِ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� َن رَُسوٗ� ّمِنُۡهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيهِۡم َءاَ�ٰتِهِۦ  ُۧهَو ٱ�َّ

بِ�ٖ   :]٢[الجمعة:  ﴾٢َو�َُزّ�ِيِهۡم َو�َُعلُِّمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُواْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
او کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر «
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کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت (سنت)  را پاک (و تزکیه) میھا  آن خواند، و آنان می
 ». آموزد، و اگر چه پیش از این در گمراھی آشکار بودند می

 ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
َ
ِٓي أ رَۡسَل رَُسوَ�ُۥ بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡ�َّقِ ِ�ُۡظِهَرهُۥ َ�َ ُهَو ٱ�َّ

او کسی است که پیامبر خود را با ھدایت «: ]٩[الصف:  ﴾٩ٱّ�ِيِن ُ�ِّهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ 
  ».ی ادیان غالب گرداند، ھرچند مشرکان خوش نداشته باشند را بر ھمه و دین حق فرستاد تا آن

 برترین انبیا و رسوالن
ھا   افضل انبیا و رسوالن است و امتش برترین و آخرین امت ج پیامبر ما، محمد

است. که رسالتش را ابالغ و امانتش را ادا و امتش را نصیحت و در راه الله حق جھاد 
 را ادا کرده است.

العرب است، در زمان مشخص بیست  ةدر سرزمینی مشخص که جزیر ج پیامبر ما
سه سال با دعوت مردم به دین الله قیام نمود و در مدت رسالت خود تا توانست مردم  و

و خویشاوندان نزدیک خود و سپس    آن زمان را دعوت داد و دعوت را از خانواده
ھا و ھمه مردم را   ی عرب  اش و اھالی مکه و اطرافش شروع نمود و در ادامه ھمه  قبیله

امبر از جانب الله به سوی تمام مردم و رحمت برای دعوت داد و توضیح داد که پی
آوردند و   جھانیان است، در اواخر عمر مبارک مردم گروه گروه به دین الله ایمان می

 سپس الله ایشان را از دنیا برد. 

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ٰ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
ٓ أ ِ�نَّ َوَما

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ی مردم؛ جز  و (ای پیامبر!) ما تو را برای ھمه«: ]٢٨[سبأ:  ﴾٢٨أ

 ». دانند تر مردم نمی بشارت دھنده و بیم دھنده نفرستادیم، و لیکن بیش

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
َ
ٓ أ و «: ]١٠٧نبیاء: [األ ﴾١٠٧َوَما

 ». (ای پیامبر!) تو را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیم

 ھا  برترین امت
به فرستادن انبیا و رسوالن خاتمه داد و با این امت به دیگر  ج الله با بعثت محمد

ی انبیا و رسوالن را که دعوت به سوی الله در مشرق و مغرب   ھا پایان داد و وظیفه  امت
ھا در دنیا و   زمین است، تا قیامت به این امت داد، به ھمین دلیل این امت برترین امت

 ت خواھد بود.تر بھشتیان از این ام آخرت است و بیش
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و به خاطر  عظمت این کار و ارزش و شرافت این وظیفه و سنگینی این مسئولیت 
ھا   بود که الله از ھمان روز اول این امت را ھمانند انبیا تربیت نمود و از بین دیگر امت

برگزید و انتخاب نمود و به خاطر قیام برای دعوت به سوی الله، این امت را با چھار 
 ھا برتری داد:  ذاری شده و از دیگر امتتاج، تاج گ

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿فرماید:   تاج بھترین بودن: الله تعالی میاول: 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ۡهُل ٱلِۡكَ�ِٰب لََ�َن 
َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

ۡ
تَأ

ۡ�َ�ُُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ َخۡ�ٗ 
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ شما بھترین امتی «: ]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠� ل

اند و امر به  ھستید که برای [نجات و سعادت] مردم [به میدان جھاد و دعوت] بیرون آمده
ارید و اگر اھل کنید و به الله ایمان د معروف [اسالم و توحید] و نھی از منکر [کفر و شرک] می

فاسق ھا  آن با ایمانند و اکثرھا  آن کتاب ایمان آورند، برای آنان بھتر است. [ولی تنھا] برخی از
 ». باشند ی صحیح و توحید الوھیت] می [و خارج از عقیده

ِ َحقَّ ﴿فرماید:   تاج انتخاب و برگزیده شدن: الله تعالی می دوم: ْ ِ� ٱ�َّ َوَ�ِٰهُدوا
ِۦۚ  �ِيُ�ۡم إِبَۡ�ٰهِيَمۚ ُهَو  ِجَهادِه

َ
ُهَو ٱۡجَتبَٮُٰ�ۡم َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن ِمۡن َحَرٖج� ّمِلََّة أ

ٮُٰ�ُم ٱلُۡمۡسلِِمَ� مِن َ�ۡبُل َوِ� َ�َٰذا ِ�َُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعلَۡيُ�ۡم َوتَُ�ونُواْ  َسمَّ
ْ ٱلصَّ  �ِيُموا

َ
ِ ُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس� فَأ ْ بِٱ�َّ َكٰوةَ َوٱۡ�َتِصُموا ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتُوا

و در راه الله جھاد کنید، چنان که سزاوار جھاد (در «: ]٧٨[الحج:  ﴾٧٨ٱلَۡمۡوَ�ٰ َونِۡعَم ٱ�َِّص�ُ 
ر نداد، راه) او است، او شما را بر گزید، و در دین برای شما ھیچ سختی (و تنگنایی) قرا

ھای پیشین) و در این  (ھمان) آیین پدرتان ابراھیم است، او (الله) پیش از این (در کتاب
(قرآن نیز) شما را مسلمان نامید، تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواھان بر مردم باشید، 

شماست،  پس نماز را بر پا دارید و زکات را بدھید، و به [دین] الله تمسک جویید، که او موالی
 ». چه خوب موال، و چه خوب یاوری است

 وسط بودن و شاھد بودن:  سوم و چھارم:

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس ﴿فرماید:   الله تعالی می َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

و ھمچنین شما را امت میانه قرار دادیم، «: ]١٤٣[البقرة:  ﴾َوَ�ُ�وَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُ�ۡم َشهِيٗد�ۗ 
 ». تا بر مردم گواه باشید، و پیامبر ھم بر شما گواه باشد
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 ھا  برترین قرن
ھا   کردند، ھمان  ھا، قرنی است که پیامبر و اصحابش در آن زندگی می  برترین قرن

 اند:  ھا شده  که به خاطر پنج صفت ذیل بھترین امت
 . علم و آموزش .. جھاد در راه الله. ایمان .. عبادت .. دعوت .

ی انبیا و رسوالن که   و آنگاه که الله به این امت این دین را داد و آن را با وظیفه
ھا، بندگان و در ھر زمان   دعوت به سوی الله است، ارزش و احترام بخشید، از سرزمین

 ھایی برای دعوت اسالمی در شرق و غرب تا قیامت باقی گذاشت.  عرصه
رسول الله در بین اصحاب خود تا جایی در دعوت تالش نمود که دو مسئله در 

 شان پدید آمد:  بین
دین در زندگی اصحاب اجرایی و عملی شد و دین در زندگی مردم پدید آمد و 

امت    ھا و بندگان تا قیامت به عھده  اصحاب آموخته بودند که دعوت دیگر سرزمین
بودند که فرد مسلمان به خاطر ترک تکلیف فردی که اوست. و اصحاب بخوبی فھمیده 

عبادت است و ترک تکلیف اجتماعی که دعوت است، بازخواست خواھد شد. سپس 
 پیامبر بعد از ابالغ آشکار و گذاشتن امت بر صراط مستقیم، وفات کرد.

ُمرُ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
وَن بِٱلَۡمۡعُروِف ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِۗ شما بھترین امتی ھستید که برای «: ]١١٠[آل عمران:  ﴾َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
اند و امر به معروف [اسالم و  [نجات و سعادت] مردم [به میدان جھاد و دعوت] بیرون آمده

 ». یمان داریدکنید و به الله ا توحید] و نھی از منکر [کفر و شرک] می

ُمُروَن ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َو�َأ مَّ

ُ
َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
� َوأ ِيَن َ�َفرَّقُواْ  ١٠٤بِٱلَۡمۡعُروِف َو�َۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ ْ َكٱ�َّ َوَ� تَُ�ونُوا

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ َوٱۡختَلَُفواْ مِۢن َ�عۡ 
ُ
 :]١٠٥-١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٥ِد َما َجآَءُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ َوأ

و باید از میان شما، گروھی باشند که (مردم را) به خیر[قرآن و سنت صحیح] دعوت کنند، و «
به معروف [احکام اسالمی] دستور دھند و از منکر [کفر، شرک و بدعت] منع کنند، و 

ھایند که رستگارند. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند پس از   ھمین
 ». شان عذاب بزرگی است شان آمد، و اینان برای برای که دالیل روشن آن

۠ َوَمِن ﴿فرماید:   الله تعالی می -٣ نَا
َ
ٰ بَِصَ��ٍ � َ�َ ِۚ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعوٓا

َ
قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

نَا۠ مَِن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
َ
ِ َوَمآ � َبَعِ�� وَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ این راه «بگو: (ای پیامبر!) «: ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨ٱ�َّ
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که از من پیروی کردند  کنم، و کسانی من است، من با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت می
 »». کنند) و الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم (نیز چنین می

آید و نرمی باید با   تردیدی نیست که بصیرت با علم، قبل از دعوت در فرد پدید می
 ا صبر در ھنگام دعوت و بعد از دعوت الزامی است.دعوت ھمراه باشد ام

فرمود: (بھترین مردم،  ج کند که رسول الله روایت می س عبدالله بن مسعود -٤
ھا  آن که بعد از برند (صحابه). و بعد، کسانی کسانی ھستند که در زمان من بسر می

ن). و بعد از آنان، آیند (تبع تابعی میھا  آن که پس از آیند (تابعین). و سپس کسانی می
دھند و گاھی قبل از  آیند که گاھی قبل از سوگند خوردن، گواھی می کسانی می

 ١خورند). گواھی دادن، سوگند می

 برای دعوت به سوی الله ج قیام اصحاب پیامبر
ھای دعوت را به صورت عملی آموخته بودند و   اصحاب پیامبر از ایشان ابزار و روش

دعوت را بدوش کشیدند، در نتیجه به خاطر  دعوت مردم به دین بعد از ایشان رسالت 
ھای خود را قربانی کردند و از وطن، خانواده و اموال   الله استراحت، آسایش و خواسته

خود به خاطر  اعالی کلمه الله گذشتند و جان، مال و عمر خود را برای ترویج دین 
 اسالم در سراسر عالم فدا نمودند.

ال «امبر دعوتگرانی به سوی الله شده بودند که مسئولیت رساندن آری، اصحاب پی
ھا در مشرق و مغرب در شام و   را بدوش کشیده بودند که به تمام خانه» اله اال الله

عراق .. در مصر و شمال آفریقا .. در روسیه و ماوراء النھر .. و دیگر کشورھا .. رساندند 
ر شد و توحید جای شرک .. ایمان جای کفر را ھا منتش  و اسالم در تمام این سرزمین

ھا علما و دعوتگران .. عابدان و زاھدان .. نیکوکاران و   گرفت و در این سرزمین
مجاھدانی به میدان ھدایت مردم آمدند تا جایی که ھر مسلمانی را آن شرایط شاد و 

 نمود. خرسند می
انصار ھرچه داشتند به آری، مھاجران ھرچه داشتند به خاطر  دین ترک کردند و 

  خاطر دین فدا نمودند، در نتیجه دین فراگیر و ھمه جا منتشر شد و امنیت محقق گردید.
ھا  آن کسانی بودند که الله ازھا  آن ھا بودند ..  ھای قرن  آری، آنان بھترین انسان

کرده بود، خرسند و ھا  آن نیز از لطف و احسانی که الله بهھا  آن اعالن رضایت کرد و

                                           
  ).٢٥٣٣) و این متن صحیح بخاری است و مسلم (ش:٢٦٥٢. متفق علیه: بخاری (ش:١
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خوشنود بودند. آنان بودند که به عھدی که با الله بسته بودند صادقانه وفاداری کردند 
ھا بودند. الله از   پیروی کردند، ھمانھا  آن که به خوبی از و مھاجران، انصار و کسانی

ٰبُِقوَن َوٱ﴿فرماید:   ھمه آنان راضی باد و آنان نیز از الله راضی بودند. الله تعالی می ل�َّ
ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ  َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٱۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 
َ
� ٓ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
 ﴾١٠٠َ�ۡنُه َوأ
ھا  آن که به نحوه احسن از و پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصار، و کسانی«: ]١٠٠[التوبة: 

ھا  آن (نیز) از او خشنود شدند، و برایھا  آن خشنود گشت، وھا  آن پیروی کردند، الله از
ھایی (از بھشت) آماده کرده است، که نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در  باغ

 ». آن خواھند ماند، این است کامیابی بزرگ

 مقدم دانستن کارھای دینی بر کارھای دنیوی
ھای جھاد و دعوت را بر کسب و کارھای زندگی   آنگاه که پیامبر و اصحاب برنامه

شان با کم بود اموال و امکانات رفاھی روبرو شدند. اما  در زندگی دنیوی مقدم دانستند،
شان به   شان افزوده شد و حقیقت اخالق در زندگی  در مقابل ایمان و اعمال نیک

نمایش در آمد و فتوحات زیاد شد و خیر و امنیت فراگیر گردید. اما در این زمان وقتی 
عوت ترجیح دادند، اموال و امکانات تر مسلمانان کار و کاسبی را بر جھاد و د بیش

شان ضعیف و کم   دست آوردند لیکن در مقابل ایمان و اعمال نیکه رفاھی زیادی ب
 شده است و این دو پیامد داشته است:

 مثل یھودیان به جمع آوری اموال پرداختند. اول: 
 مثل نصارا به شھوترانی روی آوردند.دوم: 
تغییر کرد؛ توجه و اھمیت به دنیا و تن  وقتی ھدف مسلمانان در زندگیآری، 

ھا برای دنیا   پروری پررنگ گردید. و اھمیت به دین و روان ضعیف شد و نیروھا و تالش
چرخد و کسی را   متمرکز گردید و دین ھمانند بچه یتیمی شده است که بین مردم می

ھای   و شھوت اش را به عھده بگیرد؛ زیرامردم سرگرم دنیا  کند که سرپرستی پیدا نمی
تر دنیا را گرفته است و آنچه رایج است و  خود ھستند، به ھمین دلیل شر و فساد بیش

فراگیر بزرگتر و فراگیرتر از آن است که بتوان توصیفش نمود. و ھرگز آخر این امت 
اصالح نخواھد شد مگر با آنچه اول این امت از ایمان، یقین، عبادت، دعوت و جھاد در 

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡ�َآّجِ وَِعَماَرةَ ﴿فرماید:   ح شده است. الله تعالی میراه الله اصال
َ
۞أ
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ِۚ َ� �َۡسَتوُۥَن ِعنَد  ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ٰلِمِ  ُ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱل�َّ ِۗ َوٱ�َّ ِ  ١٩�َ ٱ�َّ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡفآ�ُِزونَ 
ُ
ِۚ َوأ ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ُُهۡم َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ  ٢٠بِأ يُبَّ�ِ

َُّهۡم �ِيَها نَ  ٰٖت ل قِيمٌ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ ۡجٌر  ٢١عِيٞم مُّ
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ بًَد�ۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

آیا آب دادن به حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، ھمچون «: ]٢٢-١٩[التوبة:  ﴾٢٢َعِظيمٞ 
که به الله و روز قیامت ایمان آورده و در راه الله جھاد کرده است، برابر  (عمل) کسی

کند.  ھا) نزد الله برابر نیستند، و الله گروه ستمکاران را ھدایت نمی ، آنگیرید؟! (خیر می
شان در راه الله  ھای شان و جان که ایمان آوردند، و ھجرت کردند، و با اموال (مقام) کسانی

 ھمان رستگارانند. پروردگارشانھا  آن تر) است، و جھاد کردند، نزد الله برتر (و بلند مرتبه
ھایی (از بھشت) که درآن  رحمتی از نزد خود و خشنودی (خویش) و به باغرا به ھا  آن

دھد. ھمواره در آن جاودانند، قطعًا اجر (و پاداش)  ھای جاویدانه دارند، بشارت می نعمت
 ».بزرگ نزد الله است

 فضیلت دعوت به سوی الله
او را با  ھرکس ایمان بیاورد و عبادت کند و مردم را به دین الله دعوت دھد، الله

 به شرح ذیل ھستند:ھا  آن ترین  ھایی محترم و ارجمند خواھد گرداند که مھم  کرامت
دھد، ھر چند شرایط عزت را نداشته باشد. ھمان طور که به بالل   الله او را عزت می

ھا و دستورات دین را برایش محبوب و   و سلمان عزت داد و پایبند و عمل به ھمه برنامه
دھد و لذت عبادت را  گرداند تا جایی که مردم را به آن دعوت می  میدوست داشتنی 

 کند.  در قلبش احساس می
دارند و بساط باطل   دھد که او را دوست می و الله محبتش را در دل مردم قرار می

کند، دعاھایش را   پیچد و او را با نصرت و یاریش پشتیبانی می  را از اطرافش درھم می
اندازد، برایش پاداشی ھمانند پاداش   ، ھیبتش را در دل مردم مینماید  اجابت می

دھد و به او استقامت و  اش ھدایت شده است، می  لهیکه دعوت داده و به وس کسانی
 دھد.  بخشد و او را سبب ھدایت بشر قرار می  ھدایت می

ْ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ قَۡوٗ� َسِديٗداَ�ٰٓ َ َوقُولُوا  ٧٠ٱ�َّ

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ
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اید! از الله بترسید، و سخن درست  که ایمان آورده ای کسانی«: ]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما
تان را بیامرزد، و  تان اصالح گرداند، و گناھان تان را برای تا (الله) کارھای(و حق) بگویید. 

 ».ھرکس از الله و پیامبرش اطاعت کند؛ یقینًا به کامیابی عظیمی دست یافته است

ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
َوَمۡن أ

ِي  ٣٣نَِّ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ إِ  ۡحَسُن فَإَِذا ٱ�َّ
َ
ّيَِئُةۚ ٱۡدَ�ۡع بِٱلَِّ� ِ�َ أ َوَ� �َۡسَتوِي ٱۡ�ََسَنُة َوَ� ٱلسَّ

نَُّهۥ َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ 
َ
ٓ إِ�َّ  ٣٤بَۡيَنَك َوَ�ۡيَنُهۥ َعَ�َٰوةٞ َك� ٮَٰها ْ َوَما يُلَقَّ وا ِيَن َصَ�ُ ٓ إِ�َّ ٱ�َّ ٮَٰها  ذُو َوَما يُلَقَّ

که به سوی الله  و چه کسی خوش گفتارتر است از کسی«: ]٣٥-٣٣[فصلت:  ﴾٣٥َحّظٍ َعِظي�ٖ 
و (ھرگز) » بی شک من از مسلمانان ھستم؟!«دعوت کند، و کار شایسته انجام دھد، و گوید: 

بینی) ھمان  نیکی و بدی یکسان نیست، ھمیشه به نیکوترین شیوه پاسخ ده، پس ناگاه (می
که شکیبا  میان تو و او دشمنی بوده، گویی دوست صمیمی است. و (اما) جز کسانیکس که 
 ».را نپذیرند، و جز دارنده بھره بزرگ (از ایمان و اخالق) آن را نپذیرد باشند آن

َ لََمعَ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٣ ۚ �نَّ ٱ�َّ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا ِيَن َ�َٰهُدوا  َوٱ�َّ
که در راه ما (کوشش و) جھاد کنند؛ قطعًا به  و کسانی«: ]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

 ».کنیم، و یقینًا الله با نیکوکاران است شان می ھای خویش ھدایت راه
فرمود: (ھرکس به ھدایتی(یکی از  ج کند که رسول الله روایت می س ابوھریره -٤

که از وی  ھد، برایش ثوابی ھمانند ثواب کسانیآیات قرآن یا احادیث صحیح) دعوت د
کم شود. و ھرکس به گناھی و ھا  آن شود بدون آن که از ثواب  پیروی کنند داده می

شود آن   انحرافی دعوت دھد، برایش گناھی ھمانند گناه مرتکب شوندگان نوشته می
 ١شان چیزی کاسته شود). که از گناه ھم بدون آن

در جنگ خبیر به علی بن  ج کند که رسول الله می روایت س سھل بن سعد -٥
فرود آیی و بعدًا ھا  آن ابی طالب فرمود: (با خونسردی به راھت ادامه بده تا به میدان

واجب ھا  آن را به حقوقی که الله برھا  آن آنان را به اسالم دعوت کن و خبر ده
نفر را ھدایت کند، برایت از له تو یک یگردانیده است، سوگند به الله! که اگر الله به وس

  ٢شترھای سرخ مو بھتر است).

                                           
 ).٢٦٧٤. مسلم (ش:١
  ). ٢٤٠٦) و مسلم (ش:٤٢١٠. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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 احکام دعوت به سوی الله -٥
 فھم صحیح قرآن کریم

الله قرآن کریم را شرح و توضیح برای ھمه چیز نازل کرده است. به این ترتیب 
قرآن عظیم کتاب توحید و ایمان .. و کتاب دعوت .. و کتاب ھدایت .. کتاب علم .. و 

 پاداش و ثواب است.کتاب 
ی توحید و وحدانیت   قرآن کریم، کتاب توحید و ایمان است، الله در قرآن ادله   -١

 را در دنیا و آخرت ذکر کرده است.ھا  این الله، ارکان ایمان، صفات مؤمنین و ثمرات

ۡ ﴿فرماید:   الله تعالی می �ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِل َوٱ�ََّهارِ إِنَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ

ۡحيَ 
َ
آءٖ فَأ َمآءِ ِمن مَّ ُ ِمَن ٱلسَّ نَزَل ٱ�َّ

َ
ا َوٱۡلُفۡلِك ٱلَِّ� َ�ۡرِي ِ� ٱۡ�َۡحرِ بَِما يَنَفُع ٱ�َّاَس َوَمآ أ

َحاِب ٱلُۡمسَ  ِ َدآبَّةٖ َوتَۡ�ِ�ِف ٱلّرَِ�ِٰح َوٱلسَّ
�َض َ�ۡعَد َمۡوتَِها َو�َثَّ �ِيَها ِمن ُ�ّ

َ
رِ َ�ۡ�َ بِهِ ٱۡ� خَّ

�ِض �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ َ�ۡعقِلُونَ 
َ
َمآءِ َوٱۡ� ھا و  قطعا در آفرینش آسمان«: ]١٦٤[البقرة:  ﴾١٦٤ٱلسَّ

ھستند با آنچه به مردم سود    ھایی که در دریا در حرکت زمین و آمد و شد شب و روز، و کشتی
را پس از مردنش زنده نموده، و رساند و آبی که الله از آسمان نازل کرده که با آن زمین  می

انواع جانداران را در آن پراکنده کرده و (در) تغییر مسیر بادھا و ابرھایی که در میان زمین و 
 ».اندیشند ھایی است برای مردمی که می ھا مسخرند؛ قطعا نشانه آسمان
 الله در قرآن داستان پیامبران و رسوالن را در عرصه دعوت شرح داده تا به -٢

ھای گذشته پرده برداشته و به ما ھشدار   اقتدا کنیم و برای ما از اشتباھات امتھا  آن
ھای   توان در سوره  ھا را می  را تکرار نکنیم و این داستانھا  آن داده است تا اشتباھات

ھا   بقره، آل عمران، اعراف، شعراء، یونس، ھود، ابراھیم، یوسف، انبیاء و .. دیگر سوره
 . مطالعه نمود

ۡلَ�ِٰب� َما َ�َن َحِديٗثا ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِ�ّ ٞ لََقۡد َ�َن ِ� قََصِصِهۡم ِعۡ�َة

ءٖ َوُهٗدى َورَۡ�َٗة لَِّقۡو�ٖ  ۡ�َ ِ
ِي َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَ�ۡفِصيَل ُ�ّ ٰى َوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق ٱ�َّ ُ�ۡفَ�َ

شان عبرتی برای خردمندان است، این   ھای  داستانقطعا در «: ]١١١[یوسف:  ﴾١١١يُۡؤِمُنونَ 
ھای پیش از آن  ی کتاب  (قرآن) سخنی نبود که (به دروغ) بافته شود، بلکه تصدیق کننده

است، و بیان کننده (و شرح) ھرچیز است، و ھدایت و رحمت برای گروھی است که ایمان 
 ».آورند می
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ِ نُورٞ ﴿فرماید:   قرآن کریم کتاب ھدایت است. الله تعالی می -٣ قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ٱ�َّ
بِ�ٞ  لَُ�ِٰت  ١٥َو�َِ�ٰٞب مُّ َ�ِٰم َو�ُۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ُ َمِن ٱ�َّبََع رِۡضَ�ٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسَّ َ�ۡهِدي بِهِ ٱ�َّ

ۡسَتقِي�ٖ إَِ� ٱ�ُّورِ �ِإِۡذنِهِۦ َو�َۡهِديِهۡم إَِ�ٰ  به راستی از جانب «: ]١٦-١٥[المائدة:  ﴾١٦ِصَ�ٰٖط مُّ
ی آن کسانی را که از خشنودی او  لهیالله نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. الله به وس

ھا به سوی  را از تاریکیھا  آن کند و به فرمان خود ھای سالمت ھدایت می پیروی کنند و به راه
 ». کند ه راه راست ھدایت میبرد و آنان را ب روشنایی می

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿فرماید:   قرآن حکیم کتاب علوم و احکام است. الله تعالی می -٤ َونَزَّ
ٰى لِۡلُمۡسلِِم�َ  ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ۡ�َ ِ

(ما این) «: ]٨٩[النحل:  ﴾ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ
یات] ھمه چیز، و ھدایت و رحمت و بشارت برای کتاب را بر تو نازل کردیم، که بیانگر [کل

 ».مسلمانان است
قرآن عظیم کتاب پاداش و ثواب است که خواندن یک حرف آن ده ثواب دارد.  -٥

فرمود: ھرکس یک آیه از قرآن بخواند،  ج کند که رسول الله روایت می س ابن مسعود
گوییم  شود، من نمی ر میشود و آن نیکی ده براب در برابر آن برایش یک نیکی داده می

 ١یک حرف است، بلکه الف یک حرف، الم یک حرف و میم یک حرف است).» الم«
ترین مقاصد قرآن عظیم، آموزش توحید و ایمان و اخالص عبادت برای الله  و بزرگ

و شناخت صفات مؤمنان و آموزش دعوت به سوی الله و اقتدای به سردار پیامبران و 
 قت و یقین، اخالق نیکو و قیام برای دعوت به سوی الله است.رسوالن در ایمان، صدا

ترین علوم است که شناخت الله  و باید توجه داشت که راه یابی با آیات قرآن از بزرگ
ھا، صفات و افعالش و نیز شناخت قدرت، عظمت، علم وسیع و گسترده، رحمت   با اسم

 گیرد.    میھا و احسانش در بر  و مغفرت الله را با شناخت نعمت

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� ﴿فرماید:   الله تعالی می ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
فَٱۡعلَۡم �

ُ َ�ۡعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  (ای پیامبر) بدان که «: ]١٩[محمد:  ﴾١٩َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ�َّ
نیست، و برای گناه خود و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش » الله«معبودی (بر حقی) جز 

 ». داند طلب کن، و الله محل حرکت شما و قرار گاه شما را می

                                           
  ).٢٩١٠. صحیح: ترمذی (ش:١
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و با شناخت این واقعیت، خالص نمودن توحید برای الله کامل [و عقیده صحیح] 
ه در قرآن از احکام، عبادات، معامالت است و شود و سپس علم و عمل به آنچ  می

 گردد. آراسته شدن به دستورات قرآنی از مکارم اخالق و اقتدا به انبیا و رسوالن فراھم می
آید و وقتی ایمان در فردی بیاید،   وقتی دعوت فعال باشد، ھدایت و ایمان در فرد می

آید و آنگاه که فردی به عقیده   عالقمند شدن به ھمه انواع اعمال صالح در فرد پدید می
صحیح با ایمان و عمل صالح پایبند باشد، الله او را در دنیا خوشبخت و در آخرت به 

برد. البته الزم است که در کنار این مقاصد بزرگ رسیدن به پاداش و ثواب از   بھشت می
 جانب الله که یکتاست و شریکی ندارد، نیت داشته باشیم.  

ٓ ﴿رماید: ف  الله تعالی می ۡ�َفالَُها
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
فََ� َ�تََدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َ
: ]٢٤[محمد:  ﴾٢٤أ

 ». ھاست؟! ھایشان قفل کنند یا بر دل آیا در قرآن تدّبر نمی«
در این زمان اکثر امت از برکت وحی(قرآن و سنت صحیح) به سبب ترک دعوت به 

کنند، آموزش   خوانند، حفظ می آن را میسوی الله محروم شده است. اکثر مردم قر
دھند تا فقط در آخرت به پاداش و ثوابی برسند و این کافی   بینند و آموزش می  می

نیست؛ زیراتالوت قرآن عبادت است. تدبر در قرآن عبادت و عمل به قرآن نیز عبادت 
 است.  

�َ�َٰن لَِ�  ١َوٱلَۡعۡ�ِ ﴿فرماید:   الله تعالی می ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٢ُخۡ�ٍ إِنَّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ سوگند به عصر. که انسان «: ]٣-١[العصر:  ﴾٣ٱل�َّ

اند، و  اند و کارھای شایسته انجام داده که ایمان آورده در (خسران و) زیان است. مگر کسانی
 ».اند فارش نموده، و یکدیگر را به صبر سفارش کردهیکدیگر را به حق س

را شاھدی بر علیه ما قرار مده و  الھی! قرآن عظیم را به نفع ما شاھدی قرار بده و آن
   تدبر به نحوه احسن در قرآن، تصدیق به اخبار آن و عمل به احکامش را نصیب ما گردان!

نزَ ﴿فرماید:   الله تعالی می 
َ
ْ لََعلَُّ�ۡم َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ ُقوا ۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَٱتَّبُِعوهُ َوٱ�َّ

و این (قرآن) کتابی است ُپر برکت، که ما نازل کردیم، از آن «: ]١٥٥[األنعام:  ﴾١٥٥تُرَۡ�ُونَ 
 ».پیروی کنید، و پرھیزگار باشید، تا مورد رحمت قرار گیرید

 اھمیت دعوت به سوی الله
الله تعالی کلیات تمام احکام را در قرآن ذکر کرده و رسول الله در سنت شرح داده 
است. اما تالش برای دعوت را الله در قرآن طوری با تفصیل شرح داده که شافی، کافی 
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و کامل است. حتی الله عبادات انبیا را بطور مفصل شرح نداده؛ نه حج آدم، نه نماز 
خبر ھا  این ا توضیح نداده است، بلکه فقط به صورت کلی ازی داود ر  ابراھیم، نه روزه

داده است. و حتی الله داستان زندگی یک عابد را در قرآن ذکر نکرده است، اما دعوت 
اند و توضیح داده   ھا روبرو شده  انبیا را مفصال بیان کرده است که با چه آزارھا و تکذیب

ھا  آن اند و شرح داده که چگونه  خویش بوده ھای  اند و دلسوز امت  که چگونه صبر نموده
شان را رسوا و ذلیل کرده و ما را به اقتدای به آنان دعوت   را یاری نموده و دشمنان

 داده است. 
آری، در بیست و نه جزء قرآن داستان موسی را با تفصیل شرح داده است که ھمه 

ا را با تفصیل در قرآن در مورد اصول دعوت به سوی الله است. و داستان دعوت انبی
ذکر کرده است و داستان دعوت آدم، یونس، زکریا، نوح، ابراھیم، موسی، عیسی، ھود، 

را برای ما ذکر فرموده است؛ زیرااین  † صالح، شعیب، لوط، یوسف و دیگر پیامبران
 ج پیامبر ما محمدھا  آن اند و انبیاء در صدر امت با دعوت به سوی الله مبعوث شده

 این امت است.  الگوی 

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می
ُ
ِ أ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

َ َكثِٗ�� َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوَذَكَر ٱ�َّ قطعًا برای شما در [زندگی] رسول «: ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١ٱ�َّ
ان که به الله و روز آخرت امید دارند، و الله را بسیار ذکر الله الگوی نیکویی است، برای آن

 ». کنند می

 زمان آغاز دعوت
ھا، صفات و افعال او   دعوت به سوی الله؛ شرح و توضیح مسایل ایمان به الله، اسم

ترین  باشد. و دعوت به سوی الله از نخستین روز و از بزرگ  تعالی و دیگر ارکان ایمان می
و ایمان و اعمال صالح بوده است. و باید توجه داشت که بین ایمان و  ثمرات آن توحید

ای  فاصلهنزول احکام عملی فاصله زمانی طوالنی بوده است اما بین ایمان و دعوت ھیچ 
 نبوده است؛ زیرااین امت مانند انبیا برای ھدایت مردم تا قیامت مأمور ھستند.

داد. اما   احکام عملی را آموزش می در گذشته ھر پیامبری بعد از ایمان، به امتش
الله محمد را مبعوث نمود و دستور داد به امتش بعد از ایمان، دعوت را آموزش دھد و 

آموزش داد؛ زیرااین امت ھمانند انبیا برای نشر ھا  آن سپس احکام دین را در مدینه به
 اند.  دین در عالم تا قیامت، مبعوث شده
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ین روزھا در مکه ابوبکر، عمر، عثمان، علی، خدیجه، آری، رسول الله از ھمان اول
 بالل، عمار، و دیگر اصحابی که در آن روزھا ایمان آوردند، را دعوت داد.

َما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد ﴿فرماید:   الله تعالی می َّ�
َ
� ْ ْ بِهِۦ َوِ�َۡعلَُمٓوا َ�َٰذا بََ�ٰٞغ ّلِلنَّاِس َوِ�ُنَذُروا

ْولُو
ُ
َر أ كَّ ۡلَ�ٰبِ َوِ�َذَّ

َ
ْ ٱۡ� این (قرآن) ابالغی برای مردم است و تا بدان «: ]٥٢[إبراهیم:  ﴾٥٢ا

 ».ھشدار یابند و تا بدانند که او معبودی [برحق و] یکتاست، و تا خردمندان پندگیرند

ُمُروَن بِٱلَۡمعۡ ﴿فرماید:   الله تعالی می
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
ُروِف َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
� َوأ ْ َوٱۡخَتلَُفواْ  ١٠٤َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ ِيَن َ�َفرَّقُوا ْ َكٱ�َّ َوَ� تَُ�ونُوا

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ 
ُ
و باید «: ]١٠٥-١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٥ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ َوأ

گروھی باشند که (مردم را) به خیر[قرآن و سنت صحیح] دعوت کنند، و به  از میان شما،
معروف [احکام اسالمی] دستور دھند و از منکر [کفر، شرک و بدعت] منع کنند، و 

ھایند که رستگارند. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند پس از   ھمین
 ».شان عذاب بزرگی است  ینان برایشان آمد، و ا  آن که دالیل روشن برای

 حکم دعوت به سوی الله
الله با مقدر نمودن عمر کم برای امت رسول الله، اعمال نیکی که پاداش چند و 

ھا  آن پوشاند و  شان را می  ھای  شود و عیب  شان بخشیده می  چندین برابر دارند، گناھان
کار دعوت را که کار انبیا است، انجام را ارزش و احترام داده، این به خاطر آن است که 

 دھند.  می
ھا انتخاب نموده و برگزیده و با این دین و   آری، الله این امت را از بین ھمه امت

دعوت به سوی الله، به آن ارزش و شرافت داده است، بنابراین دعوت به سوی الله 
علم خودش ی ھر مرد و زن مسلمان است که باید ھریک بر حسب توان و   وظیفه

 دعوت دھد.
شود و مردم   و دعوت به سوی الله، رسالت و نیاز امت است که با آن ایمان اضافه می

 شوند.   به فرمان الله ھدایت می

۠ َوَمِن ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ نَا
َ
ٰ بَِصَ��ٍ � َ�َ ِۚ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعوٓا

َ
قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

َبَعِ��  نَا۠ مَِن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ�َّ
َ
ِ َوَمآ � این راه «ای پیامبر!) بگو: «(: ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨وَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

که از من پیروی کردند  کنم، و کسانی من است، من با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت می
 ».کند) و الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم (نیز چنین می
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عام برای دعوت در زمان است: شب و روز .. و مطلق در مکان است: این آیه نصی 
شمال و جنوب .. شرق و غرب .. و مطلق در جنس است: عرب و عجم .. و مطلق در 
نوع است: مرد و زن .. و مطلق در سن است: بزرگ و کوچک .. و مطلق در رنگ است: 

روتمندان و فقرا .. و سفید و سیاه .. و مطلق در طبقات است: سران و بردگان .. ث
مطلق در احوال است: برای مقیم، مسافر، آزاد، زندانی، سالم و بیمار .. به این ترتیب 

ی افراد فوق واجب است؛ زیرااز مردم ھستند و این دین برای تمام   دعوت برای ھمه
ھای فوق که ایمان بیاورد واجب است؛ زیرااز   مردم است و دعوت برای ھرکس از گروه

 اند.   محمد ھستند که بھترین امت است که برای نجات مردم به میدان دعوت آمدهامت 

ٱۡدُع إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك بِٱۡ�ِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡ�ََسنَةِ� ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن سَ 

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم َوَ�ِٰدلُۡهم بِٱلَِّ� ِ�َ أ

َ
بِيلِهِۦ َوُهَو أ

با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت کن، «: ]١٢٥[النحل:  ﴾١٢٥بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
که از راه او گمراه  (بحث و) مناظره کن، قطعا پروردگارت به کسیھا  آن و با بھترین روش، با

 .»شده است؛ داناتر است و او به ھدایت یافتگان؛ داناتر است

َما ُهَو إَِ�ٰهٞ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٣ َّ�
َ
� ْ ْ بِهِۦ َوِ�َۡعلَُمٓوا َ�َٰذا بََ�ٰٞغ ّلِلنَّاِس َوِ�ُنَذُروا

ۡلَ�ٰبِ 
َ
ْ ٱۡ� ْولُوا

ُ
َر أ كَّ این (قرآن) ابالغی برای مردم است و تا «: ]٥٢[إبراهیم:  ﴾٥٢َ�ِٰحٞد َوِ�َذَّ

 ».دی [برحق و] یکتاست، و تا خردمندان پندگیرندبدان ھشدار یابند و تا بدانند که او معبو
که به ایشان  الوداع خطاب به تمام کسانی ةرسول الله در روز قربانی، در حج و -٤

شان .. ثروتمند و فقیرشان .. و   از اصحابش، عرب و عجم .. مرد و زن .. سفید و سیاه
فرمود: (باید ھریک از شما  ج شان که ایمان آورده بودند. پیامبر  سران بردگان

که حضور ندارند، برساند. چه بسا فرد غایب از شخص  حاضرین، این احکام را به کسانی
 ١حاضر، مطلب را بھتر دریابد).

فرمود: (از (دین و سنت  ج کند که پیامبر روایت می ب عبدالله بن عمرو -٥
یت بنی اسرائیل، اشکالی من) من به مردم ابالغ کنید، اگر چه یک آیه باشد. و نقل روا

ندارد. (البته در صورتی که با احکام دین، تضادی نداشته باشد). و ھرکس عمدًا سخن 
 ٢دروغی را به من نسبت دھد، باید جایگاھش را در دوزخ، آماده بداند).

                                           
  ).١٦٧٩) و این متن صحیح بخاری است. و مسلم (ش:٦٧. متفق علیه: بخاری (ش:١
  ).٣٤٦١. بخاری (ش:٢
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 آید.   دست میه و با تالش برای اعالی کلمة الله و نشر آن ھدایت برای خود ما ب

َ لََمَع ﴿رماید: ف  الله تعالی می ۚ �نَّ ٱ�َّ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا ِيَن َ�َٰهُدوا َوٱ�َّ
 که در راه ما (تالش و) جھاد کنند؛ به طور قطع و کسانی«: ]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

 ».کنیم و قطعا الله با نیکوکاران است شان می  ھای خویش ھدایت  را به راهھا  آن

 دعوتگر به سوی حق صفت
 ی صحیح و یقین به ذات الله،  دعوتگر به سوی حق کسی است که در قلبش عقیده

ھا، صفات و افعال او تعالی داشته و سخنش از دل باشد، بنابراین سخن دعوتگر   اسم
که نازل طور   ی نبوت باشد که وحی را ھمان  یا دارو است یا بیماری، اگر از سرچشمه

تقوا به مردم برساند، سخنش داروی شفا بخشی است که الله به شده با یقین و 
دھد و ھر فرد گمراھی را که الله ھدایتش را مقدر کرده  ی آن بیمار را شفا می  وسیله
 کند.   ھدایت می باشد،

ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُۥ نُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِ ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
َو َمن َ�َن َمۡيٗتا فَأ

َ
ۦ ِ� أ

ۚ َكَ�ٰلَِك ُزّ�َِن لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َما َ�نُواْ  لَُ�ِٰت لَۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها َثلُُهۥ ِ� ٱلظُّ ٱ�َّاِس َكَمن مَّ
که (با کفر) مرده بود، سپس (با ھدایت) او را زنده  آیا کسی«: ]١٢٢[األنعام:  ﴾١٢٢َ�ۡعَملُونَ 

رود، ھمانند کسی است که  میان) مردم راه میکردیم، و نوری برایش قرار دادیم که با آن در (
دھند  گونه برای کافران آنچه که انجام می ھا باشد، و از آن خارج نگردد؟! این در تاریکی

 ».آراسته شده است
ھایش   اما اگر سخن دعوتگر از ھوای نفس و کارھای خودش باشد که با حرف

ر دارد و دیگران را نیز مخالف است، سخن و دعوتش بیماری است که اول بخودش ضر
 اندازد.  گرداند و بندگان الله را به فتنه می  از حق منحرف می

ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
�ََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
فَإِن لَّۡم �َۡستَِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَۡم �

 ِۚ َبَع َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ ُهٗدى ّمَِن ٱ�َّ ِن ٱ�َّ َضلُّ ِممَّ
َ
ٰلِِم�َ أ َ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱل�َّ  ﴾٥٠ إِنَّ ٱ�َّ

ھای  فقط از ھوسھا  آن پس اگر (قرآن و سنت را از) تو نپذیرفتند، بدان که«: ]٥٠[القصص: 
تر از آن کس که ھوای نفس خود را بدون (ھیچ)  کنند، و کسیت گمراه خود پیروی می

 ».کند کار را ھدایت نمی الله قوم ستمکند؟! قطعا  ھدایتی از (سوی) الله پیروی می
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ْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٢﴾ 

گویید که خودتان عمل  اید! چرا چیزی را می که ایمان آورده ای کسانی«: ]٢[الصف: 
 ».کنید؟! نمی

 ھای دعوت به سوی الله  راه
 به سوی الله بر ھر مرد و زن در حد توانش، واجب است.دعوت 

 و دعوت به سوی الله دو روش دارد:
اول: روش نرم: به این صورت که مردم را با حکمت، پند نیکو، شرح و توضیح ادله و 

 ترین شیوه، دعوت دھیم.  ھا با بھترین و نرم  برھان
پایان برای تمام مردم  و باید توجه داشت که روش پسندیده و مشروع از آغاز تا

 ھمین است. 

ٱۡدُع إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك بِٱۡ�ِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡ�ََسَنةِ� َوَ�ِٰدلُۡهم ﴿فرماید:   الله تعالی می
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
 ﴾١٢٥بِٱلَِّ� ِ�َ أ

با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت کن، و با بھترین «: ]١٢٥[النحل: 
که از راه او گمراه شده؛ داناتر  (گفتگو و) مناظره کن، قطعا پروردگارت به کسیھا  آن روش، با

 ».است و او به ھدایت یافتگان؛ داناتر است
د در راه الله است بر علیه روش استفاده از قدرت و زور: این روش جھادوم: 

کنیم که کفار  مستکبران، سرکشان و ظالمان است. از این روش در صورتی استفاده می
دعوت به اسالم را قبول نکنند [یا مسلمانان را به ناحق بکشند و برای نابودی اسالم و 
مسلمین تالش کنند] در چنین وضعی راه استفاده از قدرت و زور که جھاِد مقدِس 

گیریم تا شھرھا و   ی در راه الله با کفار و برای نابودی فتنه است، در پیش می  حانهمسل
ھا از بین برود   کشورھا فتح شود، فقط الله را عبادت کنند، حدود الھی اجرا شود، فتنه

و در ملک الله (زمین) فقط دین الله [که دین حق است،] حاکم گردد، سپس ھرکس 
 س نخواست کافر بماند و در قبول دین ھیچ اجبار نیست.خواست ایمان بیاورد و ھرک

ی حجت با دعوت به سوی الله است تا   به این ترتیب جھاد در راه الله بعد از اقامه
 در ھمه جا فقط دین الله حاکم گردد.  

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتنَةٞ َو�َُ�وَن ٱّ�ِيُن ﴿فرماید:   الله تعالی می -١  ِۖ فَإِِن َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ َّ�ِ
ٰلِِم�َ  ْ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ ٱل�َّ بجنگید؛ تا فتنه (کفر و ھا  آن و با«: ]١٩٣[البقرة:  ﴾١٩٣ٱنَتَهۡوا
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شرک) باقی نماند، و دین (قانون حاکم بر تمام دنیا) از آن الله باشد. اگر [از کفر و شرک] 
 ».ماند  نمیکاران  دست برداشتند؛ جنگ و دشمنی جز با ستم

اَر َوٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمۚ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ َها ٱ�َِّ�ُّ َ�ِٰهِد ٱلُۡكفَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِص�ُ 
ۡ
ای پیامبر! با کفار و منافقان جھاد کن، و «: ]٩[التحریم:  ﴾٩َوَمأ

 ».ن دوزخ است و بد جایگاھی استشا سخت بگیر، و جایگاهھا  آن بر

ۚ َ�َمن يَۡ�ُفۡر ﴿فرماید:   الله تعالی می -٣ ِ َ ٱلرُّۡشُد مَِن ٱۡلَ�ّ َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ٱّ�ِيِن� قَد تَّبَ�َّ
ُ َسمِ  ۗ َوٱ�َّ ِ َ�َقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡ�َ�ٰ َ� ٱنفَِصاَم لََها ُٰغوِت َوُ�ۡؤمِۢن بِٱ�َّ يٌع بِٱل�َّ

در (قبول) دین ھیچ اجباری نیست، قطعًا راه راست (و ھدایت) از «: ]٢٥٦[البقرة:  ﴾٢٥٦َعلِيمٌ 
راه انحراف (و گمراھی) روشن شده است. پس ھرکس به طاغوت (شیطان، تمام نمادھای 

ھای گمراه و طغیانگر) کفر ورزد و به الله ایمان آورد، قطعًا به  عبادت غیر الله و انسان
 ».محکمی چنگ زده است، که آن را گسستن نیست، و الله شنوای داناست دستگیره

فرمود: (به من دستور داده  ج کند که رسول الله می   روایت ب ابن عمر -٤
شده است که با مردم بجنگم تا آن که گواھی دھند که معبود بر حقی جز الله نیست و 

شان جز به حق اسالم  ھا و اموال محمد پیامبر اللھست. وقتی به این اقرار کردند، خون
 ١با الله است).ھا  آن باشد و حساب محفوظ می

 اقسام مردم در میدان تالش و کار
 مردم در میدان کار و تالش بر دو دسته ھستند:

کنند و بعد از مدتی ھرچه جمع کردند،   برخی برای جمع آوری دنیا تالش می
کنند و بعد از مرگ   برای آخرت تالش میروند. و برخی   گذارند و از این دنیا می  می

 ھا ھستند.  بینند و مؤمنان ھمین  ھای خود را می  حاصل تالش
 کشند نیز بر دو دسته ھستند:  کنند و زحمت می  که برای آخرت تالش می و کسانی

 شود.  شان تمام می  عمل نیک   با مرگھا  این اول: فقط مشغول عبادت ھستند.
ل عبادت و دعوت به سوی الله به ھدف اعالی کلمة الله که مشغو دوم: کسانی

شان تا قیامت استمرار دارد؛ زیراھرکس به   و اجر و پاداش   اعمال نیکھا  این باشند، می
 رسد.   نیز تا قیامت میھا  این ھدایت شده باشد، ھمانند ثواب او بهھا  این وسیله

                                           
  ).٢٢) و این متن بخاری است و مسلم(ش:٢٥. متفق علیه: بخاری (ش:١
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َجَعۡلُتۡم ِسَقا﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
يََة ٱۡ�َآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم َكَمۡن ۞أ

ُ َ� َ�ۡهِدي ٱ ِۗ َوٱ�َّ ِۚ َ� �َۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱ�َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل ٱ�َّ لَۡقوَۡم َءاَمَن بِٱ�َّ
ٰلِِم�َ  ْ ِ�  ١٩ٱل�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ۡ�َظُم ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ بِأ  َسبِيِل ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَفآ�ُِزونَ 
ُ
ِۚ َوأ َُّهۡم  ٢٠َدرََجًة ِعنَد ٱ�َّ ٰٖت ل ُُهۡم َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ يُبَّ�ِ

قِيمٌ  َ  ٢١�ِيَها نَعِيٞم مُّ بًَد�ۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ۡجٌر َعِظيمٞ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

َ
ۥٓ أ آیا «: ]٢٢-١٩[التوبة:  ﴾٢٢ ِعنَدهُ

که به الله و روز  آب دادن به حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، ھمچون (عمل) کسی
ھا) نزد الله برابر  گیرید؟! (خیر، آن قیامت ایمان آورده و در راه الله جھاد کرده است، برابر می

که ایمان آوردند، و ھجرت  کند. (مقام) کسانی را ھدایت نمیکاران  نیستند، و الله گروه ستم
نمودند، و با مال و جان خود در راه الله جھاد کردند، نزد الله برتر است، و رستگاران 

ھایی  را به رحمتی از نزد خود و خشنودی (خویش) و به باغھا  آن ھایند. پروردگارشان ھمین
مانند، قطعا  دھد. ھمواره در آن می ارند، بشارت میھای جاویدانه د (از بھشت) که درآن نعمت
 ».پاداش بزرگ نزد الله است

ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢   ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
َوَمۡن أ

که به سوی  سیو چه کسی خوش گفتارتر است از ک«: ]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣إِنَِّ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
 ».الله دعوت کند، و عمل صالح انجام دھد، و بگوید: قطعا من از مسلمانانم؟!

فرمود: (ھرکس به ھدایتی[یکی از  ج کند که رسول الله ابوھریره روایت می -٣
که از وی  آیات قرآن یا احادیث صحیح] دعوت دھد برایش ثوابی ھمانند ثواب کسانی

کم شود. و ھرکس به گناھی و ھا  آن آن که از ثواب شود بدون  پیروی کنند داده می
شود آن   انحرافی دعوت دھد، برایش گناھی ھمانند گناه مرتکب شوندگان نوشته می

 ١شان چیزی کاسته شود). ھم بدون آن که از گناه
ھرگاه انسان بمیرد، عملش «فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره -٤

له آن به دیگران نفع یچیز؛ صدقه جاریه، علمی که به وس شود؛ مگر از سه قطع می
 ٢برسد و فرزند نیکو کاری که برایش دعا کند).

                                           
 ).٢٦٧٤. مسلم (ش:١
  ). ١٦٣١. مسلم (ش:٢
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 جھاد حقیقی
باید دانست که دنیا ھمانند جسد و روح آن دین است و روح دین، دعوت است و 
روح دعوت، فداکاری و قربانی کردن ھمه چیز برای دین است و روح فداکاری، فدا 

به خاطر دین است و روح فدا کاری و ترک، ھا  آن ھا و ترک  دوست داشتنینمودن 
 باشد.  ھجرت و نصرت به خاطر اعالی کلمة الله می

و برای زنده نگھداشتن کامل دین، در سراسر عالم، باید ھجرت و نصرت داشته 
 ی دنیا منتشر شود.  باشیم تا دین در ھمه

و انصار با تمام توان فداکاری و یاری آری، مھاجران ھرچه داشتند، ترک کردند 
 راضی و خشنود باد. ھا  آن نمودند تا سومی که حاکمیت دین باشد، پدید آمد. الله از تمام

ِيَن ﴿فرماید:   الله تعالی می نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن مَِن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

 ُ َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ نَۡ�ُٰر ٱ�َّ
َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ  َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ 
َ
و پیشگامان نخستین از مھاجرین «: ]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

ھا  آن خشنود گشت، وھا  آن پیروی کردند، الله ازھا  آن که به نحوه احسن از و انصار، و کسانی
ھایی (از بھشت) آماده کرده است، که نھرھا از زیر  باغھا  آن (نیز) از او خشنود شدند، و برای

 ».(درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواھند ماند، کامیابی بزرگ [واقعی] این است
و جھاد حقیقی این است که با تمام توان به خاطر دین تالش کنیم و ھرچه داریم 

 در این راه فدا و تا مرگ بر این راه استقامت نماییم. 
ھای الھی، ھدایت است لذا الله آن   باید توجه داشت که ارزشمندترین چیز در خزینه

دست آوردنش جھاد ه اند و برای ب  را جز به خواص از خلق خود که خواھان ھدایت
دھد و مؤمنان واقعی  صالحیت دارند، آن را نمیھا  این داند که  کنند و الله می  می

ھا ھستند. به ھمین دلیل است که الله به ما دستور داده که در ھر روز آن را در   ھمین
 نمازھای فرض ھفده بار از الله بخواھیم. 

ِ ٱلرَّ ﴿فرماید:   الله تعالی می ِ رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ١� ٱلرَِّحيمِ � ٱ�َّ ٱلرَّ�  ٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ  ٤َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِينِ  ٣ٱلرَِّحيمِ   ٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيهِ 
َ
ِيَن � آّلِ�َ ِصَ�َٰط ٱ�َّ  ]٧-١[الفاتحة:  ﴾٧ۡم َوَ� ٱلضَّ

ی مھربان ستایش مخصوص الله است که پروردگار جھانیان است.   (به نام الله بخشنده
کنیم؛ و فقط از تو کمک   ی مھربان است. مالک روز جزاء است. فقط تو را عبادت می  بخشنده
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آنان نعمت دادی؛ نه خشم که بر  خواھیم. ما را به راه راست ببر. راه کسانی  ویاری می
 .ھا؛ و نه گمراھان) گرفتگان بر آن

 فداکاری و جانفشانی برای اعالی کلمة الله
وظیفه ھر فرد مسلمان است که ھمواره تالش کند که خودش بر عقیده صحیح 
استقامت نماید و به نحو احسن الله را عبادت کند و نیز در دعوت دیگران به عقیده و 

ه معروف و نھی از منکر با تمام توان تالش نماید. و جھاد و عبادت صحیح، امر ب
 فداکاری برای اعالی کلمة الله سه مسیر دارد:

 اول: جھاد و مبارزه با کفار تا ایمان بیاورند و ھدایت شوند.   

ّ�َِك ِ�ُنِذَر قَ ﴿فرماید:   الله تعالی می ٮُٰهۚ بَۡل ُهَو ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ ۡم َ�ُقولُوَن ٱۡ�َ�َ
َ
تَٮُٰهم أ

َ
آ � ۡوٗما مَّ

) آن را به ج محمد«(گویند:  آیا می«: ]٣[السجدة:  ﴾٣ّمِن نَِّذيرٖ ّمِن َ�ۡبلَِك لََعلَُّهۡم َ�ۡهَتُدونَ 
(نه) بلکه آن حِق از جانب پرودگار توست، تا ھشدار دھی قومی » دروغ از خودش بافته است؟

است، تا [به راه حق بیایند و] ھدایت شان نیامده   ای برای  را که پیش از تو ھشدار دھنده
 .شوند)

دوم: تالش و جھاد در برابر سرکشان تا فرمانبردار شوند و در برابر جاھالن تا عاِلم 

گاه و بیدار شوند. الله تعالی می َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم ﴿فرماید:   شوند و در برابر غافالن تا آ
ُمُرونَ 

ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َو�َأ مَّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  أ

ُ
� َوأ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ

و باید از میان شما، گروھی باشند که (مردم را) به «: ]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
خیر[قرآن و سنت صحیح] دعوت کنند، و به معروف [احکام اسالمی] دستور دھند و از منکر 

 ». ھایند که رستگارند  ، و ھمین[کفر، شرک و بدعت] منع کنند
سوم: تالش برای دعوت صالحان تا اصالح کننده و افراد بیدار و ھشیار، تذکر 

 دھنده و علما آموزش دھنده شوند. 

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿فرماید:   الله تعالی می   -١ ِيَن َءاَمُنواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
ٰلَِ�ٰ  ۡ�ِ وََعِملُواْ ٱل�َّ ْ بِٱلصَّ ْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡوا سوگند به عصر. «: ]٣-١[العصر:  ﴾٣ِت َوتََواَصۡوا

که ایمان آوردند و کارھای شایسته انجام  که انسان در (خسران و) زیان است. مگر کسانی
 . اند)  اند، و یکدیگر را به حق سفارش نموده، و یکدیگر را به صبر سفارش کرده داده
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نَت ُمَذّكِرٞ ﴿فرماید:   تعالی میو الله  -٢
َ
ٓ أ َما پس (ای «: ]٢١[الغاشیة:  ﴾٢١فََذّكِۡر إِ�َّ

 .ای) پیامبر) پند بده، که تو تنھا پند دھنده

ُ ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٣ ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٰنِّ�ِ َ�ُقوَل لِلنَّاِس كُ  ْ َر�َّ ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُوا ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  ۧونُوا
برای ھیچ بشری سزاوار نیست که الله «: ]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

الله، بندگان من  به جای«به او کتاب و حکم و پیامبری بدھد، سپس او به مردم بگوید: 
به سبب آن که کتاب «بلکه (سزاوار پیامبران این است که به مردم بگویند:) ». باشید

 .»)خواندید (مردمانی) ربانی و الھی باشید دادید و از آن رو که درس می (آسمانی) آموزش می

 اولین دعوتگر این امت
داده است و سپس  الله تعالی تمام انبیا و رسوالن را به بھترین اخالق اختصاص

جمع فرمود و بعد از ایشان آن را در  ج اخالق نیک ھمه را در سردار پیامبران، محمد
ھا   امت سردار انبیا پخش نمود که بھترین امت است و برای نجات مردم در تمام عرصه

به میدان آمده است تا در عبادت، دعوت، اخالق و .. تمام مردم را به سوی الله دعوت 
 کنند. 

ارِ رَُ�َآُء ﴿فرماید:   لله تعالی میا آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

ثَ 
َ
ِ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِهِم ّمِۡن � ٗدا يَبۡتَُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ٗعا ُسجَّ رِ بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

 ٰ �َ � ُجودِ ۡخَرَج َشۡ� ٱلسُّ
َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ اَزَرهُۥ  َٔ ُهۥ َ�  َٔ لَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ

ِيَن  ُ ٱ�َّ ۗ وََعَد ٱ�َّ اَر اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱلُۡكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ
ٰلِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ محمد رسول الله « :]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َ�ِٰت ِمۡنُهم مَّ

ھا  آن که با او ھستند، بر کافران سخت گیر (و شدید) و در میان خود مھربانند، است، و کسانی
 طلبند، نشانه (درستکاری) بینی که از الله فضل و خشنودی می را درحال رکوع و سجده می

شان از اثر سجده (نمایان) است. این توصیف آنان در تورات است، و  ھای رهدر چھھا  آن
در انجیل ھمانند زراعتی که جوانه بزند، سپس آن را تقویت کند، تا محکم گردد ھا  آن توصیف

کافران را به خشم آورد، الله ھا  آن و بر پای خود بایستد و کشاورزان را شگفت زده کند، تا از
که ایمان آوردند و کارھای شایسته انجام دادند وعده آمرزش و پاداش ا ھ آن به کسانی از

 .«عظیمی داده است
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و از آن جایی که صحابه دریافته بودند که دعوت به سوی الله واجب است و فضیلت 
شان در میادین دعوت، آموزش و   دانستند، مرد و زن  و ثواب این دعوت را بخوبی می

گرفتند و در   جھاد برای اعالی کلمة الله و نشر آن در تمام دنیا از یکدیگر سبقت می
شان   ھای  رفتند که قلب  می   ت و پند نیکو درحالیمشرق و مغرب برای دعوت با حکم

 سرشار از مھربانی و دلسوزی نسبت به مردم بود. 
آری، ھمه اصحاب برای دعوت قیام کردند و تا مرگ، با جان و مال خود در راه الله 

ھای حدیث و سیرت بسیار و روشن   جھاد کردند. و شواھد این واقعیت در قرآن، کتاب
 است.  

ۡمَ�ٰلِِهۡم ﴿فرماید:   له تعالی میال -١
َ
ْ بِأ ْ َمَعُهۥ َ�َٰهُدوا ِيَن َءاَمُنوا َ�ِٰ�ِن ٱلرَُّسوُل َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱۡ�َۡيَ�ُٰتۖ َوأ

ُ
نُفِسِهۡمۚ َوأ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي  ٨٨َوأ ُ لَُهۡم َج�َّ َعدَّ ٱ�َّ

َ
أ

نَۡ�ُٰر َ�ٰ 
َ
ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� لیکن پیامبر و «: ]٨٩-٨٨[التوبة:  ﴾٨٩ِ�ِيَن �ِيَها

ھا  ھای خود (در راه الله) جھاد کردند، نیکی شان و جان  که با او ایمان آوردند، با اموال کسانی
ده ھایی (از بھشت) آما باغھا  آن ھاست، و آنانند که رستگارانند. الله برای (ھمه) از آِن آن

کرده است، که نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواھند ماند، این 
 .»کامیابی بزرگ است

ٱۡدُع إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك بِٱۡ�ِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡ�ََسنَةِ� ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهوَ 

َ
ۡعلَُم  َوَ�ِٰدلُۡهم بِٱلَِّ� ِ�َ أ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
أ

با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت کن، «: ]١٢٥[النحل:  ﴾١٢٥بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
که از راه او گمراه  (بحث و) مناظره کن، قطعا پروردگارت به کسیھا  آن و با بھترین روش، با

 .»ه ھدایت یافتگان؛ داناتر استشده است؛ داناتر است و او ب

 ھای ھدایت  دروازه
 الله انسان را به چھار صورت ذیل به دین حق ھدایت کرده است: 

اول: ھدایت بیانی: به این صورت است که انسان حق را با شنیدن قرآن، یا شنیدن 
شود و راه   یک جمله یا یک سخنرانی یا قرائت قرآن، یا مطالعه یک کتاب ھدایت می

باشد و اصل بر ھمین است. به  کند و این در حالت آشنایی و عادی می را پیدا می حق
این ترتیب ھرگاه حق را بشنویم، بعد از اینکه به یقین فھمیدیم حق است، باید قبول 

 کنیم.
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ِ َولِلرَُّسوِل إِ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡستَِجيُبواْ ِ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
ذَا َدَ�ُ�ۡم لَِما َ�ٰٓ�

ونَ  ۥٓ إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ نَُّه
َ
َ َ�ُوُل َ�ۡ�َ ٱلَۡمرۡءِ َوقَلۡبِهِۦ َو� نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ  :]٢٤[األنفال:  ﴾٢٤ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ وَٱۡعلَُموٓا

که شما را به  اید! (دعوت) الله و پیامبر (او) را اجابت کنید، ھنگامی که ایمان آورده ای کسانی«
بخشد، و بدانید که الله میان  خواند که شما را حیات (و زندگی) می سوی چیزی فرا می

 .»شود، و (بدانید) که به سوی او محشور خواھید شد شخص و قلب او حایل می

ِيَن ِمن ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ ِي َخلََقُ�ۡم َوٱ�َّ َها ٱ�َّاُس ٱۡ�ُبُدواْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

نَزَل مَِن  ٢١َ�تَُّقونَ  َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�مۡ 
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ �َض فَِ�ٰٗشا َوٱلسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُ�ُم ٱۡ� ٱ�َّ

نُتۡم 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ َّ�ِ ْ ۡخَرَج بِهِۦ مَِن ٱ�ََّمَ�ِٰت رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُوا

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ ٱلسَّ

ردگارتان را عبادت کنید، ھمان که شما و ای مردم، پرو«: ]٢٢-٢١[البقرة:  ﴾٢٢َ�ۡعلَُمونَ 
کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرھیزگار شوید. آن کس که زمین را برای شما 
بگسترد و آسمان را ھمچون سقفی باالی سر شما قرار داد. و از آسمان آبی فرو فرستاد و به 

د. بنابراین برای الله ھمتایانی قرار ھا را بوجود آورد تا روزی شما باش ی آن انواع میوه  لهیوس
 .»دانید که می  ندھید، درحالی

دوم: تنبیه یا مجازات تربیتی: اگر انسان از را دعوت بیانی حق را نپذیرد، الله با 
کند که اسم آن مجازات تربیتی است  رحمتش او را به روشی دیگر وادار به تسلیم می

کند تا  ھا متوجه می  که با بیماری، یا تنگدستی (فقیری)، یا ترس، یا سختی یا مصیبت
 درگاه پروردگارش توبه کند. ھا به   بعد از تحمل سختی

ۡمَ�ِٰل ﴿فرماید:   میالله تعالی 
َ
ءٖ ّمَِن ٱۡ�َوِۡف َوٱۡ�ُوِع َوَ�ۡقٖص ّمَِن ٱۡ� َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ

ِٰ�ِ�نَ  ِ ٱل�َّ نُفِس َوٱ�ََّمَ�ِٰت� َو�َّ�ِ
َ
ِ  ١٥٥َوٱۡ� ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيبَةٞ قَالُٓوا َ�ٰبَتُۡهم مُّ

َ
ٓ أ ا ِيَن إِذَ ٓ ٱ�َّ ا َّ�� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ  ١٥٦إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ 
ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
 ﴾١٥٧أ

ھا و   بود در اموال و جان  از ترس و گرسنگی و کم و قطعًا شما را با چیزی«: ]١٥٧-١٥٥[البقرة: 
که ھرگاه مصیبتی به ایشان ھا  آن بده به صبر کنندگان.کنیم. و مژده  ھا آزمایش می  میوه

ھستند که درودھا و ھا  این گردیم. گویند: ما از آِن الله ھستیم، و به سوی او باز می  برسد می
 .»رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند ھدایت یافتگان

غیر واقعی): اگر  ھا و آسایش و امکانات استدراجی(موقتی و  سوم: با دادن نعمت
ھا به راه حق نیاید و متوجه   بنده با استفاده از ھدایتی که الله فرستاده و با مصیبت

کند و او با  نشود، الله رحماِن رحیم او را با روشی دیگر به راه حق راھنمایی می
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ھای ظاھری استراجا فرد را با ثروت و کثرت سود در معامالت .. و بخشیدن   ارزش
کند تا با شکر  د و امکانات مادی دنیوی و سالمتی و دادن قدرت آزمایش میکثرت فرزن
 ھای الھی به راه حق بیاید.    این نعمت

اٖل َوَ�نِ�َ ﴿فرماید:   الله تعالی می ُهم بِهِۦ مِن مَّ َما نُِمدُّ َّ�
َ
َ�َۡسبُوَن �

َ
�َُسارُِع لَُهۡم ِ�  ٥٥�

کنند که آن مال و فرزندان   آیا گمان می«: ]٥٦-٥٥[المؤمنون:  ﴾٥٦ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� بَل �َّ �َۡشُعُرونَ 
ھا  آن ھا) به  دھیم. برای این است که شتابان خیرات (و نیکی  آنان را یاری میھا  آن که با

 .»یابند (حقیقت را) در نمیھا  آن برسانیم؟! (چنین نیست) بلکه
که الله فرستاده قبول  چھارم: درھم کوبیدن (عذاب) الھی: وقتی انسانی ھدایتی را

ھایی   شود ھم توبه نکند و به خود نیاید و با نعمت  ھایی که گرفتار می  نکند و با مصبیت
بخشد، بیدار نشود و سپاسگزاری و شکر نکند و این آخرین ھشدار   ھم که الله به می

است و سپس درھم کوبیدن الھی، پس از اتمام حجت و عدم پذیرش دعوت حق و عدم 
 ھا است.   ھا و عدم شکر بعد از رسیدن به انواع نعمت  بعد از مصیبت توبه

رَۡسۡلَنا َعلَۡيهِ َحاِصٗبا ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
ۡن أ َخۡذنَا بَِذ�بِهِۦۖ فَِمۡنُهم مَّ

َ
فَُ�ًّ أ

�َض َوِمنۡ 
َ
ۡن َخَسۡفَنا بِهِ ٱۡ� ۡيَحُة َوِمۡنُهم مَّ َخَذتُۡه ٱلصَّ

َ
ۡن أ ۚ َوَما َ�َن َوِمۡنُهم مَّ ۡغَرۡ�َنا

َ
ۡن أ ُهم مَّ

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِمونَ 
َ
ُ ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ را ھا  آن آنگاه ھریک از«: ]٤٠[العنکبوت:  ﴾٤٠ٱ�َّ

به (کیفر) گناھش [درھم کوبیدیم و] نابود کردیم، بر برخی از آنان طوفانی از سنگریزه 
دای بسیار وحشتناِک مرگبار نابود کردیم، و برخی را به فرستادیم، و برخی از آنان را با ص

(خود) بر ھا  آن ستم نکرد، لیکنھا  آن زمین فرو بردیم، و برخی را غرق کردیم، و الله ھرگز به
 .»کردند خویشتن ستم می

بَۡ�َٰب ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
َ
ْ بِهِۦ َ�َتۡحنَا َعلَۡيِهۡم � ْ َما ذُّكُِروا ا �َُسوا ٍء  فَلَمَّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ
ۡبلُِسونَ  َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡغَتٗة فَإِذَا ُهم مُّ

َ
ْ أ وتُوٓا

ُ
ٓ أ ْ بَِما ٰٓ إِذَا فَرُِحوا ِيَن  ٤٤َح�َّ َ�ُقِطَع َدابُِر ٱلَۡقۡوِم ٱ�َّ

ِ رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ْۚ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ یاد آوری ھا  آن چون آنچه را به«: ]٤٥-٤٤[األنعام:  ﴾٤٥َظلَُموا
گشودیم تا وقتی که به آنچه داده ھا  آن اموش کردند، درھای ھمه چیز را به رویشده بود فر

را گرفتیم، در این ھنگام ھمه مأیوس شدند. پس ھا  آن شدند مغرور وشاد گشتند، ناگھان
ریشه قومی که ستم کرده بودند، قطع شد، و ستایش مخصوص الله است که پروردگار 

 .»جھانیان است



 ١٦٩١    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ْ ٱۡلَعَ�ٰ َ�َ ٱلُۡهَدٰى ﴿فرماید:   الله تعالی می -٣ ا َ�ُموُد َ�َهَديَۡ�ُٰهۡم فَٱۡستََحبُّوا مَّ
َ
َوأ

ْ يَۡ�ِسُبونَ  َخَذۡ�ُهۡم َ�ٰعَِقُة ٱۡلَعَذاِب ٱلُۡهوِن بَِما َ�نُوا
َ
ْ َوَ�نُواْ  ١٧فَأ ِيَن َءاَمُنوا َوَ�َّۡيَنا ٱ�َّ

کوری [گمراھی] را بر ھا  آن ھدایت کردیم،و اما (قوم) ثمود را «: ]١٨-١٧[فصلت:  ﴾١٨َ�تَُّقونَ 
را درھم ھا  آن کردند، صاعقه عذاب خوارکننده ھدایت ترجیح دادند، لذا به (خاطر) آنچه می

 .»کوبید. و کسانی را که ایمان آورده بودند و پرھیزگار بودند، نجات دادیم
ست بیاور، و ما را له ما به رایالھی! ما را به راه ھدایت بیاور و دیگران را نیز به وس

سببی برای ھدایت راه یافتگان قرار بده، قطعا تو ھرکس را بخواھی به راه مستقیم 
 آوری.  می

 ھای) ھدایت   اسباب (انگیزه
ھای زیادی مسلمان شدند که   مردم در زمان رسول الله تحت تأثیر اسباب و انگیزه

 به شرح ذیل است:ھا  آن ترین  مھم
الله ابوبکر، خدیجه، علی و .. را زبانی دعوت دادند و دعوت زبانی؛ رسول  -١

 مسلمان شدند و بالفاصله به پیروی از پیامبر برای دعوت به سوی الله قیام کردند.
در منزل خواھر خود فاطمه که با شوھرش سعید بن زید و  س آموزش: عمر -٢

ن متأثر شد و خواندند، با شنیدن و خواندن آیات قرآ  خباب بن ارت داشتند قرآن می
ی درس مصعب بن   ایمان آورد. و نیز اسید بن حضیر و سعد بن معاذ با حضور در حلقه

 عمیر که به مدینه آمده بود، ایمان آوردند.
عبادت: وقتی ھند دختر عتبه در سال فتح دید مسلمانان در مسجد الحرام  -٣

فی در مسجد النبی با خواندند، متأثر شد و ایمان آورد و ثمامه بن اثال حن  نماز می
 دیدن عبادت و دیگر رفتار مسلمانان، متأثر شد و ایمان آورد.

در سال فتح به صفوان بن امیه و معاویه و  ج انفاق و بخشیدن مال: پیامبر -٤
کسان دیگر اموالی بخشید که مسلمان شدند و به مردی شمار زیادی گوسفند که بین 

 جه او مسلمان شد و قومش نیز مسلمان شدند.دو کوه را پر کرده بود، بخشید در نتی
ھای   اخالق پسندیده، نیکوکاری، ایثار، ھمدردی، راستگویی و .. دیگر خوبی -٥

و قطعًا تو (ای « :]٤[القلم:  ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿فرماید:   اخالق، الله تعالی می
 .»محمد) بر اخالق و خوی بسیار عظیم و باالیی ھستی

 ھای نظام ھستی و آیات قرآنی.  دقت و اندیشیدن در نشانه -٦
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ۡم ُهُم ٱلَۡ�ٰلُِقونَ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
َ
ٍء أ ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ ۡم ُخلُِقوا

َ
ۡم َخلَُقواْ  ٣٥أ

َ
أ

�َضۚ بَل �َّ يُوقُِنونَ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ده)، از ھیچ (و بدون آفریننھا  آن آیا«: ]٣٦-٣٥[الطور:  ﴾٣٦ٱلسَّ

 اند؟! (خیر) بلکه ھا و زمین را آفریده آسمانھا  آن اند. آیا اند، یا خود خالق (خویش) آفریده شده
 .کنند) یقین نمیھا  آن

ِ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱلُۡقۡرَءاَنۚ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
َ
أ

اندیشند؟ که اگر از سوی غیر  آیا در قرآن نمی«: ]٨٢[النساء:  ﴾٨٢ٗ��لَوََجُدواْ �ِيهِ ٱۡختَِ�ٰٗفا َكثِ 
 .یافتند) الله بود، قطعًا اختالف بسیار در آن می

 وجوب دعوت به سوی الله
 دعوت به سوی الله بر ھر فرد بر حسب علم و قدرتش واجب است.

 و مسلمانان بر دو دسته ھستند:
خواھد که از او پیروی  کند و از مردم می اول: عالمی که خودش حق را بیان می

ِٓي َءاَمَن َ�َٰقوِۡم ﴿فرماید:   طور مثل مؤمن آل فرعون: الله تعالی می کنند، ھمان َوقَاَل ٱ�َّ
ۡهِدُ�ۡم َسبِيَل ٱلرََّشادِ 

َ
ۡ�يَ  ٣٨ٱتَّبُِعوِن أ َما َ�ِٰذهِ ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ ا َمَ�ٰٞع �نَّ ٱ�ِخَرةَ ِ�َ َداُر َ�َٰقوِۡم إِ�َّ

نَ�ٰ َوُهَو  ٣٩ٱۡلَقَرارِ 
ُ
ۡو أ

َ
َمۡن َعِمَل َسّيِئَٗة فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََهاۖ َوَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن ٱۡ�َنََّة يُۡرزَقُوَن �ِيَها بَِغۡ�ِ ِحَساٖب 
ُ
و «: ]٤٠-٣٨: [غافر ﴾٤٠ُمۡؤِمٞن فَأ

ای قوم من! از من پیروی کنید، تا شما را به راه درست «که ایمان آورده بود، گفت:  کسی
ای قوم من! این زندگی دنیا تنھا متاع (زود گذر) است و آخرت سرای ». ھدایت کنم

ھمیشگی است، ھرکس کار بدی مرتکب شود، سپس جز به ھمانند آن کیفر نیابد، و ھرکس از 
وارد بھشت ھا  آن ای انجام دھد، سپس که مؤمن است، کار شایسته درحالیمرد یا زن 

 .»شمار به آنان داده خواھد شد شوند، و در آن روزی بی می
دوم: مسلمان است اما عالم نیست، چنین فردی مردم را به پیروی از رسوالن و 

فرماید:   طور که الله تعالی در مورد صاحب یس می  دھد. ھمان  علما ربانی دعوت می

ْ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿ ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجٞل �َۡسَ�ٰ قَاَل َ�َٰقۡوِم ٱتَّبُِعوا
َ
ْ َمن �َّ  ٢٠وََجآَء ِمۡن أ ٱتَّبُِعوا

ۡهَتُدونَ  َٔ �َۡ�  ۡجٗر� وَُهم مُّ
َ
و مرد (مؤمنی) از دورترین نقطۀ شھر «: ]٢١-٢٠[یس:  ﴾٢١لُُ�ۡم أ

ی قوم من! پیامبران (الله) را پیروی کنید. کسانی را ا«شتابان آمد، (و خطاب به مردم) گفت: 
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اند. و چه شده است  کنند، و خودشان ھدایت یافته پیروی کنید که از شما مزدی طلب نمی
 .»شوید؟ مرا که عبادت نکنم کسی را که مرا آفریده است، (ھمه) به سوی او باز گردانده می

فقط الله عبادت شود که معبود بر  به این ترتیب تمام مسلمانان باید دعوت دھند تا
 حقی جز او نیست و در ملکش فقط از او اطاعت شود که یکتاست و شریکی ندارد.

کند .. غیر عالم مردم را به پیروی از علمایی که  آری، عالم خودش حق را بیان می
کند. قطعا این تجارتی بسیار سودمند   شناسند، دعوت می  الله را از ھمه خلق بھتر می

 است. 

رَۡسَل رَُسوَ�ُۥ بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡ�َّقِ ِ�ُۡظِهرَ ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
ِٓي أ هُۥ َ�َ ُهَو ٱ�َّ

ٰ تَِ�َٰر�ٖ  ٩ٱّ�ِيِن ُ�ِّهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ  ُدلُُّ�ۡم َ�َ
َ
ْ َهۡل أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

 ٖ��ِ
َ
ِ  ١٠تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ِ َورَُسوِ�ِۦ َوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

نُفسِ 
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ای «: ]١١-٩[الصف:  ﴾١١ُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ بِأ

اید! آیا شما را به تجارتی راھنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک  که ایمان آورده کسانی
تان در راه الله جھاد کنید،  دھد؟ به الله و پیامبرش ایمان بیاورید، و با مال و جان نجات می

 .»نید این (کار) برای شما بھتر استاگر بدا

 ی امت   وظیفه
ی اعمال صالح و بعد از توحید و   ی تمام امت و مادر ھمه  دعوت به سوی الله وظیفه

عبادت، از مؤکدترین واجبات است. آنگاه که دعوت فعال و فراگیر باشد، فرزندانی 
شوند و مردم گروه گروه   میمؤمن، پایبند نماز و روزه، عابد، متقی، نیکوکار و .. متولد 

 آورند.  به دین الله ایمان می
کنند،   اگر دعوت به سوی الله را ترک کنیم، مردم دین الله را دسته دسته رھا می

شود و کافران، فاسقان، ظالمان، دروغگویان، مفسدان زیاد   کفر و خباثت زیاد می
 شوند.  دوزخ برده می روند که به سوی  شوند و مردم درحالی از این دنیا می می

در مورد فتوای در مسایل احکام، باید توجه داشت که ھرکس از علما حکمی را که 
داند، استفتاء کننده را به کسانی از علما راھنمایی کند   داند، فتوا دھد و ھرکس نمی  می

گاھی بیش تری در احکام دین داده است و ھرکس بر  که الله به آنان علم، فقه، فھم و آ
 دھد، پاداش دارد.  که کار خیر انجام می ار خیری راھنمایی کند، ھمانند کسیک
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دادند، حال آن که مفتیان صحابه مانند   و صحابه در فتوا دادن به ھمدیگر ارجاع می
 خلفای راشدین، معاذ، زید بن ثابت، ابن مسعود، ابن عباس و .... محدود بودند.

یز نیست. اما در دعوت به سوی الله ھرکس به این ترتیب فتوا دادن برای ھرکس جا
به اندازه علمش که کمترین آن یک آیه است، باید دعوت دھد. در نتیجه حاصل دعوت 
ھدایت شدگان است و حاصل آموزش و تدریس، مفتیان که افراد خاصی از امت 

باشد. البته که ھردو شرعا مطلوب و پسندیده ھستند، دعوت وظیفه عموم  ھستند، می
ای از علمای متخصص در علم فقه   انان و فتوا کار خواص امت است که عدهمسلم

ھستند. و دعوت کار آسانی است؛ زیرامسایل ایمان را که شرح داده شده است به مردم 
 دھند.    دھند و مسایل واضح را توضیح می  تذکر می

نَت ُمَذّكِرٞ ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
ٓ أ َما إِ�َّ َمن  ٢٢َت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ لَّسۡ  ٢١فََذّكِۡر إِ�َّ

ٰ َوَ�َفرَ  ۡ�َ�َ  ٢٣تََو�َّ
َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱۡ� بُُه ٱ�َّ پس پند ده که تو تنھا «: ]٢٤-٢١[الغاشیة:  ﴾٢٤َ�ُيَعّذِ

ای. بر آنان چیره و مسلط نیستی. ولی ھرکس روی گرداند و کفر ورزد. الله با  پند دھنده
 .»کند  ت میترین عذاب او را مجازا بزرگ

 باید توجه داشت که مسایل شرعی مانند: نماز، حج، مسایل طالق، ارث و مانند
احکام عملی ھستند که باید علما شرح و توضیح دھند، بنابراین علما و فقھا ھا  این

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ ﴿فرماید:   صالحیت فتوا را دارند. ھمان طور که الله تعالی می
َ
َوَمآ أ

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  َٔ َجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� رِ 
َ
ْ أ نَزۡ�َآ  ٤٣لُٓوا

َ
ُ�رِ� َوأ بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلزُّ

ُرونَ  َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ و پیش «: ]٤٤-٤٣[النحل:  ﴾٤٤إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
کردیم نفرستادیم، پس (ای مردم) اگر  وحی میھا  آن و (ای پیامبر) جز مردانی که بهاز ت

گاھاِن) اھل کتاب بپرسید. (که نمی ھا (فرستادیم)  را) با دالیل روشن و کتابھا  آن دانید از (آ
نازل ھا  آن و (ما این) قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی

 .»بیندیشندھا  آن شده است، و باشد که
به این ترتیب دعوت و امر به معروف و نھی از منکر وظیفه ھمه امت است و ھر فرد 
از افراد امت بر حسب علم، توان و بصیرت خود مسئول است و اصحاب پیامبر از ھمان 

دعوت قیام  اولین روزھای ایمان آوردن قبل از نزول احکام نماز، زکات، روزه، و.... برای
کردند. و اخالق این امت، جان فدایی و جھاد برای اعالی کلمه الله و نشر اسالم در 

 مشرق و مغرب زمین تا قیامت است.
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۠ َوَمِن ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ نَا
َ
ٰ بَِصَ��ٍ � َ�َ ِۚ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعوٓا

َ
قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

 ِ َبَعِ�� وَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ نَا۠ مَِن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ�َّ
َ
این راه «(ای پیامبر!) بگو: «: ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨ َوَمآ �

که از من پیروی کردند  کنم، و کسانی من است، من با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت می
  .»»کند) و الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم (نیز چنین می

ُمُروَن ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

 َ َكٰوةَ َو�ُِطيُعوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ
 َ ۗ إِنَّ ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ�َّ

ُ
ۥٓۚ أ و مردان مؤمن و «: ]٧١[التوبة:  ﴾٧١ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ َورَُسوَ�ُ

کنند، و نماز را بر پا  زنان مؤمن دوستان (و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نھی از منکر می
 کنند، اینانند که الله به زودی پردازند و الله و پیامبرش را اطاعت می دارند، و زکات را می می
 ».دھد، قطعًا الله عزیز حکیم است را مورد رحمت قرار میھا  آن

 مجازات ترک دعوت به سوی الله
در قرن اول عبادت حقیقی بود، دعوت حقیقی بود، با تمام توان و امکانات فداکاری 

فدایی   کردند و زندگی ساده بود و اولین رویکرد امت تالش برای دعوت، سپس جان  می
شد. دشمنان که   اصلی انجام می و بعد از این ساده زیستن بود که عبادت به شکل

متوجه این صفات شدند به تالش بر آمدند تا این صفات را از زندگی امت اسالمی 
ھا برای دنیا و مادیات   فدایی  ھا و جان  بگیرند، در نتیجه وضعیت تغییر کرد و تالش

که  یی  گردید و تالش و کار مسلمانان برای زندگی مرّفه و تن پروری بود و در جامعه
دانستند و دعوت به   را منکر نمیھا  این زنا، ربا و شرابخواری زشت و منفور بود، دیگر

 سوی الله ترک گردید و از زندگی امت حذف شد.
آری، در زمان رسول الله، عبادت و دعوت برای تک تک افراد امت بود اما سپس 
عبادت در بین امت ماند و دعوت به افراد خاص محدود شد و دعوتگران کم گردیدند و 

ھا زیاد شد و آخر این امت   ھا و گرفتاری دامنگیر امت گردید و پلیدی  در نتیجه مصیبت
 شی که اول این امت اصالح شده است. اصالح نخواھد شد مگر با ھمان رو

کار،  مجازات ترک اوامر الھی و ارتکاب منھیات دامن ھمه را خواھد گرفت؛ گناه
کنند... اما پیامد و مجازات ترک دعوت با   کاران و کسانی را که سکوت می پیروان گناه

 تغییر ملتی به جای ملت دیگر خواھد بود.  
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 ﴿فرماید:   الله تعالی می
َ
أ ن َ�ٰٓ ِ فَِمنُ�م مَّ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ تُۡدَعۡوَن ِ�ُنفُِقوا نُتۡم َ�ٰٓ

 ْ ۚ �ن َ�َتَولَّۡوا نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء
َ
ُ ٱلَۡغِ�ُّ َوأ َما َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهۦِۚ َوٱ�َّ ۖ َوَمن َ�ۡبَخۡل فَإِ�َّ  َ�ۡبَخُل

 ْ ُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَُ�ونُٓوا ۡمَ�ٰلَُ�م �َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ
َ
گاه باشید، شما ھمان «: ]٣٨[محمد:  ﴾٣٨أ آ

ورزد، و  شوید، پس برخی از شما بخل می کسانی ھستید که برای انفاق در راه الله دعوت می
نیاز است و شما  ھرکس بخل ورزد، به طور قطع بر خویشتن بخل ورزیده است، و الله بی

آورد،  (الله) گروھی دیگر را بجای شما می (ھمه) فقیر (و نیازمند) ید، و اگر روی بگردانید
 .»مانند شما نخواھند بودھا  آن آنگاه

که دعوت به سوی الله را ترک کند و دالیل روشن و ھدایت را کتمان نماید،  کسی

ِيَن يَۡ�ُتُموَن َمآ ﴿فرماید:   اگر توبه نکند، به نص قرآن ملعون است. الله تعالی می إِنَّ ٱ�َّ
نَزۡ�َا ِمنَ 

َ
ُ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم ٱ�َّ

ُ
ُٰه لِلنَّاِس ِ� ٱلِۡكَ�ِٰب أ ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدٰى مِۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ٰعُِنونَ  نَا ٱ�َّوَّاُب  ١٥٩َوَ�ۡلَعُنُهُم ٱل�َّ
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
ۡصلَُحواْ َو�َيَُّنواْ فَأ

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ إِ�َّ ٱ�َّ

که آنچه را که از دالئل روشن و ھدایت نازل  قطعًا کسانی«: ]١٦٠-١٥٩[البقرة:  ﴾١٦٠رَِّحيمُ ٱل
 کنند، الله ایم؛ بعد از آن که آن را در کتاب (تورات) برای مردم بیان نمودیم، کتمان می کرده

ند. کن را لعنت میھا  آن کند، و لعنت کنندگان (از مؤمنان و فرشتگان نیز) را لعنت میھا  آن
که توبه کنند و (اعمال خود را) اصالح نمایند (و آنچه را کتمان کرده بودند)  مگر کسانی

 .»پذیرم، و من توبه پذیر مھربانم آشکارا بیان کنند، اینانند که توبه ایشان را می
ای برای   ی برای ذکر، دعا، دعوت و آموزش است و اعضای بدن وسیله  ا  و زبان وسیله
است و این درحالی است که الله کسی را که مانع استفاده درست از  عبادات و انفاق

 ٤فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصلِّ�َ ﴿فرماید:   وسیله مورد نیاز شود، تھدید کرده است و الله تعالی می
ِيَن ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ  ِيَن ُهۡم يَُرآُءونَ  ٥ٱ�َّ [الماعون:  ﴾٧َوَ�ۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعونَ  ٦ٱ�َّ

که خودنمایی  که از نمازشان غافلند. کسانی پس وای بر نماز گزاران. ھمان کسانی«: ]٧-٤
 .»ورزند کنند. و از عاریت دادن وسایل ضروری زندگی دریغ می می

و الله زمانی بنی اسرئیل را لعنت کرد که به حقیقت دین خود کفر ورزیدند و پیمان 
معروف و نھی از منکر را ترک نمودند و  الھی را شکستند، دعوت به سوی الله، امر به

 امت اسالمی را مورد توجه و عنایت قرار داد.ھا  آن بجای
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ٰ لَِساِن َداوُۥَد ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ٰٓءِيَل َ�َ ْ ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ� ِيَن َ�َفُروا لُعَِن ٱ�َّ
َ�نُواْ َ�عۡ  نَكرٖ َ�َعلُوهُۚ  ٧٨َتُدونَ وَِعيَ� ٱبِۡن َمۡرَ�َمۚ َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ َ�نُواْ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

ْ َ�ۡفَعلُونَ  َمۡت  ٧٩َ�ِۡئَس َما َ�نُوا ْۚ َ�ِۡئَس َما قَدَّ ِيَن َ�َفُروا تََرٰى َكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�َتَولَّۡوَن ٱ�َّ
ُ َعلَۡيِهۡم َوِ� ٱۡلَعَذاِب ُهۡم َ�ٰ  ن َسِخَط ٱ�َّ

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
ونَ لَُهۡم أ : ]٨٠-٧٨[المائدة:  ﴾٨٠ِ�ُ

که از بنی اسرائیل کافر شدند، بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند، این به  کسانی«
از کار زشتی که ھا  آن نمودند. خاطر  آن بود که نافرمانی (و گناه) کردند و (از حد) تجاوز می

را ھا  آن دادند! بسیاری از انجام میکردند، قطعًا کار بدی  دادند، یکدیگر را نھی نمی انجام می
شان برای  ھای کنند، چه بد است آنچه نفس بینی که با کافران (و بت پرستان) دوستی می می

 ».آنان پیش فرستاده است، که الله بر آنان خشم بیاورد، و آنان در عذاب جاودانه خواھند ماند

 ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

َُّهم� ّمِۡنُهُم  � ل ۡهُل ٱلِۡكَ�ِٰب لََ�َن َخۡ�ٗ
َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

ۡ�َ�ُُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
َ
ه برای شما بھترین امتی ھستید ک«: ]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ

اند و امر به معروف [اسالم و  [نجات و سعادت] مردم [به میدان جھاد و دعوت] بیرون آمده
کنید و به الله ایمان دارید و اگر اھل کتاب ایمان  توحید] و نھی از منکر [کفر و شرک] می

خارج از  فاسق [وھا  آن با ایمانند و اکثرھا  آن آورند، برای آنان بھتر است. [ولی تنھا] برخی از
 ».باشند ی صحیح و توحید الوھیت] می عقیده

 حکمت امر به معروف و نھی از منکر
 امر به معروف و نھی از منکر سه حکمت دارد:

اول: امید است که نصیحت برای مخاطب مفید واقع شود. ھمان طور که الله تعالی 

و (پیوسته) پند (و «: ]٥٥[الذاریات:  ﴾٥٥ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَذّكِۡر فَإِنَّ ٱّ�ِۡكَرٰى تَنَفُع ﴿فرماید:   می
 ».رود پند و) تذکر مؤمنان را نفع برساند  تذکر) بده، زیرا که (امید می

 شود.   دوم: از کوتاھی که موجب عذاب خواھد شد، رفع مسئولیت می

ْ ِمۢن بَِ�ٓ ﴿فرماید  الله تعالی می -١ ِيَن َ�َفُروا ٰ لَِساِن َداوُۥَد لُعَِن ٱ�َّ ٰٓءِيَل َ�َ إِۡسَ�
َ�نُواْ َ�ۡعَتُدونَ  نَكرٖ َ�َعلُوهُۚ  ٧٨وَِعيَ� ٱبِۡن َمۡرَ�َمۚ َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ َ�نُواْ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

ْ َ�ۡفَعلُونَ  که از بنی اسرائیل کافر شدند، بر  کسانی«: ]٧٩-٧٨[المائدة:  ﴾٧٩َ�ِۡئَس َما َ�نُوا
زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند، این به خاطر  آن بود که نافرمانی (و گناه) کردند 



 مختصر الفقه االسالمی  ١٦٩٨

 

کردند،  دادند، یکدیگر را نھی نمی از کار زشتی که انجام میھا  آن نمودند. و (از حد) تجاوز می
 ».دادند! قطعًا بد کاری انجام می

ةٞ ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ مَّ
ُ
ۡو �ۡذ قَالَۡت أ

َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ّمِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱ�َّ

ُ�ُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗد�ۖ قَالُواْ َمۡعِذَرةً إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َولََعلَُّهۡم َ�تَُّقونَ  و (به «: ]١٦٤[األعراف:  ﴾١٦٤ُمَعّذِ
دھید  د می(به گروه دیگر) گفتند: (چرا گروھی را پنھا  آن یاد آور) ھنگامی را که گروھی از

را ھالک یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواھد کرد؟!) گفتند: (تا ما را نزد ھا  آن که الله
 ».تقوا پیشه کنند)ھا  آن پروردگارتان عذری باشد، و شاید

سوم: با امر به معروف و نھی از منکر، به نمایندگی از پیامبران، بر مردم حجت تمام 

ِ ﴿ فرماید:  شود. الله تعالی می  می ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما � َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ پیامبرانی که بشارت دھنده «: ]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥ُحجَّ

نباشد و الله عزیز  و بیم دھنده بودند، تا بعد از (آمدن) این پیامبران برای مردم بر الله حجتی
 ».حکیم است

 امت اسالمی تا قیامت باقی خواھد ماند
این دین تا قیامت باقی خواھد ماند، به این صورت که ھمواره گروھی از امت 

تا قیامت آشکارا به حقیقت این دین که قرآن و سنت [صحیح به فھم سلف  ج محمد
 ج کند که پیامبر یت میروا س صالح] است، متعھد و پایبند خواھند بود. معاویه

فرمود: (ھمواره گروھی از امت من در فاع از دین الله پایبند و استوار ھستند، ترک 
رساند تا فرمان الھی  آسیبی نمیھا  آن شان] به یاری [مردم] و دشمنی [دشمنان

  ١بر مردم غالب و پیروزند).ھا  آن [قیامت] فرا رسد،

 ی ھر مرد و زن مسلمان  وظیفه
 و زن مسلمان دو وظیفه دارد:ھر مرد 

اول: با عبادت الله که یکتاست و شریکی ندارد و اطاعت از الله و پیامبرش انجام 
دادن ھرچه الله دستور داده است و دوری از ھرچه منع کرده است و با استقامت بر 

 این، به دین عمل کند.

                                           
   ) و این متن مسلم است.١٠٣٧در کتاب اإلماره (ش: ) و مسلم ٧١. متفق علیه: بخاری (ش:١
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َ َوَ� �ُۡ�ِ ﴿فرماید:   الله تعالی می -١ ۖ  ٔٗ ُ�واْ بِهِۦ َشۡ� ۞َوٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ فقط «: ]٣٦[النساء:  ﴾ا
 ».الله را عبادت کنید و ھیچ چیزی را شریک او نگردانید

َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ� تََولَّۡواْ َ�ۡنُه ﴿فرماید:   الله تعالی می -٢ ِطيُعواْ ٱ�َّ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

نُتۡم �َۡسَمُعونَ 
َ
اید! الله و رسولش را اطاعت  که ایمان آورده ای کسانی«: ]٢٠[األنفال:  ﴾٢٠َوأ

 .»شنوید که (سخن او را) می کنید، و از او روی نگردانید درحالی
 ی دوم: دعوت به سوی الله و امر به معروف و نھی از منکر  وظیفه

 ﴿فرماید:   الله تعالی می -١
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
ُمُروَن َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
� َوأ و باید از «: ]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ

میان شما، گروھی باشند که (مردم را) به خیر[قرآن و سنت صحیح] دعوت کنند، و به 
منع کنند، و معروف [احکام اسالمی] دستور دھند و از منکر [کفر، شرک و بدعت] 

 ».ھایند که رستگارند  ھمین

فرمود: (از طرف من  ج کند که رسول الله روایت می ب عبدالله بن عمرو -٢
 ١برسانید، ھر چند یک آیه باشد).

فرمود: (ھرکس از شما منکری  ج کند که پیامبر روایت می س ابوسعید خدری -٣
دید باید با دستش جلوی آن را بگیرد، اگر نتوانست با زبانش منع کند و اگر نتوانست 

 ٢ی ایمان است). ترین درجه در دل از آن منتفر باشد و این ضعیف
و باید توجه داشت که ھرکس به عبادت و دعوت پایبند باشد، الله به او بھترین 

را ترک کند، یا یکی از این دو را ھا  این کس در این دو کوتاھی یادھد و ھر پاداش را می

إِنَّ إَِ�َۡنآ ﴿فرماید:   ترک نماید، الله بزودی او را بازخواست خواھد نمود. الله تعالی می
به سوی ھا  آن قطعًا بازگشت«: ]٢٦-٢٥[الغاشیة:  ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم ٢٥إِيَاَ�ُهمۡ 

 ». شان (نیز) با ماست بطور قطع حساب ماست. سپس

 شریعتکوتاھی در 
ای که باید از   منظور از خسران و ضرر در شریعت این است که انسان بھره

 پروردگارش بگیرد، از دست بدھد و این ضرر و خسارت آشکاری است.

                                           
  ).٣٤٦١. بخاری (ش:١
 ).٤٩. مسلم (ش:٢
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به این ترتیب ھرکس پروردگارش .. دینش .. وقتش .. عمرش .. بھشت .. و 
 تری نکرده است.  کس از او ضرر بدتر و بیش خشنودی پروردگارش را از دست بدھد، ھیچ

ۡعَ�ًٰ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ۡخَ�ِ�َن أ

َ
ِيَن َضلَّ َسۡعُيُهۡم  ١٠٣قُۡل َهۡل نُنَّبِئُُ�م بِٱۡ� ٱ�َّ

ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعاِ� ٱۡ�َيَ  َّ�
َ
ۡ�َيا وَُهۡم َ�َۡسبُوَن � ِ ٱ�ُّ ْ � ١٠٤ٰوة ِيَن َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
َ�ِٰت أ

ۡعَ�ٰلُُهۡم فََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوۡزٗنا
َ
: ]١٠٥-١٠٣[الکهف:  ﴾١٠٥َرّ�ِِهۡم َولَِقآ�ِهِۦ فََحبَِطۡت أ

که تالش  ا شما را به زیان کارترین [مردم] در کارھا، خبر دھیم. کسانیآی«[ای پیامبر!] بگو: «
کنند که کار نیک  شان در زندگی دنیا تباه و ضایع شده، و با این حال گمان می و کوشش
کسانی ھستند که به آیات پروردگارشان و مالقات او (در جھان آخرت) ھا  آن ».دھند انجام می

(ارزشی ھا  آن ان تباه و نابود شد، سپس در روز قیامت برایش کافر شدند، در نتیجه اعمال
 ».قایل نیستیم) و زنی بر پا نخواھیم کرد

که چھار صفت ذیل را داشته  ھا در دنیا و آخرت زیان کارند به جز کسی  تمام انسان
 باشد:

به الله ایمان داشته باشد .. عمل صالح انجام دھد .. به حق سفارش کند .. به صبر 
 اه حق سفارش نماید.در ر

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱلَۡعۡ�ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ سوگند به عصر که انسان «: ]٣-١[العصر:  ﴾٣ٱل�َّ

اند، و  اند و کارھای شایسته انجام داده که ایمان آورده ر کسانیدر (خسران و) زیان است. مگ
 ».اند یکدیگر را به حق سفارش نموده، و یکدیگر را به صبر سفارش کرده

به این ترتیب ایمان و عمل صالح تالش برای خود است و سفارش به پیروی از حق 
 و صبر در راه حق تالش برای نجات دیگران است. 

 شان است) بر دو دسته ھستند   ی  مردم در استفاده از عمر (که اصل سرمایه
دارد و با پروردگارش  ی خود را که عمرش است، بر می اول: فرد عاقل اصل سرمایه

داند، به  که در عوض ھر نیکی ده برابر تا ھفتصد برابر و تا حدی که جز الله کسی نمی
یابد، تجارت  خشنودی پروردگارش دست میدھد و به  او نیکی و درجه در بھشت می

 کند. در نتیجه تمام لحظات عمرش میدانی برای تجارت با پروردگارش است.  می
به این ترتیب چنین فردی گاھی در عبادت .. گاھی در دعوت .. گاھی در آموزش 
.. گاھی در احسان و اصالح .. گاھی در جھاد در راه الله .. گاھی برای رفع نیازھای 

 کند .. و گاھی مشغول دیگر انواع مختلف اعمال نیک است ....  اش کار می  زمرهرو
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ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن ﴿فرماید:  الله تعالی می ُدلُُّ�ۡم َ�َ
َ
ْ َهۡل أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

 ٖ��ِ
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ َوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِ  ١٠َعَذاٍب أ نُفِسُ�ۡمۚ تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِ بِأ يِل ٱ�َّ

ٰٖت  ١١َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  َ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ذُنُوَ�ُ�ۡم َو�ُۡدِخۡلُ�ۡم َج�َّ
ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ  نَۡ�ُٰر َوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ

َ
ۡخَرٰى وَ  ١٢َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

ُ
أ

ِ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ِ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ ۖ نَۡ�ٞ ّمَِن ٱ�َّ که  ای کسانی«: ]١٣-١٠[الصف:  ﴾١٣ُ�ِبُّوَ�َها
اید! آیا شما را به تجارتی راھنمایی کنم که از عذاب دردناک شما را نجات  ایمان آورده

تان در راه الله جھاد کنید، اگر  ھای اندھد؟ به الله و پیامبرش ایمان بیاورید، و با اموال و ج می
بخشد، شما را  تان را می بدانید این (کار) برای شما بھتر است. (اگر چنین کردید، الله) گناھان

ھای  کند که نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است و در خانه ھایی (از بھشت) وارد می در باغ
بزرگ این است. و (نعمت) دیگری که آن  دھد)، کامیابی پاکیزه در بھشت جاویدان (جای می

 ».را دوست دارید که آن یاری از سوی الله و پیروزی نزدیک است، و مؤمنان را بشارت ده
ی خود را به بازیچه بگیرد و عمر خود را  دوم: احمق؛ کسی است که اصل سرمایه

رانی و  وتھا، شھ گذراند و پیروی از ھوس کند، می  در کارھایی که الله را ناراحت می
 گذراند.  شیطان می

ۡذَهۡبُتۡم َطّيَِ�ٰتُِ�ۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ِيَن َ�َفُرواْ َ�َ ٱ�َّارِ أ َو�َۡوَم ُ�ۡعَرُض ٱ�َّ

وَن ِ�  ۡ�َيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها فَٱۡ�َۡوَم ُ�َۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم �َۡستَۡكِ�ُ  ِ� َحَياتُِ�ُم ٱ�ُّ
�ِض بَِغۡ�ِ ٱۡ�َّقِ َو�َِما ُكنُتۡم َ�ۡفُسُقونَ 

َ
و روزی که کافران را بر آتش «: ]٢٠[األحقاف:  ﴾٢٠ٱۡ�

ھای) خود را  ھای) پاکیزه (و لذت گفته شود:) در زندگی دنیا (نعمتھا  آن عرضه کنند، (و به
تان   ب خوار کننده پاداشمند شدید، پس (ای کافران) امروز به عذا بھرهھا  آن از بین بردید و از

کردید، و به  دھند، (و این) به (خاطر) گردن کشی (و استکباری) که به ناحق در زمین می می
 ». دادید است (خاطر) نافرمانی (و گناھانی) که انجام می

َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقاۚ �َّ �َۡسَتوُۥنَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
مَّ  ١٨أ

َ
ِيَن أ ا ٱ�َّ

ْ َ�ۡعَملُونَ  َوٰى نُُزَ�ۢ بَِما َ�نُوا
ۡ
ُٰت ٱلَۡمأ ٰلَِ�ِٰت فَلَُهۡم َج�َّ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن  ١٩َءاَمُنوا ا ٱ�َّ مَّ

َ
َوأ
ِ�يُدواْ �ِيَها َو�ِيَل لَُهۡم ُذوقُ 

ُ
ٓ أ ْ ِمۡنَها ن َ�ۡرُُجوا

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ٓ أ ۖ ُ�ََّما َوٮُٰهُم ٱ�َّاُر

ۡ
ْ َ�َمأ ْ َعَذاَب فََسُقوا وا

بُونَ  ِي ُكنُتم بِهِۦ تَُ�ّذِ که مؤمن است، ھمچون  آیا کسی«: ]٢٠-١٨[السجدة:  ﴾٢٠ٱ�َّارِ ٱ�َّ
که ایمان آوردند و کارھای  کسی است که فاسق است؟! (نه) ھرگز برابر نیستند. اما کسانی
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پذیرایی (از  ھای بھشت جاویدان خواھد بود، (این) محل باغھا  آن شایسته انجام دادند، برای
شان  جایگاهکه فاسق(کافر) شدند،  دادند. و اما کسانی ھا) است؛ به پاداش آنچه که انجام می آن

ھا  آن و بهشوند،  می  آتش (دوزخ) است، ھرگاه که بخواھند از آن خارج شوند، به آن باز گردانده 
 ».کردید شود: بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب می گفته می

ِيَن ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ْ َما ِشئۡتُم ّمِن ُدونِهِۦۗ قُۡل إِنَّ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�َن ٱ�َّ فَٱۡ�بُُدوا
اُن ٱلُۡمبِ�ُ  َ� َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ�ُۡ�َ

َ
ۡهلِيهِۡم يَوَۡم ٱلۡقَِ�َٰمةِ� �

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٓواْ أ لَُهم ّمِن فَۡوقِهِۡم ُظلَٞل  ١٥َخِ�ُ

ۥۚ َ�ٰعِبَادِ فَٱ�َُّقونِ ّمَِن ٱ�َّارِ َومِن َ�ۡ  ُ بِهِۦ ِعبَاَدهُ  :]١٦-١٥[الزمر:  ﴾١٦تِهِۡم ُظلَٞلۚ َ�ٰلَِك ُ�َوُِّف ٱ�َّ
قطعًا زیانکاران (واقعی) «خواھید غیر از او(الله) عبادت کنید. بگو:  پس شما ھرچه را که می«

گا شان را در روز قیامت از دست داده اند که خود و خاندان کسانی ه باشید این ھمان زیان اند، آ
ھایی از آتش، و در زیر (پای)شان (نیز)  از باالی (سر)شان سایبانھا  آن آشکار است. برای

ترساند، ای بندگان من!  ھایی است، این (چیزی) است که الله با آن بندگانش را می سایبان
 ».فقط از من بترسید

 ی درست از اوقات  استفاده
ی بھشت داده است،  وعدهھا  آن شان را خریده و برابر به الله از مؤمنان جان و مال

بنابراین بر ھر فرد مسلمان الزم است که اوقات عمر خود را ھمانند رسول الله بگذراند، 
فرایض الھی را ادا کند .. در ھر حال و ھر روز به دستورات پروردگارش پایبند باشد .. 

ھای زندگی .. و بخش  ارھا و برنامهدر ھنگام وضو گرفتن، خوردن، خوابیدن و دیگر ک
تر  اش صرف نماید و بیش دست آوردن نیازھای زندگیه اندکی از عمر خود را نیز برای ب

اوقات خود را در دعوت مردم به سوی الله بگذراند تا فقط پروردگار خود را که یکتا 
شان صحیح و موحد شوند. و ھمین  ی است و ھیچ شریکی ندارد، عبادت کنند و عقیده

، علم یاد بگیرد که از دعوت فراغت یافت یا شرایطی فراھم نشد که کسی را دعوت دھد
یا به کسی از مسلمانان احکام دین را بیاموزد. اگر از یادگیری و آموزش به دیگران 
فراغت یافت یا کسی را برای این کار نیافت، سعی کند به برادران مسلمانش خدمت 

شان را بر طرف و در کارھای نیک و تقوا ھمکاری نماید. اگر از این کار  کند و نیازھای
افت یا چنین شرایطی ھم برایش فراھم نشد، نمازھای مستحبی مانند ھم فراغت ی

نمازھای مطلق سنت (نه سنت راتبه) بخواند، قرآن تالوت کند، ذکر نماید و .. دیگر 
ھا و اعمال نیک .. و به ھمین صورت در ھر حال، ھرکاری را که به مردم منفعت  عبادت

 تری دارد اولویت دھد ..  بیش
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ُمُروَن ﴿رماید: ف الله تعالی می
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

 َ َكٰوةَ َو�ُِطيُعوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُ�قِيُموَن ٱلصَّ
ۗ إِنَّ  ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ�َّ

ُ
ۥٓۚ أ َ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  َورَُسوَ�ُ و مردان مؤمن و «: ]٧١[التوبة:  ﴾٧١ٱ�َّ

کنند، و نماز را بر پا  زنان مؤمن دوستان (و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نھی از منکر می
 کنند، اینانند که الله به زودی پردازند، و الله و پیامبرش را اطاعت می دارند، و زکات را می می
 ».دھد، قطعا الله عزیز حکیم است قرار می را مورد رحمتھا  آن

ی کامیابی بزرگ را  که این طور پایبند و متعھد باشد، وعده الله تعالی به ھرکسی

نَۡ�ُٰر ﴿فرماید:  داده است و می
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َج�َّ وََعَد ٱ�َّ

ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوَمَ�ٰ�ِ  ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ ِٰت َعۡدٖن� َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ

ھایی (از بھشت) وعده داده  الله به مردان مؤمن و زنان مؤمن، باغ«: ]٧٢[التوبة:  ﴾٧٢ٱۡلَعِظيمُ 
ھای  خانهکه نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواھند ماند، و (نیز) 

ھا) برتر  شان فرموده) و خشنودی الله (از ھمه این ھای جاوید (نصیب ای در بھشت پاکیزه
 ».است، این ھمان کامیابی بزرگ است

 ھای مختلف مخاطب دعوتگر  دسته
و    ھایی که از اختالف در مدارک مردم با ھم متفاوت ھستند و بر اساس تفاوت

 شان به شرح ذیل متفاوت است: دعوتی  شان، با ھم دارند، برنامه اعمال
 خبرند؛ شان نقص و ایراد وجود دارد و از احکام شرعی بی که در ایمان اول: کسانی

را با حکمت و پند نیکو دعوت ھا  آن در برابر آزارھای چنین افراد باید صبر کنیم و
را ھا  آن دھیم و محبت  دھیم و با نرمی کامل و آرامی مسایل دین را آموزش می

 طور که رسول الله با آن صحرا نشین رفتار نمود؛ ن کنیم. ھما راھنمایی می
در مسجد بودیم که صحرانشینی  ج کند که با رسول الله انس بن مالک روایت می

گفتند: نکن! نکن!  ج آمد و سپس برخواست و در مسجد ادرار نمود. اصحاب پیامبر
ه حال خودش بگذرانید). او را به حال فرمود: (ادرارش را قطع نکنید، او را ب ج پیامبر

او را صدا زد و به او فرمود:  ج خودش گذاشتند تا ادرار کرد. سپس رسول الله
ی این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد برای  (چیزھایی مانند ادرار و نجاست شایسته

سخنی که   اند). یا ھمان ذکر الله متعال و نماز خواندن و تالوت قرآن ساخته شده
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سول الله فرمود. سپس دستور داد یکی از اصحاب دلوی آب آورد و بر جایی که ادرار ر
 ١کرده بود، ریخت).

شان ضعیف است اما از احکام شرعی اطالع دارد؛ چنین  که ایمان دوم: کسانی
دھیم تا  افرادی را با حکمت و پند نیکو حق را که موافق عقل و فطرت است، دعوت می

 د و پروردگارش را اطاعت کند و از گناھانش توبه کند.بر ایمانش افزوده شو
کند که: جوانی نزد پیامبر آمد وگفت: ای پیامبر به من اجازه  روایت می س ابوامامه

زنا بده، اھل مجلس به او خیره شدند و او را توبیخ کردند و گفتند: ساکت ساکت، 
را برای مادرت دوست آیا آن «، نزدیک آمد، فرمود: »نزدیک بیا«فرمود:  ج پیامبر
مردم ھم این را برای «گفت: نه، به الله سوگند، الله مرا فدایت گرداند، فرمود: » داری؟

» داری؟ آیا آن را برای دخترت دوست «، باز فرمود: »دارند مادران خویش دوست نمی
مردم ھم آن را «گفت: نه، به الله سوگند، ای پیامبر، الله مرا فدایت گرداند، فرمود: 

آیا آن را برای خواھرت دوست «، فرمود: »دارند برای دختران خود دوست نمی
مردم «گفت: نه، به الله سوگند، ای پیامبر، الله مرا فدایت گرداند، فرمود: » داری؟ می

ات دوست  آیا آن را برای عمه«، فرمود: »دارند شان دوست نمی ھم آن را برای خواھران
و مردم ھم «، ای پیامبر، الله مرا فدایت گرداند، فرمود: گفت: نه، به الله سوگند» داری؟

ات دوست  آیا آن را برای خاله«، فرمود: »دارند شان دوست نمی ھای آن را برای عمه
و مردم ھم آن را برای «گفت: نه، ای پیامبر، الله مرا فدایت گرداند، فرمود: » داری می

دستش را بر وی  ج نگاه پیامبرگوید: آ راوی می». دارند ھای خود دوست نمی خاله
الھی! گناھش را ببخش، قلبش را پاک کن و شرمگاھش را حفظ «گذاشت و فرمود: 

 ٢کرد. گوید: از آن به بعد، آن جوان به ھیچ نامحرمی نگاه نمی ، می»فرما
 که ایمان قوی دارند اما از احکام شرعی اطالع درستی ندارد: سوم: کسانی

توضیح احکام شرعی و خطر گرفتار شدن به دام گناھان چنین افرادی را با شرح و 
دھیم و این  و خودداری  فوری از منکری که به دام آن گرفتار شده باشد، دعوت می

 کنند.  دانند، قبول می ی صحیح دارند، احکامی را که نمی افراد چون عقیده

                                           
  ) و این متن مسلم است.٢٨٥) و مسلم (ش:٢١٩. متفق علیه: بخاری (ش:١
  ).٢٢٥٦٤. صحیح: احمد (ش:٢
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 در دست مردی انگشتری طال دید، ج کند که: پیامبر روایت می ب ابن عباس
دارد و  ای آتش بر می آن را از انگشتش درآورد و دور انداخت و فرمود: (یکی از شما تکه

تشریف بردند، به آن مرد گفتند: انگشترت را  ج کند؟!)؛ وقتی پیامبر در دست خود می
بردار و از آن استفاده کن (بفروش)، گفت: نه، بالله سوگند، ھرگز چیزی را که 

 ١دارم). برنمی دور انداخته است، ج پیامبر
گاھی دارند: چھارم: کسانی  که ایمان قوی و از احکام شرعی آ

ھا  آن چنین افرادی عذری ندارند، به ھمین دلیل باید با قدرت و محکم جلوی
 ج طور که رسول الله گرفته شود تا در گناه کردن برای دیگران الگو نشوند. ھمان

گاھی از احکام شرعی،  پنجاه شب با آن سه نفری که بدون عذر معتبر با ایمان قوی و آ
 به جنگ تبوک شرکت نکرده بودند، قطع رابطه نمود و به مردم نیز دستور داد که با

را قبول نمود و آن سه نفر عبارتند از ھالل ھا  آن ی قطع رابطه کنند، تا الله توبهھا  آن
 مفصل است.ھا  آن بن امیه، مرارة بن ربیع و کعب بن مالک و داستان

�ُض بَِما ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱۡ� ِيَن ُخلُِّفواْ َح�َّ َوَ�َ ٱ�ََّ�َٰثةِ ٱ�َّ

ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم  ِ إِ�َّ  ِمَن ٱ�َّ
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ْ أ نُفُسُهۡم َوَظنُّوٓا

َ
رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

ْۚ إِ  اُب ٱلرَِّحيمُ ِ�َُتوُ�ٓوا َ ُهَو ٱ�َّوَّ و به آن سه نفری که (از جنگ تبوک) «: ]١١٨[التوبة:  ﴾١١٨نَّ ٱ�َّ
تنگ شد، و ھا  آن تخلف نمودند، (لطف و احسان نمود)؛ تا آنگاه که زمین با ھمه وسعتش بر

را جان به لب شدند، و دانستند که پناه گاھی از الله جز به سوی او نیست، سپس رحمت خود 
را پذیرفت) قطعا الله است که توبه پذیر ھا  آن ی نمود، تا توبه کنند (و توبهھا  آن شامل حال

 ».مھربان است
 اطالع ھستند: ی صحیح و احکام بی که از ایمان و عقیده پنجم: کسانی

ی صحیح با دعوت به اینکه معبود بر حقی جز الله نیست  چنین افرادی را به عقیده
ھای  ھا و نعمت ھا، وعیدھا، نشانه  در مورد اسماء و صفات الله و عدهی صحیح  و عقیده

ھا  آن دھیم و به دھیم و عظمت و قدرت الله را برایش شرح می الھی دعوت می
اش صحیح گردید و  اوست. بعد از آن که عقیده  فھمانیم که آفرینش و امر از آن می

و زکات و .. را به صورت مسایل ایمانی در قلبش جای گرفت، احکام شرعی نماز 
 دھیم.   آموزش میھا  آن تدریجی به

                                           
  ).٢٠٩٠. مسلم (ش:١
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� َونَِذيٗر�﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ
َ
ٓ أ َها ٱ�َِّ�ُّ إِ�َّا ُّ�

َ
� ٰٓ�َ٤٥ 

نِٗ�� اٗجا مُّ ِ �ِإِۡذنِهِۦ َوِ�َ نَّ  ٤٦َوَداِ�ًيا إَِ� ٱ�َّ
َ
ِ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� بِأ ِ فَۡضٗ� َو�َّ�ِ لَُهم ّمَِن ٱ�َّ

ای پیامبر! ما تو را شاھد، و بشارت دھنده و بیم دھنده «: ]٤٧-٤٥[األحزاب:  ﴾٤٧َكبِٗ��
فرستادیم. و دعوت کننده به سوی الله به فرمان او، و چراغی روشنی بخش قرار دادیم و 

 ».از سوی الله فضل بزرگی استھا  آن مؤمنان را بشارت ده که برای
زمانی  ج گفت: پیامبر س کند که معاذ بن جبل روایت می ب بن عباسا -٢ 

روی که اھل کتاب ھستند؛ آنان را به  تو نزد قومی می«که مرا به یمن فرستاد، فرمود: 
ی الله ھستم، دعوت کن و چون شھادتین را  گفتن ال اله اال الله و اینکه من فرستاده

بانه روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ خبر بده که الله در ھر شھا  آن گفتند، به
شان بر آنان فرض نموده که از  اعالم کن که الله زکات را در اموالھا  آن اگر پذیرفتند، به

شود. اگر این فرمان را پذیرفتند، از  شان داده می ثروتمندان ایشان گرفته و به فقیران
از دعای مظلوم بترس؛ زیرا ھیچ  (به عنوان زکات) بپرھیز وھا  آن گرفتن بھترین اموال

 ١حجابی، میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد).

 اعمال نیکی کافر قبل از مسلمان شدن 
وقتی فرد کافری مسلمان شود و به نحو احسن به احکام اسالمی پایبندی کند.  -١

ْ ﴿فرماید:  شود. الله تعالی می گناھانش بخشیده می ِيَن َ�َفُرٓوا ْ ُ�ۡغَفۡر قُل ّلِ�َّ إِن يَنَتُهوا
لِ�َ  وَّ

َ
ا قَۡد َسلََف �ن َ�ُعوُدواْ َ�َقۡد َمَضۡت ُسنَُّت ٱۡ� (ای پیامبر!) «: ]٣٨[األنفال:  ﴾٣٨لَُهم مَّ

شان  ھای که کافر شدند بگو: اگر (از کفر و دشمنی) دست بر دارند، گناھان گذشته به کسانی
به یقین که روش [نابودی] پیشینیان گذشته شود، و اگر (به کفر) بازگردند،  آمرزیده می

 ».است
اعمال خیری که فرد کافر انجام داده است، بعد اسالم آوردن به خاطر آن  -٢

 پاداش دریافت خواھد نمود.

                                           
  )، و این متن مسلم است.١٩) و مسلم (ش:١٤٥٨. متفق علیه: بخاری (ش:١
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حکیم بن حزام گوید: گفتم: (ای رسول الله! آیا کارھای خوبی که به منظور عبادت 
فرمود: آری، ھمراه با  ج ارد؟ پیامبرام اجر و پاداشی د در زمان جاھلیت انجام داده

 ١ای). ای مسلمان شده کارھای خوبی که قبًال انجام داده
 شد.  ھرکس مسلمان شود و گناه کند به گناھان اول و آخرش مجازات خواھد  -٣

ی توحید و اخالص) نیکوکاری کند،  فرمود: (ھرکس در اسالم، (با عقیده ج پیامبر
شود. و ھرکس،  ان جاھلیت، انجام داده است، مؤاخذه نمیبه خاطر  گناھانی که در دور

در اسالم، بدی کند (مرتکب کفر، شرک شود) با گناھان اول و آخرش مجازات خواھد 
 ٢شد).

 دعوتگر به سوی الله
ھا،  ھا و تلخی دھد و با خوشی دھد، الله او را پرورش می که مردم را دعوت می کسی

کند. بنابراین برخی از مردم او را تأیید و یاری  یش میھا، آزما ھا و رد کردن قبول کردن
 دعوتگر خواھد بود.   کنند .. اما عاقبت از آن کنند .. برخی او را طرد و مسخره می می

 به این ترتیب دعوتگر با دو وضعیت روبر خواھد شد:
طور که مردم در مدینه از رسول  اول: وضعیت پذیرش و استقبال مردم از او؛ ھمان

 استقبال کردند.  ج هالل
 ج طور که مردم در طائف با رسول الله دوم: وضعیت رد و مخالفت مردم؛ ھمان

کند و گاھی به  رفتار کردند. این بدان سبب است که گاھی الله دعوتگر را تربیت می
 کند.  ی او دیگران را تربیت می لهیوس

تر  تر و خطرناک سختباید توجه داشت که حالت قبول و پذیرش مردم برای دعوتگر 
ھایی به او پیشنھاد   ھا و مقام شود و گاھی ُپست است؛ زیرابسی اوقات مغرور می

گیرد، به جز  شود، ھمین که قبول کند، مسیر ھالکت و نابودی را در پیش می می
حمایت کند .. در چنین ھا  آن شان شود و الله از که رحمت الھی شامل حال کسانی

دزدد و به دنیا و امکانات رفاھی و  دعوتگر را از دین میحالتی است که شیطان 
 ماند. داری باز می کند تا جایی که از دین و دین ھای دنیوی سرگرمش می پست

                                           
  ) و این متن مسلم است.١٢٣) و مسلم (ش:١٤٣٦. متفق علیه: بخاری (ش:١
  ).١٢٠) و مسلم (ش:٦٩٢١. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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تر   تر و تحملش برای دعوتگر مشکل توجھی مردم، سخت اما وضعیت مخالفت و بی
و متوجه او تعالی آورد  می  تر به الله روی است؛ زیرادر این حالت است که دعوتگر بیش

شود که الله دعوتگر را یاری کند،  کند، این موجب می شود و با الله ارتباط برقرار می می
در طائف پیش آمد، آنگاه که مردم طائف او را  ج طور که این حالت به رسول الله ھمان

یت ھا حما کوه طرد کردند و با خشونت تمام آزارش دادند، الله او را با جبرئیل و فرشته
را به معراج  ج کرد و سپس ورودش به مکه را فراھم و آسان نمود و در پی آن پیامبر

برد و سپس شرایط فراھم شد و به مدینه ھجرت نمود و در ادامه اسالم قدرت یافت تا 
 شدند. جایی که مردم گروه گروه مسلمان می

 جمع بین دعا و دعوت  
ھا  آن کرد که الله د .. و گاھی دعا میکر پیامبر گاھی برای نابودی مشرکین دعا می 

 را ھدایت کند.
اول: در ھنگام قدرت نمایی مخالفین و شدت آزارھا و ایجاد مانع بر سر راه ورد 

طور که در جنگ  کرد. ھمان شان دعا می برای نابودی ج مردم به دین الله، پیامبر
د نماز بخوانند، برای خندق وقتی مسلمانان را چنان تحت فشار قرار دادند که نتوانستن

گوید: (به ھنگام جنگ احزاب (که طوایف عرب برای  می س شان دعا کرد. علی نابودی
فرمود: الله  ج و نابودی اسالم مدینه را محاصره کرده بودند) پیامبر ج جنگ با پیامبر

شان را پر از آتش کند، که ما را از خواندن نماز وسطی (عصر) تا  ھا و قبرھای خانه
 ١خورشید باز داشتند). غروب

ھایشان برای پذیرش دین نرم  رفت مسلمان شوند و دل که امید می دوم: در ھنگامی
 کرد. شان دعا می شود، برای ھدایت

آمدند و گفتند:  ج گوید: (طفیل بن عمرو دوسی و یارانش نزد پیامبر می س ابوھریره 
آنان را نفرین کن. مردم گمان ای رسول الله! طایفه دوس، عصیان کردند و کفر ورزیدند. 

(بر خالف  ج دوس، نابود خواھد شد. رسول الله ج کردند که (با نفرین رسول الله
 ٢را بیاور).ھا  آن الھی! دوس را ھدایت کن و«ھا) دعای خیر کرد و فرمود:  انتظار آن

                                           
  ).٦٢٧) و این متن بخاری است و مسلم(ش:٢٩٣١بخاری (ش: . متفق علیه: ١
  ) و این مسلم است.٢٥٢٤) و مسلم (ش:٢٩٣٧. متفق علیه: بخاری (ش:٢
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 تدریجی بودن دعوت به سوی الله 
کنیم  دعوتگر اسالم را به کفار پیشنھاد کند اگر گفتند اسالم را به شرطی قبول می

شان را قبول  دھیم و .. از این افراد اسالم آوردن خوانیم یا زکات نمی که نماز نمی
شان را قبول کنیم به امید  کند که موقتا اسالم ناقص کنیم؛ زیرامصلحت ایجاب می می

 ن از کفر محض فرد بھتر است. آن که بعدا تکمیل شود و ای
که قصد پذیرش اسالم را فقط با گفتن شھادتین  از تمام کسانی ج و رسول الله

کردند  کرد و با ھمین اقرار به شھادتین از کشتن فرد خودداری  می داشتند، قبول می
چشید، اسالم آوردن با انجام دستورات الله و  تا بعد از آن که لذت ایمان را می

 گردید.  چه الله منع کرده بود، برایش فراھم می از آن خودداری
دست آوریم و به ه [برادران و خواھران دعوتگر!] ما باید دل فرد کافر را بر اسالم ب

خبر است و برخی  کند، قناعت کنیم؛ زیرااز حقیقت اسالم بی آنچه از اسالم قبول می
، برایش سخت و سنگین اطالع نداردھا  آن ی احکام اسالم که از حکمت و فلسفه

خواھد بود. لذا وقتی اسالم را بپذیرد و با مسلمانان نشست و برخاست نماید، مسایل 
دین را یاد بگیرد، ایمانش تقویت خواھد شد و لذت ایمان را خواھد چشید و حتی از 

تر  اسالم را بیش -طور که در گذشته و حال ثابت شده  ھمان -برخی مسلمانان 
 تعھدترند.  دوست دارند و م

زمانی که  ج گفت: پیامبر س کند که معاذ بن جبل روایت می ب ابن عباس -١
روی که اھل کتاب ھستند؛ آنان را به  تو نزد قومی می«مرا به یمن فرستاد فرمود: 

گفتن ال اله اال الله و اینکه من پیامبر الله ھستم، دعوت کن و چون شھادتین را گفتند، 
الله در ھر شبانه روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر خبر بده که ھا  آن به

شان بر آنان فرض نموده که از  اعالم کن که الله زکات را در اموالھا  آن پذیرفتند، به
شود. اگر این فرمان را پذیرفتند، از  شان داده می شان گرفته و به فقیران ثروتمندان

) بپرھیز و از دعای مظلوم بترس؛ زیرا ھیچ (به عنوان زکاتھا  آن گرفتن بھترین اموال
 ١حجابی، میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد).

                                           
  ) و این متن مسلم است.١٩) و مسلم (ش:١٤٥٨خاری (ش:. متفق علیه: ب١
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 ج کند که نزد پیامبر ی خود روایت می نصر بن عاصم لیثی از مردی از قبیله -٢
 ج رفت و مسلمان شد به شرط اینکه فقط در ھر شبانه روز دو بار نماز بخواند، پیامبر

 ١از او قبول کرد.
در مورد چگونگی وضعیت ثقیف  س گوید: جابر بن عبدالله وھب بن منبه می -٣

شرط قرار دادند که صدقه  ج ھا بر پیامبر به ھنگام بیعت، سؤال کردم. گفت: (آن
گفت: بعد از آن که  شنیدم که می ج واجب نباشد. و از پیامبرھا  آن (زکات) و جھاد بر

  ٢کنند). ودی در جھاد نیز شرکت میمسلمان شوند، بزودی زکات خواھند داد و بز

 ھای مختلف دعوتگر دسته
 ھا مختلفی ھستند: دعوتگران در این زمان دسته

اول: کسانی ھستند که تحت تأثیر اخالق یکی از دعوتگران، مردم را به سوی الله 
شان مشکلی پیش  دھند و ھمین که با آن دعوتگر اختالفی پیدا کنند و بین دعوت می

کنند، چنین افرادی را الله  ا رھا و با دعوتگران مخالفت و حتی دشمنی میآید، دعوت ر
 به خاطر ایرادی که در نیتش وجود داشته از مسیر دعوت برگردانده است.

دوم: کسانی ھستند که حل مشکالت و رسیدن به اھداف خود را در دعوت 
ان زیاد و پول ش شان خوب شود و امکانات رفاھی و مادی بینند اما ھمین که وضع می

کنند. چنین افرادی را الله از  شوند و دعوت را رھا می دار شوند، به دنیا سرگرم می
 گرداند.  شان، بر می مسیر دعوت به خاطر ناقص بودن ھدف

ھایی  ھا و ثواب سوم: کسانی ھستند که مسیر دعوت به سوی الله را به خاطر خوبی
عوت به خودشان توجه دارند و به کسان دیگر کنند، این افراد در د که دارد، انتخاب می

تر بیابند،  تر و راحت ھا را در غیر دعوت بیش توجه ندارند، این افراد اگر ثواب و نیکی
 کنند.   دعوت به سوی الله را رھا می

ھا  این دھند که دستور الله است و چھارم: کسانی ھستند که به این ھدف دعوت می
دھند؛  ن الھی است و مردم را به سوی الله دعوت میکنند؛ زیرافرما را عبادت می

 در دعوت ھدِف کامال درستی دارند، به ھمین دلیل الله نیزھا  این زیرادستور الله است،
را برای اجرای ھا  این کند و دارد و یاری می را در مسیر دعوت ثابت قدم میھا  این

                                           
  ).٢٠٢٨٧. صحیح: احمد (ش:١
  ).٣٠٢٥. صحیح: ابوداود (ش:٢
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  دعوت دھند. آری، اینگرداند تا به سوی الله مردم را  دستورات الھی فارغ می
 ھا و در باالترین درجات قرار دارند. دعوتگران در ارزشمندترین مقام

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

ۚ َوَ�ٰلَِك  َكٰوةَ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوا ْ ٱلصَّ و آنان فرمان نیافتند «: ]٥[البینة:  ﴾٥دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ َوُ�قِيُموا
که دین خود را برای او خالص گردانند (و از شرک  جز اینکه فقط الله را عبادت کنند، درحالی

و بت پرستی) به توحید (و دین ابراھیم) روی آورند. و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند و 
 .تقیم)این است آیین راستین و مس

ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ  َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
(ای پیامبر!) بگو: من فقط بشری ھستم مثل شما، (امتیاز من این «: ]١١٠: [الکهف ﴾١١٠أ

شود، که تنھا معبودتان، معبود یگانه است، پس ھرکس به مالقات  است که) به من وحی می
کس را در عبادت پروردگارش  پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد، و ھیچ

 ».شریک نگرداند

 بیا و رسوالناصول دعوت ان -٦
 الله انبیا و رسوالن را برای دعوت به سه محور فرستاده است:

رسد .. و شرح حال مردم بعد از  دعوت به سوی الله .. معرفی راھی که به الله می
 رسیدن به الله. در نتیجه؛

 محور اول: در مورد شرح مباحث توحید و ایمان است. 
 محور دوم: شرح احکام شریعت الھی است.

 ر سوم: معرفی روز آخرت و پاداش و عذاب و بھشت و دوزخ است.محو
ھا، صفات و افعال او تعالی و  به این ترتیب دعوت به سوی الله معرفی الله با اسم

ھا، احسان الله به خلق و اینکه فقط الله  بیان عظمت، قدرت اوست و معرفی نعمت
اند و  الله ھستند، مخلوقخالق، مالک و مدبر تمام نظام ھستی است و ھرچه غیر از 

 چیزی در اختیار ندارند و فقط الله مستحق عبادت است نه کس یا چیزی دیگر.
ترین آن است.  این اولین، بھترین و باالترین جایگاه و اصل دعوت و اساس و کامل

ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می ِ وََعِمَل َ�ٰل ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ٗحا َوقَاَل إِنَِّ� مَِن َوَمۡن أ
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که به سوی الله  و چه کسی خوش گفتارتر است از کسی«: ]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
بطور قطع من از مسلمانان «گوید:  کند، و می دھد، و کار شایسته انجام می دعوت می

 ».ھستم؟!
توضیح سپس دعوت برای شرح روز آخرت است با پند دادن، تشویق و ترساندِن با 

ھا و وعیدھا و دیگر اموری که در عرصات  ھای دوزخ و وعده صفات بھشت و وحشت
 قیامت اتفاق خواھد افتاد.

ھا،  ھا، مسایل، حرام ھای دین با شرح ثواب بعد از این دعوت به احکام و برنامه
 ھا است.  ھا، واجبات، حقوق، آداب و سنت حالل

شان  ھای رت و احوال رسوالن با امتآری، در مکه دعوت به شناخت الله، روز آخ
بود. در مدینه الله دین را با احکام کامل نمود، در نتیجه ھرکس به روز آخرت ایمان 

کرد. اما کافران و منافقان نتوانستند قبول کنند. و الله  آورده بود، احکام را قبول می
د و سپس مردم مؤمنان را عزت داد و پیروز گردانید و کفار را شکست داد و ذلیل نمو

ِ َوٱۡلَفۡتحُ ﴿فرماید:  گروه گروه دین الله را قبول کردند. الله تعالی می  ١إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ
ۡفَواٗجا

َ
ِ أ يَۡت ٱ�َّاَس يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن ٱ�َّ

َ
ۚ إِنَُّهۥ َ�َن  ٢َوَر� فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ

ابَۢ� که یاری الله و پیروزی فرا رسید. و مردم را  (ای پیامبر) ھنگامی« :]٣-١[النصر:  ﴾٣تَوَّ
شوند. پروردگارت را با حمد تسبیح گوی و از او  دیدی که گروه گروه در دین الله داخل می
 ».آمرزش بخواه، قطعا او بسیار توبه پذیر است

 الگوی در دعوت به سوی الله
را ھا  آن که الله تند، ھمان کسانیالگوی دعوت به سوی الله انبیا و رسوالن ھس
دستور داد که به طور عام به  ج انتخاب نمود و برگزید و پرورش داد. الله به محمد

انبیا و رسوالن قبل از خودش اقتدا کند و به صورت خاص دستور داده است که به 
ا ابراھیم اقتدا نماید. و ملت ابراھیم این است که ھمه چیز خود را به خاطر دین فد

کنند و با جان، مال، وقت، شھر، خانواده، ھمسر و فرزندان را فدای دین الله نمایند. و 
الله به ما دستور داده است که تمام احوال زندگی رسول الله را الگوی خود قرار دھیم، 
به جز اموری که مخصوص ایشان است. به این ترتیب ھر مسلمان باید در اھداف، 

 سول الله را الگوی خود قرار دھد. اقوال، رفتار و اخالق، ر



 ١٧١٣    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ۚ فَإِن ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
أ

ْ بَِها بَِ�ٰفِرِ�نَ  َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّيُۡسوا ِينَ  ٨٩يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
ۖ  أ ُ َهَدى ٱ�َّ

 �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًر�ۖ إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكَرٰى لِلَۡ�ٰلَِم�َ  َٔ فَبُِهَدٮُٰهُم ٱۡ�تَِدۡهۗ قُل �َّ

َ
 :]٩٠-٨٩[األنعام:  ﴾٩٠لُُ�ۡم َعلَيۡهِ أ

ھا کسانی ھستند که کتاب و حکمت و نبوت به آنان دادیم، پس اگر این (مشرکان) به آن  آن«
گماریم که نسبت به آن کافر  طور قطع ما گروھی را بر آن می(آیات قرآن) کفر ورزند، به 

شان کرده است؛ پس به روش آنان اقتدا کن، بگو:  کسانی ھستند که الله ھدایتھا  آن نیستند.
طلبم، این (رسالت و دعوت) چیزی جز (پند  من در برابر این (رسالت) پاداشی از شما نمی«

 ».و) یاد آوری برای جھانیان نیست

ِن ٱتَّبِۡع ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۖ َوَما َ�َن ِمَن ﴿فرماید:  لله تعالی میا -٢
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك أ

َ
ُ�مَّ أ

سپس به تو (ای پیامبر!) وحی کردیم که از آیین ابراھیم که «: ]١٢٣[النحل:  ﴾١٢٣ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
 ». حنیف بود و از مشرکان نبود؛ پیروی کن

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
ُ
ِ أ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

َ َكثِٗ�� َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوذََكَر ٱ�َّ ْ ٱ�َّ قطعًا برای شما در زندگی «: ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١يَرُۡجوا
دارند، و الله را بسیار رسول الله الگوی نیکویی است، برای آنان که به الله و روز آخرت امید 

 ».کنند ذکر می

 سیرت انبیا در دعوت به سوی الله
 شود. ھا گرفته می بیا از سیرت آناعمال و اخالق ان

شان  ھای اند، قدم ھای طوالنی در راه دعوت به سوی الله پیموده آری، انبیا مسافت
کلمة الله فدا خود را به خاطر اعالی   در راه الله خاک آلوده شده است، مال و جان

شد، فقط به خاطر یاری  شان زخمی می ریخت و پاھای شان عرق می کردند، از پیشانی
ھا شدند، آزارھا تحمل کردند، ھجرت  دادن دین الله. و پیامبران در راه الله آزمایش

شدند، در راه الله جنگیدند و کشته شدند،  ی خود اخراج می نمودند، از خانه و کاشانه
ھا  شان افتاد، طرد شدند، دشنام ھا به جان ھا تحمل کردند، لرزه گرسنگیزخمی شدند، 
ھا خوردند. اما انبیا با دلسوزی و  زده شد، کتکھا  آن ھا به ھا و تھمت شنیدند، طعنه

از ھا  آن ی لهیصبر دعوِت به سوی الله را ادامه دادند تا یاری الله فرارسید و خلق به وس
 کفر و دوزخ نجات یافت. 



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧١٤

 

بُواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٰ َما ُكّذِ َ�َ ْ وا بَۡت رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ َولََقۡد ُكّذِ
َبإِْي ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ِۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن �َّ َل لَِ�َِ�ِٰت ٱ�َّ ۚ َوَ� ُمَبّدِ نَا تَٮُٰهۡم نَۡ�ُ

َ
� ٰٓ وُذواْ َح�َّ

ُ
 ﴾٣٤َوأ

ھا صبر کردند و  برانی پیش از تو تکذیب شدند، و در برابر تکذیبو براستی پیام«: ]٣٤[األنعام: 
تواند کالم الله را تغییر  کس نمی (در این راه) آزارھا دیدند؛ تا یاری ما به آنان رسید، و ھیچ

 ». دھد، و قطعًا برخی از اخبار پیامبران به تو رسیده است

ٰٓ إَِذا ٱۡسَتۡ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ُهۡم قَۡد ُكِذبُواْ َجآَءُهۡم  َٔ َح�َّ َّ�
َ
َس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓواْ �

ُسَنا َعِن ٱلَۡقۡوِم ٱلُۡمۡجرِمِ�َ 
ۡ
ََّشآُءۖ َوَ� يَُردُّ بَأ َ َمن � نَا َ�ُنّ�ِ لََقۡد َ�َن ِ� قََصِصِهۡم ِعۡ�َةٞ  ١١٠نَۡ�ُ

ٰى َوَ�ِٰ�ن تَ  ۡلَ�ِٰب� َما َ�َن َحِديٗثا ُ�ۡفَ�َ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِ�ّ ِ

ِي َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَ�ۡفِصيَل ُ�ّ ۡصِديَق ٱ�َّ
ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ  [کافران پیوسته به انکار خود «: ]١١١-١١٠[یوسف:  ﴾١١١َ�ۡ

ھا  آن ادامه دادند] تا آنگاه که پیامبران [از قوم خود] نا امید شدند، و (مردم) پنداشتند که به
شان آمد، آنگاه ھرکس را که خواستیم  است، (در این ھنگام) یاری ما به سراغدروغ گفته شده 

شان عبرتی  ھای نجات یافت، و عذاب ما از قوم گناه کار باز نخواھد گشت. یقینًا در داستان
برای خردمندان است، این (قرآن) سخنی نبود که (به دروغ) بافته شود، بلکه تصدیق 

ش از آن است، و بیان کننده (و شرح) ھرچیز است، و ھدایت ھایی است که پی ی کتاب کننده
 ».آورند و رحمت برای گروھی است که ایمان می

 احوال مردم بعد از دعوت
 مانند: آورند و یا کافر می مردم بعد از دعوت پیامبران و رسوالن یا ایمان می

بسی اوقات کند،  ھا امتحان می ھا و تلخی ھرکس ایمان بیاورد الله او را با خوشی
دھند، تا مؤمن راستین از  را آزار میھا  آن کنند و مردم با اھل ایمان دشمنی می

که به پیامبران  دروغین مشخص شود و مؤمن از منافق باز شناخته شود. اما کسانی
 ھای بزرگ، دردناک و مستمری روبرو شدند. ایمان نیاوردند با مجازات

ھا روبرو  مؤمن در زندگی دنیا با دردھا و رنج به این ترتیب ناگزیر ھمه، مؤمن و غیر
ھایی  شوند، البته مؤمنان در دنیا و در ابتدای ایمان آوردن با مشکالت و سختی می

آورند. و به برخی  دست میه شوند و سپس عاقبت پسندیده در دنیا و آخرت ب روبرو می
دنیا و آخرت به شود، سپس در  ھای خیالی داده می ھا و لذت از کفار در دنیا نعمت
 شوند. عذاب ابدی گرفتار می



 ١٧١٥    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ن َ�ُقولُوٓا
َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
َحِسَب ٱ�َّاُس أ

َ
أ

ْ َوَ�َۡعلََمنَّ  ٢ُ�ۡفَتُنونَ  ِيَن َصَدقُوا ُ ٱ�َّ ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ ٱ�َّ َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ�َّ
(به » ایمان آوردیم«آیا مردم پنداشتند که چون بگویند: «: ]٣-٢[العنکبوت:  ﴾٣ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ 

ھا  آن شوند؟! و به راستی کسانی را که پیش از شوند، و آنان آزمایش نمی حال خود) رھا می
کند و دروغگویان را (نیز)  بودند؛ آزمودیم، البته الله کسانی را که راست گفتند مشخص می

 ».خواھد نمود مشخص

ِيَن َ�َفُرواْ ِ� ٱۡ�َِ�ٰدِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ نََّك َ�َقلُُّب ٱ�َّ َمَ�ٰٞع قَلِيٞل ُ�مَّ  ١٩٦َ� َ�ُغرَّ
َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

ۡ
  ١٩٧َمأ

َ
ٰٞت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ٱۡ� ِيَن ٱ�ََّقۡواْ َر�َُّهۡم لَُهۡم َج�َّ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِن ٱ�َّ

ِ َخۡ�ٞ ّلِۡ�َبَۡرارِ  ِۗ َوَما ِعنَد ٱ�َّ : ]١٩٨-١٩٦[آل عمران:  ﴾١٩٨َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها نُُزٗ� ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ
رفت و آمد (قدرت نمایی و تن پروری) کافران در شھرھا، تو را نفریبد! (این) متاع ناچیزی «

که از پروردگارشان  ولی کسانیشان دوزخ است، و چه بد جایگاھی است.  است، پس جایگاه
ھایی است که از زیر (درختان) آن نھرھا جاری است، جاودانه در آن  باغھا  آن ترسیدند، برای

مانند، (این) پذیرایی از جانب الله است، و آنچه در نزد الله است؛ برای نیکوکاران بھتر  می
 ».است

ُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ۡمَ�ٰل
َ
َ�ُهم فََ� ُ�ۡعِجۡبَك أ ُ ِ�َُعّذِ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۡوَ�ُٰدُهۡمۚ إِ�َّ

َ
ُهۡم َوَ�ٓ أ

نُفُسُهۡم وَُهۡم َ�ٰفُِرونَ 
َ
ۡ�َيا َوتَزَۡهَق أ پس (فزونی) «: ]٥٥[التوبة:  ﴾٥٥بَِها ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ا در رھا  آن خواھد به (وسیله) آن، شان، تو را شگفت زده نکند، زیرا الله می شان و اوالد اموال
 ».شان بر آید که کافرند جان زندگی دنیا عذاب کند، و درحالی

 شان اعمال انبیا و رسوالن و پیروان
شان بھتر و گفتار و  تر، اخالق و ادب ایمان و یقین انبیا و رسوالن از ھمه مردم کامل

رفتارشان ارزشمندتر است. الله به ھمه انبیا و رسوالن دو چیز داده است: ایمان و 
دستور داده است که این را به مردم برسانند و این امت را ھا  آن اعمال صالح و سپس به

 به ھمان چیزی دستور داده است که به انبیا و رسوالن دستور داده بود.
شان در زمین با اخالق  و برای ترویج ایمان و اعمال صالح، انبیا و رسوالن و پیروان

آورند و  ی توحید، ایمان و اعمال صالح می یدهدھند و مردم را به عق نیکو دعوت می
 ترین چیز در نزد آنان ایمان به الله و اعمال صالح و اخالق نیکو بوده است. محبوب



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧١٦

 

و آنان ھمواره شوق دیدار پروردگار خود را داشتند .. و به سوی خشنودی الله .. و 
 ند.ا ھای بھشت .. و به سوی قصرھای بھشتی در حرکت بوده به سوی نعمت

و آنان ایمان آوردند، جھاد کردند، دین و احکام الھی را به مرد رساندند و در این راه 
صبر نمودند، در نتیجه الله از آنان خشنود گردید و آنان ھم از الله راضی شدند. الله ما 

 و شما را از آنان بگرداند!
ی  آنان در عرصهشان و سیرت  انبیا و رسوالن و پیروان  این نموداری از تربیت الھی

دادند تا  دعوت به سوی الله بود و اصولی بود که با آن مردم را به سوی الله دعوت می
 اقتدا کنند.ھا  آن گران به تمام دعوت

 اصولی از دعوت انبیا و رسوالن
دعوت به توحید، ایمان به الله و عبادت تنھا الله که یکتاست و شریکی ندارد، اصل 

 شان بوده و ھست و خواھد بود. ا و رسوالن و پیروان بر حقی انبی اساسی دعوت ھمه

نَُّهۥ َ�ٓ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
ٓ أ َوَما

نَا۠ فَٱۡ�ُبُدونِ 
َ
� ٓ نفرستادیم، مگر و (ما) پیش از تو ھیچ پیامبری را «: ]٢٥[األنبیاء:  ﴾٢٥إَِ�َٰه إِ�َّ

 ».آن که به او وحی کردیم که: معبود[برحق]ی جز من نیست، پس فقط مرا عبادت کنید

َحدٌ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ُ أ َمدُ  ١قُۡل ُهَو ٱ�َّ ُ ٱلصَّ َولَۡم  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱ�َّ

َحُدۢ 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ بگو: او الله، یکتا و یگانه است. الله [ای پیامبر] «: ]٤-١[اإلخالص:  ﴾٤يَُ�ن �َّ

کس  نیاز است (و ھمه نیازمند او ھستند). نه (فرزندی) زاده و نه زاده شده است. و ھیچ بی
 ».ھمانند و ھمتای او نبوده و نیست

َ َوٱۡجتَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

نُِبواْ َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
�ِض 

َ
ْ ِ� ٱۡ� ۚ فَِسُ�وا َ�ٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ ۡن َحقَّ ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ ٱل�َّ

 َ�ِ� و به یقین که ما در (میان) ھر امت «: ]٣٦[النحل:  ﴾٣٦فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ
پس الله برخی » له را عبادت کنید و از طاغوت دوری نماییدفقط ال«پیامبری را فرستادیم که: 

از آنان را ھدایت کرد و بر برخی از آنان گمراھی محقق گشت، پس [بنابراین] در زمین 
 ».بگردید، ببینید که عاقبت تکذیب کنندگان چه شده است
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 شان رساندن دین الله به مردم و نصیحت

ِ َوَ�ۡخَشۡونَُهۥ ﴿د: فرمای الله تعالی در مورد رسوالن می -١ ِيَن ُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت ٱ�َّ ٱ�َّ
ِ َحِسيٗبا ۗ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ َ َحًدا إِ�َّ ٱ�َّ

َ
َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم  ٣٩َوَ� َ�َۡشۡوَن أ

َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ِ وََخاَ�َم ٱ�َّبِّ�ِ  ِ  َۧوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ٱ�َّ ُ ب ٍء َعلِيٗماَنۗ َوَ�َن ٱ�َّ : ]٤٠-٣٩[األحزاب:  ﴾٤٠ُ�ّلِ َ�ۡ
کس جز او  ترسند و از ھیچ رسانند و از او می ھای الله را می که پیام (ھمان) کسانی«

یک از مردان  شان) کافی است. محمد پدر ھیچ ترسند، و الله برای حساب گری (اعمال نمی
گاه استشما نیست، و لیکن رسول الله و خاتم پیامبران است، و الله   ».به ھرچیز آ

نَصُح لَُ�ۡم ﴿فرماید:  می ÷ الله تعالی در مورد نوح -٢
َ
بَّلُِغُ�ۡم رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِ َوأ

ُ
�

ِ َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  ۡعلَُم ِمَن ٱ�َّ
َ
رسانم و  ھای پروردگارم را به شما می پیام«: ]٦٢[األعراف:  ﴾٦٢َوأ

 ».دانید دانم که شما نمی چیزھایی میدھم، و از (شریعت) الله  شما را اندرز می

نزَِل إَِ�َۡك ﴿فرماید:  می ج الله تعالی خطاب به محمد -٣
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ۞

َ َ� َ�ۡهدِ  ُ َ�ۡعِصُمَك مَِن ٱ�َّاِس� إِنَّ ٱ�َّ ۥۚ َوٱ�َّ ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُه ي ِمن رَّ
ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است، «: ]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

ای، و الله تو را از (شر) مردم  (به مردم) برسان، و اگر (این کار را) نکنی، رسالت او را نرسانده
 ».کند  کند، قطعا الله گروه کافران را ھدایت نمی حفظ می

 ھا، بازارھا، روستاھا و شھرھا  خانهدعوت مردم در 

ُخوَك �﴿فرماید:  می ÷ الله تعالی خطاب به موسی -١
َ
نَت َوأ

َ
َ�ِٰ� َوَ� ٱۡذَهۡب أ

ٓ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَ�ٰ  ٤٢تَنَِيا ِ� ذِۡكرِي ۡو  ٤٣ٱۡذَهَبا
َ
ُر أ ِّٗنا لََّعلَُّهۥ َ�َتَذكَّ َ�ُقوَ� َ�ُۥ قَۡوٗ� �َّ

تو و برادرت با آیات من برو، و در ذکر من سستی نکنید. به سوی «: ]٤٤-٤٢[طه:  ﴾٤٤َ�َۡ�ٰ 
فرعون بروید، قطعًا او سرکشی کرده است. به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا 

 ».(از پروردگارش) بترسد

قَۡصا ٱلَۡمِدينَةِ رَُجٞل ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
�َۡسَ�ٰ قَاَل َ�َٰقۡوِم ٱتَّبُِعواْ وََجآَء ِمۡن أ

ۡهَتُدونَ  َٔ ٱتَّبُِعواْ َمن �َّ �َۡ�  ٢٠ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ۡجٗر� وَُهم مُّ
َ
ِي َ�َطَرِ�  ٢١لُُ�ۡم أ ۡ�ُبُد ٱ�َّ

َ
َوَما ِ�َ َ�ٓ أ

ی شھر شتابان آمد، (و  و مرد (مؤمنی) از دورترین نقطه«: ]٢٢-٢٠[یس:  ﴾٢٢�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ 
ای قوم من! پیامبران (الله) را پیروی کنید. کسانی را پیروی کنید «خطاب به مردم) گفت: 
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اند. و مرا چه شده که عبادت نکنم  خواھند، و خودشان ھدایت یافته که از شما مزدی نمی
 ».شوید؟ ردانده میکسی را که مرا آفریده است، و به سوی او باز گ

رفت  میھا  آن ھای شان به خانه رفت، به دنبال به مالقات مردم می ج رسول الله -٣
کرد تا از ایشان  داد و خودش را به قبایل پیشنھاد می را به دین الله دعوت میھا  آن و

 ١فرمود: (ای مردم! الاله االالله بگویید تا رستگار شوید). حمایت کنند و می
رفت که از  به عیادت سعد بن عباده می ج گوید: پیامبر می س بن زیداسامه  -٤

کنار مجلسی گذشت که جماعت مختلفی از مسلمانان و مشرکان و یھودیان نشسته 
بر اھل مجلس سالم کرد، ایستاد و از االغ پایین آمد و آنان را  ج بودند، .. پیامبر

پیامبران ھمواره مشغول  ٢..). شان قرآن تالوت کرد سوی الله دعوت نمود و برای به
 ذکر الله و استغفار بودند

ِي َوَهَب ِ� َ�َ ﴿فرماید:  می ÷ الله تعالی در مورد ابراھیم -١ ِ ٱ�َّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
َ�ٓءِ  ۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ٱ�ُّ لَٰوةِ َومِن ٣٩ٱۡلِكَ�ِ إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  رَّبِ ٱۡجَعۡلِ� ُمقِيَم ٱلصَّ

� َر�ََّنا َوَ�َقبَّۡل ُدَ�ٓءِ  ستایش از آِن الله است که در (سن) پیری، «: ]٤٠-٣٩[إبراهیم:  ﴾٤٠ُذّرِ�َِّ�
ی دعاست. پروردگارا! مرا  اسماعیل و اسحاق را به من عطا فرمود، مسلمًا پروردگار من شنونده

 ».ا! و دعای مرا بپذیر!ی نماز قرار بده، و از فرزندانم (چنین فرما)، پروردگار بر پا دارنده
در ھمه حال مشغول ذکر الله  ج کند که: (رسول الله روایت می ل عایشه -٢ 

  ٣بود).
گیرد لذا  فرمود: (گاھی دلم می ج کند که رسول الله روایت می س اغر مزنی -٣

 ٤کنم). من در ھر روز صد بار استغفار می
 به اسالم دعوت دادرا ھا  آن پیامبر با نوشتن نامه به پادشاھان کفار

به کسری، قیصر، نجاشی و دیگر حاکمان جبار  ج کند که پیامبر روایت می س انس
 ٥را به سوی الله دعوت داد.ھا  آن نامه نوشت و

                                           
  ).١٦٦٠٣. صحیح: احمد (ش:١
  ) و این متن مسلم است.١٧٩٨) و مسلم (ش:٥٦٦٣. متفق علیه: بخاری (ش:٢
  ).٣٧٣. مسلم (ش:٣
  ).٢٧٠٢. مسلم (ش:٤
    ).١٧٧٤. مسلم (ش:٥
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 دعا برای ھدایت مشرکین 

ٱۡدُع إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك بِٱۡ�ِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡ�ََسنَةِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
ۡعلَُم 

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
َوَ�ِٰدلُۡهم بِٱلَِّ� ِ�َ أ

با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت کن، «: ]١٢٥[النحل:  ﴾١٢٥بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
تردید پروردگارت به (حال)  بی (گفتگو و) مناظره نما،ھا  آن تر است، با و با روشی که نیکو

 ».که از راه او گمراه شده است؛ داناتر است، و (نیز) او به ھدایت یافتگان؛ داناتر است کسی
آمدند و  ج گوید: (طفیل بن عمرو دوسی و یارانش نزد پیامبر می س ابوھریره -٢

گفتند: ای رسول الله! طایفه دوس، عصیان کرده و کفر ورزیدند. آنان را نفرین کن. 
 ج دوس، نابود خواھد شد. رسول الله ج مردم گمان کردند که (با نفرین رسول الله

را ھا  آن الھی! دوس را ھدایت کن و«ھا) دعای خیر کرد و فرمود:  (بر خالف انتظار آن
 ١بیاور).

کند که من مادرم را که مشرک بود به اسالم دعوت  روایت می س رهابوھری -٣
سخن زشتی گفت ..  ج ی رسول الله کردم، یک روز که او را دعوت دادم، درباره می

فرمود:  ج .. دعا کن الله مادرم را ھدایت کند! رسول الله ج گفتم: ای رسول الله
 ٢الھی! مادر ابوھریره را ھدایت کن!).

 ج گوید: گویی اکنون ھمان وقتی است که به پیامبر می س مسعود عبدالله بن -٤
گفت، که قومش او را  کردم که در مورد شرح حال یکی از پیامبران سخن می نگاه می

که خون را از  درحالی ÷ زده و بدنش را زخمی و خون آلود کرده بودند، این پیامبر
 ٣فھمند). نمیھا  نای گفت: الھی! قومم را ببخش که کرد می صورتش پاک می

 ابراز قدرت و توانمندی در برابر کفار سرکش

ْ َ�ُٰهوُد َما ِجۡئتََنا بِبَّيَِنةٖ َوَما َ�ُۡن بَِتارِِ�ٓ َءالَِهتَِنا َعن ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ قَالُوا
ٮَٰك َ�ۡعُض َءا ٥٣قَۡولَِك َوَما َ�ُۡن لََك بُِمۡؤِمنِ�َ  ُقوُل إِ�َّ ٱۡ�َ�َ ۡشهُِد إِن �َّ

ُ
ٓ أ لَِهتَِنا �ُِسوٓءٖ� قَاَل إِّ�ِ

                                           
  )، و این متن مسلم است.٢٥٢٤) و مسلم (ش:٢٩٣٧متفق علیه: بخاری (ش:. ١
  ).٢٤٩١. مسلم (ش:٢
  ). ١٧٩٢) و این متن بخاری است و مسلم (ش:٢٤٩١. متفق علیه: بخاری (ش:٣
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ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
َ
� ْ َ َوٱۡشَهُدٓوا  ٥٥مِن ُدونِهِۦۖ فَِكيُدوِ� َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ� تُنِظُرونِ  ٥٤ٱ�َّ

ا ِمن َدآبٍَّة إِ�َّ ُهَو َءاِخُذۢ بِنَ  ِ َرّ�ِ َوَرّ�ُِ�م� مَّ ُۡت َ�َ ٱ�َّ ٰ ِصَ�ٰٖط إِّ�ِ تََو�َّ اِصَيتَِهاۚٓ إِنَّ َرّ�ِ َ�َ
ۡسَتقِي�ٖ  ای و ما به (خاطر)  ای ھود! برای ما دلیل روشنی نیاورده«: ]٥٦-٥٣[هود:  ﴾٥٦مُّ

آوریم ما (چیزی) جز این  کنیم، و ما به تو ایمان نمی گفتار تو معبودھای خود را رھا نمی
من الله را گواه «(ھود) گفت: ». اند رساندهبرخی از معبودان ما آسیبی به تو «گویم که  نمی
دھید، بیزارم، غیر از او،  گیرم، و شما (نیز) گواه باشید که من از آنچه شریک (الله) قرار می می

پس ھمگی برای من نقشه بکشید، آنگاه مرا مھلت ندھید. من به الله که پروردگار من و 
اش به دست او (الله)  آن که پیشانی پروردگار شماست توکل کردم، ھیچ جانداری نیست مگر

 ».است، قطعًا پرودگارم بر راه راست است

ۡستَقِيٖ� دِيٗنا �َِيٗما ّمِلََّة ﴿  فرماید: و الله تعالی می -٢ ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ قُۡل إِنَِّ� َهَدٮِٰ� َرّ�ِ
ِ رَّبِ قُۡل إِنَّ َص  ١٦١إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۚ َوَما َ�َن ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ

ُل ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ١٦٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  وَّ
َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
ۥۖ َو�َِ�ٰلَِك أ : ]١٦٣-١٦١[األنعام:  ﴾١٦٣َ� َ�ِ�َك َ�ُ

بگو: قطعًا پروردگارم مرا به راه راست ھدایت کرده است، دین درست (و پا بر جا)، دین «
قطعًا نمازم، و عبادت (و قربانی) من، «براھیم حق پرست، که از مشرکان نبود. بگو: (حنیف) ا

و زندگی و مرگ من، ھمه برای الله پروردگار جھانیان است. شریکی برای او نیست، و به این 
 ».ام، و من نخستین مسلمانم مأمور شده

ۡسَوةٌ َحَسنَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
ُ
ۥٓ إِذۡ قَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ ِيَن َمَعُه ةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َوٱ�َّ

ِ َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َو�ََدا بَۡيَننَا  ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا قَالُوا
ِ وَحۡ  ْ بِٱ�َّ ٰ تُۡؤِمُنوا بًَدا َح�َّ

َ
ۥٓ َوَ�ۡيَنُ�ُم ٱۡلَعَ�َٰوةُ َوٱۡ�َۡغَضآُء � قطعًا برای «: ]٤[الممتحنة:  ﴾َدهُ

شما الگوی خوبی در (زندگی) ابراھیم و ھمراھانش وجود دارد، آنگاه که به قوم خود گفتند: 
ایم، و میان ما و  کنید، بیزاریم، به شما کافر شده ما از شما و از آنچه غیر از الله عبادت می«

ینکه به الله یگانه ایمان آورید مگر شما برای ھمیشه عداوت و دشمنی آشکار شده است، تا ا
کنم، و در برابر الله  البته من برایت طلب آمرزش می«آن سخن ابراھیم که به پدرش گفت: 

پروردگارا! بر تو توکل کردیم، » آید] ھیچ اختیاری برای تو ندارم[و ھیچ کاری از دستم بر نمی
 ».و به سوی تو روی آوردیم، و بازگشت (ھمه) به سوی توست

فرماید:  الله تعالی در مورد ساحران فرعون بعد از آن که ایمان آوردند، می -٤

نَت قَاٍض� إِ�ََّما ﴿
َ
ٓ أ ۖ فَٱۡقِض َما ِي َ�َطَرنَا ٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱ�َّ ْ لَن نُّۡؤثَِرَك َ�َ قَالُوا
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 ٓ ۡ�َيا ِ  ٧٢َ�ۡقِ� َ�ِٰذهِ ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ آ َءاَمنَّا ب ۡ�َرۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن إِ�َّ
َ
َرّ�َِنا ِ�َۡغفَِر َ�َا َخَ�َٰ�َٰنا َوَمآ أ

 ٰٓ�َ�ۡ
َ
ُ َخۡ�ٞ َو� ۡحرِ� َوٱ�َّ سوگند به آن که ما را آفریده است، «گفتند: «: ]٧٣-٧٢[طه:  ﴾٧٣ٱلّسِ

دھیم، پس به ھر حکمی که  ھرگز تو را بر این دالیل روشنی که برای ما آمده، ترجیح نمی
توانی در این زندگی دنیا حکم کنی. ما به پروردگار خود  واھی حکم کن، تو تنھا میخ می

ما ببخشاید، و  ما و آنچه را از سحر که ما را به آن وادار کردی، بر   ایم تا گناھان ایمان آورده
 ».الله بھتر و پایدارتر است

 گیری و ابراز قدرت در برابر کفار و منافقان و سرکشان سخت

ارِ رَُ�َآُء ﴿فرماید:  ه تعالی میالل -١ آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

که با او ھستند در برابر کافران  محمد فرستاده الله است و کسانی«: ]٢٩[الفتح:  ﴾بَۡيَنُهۡمۖ 
 ».سرسخت، و نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند

اَر َوٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َها ٱ�َِّ�ُّ َ�ِٰهِد ٱلُۡكفَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِص�ُ 
ۡ
ای پیامبر! با کافران و منافقان جھاد «: ]٧٣[التوبة:  ﴾٧٣َوَمأ

 ت و چه بد سرانجامی است).شان دوزخ اس گیر باش، و جایگاه کن، و برآنان سخت

ارِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ِيَن يَلُونَُ�م ّمَِن ٱلُۡكفَّ ْ ٱ�َّ ْ َ�ٰتِلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ َمَع ٱلُۡمتَّقِ�َ  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ۚ َوٱۡعلَُمٓوا ْ �ِيُ�ۡم ِغۡلَظٗة که  ای کسانی«: ]١٢٣[التوبة:  ﴾١٢٣َوۡ�َِجُدوا

در شما شدت ھا  آن که از کافران که نزدیک شمایند، بجنگید، و باید اید! با کسانی هایمان آورد
 ».و درشتی بیابند، و بدانید که الله با پرھیزگاران است

 مدارای با کفار در ھنگام ترس و خطر 

ۡوِ�َآَء ِمن ُدو﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ �َّ َ�تَِّخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن أ

 ُ ۗ َو�َُحّذِرُُ�ُم ٱ�َّ ْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة ن َ�تَُّقوا
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ۡ�َ �ِ ِ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ�َّ

ِ ٱلَۡمِص�ُ  ۥۗ �َ� ٱ�َّ مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان «: ]٢٨[آل عمران:  ﴾٢٨َ�ۡفَسُه
ای ندارند و (عھد و پیمان او  د، و ھرکس چنین کند، با الله ھیچ رابطهدوست و ولی خود بگیرن

بترسید (در ظاھر با آنان دوستی ھا  آن که (از آزار و اذیت) با الله گسسته شده است). مگر این
 ».دارد، و بازگشت به سوی الله است کنید). و الله شما را از (کیفر) خودش برحذر می
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ۡ�رِهَ َوقَۡلُبُهۥ ﴿ فرماید: الله تعالی می -٢
ُ
ِ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِۦٓ إِ�َّ َمۡن أ َمن َ�َفَر بِٱ�َّ

ِ َولَُهۡم  َح بِٱلُۡ�ۡفرِ َصۡدٗر� َ�َعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن ٱ�َّ ن َ�َ يَ�ِٰن َوَ�ِٰ�ن مَّ ۢ بِٱۡ�ِ ُمۡطَم�ِنُّ
کافر شود (باز خواست که بعد از ایمانش به الله  کسی«: ]١٠٦[النحل:  ﴾١٠٦َعَذاٌب َعِظيمٞ 

که قلبش به ایمان آرام باشد،   که به زور (به کفر) وا داشته شود درحالی شود) مگر کسی می
 ی خود را برای (پذیرش) کفر بگشاید، خشم الله برآنان است، و برای که سینه لیکن کسی

 ».عذاب بزرگی خواھد بودھا  آن
 مدعوین بعد از رسیدن  ھای   نعمترسد و  دعوت به سوی الله و راھی که به الله می

۠ َوَمِن ﴿  فرماید: الله تعالی می -١ نَا
َ
ٰ بَِصَ��ٍ � َ�َ ِۚ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعوٓا

َ
قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

۠ ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  نَا
َ
ِ َوَمآ � َبَعِ�� وَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ (ای پیامبر!) بگو: این راه «: ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨ٱ�َّ

که از من پیروی کردند  کنم، و کسانی ت، من با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت میمن اس
 ».کنند) و الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم (نیز چنین می

ٱۡدُع إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك بِٱۡ�ِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡ�ََسنَةِ� ﴿  فرماید: الله تعالی می -٢
ۡعلَُم َوَ�ِٰدلُۡهم بِٱ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
لَِّ� ِ�َ أ

با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت نما، «: ]١٢٥[النحل:  ﴾١٢٥بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
که  (حال) کسی(بحث و) مناظره کن، قطعا پروردگارت به ھا  آن و با روشی که نیکوتر است، با

 ». از راه او گمراه شده است؛ داناتر است، و (نیز) او به ھدایت یافتگان؛ داناتر است

مَّ ٱلُۡقَرٰى َوَمۡن ﴿ فرماید: الله تعالی می -٣
ُ
ُنِذَر أ ا ّ�ِ ٓ إَِ�َۡك قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ وَۡحۡيَنا

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

عِ�ِ  َحۡولََها َوتُنِذَر يَۡوَم ٱۡ�َۡمِع َ� َرۡ�َب  : ]٧[الشوری:  ﴾٧�ِيهِ� فَرِ�ٞق ِ� ٱۡ�َنَّةِ َوفَرِ�ٞق ِ� ٱلسَّ
(مکه) و کسانی را که اطراف آن » ام القری«و این چنین قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا «

ھستند ھشدار دھی، و از روز جمع شدن (روز قیامت) که در آن ھیچ شک و تردیدی نیست، 
 ».وھی در بھشت، و گروھی در آتش سوزانند!بترسانی، (که در آن روز) گر

 دعوت مردم به زبان خودشان و فرستادن رسوالن از مردم

َ لَُهۡمۖ َ�يُِضلُّ ﴿ فرماید: الله تعالی می -١ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِۦ ِ�ُبَّ�ِ
َ
َوَمآ أ

ُ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ َوُهَو  و ما ھیچ پیامبری «: ]٤[إبراهیم:  ﴾٤ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ ٱ�َّ
بیان کند، پس الله ھرکس را ھا  آن را، مگر به زبان قومش، نفرستادیم؛ تا (حقایق را) برای

 ».کند، و او عزیز حکیم است سازد و ھرکس را بخواھد ھدایت می بخواھد گمراه می
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ُ ﴿  فرماید: الله تعالی می -٢  َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن لََقۡد َمنَّ ٱ�َّ
ْ مِن َ�ۡبُل  ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُوا نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا

َ
 أ

بِ�ٍ  که در  نان مّنت نھاد، ھنگامیبه راستی که الله بر مؤم«: ]١٦٤[آل عمران:  ﴾١٦٤لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
شان  خواند و پاک میان آنان پیامبری از خودشان بر انگیخت، که آیات آن (قرآن) را بر آنان می

آموزد، و اگر چه پیش از آن در گمراھی  کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت (سنت) می می
 ». آشکاری بودند

 توازن بین عبادت و دعوت

ّمُِل ﴿فرماید:  الله تعالی می-١ َها ٱلُۡمزَّ ُّ�
َ
َۡل إِ�َّ قَلِيٗ�  ١َ�ٰٓ� وِ ٱنُقۡص  ٢قُِم ٱ�َّ

َ
ۥٓ أ نِّۡصَفُه

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡر�ِيً�  ٣ِمۡنُه قَلِيً� 
َ
 ﴾٥إِنَّا َسنُۡلِ� َعلَۡيَك قَۡوٗ� ثَقِيً�  ٤أ

ای از  چیده. شب را جز اندکی بپا خیز (و عبادت کن). نیمهای جامه برخود پی«: ]٥-١[المزمل: 
آن را، یا اندکی از آن کم کن. یا اندکی بر (نصف) آن بیفزا، و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان. 

 ».یقینًا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواھیم کرد

ثِّرُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
� نِذرۡ ُ�ۡم  ١َ�ٰٓ

َ
ۡ  ٢فَأ َو�َِيابََك  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

ای «: ]٧-١[المدثر:  ﴾٧َولَِرّ�َِك فَٱۡصِ�ۡ  ٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡستَۡكِ�ُ  ٥َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجرۡ  ٤َ�َطّهِرۡ 
دار. و  ھایت را پاکیزه جامه بر سر کشیده! برخیز و بیم ده. و پروردگارت را بزرگ شمار. و لباس

و نباید برای افزون خواھی چیزی را بدھی. و برای (خوشنودی) از پلیدی دوری کن. 
 ».پروردگارت شکیبا باش

 ھا با پیامبران علیھم الصالة و السالم احوال امت

�َبآءِ ٱلرُُّسِل َما نُثَّبُِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
َوُ�ّٗ �َُّقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

و ما ھریک از اخبار «: ]١٢٠[هود:  ﴾١٢٠َ�ِٰذهِ ٱۡ�َقُّ َوَموِۡعَظةٞ َوذِۡكَرٰى لِۡلُمۡؤِمنِ�َ وََجآَءَك ِ� 
ی آن، دلت را استوار گردانیم، و در این (قرآن)  لهیپیامبران را بر تو باز گو کردیم تا به وس

 ». برای تو حق، و برای مؤمنان موعظه و تذکری آمده است

ۡلَ�ِٰب� َما َ�َن ﴿: فرماید الله تعالی می -٢
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِ�ّ ٞ لََقۡد َ�َن ِ� قََصِصِهۡم ِعۡ�َة

ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡو�ٖ  ۡ�َ ِ
ِي َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَ�ۡفِصيَل ُ�ّ ٰى َوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق ٱ�َّ َحِديٗثا ُ�ۡفَ�َ

ی خردمندان است، این شان عبرتی برا ھای یقینًا در داستان«: ]١١١[یوسف:  ﴾١١١يُۡؤِمُنونَ 
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ھایی است که پیش  ی کتاب (قرآن) سخنی نبود که (به دروغ) بافته شود، بلکه تصدیق کننده
از آن است، و بیان کننده (کلیات) ھرچیز [از مسایل اعتقادی، عبادی و اخالقی] است، و 

 ».آورند ھدایت و رحمت برای گروھی است که ایمان می

ُرونَ فَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ : ]١٧٦[األعراف:  ﴾ٱۡقُصِص ٱلَۡقَصَص لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
 ».ھا) باز گوکن، شاید بیندیشند ھا را (بر آن پس (این) داستان«

 دعوت به سوی الله بدون توجه به مخالفت مخالفان، باید ادامه داشته باشد

ۡعرِۡض َعنِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
إِنَّا َكَفۡيَ�َٰك  ٩٤ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

ِ إَِ�ًٰها َءاَخَرۚ فََسوَۡف َ�ۡعلَُمونَ  ٩٥ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِينَ  ِيَن َ�َۡعلُوَن َمَع ٱ�َّ : ]٩٦-٩٤[الحجر:  ﴾٩٦ٱ�َّ
ای آشکارا ابالغ کن، و از مشرکان روی بگردان. قطعًا ما  پس (ای پیامبر!) به آنچه مأمور شده«

دھند،  که معبود دیگری با الله قرار می ان را از تو دفع خواھیم کرد. کسانیکنندگ (شر) مسخره
 ».سپس بزودی خواھند دانست

ُب بَِ�َٰذا ٱۡ�َِديِث� َسنَۡسَتۡدرُِجُهم ّمِۡن ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ فََذۡرِ� َوَمن يَُ�ّذِ
ۡمِ� لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتِ�ٌ  ٤٤َحۡيُث َ� َ�ۡعلَُمونَ 

ُ
پس (ای پیامبر) مرا «: ]٤٥-٤٤[القلم:  ﴾٤٥َوأ

دانند  کند وا گذار، ما آنان را از آنجایی که نمی که این سخن (قرآن) را تکذیب می با آن کسی
 ».دھم، قطعًا تدبیر من استوار (و محکم) است مھلت میھا  آن بتدریج خواھیم گرفت و به

ْ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ن يُلَۡ�ٰٓ إَِ�َۡك ٱلِۡكَ�ُٰب إِ�َّ رَۡ�َٗة ّمِن  َوَما ُكنَت تَرُۡجٓوا
َ
أ

ّ�َِكۖ فََ� تَُ�وَ�نَّ َظهِٗ�� لِّلَۡ�ٰفِرِ�نَ  نزِلَۡت  ٨٦رَّ
ُ
ِ َ�ۡعَد إِۡذ أ نََّك َ�ۡن َءاَ�ِٰت ٱ�َّ َوَ� يَُصدُّ

و تو امید «: ]٨٧-٨٦[القصص:  ﴾٨٧إَِ�َۡكۖ َوٱۡدُع إَِ�ٰ َرّ�َِكۖ َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
نداشتی که کتاب (آسمانی) بر تو داده شود، جز اینکه رحمت پروردگارت بود، پس ھرگز 
پشتیبان کافران مباش. و ھرگز (کافران) تو را از آیات الله، بعد از آن که برتو نازل شد، باز 

 ».ندارند، و به سوی پروردگارت دعوت کن، و ھرگز از مشرکان مباش

ِ قَۡر�َةٖ نَِّذيٗر�﴿فرماید:  می الله تعالی -٤
فََ� تُِطِع ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ٥١َولَۡو ِشۡئَنا َ�ََعۡثَنا ِ� ُ�ّ

خواستیم در ھر قریه و دیاری  و اگر می«: ]٥٢-٥١[الفرقان:  ﴾٥٢َوَ�ِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا َكبِٗ��
 له آن (قرآن) بایه وسفرستادیم. پس (ای پیامبر!) از کافران اطاعت مکن، و ب بیم دھنده می

 ». (در) جھاد بزرگی (مبارزه) کنھا  آن
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 کنند، نباید اندوه و تأسف خورد که دین را قبول نمی بر کسانی

ْ بَِ�َٰذا ﴿  فرماید: الله تعالی می -١ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنوا فَلََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َسًفا

َ
ۡحَسُن َ�َمٗ� إِنَّا  ٦ٱۡ�َِديِث أ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم � �ِض زِ�َنٗة ل

َ
 ﴾٧َجَعۡلَنا َما َ�َ ٱۡ�

خواھی در پی ایشان خود را از غم و اندوه ھالک سازی، اگر به  پس گویی می«: ]٧-٦[الکهف: 
را ا ھ آن ایم، تا این سخن (قرآن) ایمان نیاورند ما آنچه که روی زمین است، زینت آن قرار داده

 ».کنند شان عمل بھتر می بیازماییم که کدام یک

ُهۡم َ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ِي َ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ قَۡد َ�ۡعلَُم إِنَُّهۥ َ�َۡحُزنَُك ٱ�َّ
ٰلِِمَ� � بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ ٱل�َّ ِ َ�َۡحُدونَ يَُ�ّذِ دانیم  قطعًا ما می«: ]٣٣[األنعام:  ﴾٣٣َ�ِٰت ٱ�َّ

کنند، بلکه  (در حقیقت) تو را تکذیب نمیھا  آن کند، پس گویند، تو را غمگین می که آنچه می
 ».کنند کاران، آیات الله را انکار می (این) ستم

َ يُِضلُّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ۖ فَإِنَّ ٱ�َّ َ�َمن ُزّ�َِن َ�ُۥ ُسوُٓء َ�َملِهِۦ فَرََءاهُ َحَسٗنا
َ
أ

ۢ بَِما َمن �ََشآُء َو�َ  َ َعلِيُم ۖ فََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� إِنَّ ٱ�َّ ۡهِدي َمن �ََشآُء
که عمل زشتش برای او آراسته شده، سپس آن را نیک (و  آیا کسی«: ]٨[فاطر:  ﴾٨يَۡصَنُعونَ 
ه بیند (ھمانند کسی است که چنین نیست؟) قطعًا الله ھرکس را که بخواھد گمرا زیبا) می

کند، پس نباید که جانت به خاطر شدت تأسف (و  سازد و ھرکس را که بخواھد ھدایت می می
 ». دھند؛ داناست شک الله به آنچه انجام می حسرت) بر آنان از بین برود، بی

 بشارت و ھشدار

ٗ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ
َ
ٓ أ َها ٱ�َِّ�ُّ إِ�َّا ُّ�

َ
�  ٤٥� َونَِذيٗر�َ�ٰٓ

نِٗ�� اٗجا مُّ ِ �ِإِۡذنِهِۦ َوِ�َ ِ فَۡضٗ�  ٤٦َوَداِ�ًيا إَِ� ٱ�َّ نَّ لَُهم ّمَِن ٱ�َّ
َ
ِ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� بِأ َو�َّ�ِ

ای پیامبر! ما تو را گواه، و بشارت دھنده و بیم دھنده «: ]٤٧-٤٥[األحزاب:  ﴾٤٧َكبِٗ��
به فرمان او، و چراغی روشنی بخش قرار دادیم و فرستادیم. و دعوت کننده به سوی الله 

 ». مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از جانب الله فضل بزرگی است

ِ�َن َوُمنِذرِ�َنۖ َ�َمۡن َءاَمَن ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلَِ� إِ�َّ ُمبَّ�ِ
ۡصلََح فََ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهمۡ 

َ
بُواْ � ٤٨َ�َۡزنُونَ  َوأ ِيَن َكذَّ ُهُم ٱۡلَعَذاُب بَِما َوٱ�َّ َ�ٰتَِنا َ�َمسُّ

ْ َ�ۡفُسُقونَ  و ما پیامبران را جز بشارت دھنده و بیم دھنده «: ]٤٩-٤٨[األنعام:  ﴾٤٩َ�نُوا
فرستیم، ھرکس که ایمان آورد و (خویشتن را) اصالح کند نه ترسی بر آنان است و نه  نمی
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که آیات ما را تکذیب کردند؛ به خاطر  (کفر و)  شوند. و کسانی دوھگین میآنان ان
 ».رسد شان عذاب به آنان می نافرمانی

کسی از یاران خود را برای  ج کند که ھرگاه پیامبر روایت می س ابوموسی -٣
فرمود: (در امور دین، آسان بگیرید و سخت گیر نباشید.  کرد، می انجام کاری مأمور می

 ١دھید و متنفر نکنید).مژده 

 امر به معروف و نھی از منکر

ِي َ�ُِدونَُهۥ َمۡكتُو�ًا ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

 ۡ ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن ٱل
ۡ
ِ�يِل يَأ ُمنَكرِ َو�ُِحلُّ لَُهُم ِعنَدُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ

ۡغَ�َٰل ٱلَِّ� َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ 
َ
�َِث َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم َوٱۡ� ّيَِ�ِٰت َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡ�ََ�ٰٓ ٱلطَّ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ ْ ٱ�ُّوَر ٱ�َّ َبُعوا وهُ َوٱ�َّ ُروهُ َونََ�ُ ْ بِهِۦ وََعزَّ ِيَن َءاَمُنوا �َِك ُهُم فَٱ�َّ

(درس » أمی«آنان که از (این) رسول (الله)، پیامبر «: ]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
یابند.  کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، نوشته می ناخوانده) پیروی می

بازشان  دھد و از زشتی (و کارھای ناپسند) آنان را به (کارھای) خوب و پسندیده فرمان می
کند، و  ھا را بر آنان حرام می گرداند، و پلیدی شان حالل می ھا را برای دارد. و پاکیزه می

دارد، پس  بر میھا  آن بود، از (دوش)ھا  آن بارھای سنگین، و قید (و زنجیرھایی) را که بر
که به او ایمان آوردند، و او را گرامی داشتند، و او را یاری دادند، و از نوری که با او  کسانی

 ». نازل شده پیروی نمودند، آنانند که رستگارند

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

َُّهم� ّمِۡنُهُم َوَ�ۡنَهوۡ  � ل ۡهُل ٱلِۡكَ�ِٰب لََ�َن َخۡ�ٗ
َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ َن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

ۡ�َ�ُُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
َ
شما بھترین امتی ھستید که برای «: ]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ

اند و امر به معروف [اسالم و  آمده [نجات و سعادت] مردم [به میدان جھاد و دعوت] بیرون
کنید و به الله ایمان دارید و اگر اھل کتاب ایمان  توحید] و نھی از منکر [کفر و شرک] می

فاسق [و خارج از ھا  آن با ایمانند و اکثرھا  آن آورند، برای آنان بھتر است. [ولی تنھا] برخی از
 ».باشند ی صحیح و توحید الوھیت] می عقیده

                                           
  ).١٧٣٢(ش: . مسلم ١
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 دادن دل مؤمنان به پروردگارشان و وعده بھشت در برابر اعمال نیک ربط 

ِ َما َ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ۡعلَُم مَِن ٱ�َّ
َ
ِ َوأ ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

َ
َمآ أ قَاَل إِ�َّ

ِخيهِ َوَ�  ٨٦َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ ِۖ إِنَُّهۥ َ�  َٔ تَاْۡ�  َ�ٰبَِ�َّ ٱۡذَهُبواْ َ�َتَحسَّ ۡوِح ٱ�َّ ُسواْ ِمن رَّ

ِ إِ�َّ ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡ�ٰفُِرونَ  َٔ يَاْۡ�  ۡوِح ٱ�َّ من «[یعقوب] گفت: «: ]٨٧-٨٦[یوسف:  ﴾٨٧ُس ِمن رَّ
کنم) و از الله چیزھایی  گویم، (و به او شکایت می شرح غم و پریشانی خود را تنھا به الله می

ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید، و از  انیدد دانم که شما نمی می
 ».شود رحمت الله ناامید نشوید؛ زیراجز گروه کافران کسی از رحمت الله ناامید نمی

شان سوار بودم  بر مرکب ج گوید: (روزی پشت سر پیامبر عبدالله بن عباس می -٢
ھم؛ [احکام و قوانین دین] الله را خواھم کلماتی به تو آموزش د که فرمود: فرزندم، می

یابی. ھرگاه چیزی  رعایت کن تا تو را حفظ کند. بیاد الله باش او را در برابرت می
خواستی فقط از الله بخواه، و ھرگاه کمک خواستی فقط از الله کمک بگیر و بدان  می

ند مگر توانند نفعی برسان که اگر تمام مردم جمع شوند تا به تو نفعی برسانند، نمی
ھمان چیزی را که الله برایت نوشته است و اگر ھمه مردم جمع شوند تا به تو ضرری 

چه الله برایت نوشته و مقدر کرده است.  توانند، ضرری برسانند به جز آن برسانند، نمی
 ١اند). ھا خشک شده ھا برداشته شده و پرونده قلم

فرمود: (ھرکس، به من ضمانت  ج کند که رسول الله روایت می س سھل بن سعد -٣
 ٢کنم). دھد که دھان و شرمگاھش را حفظ کند، من ھم بھشت را برایش ضمانت می

 گفتار نیک با مردم

ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َ َوقُولُوا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٧٠ 

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َ 
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ

اید! از الله بترسید، و سخن درست  که ایمان آورده ای کسانی«: ]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما
ھرکس تان را بیامرزد، و  تان اصالح کند، و گناھان ن را برای تا (و حق) بگویید تا (الله) کارھای

 ».از الله و پیامبرش اطاعت کند؛ قطعًا به کامیابی عظیمی دست یافته است

                                           
  )٢٥١٦)، و ترمذی (ش:٢٦٦٩صحیح: احمد (ش:  .١
  )٦٤٧٤. بخاری(ش:٢
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ۡيَ�َٰن يََ�ُغ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ۡحَسُنۚ إِنَّ ٱلشَّ
َ
ْ ٱلَِّ� ِ�َ أ َوقُل ّلِعَِبادِي َ�ُقولُوا

بِيٗنا � مُّ �َ�ِٰن َعُدّوٗ ۡيَ�َٰن َ�َن لِۡ�ِ و به بندگانم بگو: (با «: ]٥٣[اإلسراء:  ﴾٥٣بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ ٱلشَّ
کند،  فتنه (و فساد) میھا  آن یکدیگر) سخنی بگویند که آن بھترین باشد، قطعًا شیطان میان

 ».به راستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است

ِّٗنا لََّعلَُّهۥ َ�ُقوَ� َ�ُۥ  ٤٣ٱۡذَهَبآ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ قَۡوٗ� �َّ
ۡو َ�َۡ�ٰ 

َ
ُر أ تو و برادرت به سوی فرعون بروید، قطعًا او سرکشی «: ]٤٤-٤٣[طه:  ﴾٤٤َ�َتَذكَّ

 ».کرده است. به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا (از پروردگارش) بترسد

 در برابر دعوت، درخواست مزد نشود

ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ ﴿د: فرمای الله تعالی می -١
َ
ۡجرٖ َ�ُهَو لَُ�ۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡ�ُُ�م ّمِۡن أ

َ
قُۡل َما َس�

ءٖ َشهِيدٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ِۖ وَُهَو َ�َ (ای پیامبر!) بگو: ھر مزدی که از شما «: ]٤٧[سبأ:  ﴾٤٧ٱ�َّ

واه ام؛ پس آن برای خود شما باشد، پاداش من تنھا نزد الله است، و او بر ھمه چیز گ خواسته
  ».است

بَۡت قَۡوُم نُوٍح ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َ�  ١٠٥َكذَّ
َ
ُخوُهۡم نُوٌح �

َ
إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

مِ�ٞ  ١٠٦َ�تَُّقونَ 
َ
ِطيُعونِ  ١٠٧إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل أ

َ
َ َوأ ُقواْ ٱ�َّ ۡ�  ١٠٨فَٱ�َّ

َ
ۡجٍر�  َٔ َوَمآ أ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

ۡجرِيَ 
َ
ٰ رَّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  إِۡن أ قوم نوح پیامبران را تکذیب «: ]١٠٩-١٠٥[الشعراء:  ﴾١٠٩إِ�َّ َ�َ

مسلمًا من برای ». ترسید؟! آیا (از الله) نمی«گفت: ھا  آن که برادرشان نوح به کردند. ھنگامی
شما پیامبری امین ھستم. پس از الله بترسید، و مرا اطاعت کنید. و من بر (رساندن) این 

 ».خواھم، مزد من تنھا نزد پروردگار جھانیان است (دعوت) ھیچ مزدی از شما نمی

 دلسوزی نسبت به مردم

ا َغلِيَظ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم  ۡمرِ� فَإَِذا َعَزۡمَت ٱۡلَقلِۡب َ�نَفضُّ

َ
َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ�

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ پس به (سبب) رحمت الھی «: ]١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َتَو�َّ
اطراف است که تو با آنان نرم خو (و مھربان) شدی، و اگر تند خو و سخت دل بودی، قطعًا از 

شان آمرزش بخواه، و در کارھا، با آنان مشورت  شدند، پس از آنان درگذر و برای تو پراکنده می
 ».دارد کن، و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا که الله توکل کنندگان را دوست می
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رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَمِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ٓ أ و «: ]١٠٧[األنبیاء:  ﴾١٠٧�َ َوَما

 ».(ای پیامبر!) تو را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیم

برای نابودی مشرکان  ج کند که گفتند ای رسول الله روایت می س ابوھریره -٣
ام، بلکه دلسوز و رحمت برای مردم  دعا کن! فرمود: من نفرین کننده مبعوث نشده

 ١ام). شده فرستاده 

 سوزی دلنرم دلی و 

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

به یقین که پیامبری از «: ]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� رَُءوٞف رَِّحيمٞ 
(و گران) است، و بر (ھدایت)  ھای شما بر او دشوار تان آمد که رنج (میان) خود شما به سوی

 ».سوز (و) مھربان است شما سخت اصرار دارد، و (نسبت) به مؤمنان دل

 نرمی و بخشش و گذشت

ا َغلِيَظ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ٱ�َّ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف �َ  ۡمرِ� فَإَِذا َعَزۡمَت ٱۡلَقلِۡب َ�نَفضُّ

َ
ۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ�

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ پس به (سبب) رحمت الھی «: ]١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩َ�َتَو�َّ
عا از اطراف است که تو با آنان نرم خو (و مھربان) شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی، قط

شان آمرزش بخواه، و در کارھا، با آنان مشورت  شدند، پس از آنان درگذر و برای تو پراکنده می
کن، و آنگاه که تصمیم[بر کاری] گرفتی بر الله توکل کن، زیرا که الله توکل کنندگان را 

 ».دارد دوست می

 ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� � �نَّ َوَما َخلَۡقنَا ٱلسَّ ٓ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ �َض َوَما بَيۡنَُهَما

ۡفَح ٱۡ�َِميَل  اَعَة ��ِيَةٞۖ فَٱۡصَفِح ٱلصَّ ُٰق ٱلَۡعلِيمُ  ٨٥ٱلسَّ : ]٨٦-٨٥[الحجر:  ﴾٨٦إِنَّ َر�ََّك ُهَو ٱۡ�َ�َّ
قطعًا ھا و زمین و آنچه را که میان آن دو است، جز به حق نیافریدیم، و قیامت  و (ما) آسمان«

صرف نظر فرما) قطعا ھا  آن ای گذشت کن (و از خواھد آمد، پس (ای پیامبر) بطرز شایسته
 ».ی داناست پروردگار تو، ھمان آفریننده

                                           
 ).٢٥٩٩. مسلم (ش:١
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ۡعرِۡض َعِن ٱلَۡ�ِٰهلِ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
ا  ١٩٩ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ �مَّ

ۡيَ�ٰ  ِۚ إِنَُّهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ يَ�ََ�نََّك ِمَن ٱلشَّ : ]٢٠٠-١٩٩[األعراف:  ﴾٢٠٠ِن نَۡزغٞ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ�َّ
(ای پیامبر!) گذشت را پیشه کن، و به نیکی فرمان ده، و از نادانان روی گردان. و اگر از «

 ».ای به تو رسد، به الله پناه ببر، قطعا او شنوای داناست سوی شیطان وسوسه

 :]٨٩[الزخرف:  ﴾٨٩فَٱۡصَفۡح َ�نُۡهۡم َوقُۡل َسَ�ٰٞمۚ فََسوَۡف َ�ۡعلَُمونَ ﴿ماید:فر الله تعالی می -٤
 ».در گذر، و بگو: سالم (بر شما) به زودی خواھند دانستھا  آن پس (ای پیامبر) از«

ِّٗنا لََّعلَُّهۥ َ�ُقوَ� َ�ُۥ قَۡوٗ�  ٤٣ٱۡذَهَبآ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٥ َّ�
ۡو َ�َۡ�ٰ 

َ
ُر أ به سوی فرعون بروید، قطعا او سرکشی کرده است. «: ]٤٤-٤٣[طه:  ﴾٤٤َ�َتَذكَّ

 ».پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا (از پروردگارش) بترسد

 صداقت 

َق ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ۡدِق َوَصدَّ ِي َجآَء بِٱلّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقونَ َوٱ�َّ
ُ
 ٣٣بِهِۦٓ أ

ا �ََشآُءوَن ِعنَد َرّ�ِِهۡمۚ َ�ٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ِي  ٣٤لَُهم مَّ  ٱ�َّ
َ
ۡسَوأ

َ
ُ َ�ۡنُهۡم أ ِ�َُ�ّفَِر ٱ�َّ

ْ َ�ۡعَملُونَ  ِي َ�نُوا ۡحَسِن ٱ�َّ
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ْ َوَ�ۡجزَِ�ُهۡم أ که  و کسی«: ]٣٥-٣٣[الزمر:  ﴾٣٥َعِملُوا

شان ھرچه بخواھند  سخن راست را آورد و آن را تصدیق کرد، اینانند که پرھیزگارانند. برای
نزد پروردگارشان (آماده) است، این پاداش نیکوکاران است. تا الله بدترین اعمالی را که 

دادند  را به بھترین اعمالی که انجام میھا  آن دور کند (و بزداید) وھا  آن اند، از مرتکب شده
 ».پاداش دھد

يٗقا نَّبِيًّا﴿فرماید:  الله تعالی می -٢  ﴾٤١َوٱۡذُكۡر ِ� ٱلِۡكَ�ِٰب إِبَۡ�ٰهِيَمۚ إِنَُّهۥ َ�َن ِصّدِ
 ».و (ای پیامبر!) در (این) کتاب ابراھیم را یاد کن، قطعا او پیامبری راستگو بود«: ]٤١[مریم: 

 صبر

بُواْ َولََقۡد ُكذِّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٰ َما ُكّذِ َ�َ ْ وا بَۡت رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ
َبإِْي ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ِۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن �َّ َل لَِ�َِ�ِٰت ٱ�َّ ۚ َوَ� ُمَبّدِ نَا تَٮُٰهۡم نَۡ�ُ

َ
� ٰٓ وُذواْ َح�َّ

ُ
 ﴾٣٤َوأ

ھا صبر کردند و  تکذیب و براستی پیامبرانی پیش از تو تکذیب شدند، و در برابر«: ]٣٤[األنعام: 
تواند کالم الله را تغییر  کس نمی رسید، و ھیچھا  آن (در این راه) آزارھا دیدند؛ تا یاری ما به

 ».دھد، و قطعا برخی از اخبار پیامبران به تو رسیده است
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نََّك ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ۖ َوَ� �َۡستَِخفَّ ِ َحّقٞ ِيَن َ� فَٱۡصِ�ۡ إِنَّ وَۡعَد ٱ�َّ ٱ�َّ
پس (ای پیامبر گرامی!) صبر پیشه کن که قطعا وعده الله حق «: ]٦٠[الروم:  ﴾٦٠يُوقُِنونَ 

 ».که یقین ندارند تو را سبک و کم ارزش ندانند است، و ھرگز کسانی

� َ�ِيً� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ُهۡم يََرۡونَُهۥ بَعِيٗدا ٥فَٱۡصِ�ۡ َصۡ�ٗ َونََرٮُٰه  ٦إِ�َّ
آن (روز) را ھا  آن پس تو (ای پیامبر!) صبر جمیل پیشه کن قطعا«: ]٧-٥[المعارج:  ﴾٧قَرِ�ٗبا

 ».بینیم بینند و ما آن را نزدیک می دور می

 اخالص

ُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َ ُ�ۡلِٗصا �َّ ٓ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ فَٱۡ�ُبِد ٱ�َّ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

قطعًا ما (این) کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس فقط الله را «: ]٢[الزمر:  ﴾٢ٱّ�ِينَ 
 ». عبادت کن و دین را برای او خالص گردان

ُهَو ٱۡلَ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَٱۡدُعوهُ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَنۗ ٱۡ�َۡمُد ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
ِ رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  او زنده است، ھیچ معبود (بر حقی) جز او نیست، پس «: ]٦٥[غافر:  ﴾٦٥ِ�َّ

اید او را بخوانید (و عبادت کنید)، حمد و ستایش  که دین خود را خالص کرده درحالی
 ».مخصوص الله، پروردگار جھانیان است

َ ُ�ۡلِِص ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء َوَما

ۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ  َكٰوةَ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوا ْ ٱلصَّ و آنان فرمان نیافتند «: ]٥[البینة:  ﴾٥َوُ�قِيُموا
که دین خود را برای او خالص گردانند (و از شرک  جز اینکه فقط الله را عبادت کنند، درحالی

دین ابراھیم) روی آورند. و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند، و و بت پرستی) به توحید (و 
 ».این است آیین راستین و مستقیم

 سخاوت و خدمت و فروتنی

تَٮَٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡ�ٰهِيَم ٱلُۡمۡكَرِم�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
إِۡذ َدَخلُواْ  ٢٤َهۡل �

ۖ قَاَل  ْ َسَ�ٰٗما نَكُرونَ  َعلَۡيهِ َ�َقالُوا ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِم�ٖ  ٢٥َسَ�ٰٞم قَۡومٞ مُّ
َ
 ٢٦فََراَغ إَِ�ٰٓ أ

ُ�لُونَ 
ۡ
َ� تَأ

َ
ۥٓ إَِ�ِۡهۡم قَاَل � َ�ُه (ای پیامبر) آیا خبر مھمانان «: ]٢٧-٢٤[الذاریات:  ﴾٢٧َ�َقرَّ

(ابراھیم در  »سالم«گرامی ابراھیم به تو رسیده است؟! آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند: 
پس پنھانی به سوی ». (و با خود گفت:) گروھی ناشناس ھستید» سالم«جواب) گفت: 
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شان  ھا) آورد. سپس آن را جلوی ھمسرش رفت و گوساله (بریان شده) فربھی (برای آن
 ».خورید؟) گذاشت، و گفت: (آیا نمی

َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ بُونَا قَاَل َما َخۡطُبُكَماۖ قَاَ�َا َ� �
َ
ٰ يُۡصِدَر ٱلرَِّ�ُٓءۖ َو� ۡسِ� َح�َّ

نَزلَۡت إَِ�َّ مِۡن َخۡ�ٖ  ٢٣َشۡيٞخ َكبِ�ٞ 
َ
ٓ أ ّلِ َ�َقاَل رَّبِ إِّ�ِ لَِما ٰٓ إَِ� ٱلّظِ فََسَ�ٰ لَُهَما ُ�مَّ تََو�َّ

شما را چه شده؟ (چرا گوسفندان خود را آب «(موسی) گفت: «: ]٢٤-٢٣[القصص:  ﴾٢٤فَقِ�ٞ 
ھا باز گردند (و بروند) و پدر ما پیر  دھیم تا چوپان ھا را) آب نمی ما (آن«دھید؟!) گفتند:  نمی

پس (موسی) برای گوسفندان آن دو آب داد، ». کھن سال است (و توانایی این کار را ندارد)
پروردگارا! من ھر خیری که بر من بفرستی نیازمند «سپس رو به سایه آورد، آنگاه گفت: 

 ».ھستم

فَإِۡن  ٢١٥َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱ�َّبََعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
ا َ�ۡعَملُونَ  و بال (رحمت و فروتنی) «: ]٢١٦-٢١٥[الشعراء:  ﴾٢١٦َعَصۡوَك َ�ُقۡل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

ان) تو سرپیچی کنند؛ بگستر. پس اگر از (فرم خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می
 ». دھید؛ بیزارم کردند، بگو: من از آنچه انجام می

فرمود:  می ج گفت: شنیدم که پیامبر روایت است که باالی منبر می س از عمر -٤
طور که نصاری درباره عیسی بن مریم، افراط  (در مدح و ستایش من، افراط نکنید آن

 ١ه الله و فرستاده اوست).ی الله ھستم. پس بگویید: بند کردند. من، فقط بنده

 ھا و امکانات رفاھی دنیا توجھی به زیبایی بی

ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِۦٓ أ َوَ� َ�ُمدَّ

ۡ�َيا ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ  ۡ�َ�ٰ ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
و ھرگز چشمان خود را «: ]١٣١[طه:  ﴾١٣١َو�

ایم،  مند ساخته ھایی از آنان را از آن بھره ھا و متاع دینوی) که گروه به (سوی) آنچه (از نعمت
ھا (امکانات رفاھی) زندگی دنیا است، تا آنان را در آن بیازماییم، و روزی  زینتھا  این ندوز،

 ».پروردگار تو بھتر و پایدارتر است

ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱلَۡعِ�ِّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
ۡ�َفۡلنَا 

َ
ۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ ۡ�َيا ِ ٱ�ُّ ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوة يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُه

                                           
  ).٣٤٤٥بخاری(ش:. ١



 ١٧٣٣    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا
َ
َبَع َهَوٮُٰه َوَ�َن أ و با کسانی باش که «: ]٢٨[الکهف:  ﴾٢٨َوٱ�َّ

طلبند، و ھرگز به  خوانند، (و تنھا) وجه او را می پروردگار خود را صبحگاھان و شامگاھان می
ھایشان را از  که دل بر مگیر، و پیروی نکن از کسانیھا  آن خاطر  زیورھای دنیا، چشمانت را از

شان از حد گذشته  ایم، و ھوای نفس خویش را پیروی کردند، و کارھای یاد خود غافل ساخته
 ».(و برباد) است

ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم َوَ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
َ
نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِۦٓ أ َ� َ�ُمدَّ

نَا ٱ�َِّذيُر ٱلُۡمبِ�ُ  ٨٨لِۡلُمۡؤمِنِ�َ َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك 
َ
� ٓ -٨٨[الحجر:  ﴾٨٩َوقُۡل إِّ�ِ

ھایی  ھا و امکانات دنیوی) که گروه (پس) ھرگز با چشم خود به (سوی) آنچه (از نعمت«: ]٨٩
غمگین نباش، و بال ھا  آن ایم، خیره و شگفت زده نشو، و بر از آنان را از آن بھرمند ساخته

فروتن باش). و بگو: من ھشدار ھا  آن برای مؤمنان فرود آر (و نسبت به (شفقت) خود را
 ».ی آشکارم دھنده

 ھا و ترساندن از عاقبت گناھان تشویق به عبادت

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َ َورَُسوَ�ُۥ يُۡدِخۡلُه َج�َّ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِي

َ
ۚ َوَ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ ٱۡ� َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُۥ  ١٣َها َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ

ِه�ٞ  ا �ِيَها َوَ�ُۥ َعَذاٞب مُّ و ھرکس از الله و پیامبرش «: ]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤يُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ
آن نھرھا جاری است، در آن ھایی در آورد که از زیر (درختان)  اطاعت کند، وی را به باغ

اند، و این پیروزی بزرگی است. و ھرکس از الله و پیامبرش نافرمانی کند و از حدود او  جاودانه
اندازد که جاودانه در آن خواھد ماند، و برای او عذاب خوار  تجاوز نماید، وی را به آتشی می

 ».ای است کننده

ْ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ِطيُعوا
َ
َ َ� ُ�ِبُّ قُۡل أ ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ۖ فَإِن تََولَّۡوا َ َوٱلرَُّسوَل ٱ�َّ

بگو: الله و پیامبر (او) را اطاعت کنید. پس اگر پشت کردند و «: ]٣٢[آل عمران:  ﴾٣٢ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
 ».دارد (سر پیچی نمودند)، قطعًا الله کافران را دوست نمی

َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱلُۡقۡرَ�ٰ ۞إِنَّ ٱ�َّ
ۡ
يَأ

ُرونَ  � يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ در «: ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ
 دھد و از حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 ».ه پند گیریدکدھد؛ باشد  ند. او شما را پند میک کاری و سرکشی نھی می فحشا و زشت



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٣٤

 

 خیر از یکدیگر پیشی گرفتن یدر کارھا

ُهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡ�َۡيَ�ِٰت ﴿فرماید:  می † الله تعالی در مورد پیامبران -١ إِ�َّ
 ْ ۖ َوَ�نُوا ھمواره در کارھای ھا  آن قطعا«: ]٩٠[األنبیاء:  ﴾َ�َا َ�ِٰشعِ�َ َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗبا

خواندند، و پیوسته برای ما (خاشع و) فروتن  شتافتند، و درحال بیم و امید ما را می خیر می
 ».بودند

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ ۞وََسارُِعٓوا
ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ِعدَّ

ُ
�ُض أ

َ
َ�َٰ�ُٰت َوٱۡ� آءِ َوٱلَۡ�ِٰظِمَ�  ١٣٣ٱلسَّ َّ آءِ َوٱل�َّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِ� ٱل�َّ ٱ�َّ

ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  و به سوی «: ]١٣٤-١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٤ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعا�َِ� َعِن ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ
ھا و زمین است، (و) برای  که پھنای آن (به قدر) آسمان آمرزش پروردگارتان، و بھشتی

کنند، و  که در توانگری و تنگدستی انفاق می پرھیزگاران آماده شده است، بشتابید. آن کسانی
 ».دارد گذرند، و الله نیکوکاران را دوست می برند، و از مردم در می خشم خود را فرو می

 هجھاد با مال و جان برای اعالی کلمة الل

ۡمَ�ٰلِِهۡم ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ْ بِأ ْ َمَعُهۥ َ�َٰهُدوا ِيَن َءاَمُنوا َ�ِٰ�ِن ٱلرَُّسوُل َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱۡ�َۡيَ�ُٰتۖ َوأ

ُ
نُفِسِهۡمۚ َوأ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي  ٨٨َوأ ُ لَُهۡم َج�َّ َعدَّ ٱ�َّ

َ
أ

نَۡ�ٰ 
َ
ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� لیکن پیامبر و «: ]٨٩-٨٨[التوبة:  ﴾٨٩ُر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ھا  خود (در راه الله) جھاد کردند، نیکی  که با او ایمان آوردند، با مال خود و جان کسانی
ده ھایی (از بھشت) آما باغھا  آن ھاست، و آنانند که رستگارانند. الله برای (ھمه) از آِن آن

کرده است، که نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواھند ماند، این است 
 ».کامیابی بزرگ

ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ إِ�َّ
نُفسِ 

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ِٰدقُونَ َوَ�َٰهُدوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ِۚ أ : ]١٥[الحجرات:  ﴾١٥ِهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

اند، سپس (در این باره)  اند که به الله و پیامبرش ایمان آورده مؤمنان (حقیقی) تنھا کسانی«
اند، اینانند که  ھای خود در راه الله جھاد کرده اند، و با اموال خود و جان شک (و تردید) نکرده

 ».استگویانندر

ِ قَۡر�َةٖ نَِّذيٗر�﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
فََ� تُِطِع ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ٥١َولَۡو ِشۡئَنا َ�ََعۡثَنا ِ� ُ�ّ

خواستیم در ھر قریه و دیاری  و اگر می«: ]٥٢-٥١[الفرقان:  ﴾٥٢َوَ�ِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا َكبِٗ��



 ١٧٣٥    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

له آن (قرآن) یپیامبر!) از کافران اطاعت مکن، و به وسفرستادیم. پس (ای  ای می بیم دھنده
 ».جھاد بزرگی بنماھا  آن با

 جھاد در راه الله

ْ لَِمآ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ٖ َ�ٰتََل َمَعُهۥ رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ َ�َما وََهنُوا ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
َوَ��

ِ َوَما َضُعُفواْ َومَ  َصاَ�ُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
ِٰ�ِ�نَ أ ُ ُ�ِبُّ ٱل�َّ ْۗ َوٱ�َّ : ]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦ا ٱۡستََ�نُوا
گاه در  ھیچھا  آن ھایی انبوه، مردان الھی نبرد کردند، و چه بسیار پیامبرانی که ھمراه او توده«

برابر آنچه در راه الله بدیشان رسید، سستی نورزیدند و ناتوان نشدند، و زبونی نشان ندادند (و 
 ».دشمن نشدند) و الله شکیبایان را دوست دارد تسلیم

اَر َوٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َها ٱ�َِّ�ُّ َ�ِٰهِد ٱلُۡكفَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِص�ُ 
ۡ
، ای پیامبر! با کافران و منافقان جھاد کن«: ]٧٣[التوبة:  ﴾٧٣َوَمأ

 ».شان دوزخ است، و چه بد سرانجامی است گیر باش، و جایگاه و برآنان سخت

نُفِسُ�ۡم ِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ٱنفُِرواْ ِخَفاٗ�ا َوثَِقاٗ� َوَ�ِٰهُدواْ بِأ

ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  بار و گرانبار  سبک«: ]٤١[التوبة:  ﴾٤١َسبِيِل ٱ�َّ
تان در راه الله جھاد کنید، این برای شما  (ھمگی برای جھاد) حرکت کنید، و با مال و جان

 ».بھتراست، اگر بدانید

ۡ�يَا ﴿فرماید:  الله تعالی می -٤ وَن ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ ِيَن �َۡ�ُ ِ ٱ�َّ ۞فَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ِ� َوَمن يَُ�ٰتِ  ۡجًرا َعِظيٗمابِٱ�ِخَرة

َ
ۡو َ�ۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ

َ
ِ َ�يُۡقَتۡل أ  ﴾٧٤ۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

اند، باید در راه الله جھاد کنند، و  که زندگی دنیا را به آخرت فروخته پس کسانی«: ]٧٤[النساء: 
به او جنگد، چه کشته شود یا پیروز گردد، به زودی پاداش بزرگی  که در راه الله می آن کسی

 ».خواھیم داد

 یادگیری و آموزش علم

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
فَٱۡعلَۡم �

ُ َ�ۡعلَُم ُمَتَقلَّبَُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  بدان که پس (ای پیامبر) «: ]١٩[محمد:  ﴾١٩َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ�َّ
نیست، و برای گناه خود و برای مردان و زنان مؤمن طلب » الله«معبودی (به حق) جز 

 ».داند آمرزش کن، و الله محل حرکت شما و قرارگاه شما را می



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٣٦

 

ن ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ۗ َوَ� َ�ۡعَجۡل بِٱۡلُقۡرَءاِن ِمن َ�ۡبِل أ ُ ٱلَۡملُِك ٱۡ�َقُّ َ�تََ�َٰ� ٱ�َّ

ۥۖ َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗماُ�ۡقَ�ٰٓ  پس بلند مرتبه است الله که «: ]١١٤[طه:  ﴾١١٤ إَِ�َۡك وَۡحُيُه
فرمانروای حق است، در (تالوت) قرآن شتاب مکن؛ پیش از آن که وحی آن برتو تمام شود، و 

 ».بگو: پروردگارا! بر علم من بیفزا

ا ُعّلِۡمَت  قَاَل َ�ُۥ ُموَ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ن ُ�َعّلَِمِن مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبُِعَك َ�َ

َ
َهۡل �

موسی به او گفت: آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموخته شده «: ]٦٦[الکهف:  ﴾٦٦رُۡشٗدا
 ».ی رشد و صالح است، به من بیاموزی؟ و مایه

ّمِّ�ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٤
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� ْ َعلَۡيِهۡم َن  ُۧهَو ٱ�َّ رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾٢َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة �ن َ�نُوا
او کسی است که در میان درس ناخواندگان پیامبری از خودشان برانگیخت که «: ]٢[الجمعة: 

کند و به آنان کتاب (قرآن) و  را [از کفر و شرک] پاک میھا  آن خواند، و میا ھ آن آیاتش را بر
 ».آموزد، و اگر چه پیش از این در گمراھی آشکار بودند حکمت (سنت) می

ُ ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٥ ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٰنِّ�ِ  َ�ُقوَل  ْ َر�َّ ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُوا ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  ۧلِلنَّاِس ُكونُوا
برای ھیچ بشری سزاوار نیست که الله «: ]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

به جای الله، بندگان من «بگوید: به او کتاب و حکم و پیامبری بدھد، سپس او به مردم 
دادید و از  به سبب آن که کتاب (آسمانی) آموزش می«بلکه (باید به مردم بگویند:) ». باشید

  ».خواندید (مردمانی) ربانی و الھی باشید آن رو که درس می

 پاک نمودن روان، تقویت روح و بدن با عبادت مستمر و کثرت ذکر الله

نََّك يَِضيُق َصۡدُرَك بَِما َ�ُقولُونَ ﴿د: فرمای الله تعالی می -١
َ
فََسّبِۡح  ٩٧َولََقۡد َ�ۡعلَُم �

ِٰجِدينَ  �ِيََك ٱۡ�َقِ�ُ  ٩٨ِ�َۡمِد َرّ�َِك َوُ�ن ّمَِن ٱل�َّ
ۡ
ٰ يَأ -٩٧[الحجر:  ﴾٩٩َوٱۡ�بُۡد َر�ََّك َح�َّ

شود  د تنگ میگوین میھا  آن دانیم که سینه تو (ای پیامبر) از آنچه و به راستی ما می«: ]٩٩
کند). پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان  (و تو را آزرده و ناراحت می

 ».که یقین (مرگ) به سراغت آید باش. و پروردگارت را عبادت کن تا ھنگامی

َما يُۡؤِمُن �﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ْ بَِها إِ�َّ ِيَن إَِذا ُذّكُِروا � � َ�ٰتَِنا ٱ�َّ
ْ ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم وَُهۡم َ� �َۡسَتۡكِ�ُوَن۩ َ�تََجاَ�ٰ ُجُنو�ُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن  ١٥وََسبَُّحوا



 ١٧٣٧    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ا َرزَقَۡ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ    ١٦َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ ۡ�ُ�ٖ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

ْ َ�ۡعَملُونَ  ۢ بَِما َ�نُوا آورند که  تنھا کسانی به آیات ما ایمان می«: ]١٧-١٥[السجدة:  ﴾١٧َجَزآَء
چون به آن پند داده شوند، سجده کنان (به زمین) افتند، و پروردگارشان را به پاکی بستایند، 

، پروردگارشان را با شود شان از بسترھا (در دل شب) دور می کنند. پھلوھای و آنان تکبر نمی
داند  کس نمی کنند. پس ھیچ ایم انفاق می روزی دادهھا  آن خوانند، و از آنچه به بیم و امید می

نھفته شده است، به (پاس) ھا  آن ھاست برای ھای (عظیمی) که مایه روشنی چشم چه پاداش
 ».دادند آنچه که (در دنیا) انجام می

�ُّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
َ
َ ذِۡكٗر� َكثِٗ��َ�ٰٓ� ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ وََسّبُِحوهُ  ٤١َها ٱ�َّ

ِصيً� 
َ
لَُ�ِٰت إَِ�  ٤٢بُۡ�َرٗة َوأ ِي يَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ ِ�ُۡخرَِجُ�م ّمَِن ٱلظُّ ُهَو ٱ�َّ

� َوَ�َن بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� رَِحيٗما ۡجٗر� َكرِ�ٗما َ�ِيَُّتُهۡم يَۡومَ  ٤٣ٱ�ُّورِ
َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
 ﴾٤٤يَۡلَقۡونَُهۥ َسَ�ٰٞمۚ َوأ

اید! الله را بسیار ذکر کنید. و صبح و شام او را  که ایمان آورده ای کسانی«: ]٤٤-٤١[األحزاب: 
فرستد، و فرشتگانش (نیز بر شما درود  تسبیح گویید. او کسی است که بر شما درود می

ھا [ی کفر و شرک] به سوی نور [ایمان] بیرون برد، و (الله)  کیفرستند) تا شما را از تاری می
» سالم«کنند  نسبت به مؤمنان مھربان است احوال پرسی آنان در روزی که با او دیدار می

 ».پاداش ارزشمندی آماده کرده استھا  آن است، و برای

آمد و درخواست  ج کند که فاطمه خدمت رسول الله روایت می س ابوھریره -٤
فرمود: چه چیز نزد ما  ج خدمت گذاری نمود و از فشار کارھا شکایت کرد، پیامبر

که به بستر  یافتی؟ و فرمود: آیا تو را به چیزی بھتر از خدمتکار راھنمایی کنم؟ ھنگامی
 ١بار الله اکبر بگو).  ٣٤بار الحمدلله و  ٣٣بار سبحان الله و  ٣٣روی  خواب می

 الله در ھمه وقت و ھمه جا دعوت به سوی

۠ َوَمِن ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ نَا
َ
ٰ بَِصَ��ٍ � َ�َ ِۚ ْ إَِ� ٱ�َّ ۡدُعوٓا

َ
قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

نَا۠ مَِن ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
َ
ِ َوَمآ � َبَعِ�� وَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ این راه «(ای پیامبر!) بگو: «: ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨ٱ�َّ

که از من پیروی کردند  کنم، و کسانی با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت میمن است، من 
 ».کنند) و الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم (نیز چنین می

                                           
 و این متن مسلم است. )٢٨٢٨) و مسلم (ش:٣١١٣. متفق علیه: بخاری (ش:١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٣٨

 

 ٥قَاَل رَّبِ إِّ�ِ َدَعۡوُت قَۡوِ� َ�ۡٗ� َوَ�َهاٗر�﴿فرماید:  می ÷ الله تعالی درباره نوح -٢
َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ َءاذَانِِهۡم  ٦ٓي إِ�َّ فَِراٗر�فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَ�ٓءِ 

َ
�ّ�ِ ُ�ََّما َدَعۡوُ�ُهۡم ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ أ

ْ ٱۡستِۡكَباٗر� وا ْ َوٱۡسَتۡكَ�ُ وا ُّ�َ
َ
ْ �َِياَ�ُهۡم َوأ ٓ  ٨ُ�مَّ إِّ�ِ َدَعۡوُ�ُهۡم ِجَهاٗر� ٧َوٱۡسَتۡغَشۡوا ُ�مَّ إِّ�ِ

 
َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
اٗر�أ ۡرُت لَُهۡم إِۡ�َ و نوح (پس از نھصد و پنجاه سال «: ]٩-٥[نوح:  ﴾٩ۡ�َ

خیرخواھی و دعوت) گفت: پروردگارا! به راستی که من قوم خود را شب و روز (به ایمان) 
را دعوت ھا  آن دعوت کردم. اما دعوت من (در حق آنان چیزی) جز گریز نیفزود. و من ھرگاه

شان را  ھای خود فرو بردند و لباس  ھای شان را در گوش رزی انگشتانکردم تا تو آنان را بیام
(به خود) پیچیدند، و (در مخالفت) اصرار (و پا فشاری) کردند و به شدت گردن کشی و تکبر 

شان  را با صدای بلند (و آشکار) دعوت کردم. آنگاه آشکارا برایھا  آن نمودند. سپس من
 ».) آنان بیان کردمگفتم، و در نھان برای (ھرکدام از

ما را دعوت کرد و ما با ایشان بیعت  ج گوید: پیامبر می س عباده بن صامت -٣
از ما بیعت گرفت این بود که فرمود: در حالت ھا  آن کردیم. از جمله اموری که در مورد

) ج خوشحالی و نگرانی، سختی و آسانی و ترجیح دیگران بر ما، از ایشان (رسول الله
چنین نباید با والیان و حکام، به خاطر  حکومت، درگیر شوید مگر  کنیم. و ھماطاعت 

دیدید و برای آن از جانب الله، دلیل و برھانی داشتید. ھا  آن زمانی که کفر آشکاری از
 ١مخالفت کنید).ھا  آن توانید با (در این صورت می

 شوری (و مشورت)

ا َغلِيَظ  فَبَِما رَۡ�َةٖ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ ّمَِن ٱ�َّ
ۡمرِ� فَإَِذا َعَزۡمَت 

َ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ� ٱۡلَقلِۡب َ�نَفضُّ

 َ�ِ َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ پس به (سبب) رحمت الھی «: ]١٥٩ران: [آل عم ﴾١٥٩َ�َتَو�َّ
است که تو با آنان نرم خو (و مھربان) شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی، قطعا از اطراف 

شان آمرزش بخواه، و در کارھا، با آنان مشورت  شدند، پس از آنان درگذر و برای تو پراکنده می
لله توکل کنندگان را دوست کن، و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا که ا

 ».دارد می

                                           
 ).١٧٠٩) و این متن بخاری است و مسلم (ش:٧٠٥٦) (٧٠٥٥. متفق علیه: بخاری(ش:١



 ١٧٣٩    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ۚ َوَما ِعنَد ٱ�َّ ۡ�َيا ءٖ َ�َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ وتِيُتم ّمِن َ�ۡ
ُ
ٓ أ َ�َما

ُونَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َوَ�َ ۡ�َ�ٰ لِ�َّ
َ
�ِرَ  ٣٦َخۡ�ٞ َو� ِيَن َ�َۡتنِبُوَن َكَ�ٰٓ ثِۡم َوٱلَۡفَ�ِٰحَش  َوٱ�َّ ٱۡ�ِ

ْ ُهۡم َ�ۡغفُِرونَ  ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى  ٣٧�َذا َما َغِضُبوا
َ
لَٰوةَ َوأ ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
ْ لَِرّ�ِِهۡم َوأ ِيَن ٱۡسَتَجابُوا َوٱ�َّ

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  پس آنچه به شما داده است، متاع «: ]٣٨-٣٦[الشوری:  ﴾٣٨بَۡيَنُهۡم َوِممَّ
اند و بر  که ایمان آورده ندگی دنیاست، و آنچه نزد الله است برای کسانیزود گذر ز

که از گناھان بزرگ و  کنند، بھتر و پایدارتر است. و (ھمان) کسانی پروردگارشان توّکل می
که  کنند. و کسانی که خشمگین شوند، گذشت می کنند، و ھنگامی ھا اجتناب می زشتی

شان بین آنان به  دارند، و کارھای ند، و نماز را بر پا می(دعوت) پروردگارشان را اجابت کرد
 ».کنند ایم. (در راه الله) انفاق می روزی دادهھا  آن (صورت) مشورت است، و از آنچه به

 یقین کامل بر الله و توکل بر او تعالی

ۡخرََجهُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ِيَن َ�َفُرواْ ثَاِ�َ  إِ�َّ تَنُ�ُ ٱ�َّ

ُ َسِكينََتهُ  نَزَل ٱ�َّ
َ
ۖ فَأ َ َمَعَنا ۥ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

 � ۡفَ�ٰ ْ ٱلسُّ ِيَن َ�َفُروا يََّدهُۥ ِ�ُُنوٖ� لَّۡم تََرۡوَها وََجَعَل َ�َِمَة ٱ�َّ
َ
ِ ِ�َ ٱۡلُعۡليَاۗ َعلَۡيهِ َو� َوَ�َِمُة ٱ�َّ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  اگر او (پیامبر) را یاری نکنید، به راستی که الله او را «: ]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َوٱ�َّ
یاری کرد، آنگاه که کافران او را (از مکه) بیرون کردند، نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار 

پس الله آرامش ». اندوھگین مباش، یقینًا الله با ماست: «گفت بودند، به یار خود (ابوبکر) می
دیدید، او را تأیید (و پشتیبانی) نمود،    را نمیھا  آن خود را بر او فرستاد، و با لشکرھایی که شما

و کالم (و گفتار شرک) کسانی را که کافر شدند؛ پایین قرار داد، و کالم (و آیین) الله باال (و 
 ».عزیِز حکیم است پیروز) است، و الله

ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�ونَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
َٰٓءا ٱۡ�َۡمَعاِن قَاَل أ ا تََ�  ٦١فَلَمَّ

ۖ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ َسَيۡهِدينِ  ٓ ۖ فَٱنَفلََق  ٦٢قَاَل َ�َّ ِن ٱۡ�ِب ّ�َِعَصاَك ٱۡ�َۡحَر
َ
ٓ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
فَأ

ۡودِ ٱۡلَعِظيمِ  فََ�نَ  پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند، «: ]٦٣-٦١[الشعراء:  ﴾٦٣ُ�ُّ فِۡرٖق َكٱلطَّ
چنین «(موسی) گفت: ». یقینًا ما (در چنگال فرعونیان) گرفتار شدیم«یاران موسی گفتند: 

پس به موسی وحی » نیست، قطعا پروردگارم با من است، به زودی مرا ھدایت خواھد کرد
آنگاه (دریا) شکافته شد و ھر بخشی (از آن) ھمچون کوه » عصایت را به دریا بزن«کردیم: 

 ».عظیمی شد
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ا ِمن َدآبٍَّة إِ�َّ ُهَو ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ِ َرّ�ِ َوَرّ�ُِ�م� مَّ ُۡت َ�َ ٱ�َّ إِّ�ِ تََو�َّ
ۡسَتقِ  ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ من به الله که پروردگار من و «: ]٥٦[هود:  ﴾٥٦ي�ٖ َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ إِنَّ َرّ�ِ َ�َ

اش به دست او (الله)  پروردگار شماست توکل کردم، ھیچ جانداری نیست مگر آن که پیشانی
 ».است، قطعًا پرودگارم بر راه راست است

 دعا و تضرع در نماز و ھمه وقت 

بَۡت َ�ۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ْ َ�ُۡنوٞن ۞َكذَّ ْ َ�ۡبَدنَا َوقَالُوا بُوا فََكذَّ
ّ�ِ َمۡغلُوٞب فَٱنَتِ�ۡ  ٩َوٱۡزُدِجرَ 

َ
ۥٓ � ۡنَهِمرٖ  ١٠فََدَ� َر�َُّه َمآءِ بَِمآءٖ مُّ بَۡ�َٰب ٱلسَّ

َ
� ٓ  ١١َ�َفَتۡحَنا
ۡمرٖ قَۡد قُِدرَ 

َ
ٰٓ أ �َض ُ�ُيوٗنا فَٱۡ�ََ� ٱلَۡمآُء َ�َ

َ
ۡرنَا ٱۡ� ۡلَ�ٰٖح وََ�َۡلَ�ٰ  ١٢َوفَجَّ

َ
ٰ ذَاِت � ُه َ�َ

قوم نوح تکذیب کرده بودند، پس بنده ما (نوح) را ھا  آن پیش از«: ]١٣-٩[القمر:  ﴾١٣َوُدُ�ٖ 
و (با او) درشتی کردند (و آزار دادند). سپس » او) دیوانه است«(تکذیب کردند و گفتند: 

انتقام ھا  آن رما (و ازام، پس یاریم ف من مغلوب شده«[در برابر] پروردگارش دعا کرد:  او 
ھای  آنگاه درھای آسمان را با آبی (فراوان و) فروریزنده گشودیم. و از زمین چشمه». بگیر)

جوشاندیم (و جاری نمودیم). پس این (دو) آب (آسمان و زمین) برای امری که مقدر شده 
 ». وار کردیمبود باھم در آمیختند. و او (نوح) را بر (مرکبی) ساخته شده از تخته و میخ س

ُ�م ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ّ�ِ ُمِمدُّ
َ
إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَٱۡستََجاَب لَُ�ۡم �

ۡلٖف ّمَِن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ُمۡردِ�ِ�َ 
َ
ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِۦ قُلُو�ُُ�ۡمۚ َوَما  ٩بِ� ُ إِ�َّ �ُۡ�َ َوَما َجَعلَُه ٱ�َّ

َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ ٱ�َّۡ�ُ إِ�َّ ِمۡن ِعن ِۚ إِنَّ ٱ�َّ که  [بیاد آورید] ھنگامی«: ]١٠-٩[األنفال:  ﴾١٠ِد ٱ�َّ
خواستید، پس او (خواسته) شما را پذیرفت. (و فرمود:)  از پروردگارتان (فریاد و) یاری می

 و الله این (یاری». کنم آیند، یاری می من شما را با یک ھزار از فرشتگان، که پیاپی فرود می«
و مدد) را تنھا برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، و گرنه، پیروزی جز از طرف الله 

 ».نیست، به راستی الله عزیز حکیم است

َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ِ� إِنَّ ٱ�َّ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ ْ ٱۡسَتعِيُنوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِٰ�ِ�نَ  اید، از صبر و نماز یاری بجویید،  که ایمان آورده ای کسانی«: ]١٥٣[البقرة:  ﴾١٥٣َمَع ٱل�َّ
 ». که قطعا الله با شکیبایان است

گفت که  خواند آھسته چیزی می نماز می ج گوید: وقتی پیامبر می س صھیب -٤
گفت. گوید: رسول الله فرمود: متوجه  شدیم و به ما ھم چیزی نمی ما متوجه نمی
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شدید؟ یکی از حاضران گفت: آری، فرمود: یکی از پیامبران را بیاد آوردم که سخن من 
کند یا چه  مبارزه ھا  این تواند با سپاھیانی از قومش به او داده شد، گفت: چه کسی می

شک از سلیمان  -ای شبیه این.  را دارد؟ یا جملهھا  این کسی توان قیام برای مقابله با
او وحی کرد که برای قوم خود یکی از سه حالت را انتخاب  فرمود: الله به -راوی است

کنم، یا گرسنگی و یا مرگ را). آن پیامبر با قوم  کن: یا دشمنی بیگانه بر آنان مسلط می
کنیم،  له را به تو واگذار میاما این مس ی،ھست خود مشورت کرد، گفتند: تو پیامبر الله

بر به نماز ایستاد و ھرگاه پیامبران با مشکلی برای ما یکی را انتخاب کن! فرمود: آن پیام
 ١ایستادند). درنگ به نماز می شدند، بی روبرو می

 شکایت و التماس به درگاه الله در ھمه جا و ھمه وقت

ِ َما َ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ۡعلَُم مَِن ٱ�َّ
َ
ِ َوأ ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

َ
َمآ أ قَاَل إِ�َّ

من شرح غم و پریشانی خود را تنھا به الله «(یعقوب) گفت: «: ]٨٦[یوسف:  ﴾٨٦ۡعلَُمونَ �َ 
 ». دانید دانم که شما نمی برم) و از الله چیزھایی می گویم، (و به سوی او شکایت می می

ُّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ِ�َ ٱل�ُّ ّ�ِ َمسَّ
َ
ۥٓ � يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّه

َ
رَۡحُم ۞َو�

َ
نَت أ

َ
َوأ

 َ�ِ�ِٰ َعُهۡم رَۡ�َٗة  ٨٣ٱل�َّ ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مَّ
َ
ٖۖ وََءاَ�ۡيَ�ُٰه أ فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُ�ّ

و ایوب را (به یاد آور) آنگاه که «: ]٨٤-٨٣[األنبیاء:  ﴾٨٤ّمِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى لِۡلَ�ٰبِِدينَ 
». ترین مھربانانی ام و تو مھربان به رنج و بیماری گرفتار شده«زد که:  میپروردگارش را صدا 

اش و  سپس دعای او را اجابت کردیم و رنج و بیماری که داشت بر طرف ساختیم و خانواده
به او بازگرداندیم، (تا) رحمتی از جانب ما، و پندی برای عبادت ھا  آن (نیز) ھمانندشان را با

 ».کنندگان باشد

نَت َخۡ�ُ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ 
َ
ٓ إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّهۥ رَّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ َوَزَ�رِ�َّا

ُهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ�  ٨٩ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ  ۥٓۚ إِ�َّ ۡصلَۡحَنا َ�ُۥ َزوَۡجُه
َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ َووََهۡبَنا َ�ُۥ َ�َۡيٰ َوأ

ْ َ�َا َ�ِٰشعِ�َ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت َوَ�ۡدُعو ۖ َوَ�نُوا و زکریا را (به «: ]٩٠-٨٩[األنبیاء:  ﴾٩٠َ�َنا رََغٗبا َورََهٗبا
پروردگارا! مرا تنھا مگذار، و تو بھترین «زد که:  که پروردگارش را صدا می یاد آور) ھنگامی

ز آن پس دعای او را اجابت کردیم، و یحیی را به او بخشیدیم، و ھمسرش را (بعد ا». وارثانی
ھمواره در ھا  آن ی بارداری) گردانیدیم. به طور قطع که نازا بود) برایش شایسته (و آماده

                                           
 ).١٨٩٣٧(ش: . صحیح: احمد١
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خواندند، و پیوسته برای ما فروتن  شتافتند، و در حال بیم و امید ما را می کارھای خیر می
 ». بودند

ٓ إِنََّك َءاَ�ۡيَت فِرۡ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٤  َعۡوَن َوَمَ�َهُۥ زِ�نَٗة َوقَاَل ُموَ�ٰ َر�ََّنا
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوٱۡشُددۡ 

َ
ٰٓ أ ْ َعن َسبِيلَِكۖ َر�ََّنا ٱۡطِمۡس َ�َ ۡ�َيا َر�ََّنا ِ�ُِضلُّوا ۡمَ�ٰٗ� ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

َ
ٰ  َوأ َ�َ

ِ�مَ 
َ
ْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ� ٰ يََرُوا ْ َح�َّ ِجيَبت دَّعۡ  ٨٨قُلُو�ِِهۡم فََ� يُۡؤِمُنوا

ُ
َوتُُ�َما فَٱۡستَقِيَما قَاَل قَۡد أ

ِيَن َ� َ�ۡعلَُمونَ  و موسی گفت: پروردگارا! تو به «: ]٨٩-٨٨[یونس:  ﴾٨٩َوَ� تَتَّبَِعآّنِ َسبِيَل ٱ�َّ
ای، پروردگارا! تا (بدین  یانش زینت و اموالی (فراوان) در زندگی دنیا داده فرعون و اطراف

ھایشان  شان را نابود کن، و بر دل دگارا! اموالوسیله دیگران را) از راه تو منحرف کنند. پرور
آورند، تا عذاب دردناک را ببینند (الله) فرمود: قطعًا دعای  ایمان نمیھا  آن سخت بگیر، که

 ».دانند، پیروی نکنید که نمی شما دو نفر پذیرفته شد، پس استقامت کنید، و از راه کسانی
   ی آلوده را ترک کنیم و جامعهباید جامعه صالح را برای زندگی انتخاب کنیم 

ِٰد�ِ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می-١  َ َوُ�ونُواْ َمَع ٱل�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ١١٩﴾ 

 ».اید از الله بترسید، و با راستگویان [ھمراه] باشید که ایمان آورده ای کسانی«: ]١١٩[التوبة: 

ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱلَۡغَدٰوةِ َوٱلَۡعِ�ِّ ﴿فرماید:  الله تعالی می-٢ َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
ۡ�َفۡلنَا 

َ
ۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ ۡ�َيا ِ ٱ�ُّ ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوة يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُه

ۡمُرهُۥ فُُرٗطاقَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱ
َ
َبَع َهَوٮُٰه َوَ�َن أ و با کسانی باش که «: ]٢٨[الکهف:  ﴾٢٨�َّ

طلبند، و ھرگز به  خوانند، (و تنھا) وجه او را می پروردگار خود را صبحگاھان و شامگاھان می
ھایشان را از  که دل بر مگیر، و پیروی نکن از کسانیھا  آن خاطر  زیورھای دنیا، چشمانت را از

شان از حد گذشته  ایم، و ھوای نفس خویش را پیروی کردند، و کارھای خود غافل ساختهیاد 
 ».(و برباد) است

ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ �َۡسَ�ٰ قَاَل َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّ ٱلَۡمَ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می-٣
َ
وََجآَء رَُجٞل ّمِۡن أ

 َ تَِمُروَن بَِك ِ�َۡقُتلُوَك فَٱۡخُرۡج إِّ�ِ ل
ۡ
ِٰصِح�َ يَ� فََخَرَج ِمۡنَها َخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّبۖ قَاَل  ٢٠َك ِمَن ٱل�َّ

ٰلِِم�َ  و (در این ھنگام) مردی از دورترین «: ]٢١-٢٠[القصص:  ﴾٢١َرّبِ َ�ِِّ� ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱل�َّ
کنند؛  نقطۀ شھر شتابان آمد (و) گفت: ای موسی! بزرگان (و اشراف قوم) درباره تو مشورت می

درنگ (از شھر) بیرون شو که من از خیر خواھان تو ھستم، سپس  را بکشند، پس بی تا تو
 ».کار نجات بده ترسان و با مراقبت کامل، از شھر بیرون شد، گفت: پروردگارا! مرا از قوم ستم
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ۡعرِۡض َ�نۡ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٤
َ
ِيَن َ�ُوُضوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا فَأ يَۡت ٱ�َّ

َ
ٰ �َذا َر� ُهۡم َح�َّ

ۡيَ�ُٰن فََ� َ�ۡقُعۡد َ�ۡعَد ٱّ�ِۡكَرٰى َمَع ٱلَۡقوِۡم  ا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ ِۦۚ �مَّ ْ ِ� َحِديٍث َ�ۡ�ِه َ�ُوُضوا
ٰلِِم�َ  و ھرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما (از روی عناد و مسخره) «: ]٦٨[األنعام:  ﴾٦٨ٱل�َّ

روی بگردان؛ تا به سخن دیگری بپردازند. و اگر شیطان  پردازند، از آنان به بحث و گفتگو می
 ».تو را به فراموشی افکند، پس ھرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران منشین

 اعتماد و توکل بر الله، با استفاده از اسباب مشروع

ا إِ�َّ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ َولَۡو قُل �َّ ُ َما َشآَء ٱ�َّ

نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلِقَ 
َ
وُٓءۚ إِۡن � ِ�َ ٱلسُّ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت ِمَن ٱۡ�َۡ�ِ َوَما َمسَّ

َ
ۡو�ٖ ُكنُت أ
بگو: من مالک سود و زیان خویشتن نیستم، مگر آنچه را الله «: ]١٨٨[األعراف:  ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ 

ساختم، و ھیچ  دانستم، خیر (و سود) بسیاری (برای خود) فراھم می گر غیب میبخواھد، و ا
ای برای  رسید، من (کسی) نیستم، جز بیم دھنده، و بشارت دھنده بدی (و زیانی) به من نمی

 ».آورند گروھی که ایمان می

َ َ�َتلَُهۡمۚ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت فَلَۡم َ�ۡقُتلُوُهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ َسِميٌع َعلِيمٞ  َ َرَ�ٰ َوِ�ُۡبِ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ِمۡنُه بََ�ًٓء َحَسًناۚ إِنَّ ٱ�َّ : ]١٧[األنفال:  ﴾١٧َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

خاک و ھا  آن که (به سوی را کشت. و ھنگامیھا  آن را نکشتید، بلکه اللهھا  آن پس شما«
تو نینداختی، بلکه الله انداخت، تا مؤمنان را به آزمایشی نیکو از جانب سنگ ریزه) انداختی، 

 ».خود بیازماید، قطعًا الله شنوای داناست

�ٖ َوِمن ّرِ�َاِط ٱۡ�َيِۡل ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
َوأ
ِ وََعُدوَُّ�مۡ  ُ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما  تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ َوَءاَخرِ�َن مِن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم ٱ�َّ

نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ 
َ
ِ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ ءٖ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ و آنچه «: ]٦٠[األنفال:  ﴾٦٠تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ

ن) از اسبان پرورشی آماده سازید، و (ھمچنیھا  آن از نیرو در توان دارید؛ برای (مقابله با)
ی [مخصوص جنگ]، مھیا کنید) تا به وسیله آن دشمن الله و دشمن خود را بترسانید،  ورزیده

شناسد  را میھا  آن شناسید و الله را، که شما نمیھا  آن و (ھمچنین) دشمنان دیگری غیر از
کمال به شما کنید، (پاداشش) به تمام و  (بترسانید) و ھر چیزی را که در راه الله خرج می

 ».شود، و به شما ستم نخواھد شد داده می



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٤٤

 

فرمود: (ھیچ معبود بر حّقی جز  می ج کند که پیامبر روایت می س ابوھریره -٤
ی خود [محمد] را یاری  الله نیست، یکتا است، سپاھیان خود را عّزت داده است، بنده

ه بودند) شکست او جمع شد ج کند، به تنھایی سپاھیان کافر را (که علیه پیامبر می
 ١[الله] یکتاست، بعد از او [الله] ھیچ چیز نیست).

 فرمانبرداری از دستورات الله ھر چند با آداب و رسوم رایج مخالف باشد
باید مطیع فرمان الھی باشیم ھر چند به ظاھر کار درستی نباشد و مخالف وضع 

را ساخت و ابراھیم طور که نوح در خشکی به دستور الله کشتی  موجود باشد؛ ھمان
ای بدون آب و علف رھا کرد و الله به موسی دستور داد که مار  زن و فرزندش را در دره

 به دستور الله تعالی بود. ھا  این را بگیرد، با عصا به دریا و سنگ بزند. ھمه

ۡ�ُينَِنا َووَۡحيَِنا َوَ� تَُ�ٰطِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
ِيَن َوٱۡصَنِع ٱۡلُفۡلَك بِأ ۡبِ� ِ� ٱ�َّ

ۡغَرقُونَ   ّمِن قَۡوِمهِۦ َسِخُرواْ ِمۡنُهۚ قَاَل  ٣٧َظلَُمٓواْ إِ�َُّهم مُّ
ٞ
َوَ�ۡصنَُع ٱۡلُفلَۡك َوُ�ََّما َمرَّ َعلَۡيهِ َمَ�

ْ ِمنَّا فَإِنَّا �َۡسَخُر ِمنُ�ۡم َكَما �َۡسَخُرونَ  و (اکنون) در «: ]٣٨-٣٧[هود:  ﴾٣٨إِن �َۡسَخُروا
که ستم کردند، با من سخن  ی) کسانی ن و به وحی ما، کشتی را بساز، و در(بارهبرابر چشما

ساخت، و ھرگاه گروھی از اشراف  مگو، که آنان غرق شدنی ھستند و (نوح) کشتی را می
کنید،  گفت: اگر ما را مسخره می کردند، (نوح) می گذشتند، او را مسخره می قومش بر او می

 ».کنید گونه که مسخره می خواھیم کرد؛ ھمینپس ما (نیز) شما را مسخره 

ۡسَكنُت ِمن ذُّرِ�َِّ� بَِواٍد َ�ۡ�ِ ذِي َزۡرٍع ِعنَد ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ٓ أ ٓ إِّ�ِ �ََّنا رَّ

 �ۡ
َ
لَٰوةَ فَٱۡجَعۡل أ ْ ٱلصَّ ِم َر�ََّنا ِ�ُقِيُموا َوٱۡرزُۡ�ُهم ّمَِن  َدٗة ّمَِن ٱ�َّاِس َ�ۡهوِٓي إَِ�ِۡهمۡ  ِٔبَۡيتَِك ٱلُۡمَحرَّ

پروردگارا! من (برخی) از فرزندانم را در وادی «: ]٣٧[إبراهیم:  ﴾٣٧ٱ�ََّمَ�ِٰت لََعلَُّهۡم �َۡشُكُرونَ 
آب و گیاه، کنار خانه گرامی تو ساکن ساختم. پروردگارا! تا نماز را بر پا دارند،  (خشک) و بی

روزی ده، باشد ھا  آن ھا به ردان و از میوهمایل بگھا  آن ھای (گروھی) از مردم را به پس تو دل
 ».که آنان سپاس گزاری کنند

ُؤاْ  ١٧َوَما تِۡلَك �َِيِمينَِك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ تََو�َّ
َ
قَاَل ِ�َ َعَصاَي �

ٰ َ�َنِ� َوِ�َ �ِيَها َ�  ُهشُّ بَِها َ�َ
َ
ۡخَرىٰ  َٔ َعلَۡيَها َوأ

ُ
لۡقَِها ١٨ارُِب أ

َ
ۡلَقٮَٰها  ١٩َ�ُٰموَ�ٰ  قَاَل �

َ
فَ�

                                           
  ).٢٧٢٤) و مسلم (ش:٤١١٤. متفق علیه: بخاری (ش:١
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وَ�ٰ  ٢٠فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ 
ُ
: ]٢١-١٧[طه:  ﴾٢١قَاَل ُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها ٱۡ�

کنم، و  این عصای من است، بر آن تکیه می«گفت: » ای موسی! به (دست) راستت چیست؟ و«
ریزم، و مرا با آن کارھای دیگری (نیز) است (که  میبا آن برای گوسفندانم (برگ درختان) 

پس (موسی) آن (عصا) را انداخت، که » ای موسی! آن را بینداز«دھم). فرمود:  انجام می
دوید. فرمود: آن را بگیر و نترس، به زودی آن را به شکل  ناگھان ماری شد که (به ھر سو) می

 ».گردانیم اولش باز می

ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�ونَ ﴿د: فرمای الله تعالی می -٤
َ
َٰٓءا ٱۡ�َۡمَعاِن قَاَل أ ا تََ�  ٦١فَلَمَّ

ۖ إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ َسَيۡهِدينِ  ٓ ۖ فَٱنَفلََق  ٦٢قَاَل َ�َّ ِن ٱۡ�ِب ّ�َِعَصاَك ٱۡ�َۡحَر
َ
ٓ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
فَأ

ۡودِ ٱۡلَعِظيمِ  پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند، «: ]٦٣-٦١[الشعراء:  ﴾٦٣فََ�َن ُ�ُّ فِۡرٖق َكٱلطَّ
چنین «(موسی) گفت: ». قطعًا ما (در چنگال فرعونیان) گرفتار شدیم«یاران موسی گفتند: 

پس به موسی وحی » نیست، حتمًا پروردگارم با من است، به زودی مرا ھدایت خواھد کرد
چون  ه شد، سپس ھر بخشی (از آن) ھمآنگاه (دریا) شکافت» عصایت را به دریا بزن«کردیم: 

 ».کوه عظیمی شد

 ھا در راه دعوت به سوی الله تعالی تحمل آزارھا و طرد شدن

ِيَن ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َثُل ٱ�َّ تُِ�م مَّ
ۡ
ا يَأ ْ ٱۡ�َنََّة َولَمَّ ن تَۡدُخلُوا

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
أ

 ٓ َسا
ۡ
ۡتُهُم ٱۡ�َأ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ ِيَن َءاَمنُواْ َخلَۡوا ٰ َ�ُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱ�َّ ْ َح�َّ آُء َوُزلۡزِلُوا َّ ُء َوٱل�َّ

ِ قَرِ�ٞب  َ�ٓ إِنَّ نَۡ�َ ٱ�َّ
َ
� ِۗ اید که داخل  آیا گمان کرده«: ]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤َمَعُهۥ َمَ�ٰ نَۡ�ُ ٱ�َّ

آنچه که بر (سر) شوید و حال آن که ھنوز بر (سر) شما نیامده است، مانند  بھشت می
رسید، و (آن چنان) لرزه به جان که ھا  آن ھا به ھا و سختی پیشینیان شما آمد؟ مصیبت

[ھان بدانید و] » رسد؟ یاری الله کی می«که با او ایمان آورده بودند، گفتند:  پیامبر و کسانی
گاه باشید که یاری الله نزدیک است  ».آ

ٓ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ نَّ  َوَما َ�َا ۚ َوَ�َۡصِ�َ ِ َوقَۡد َهَدٮَٰنا ُسُبلََنا َ َ�َ ٱ�َّ �َّ َ�َتَو�َّ
َ
�

ُونَ  ِ ٱلُۡمَتَوّ�ِ
ِ فَلَۡيَتَو�َّ ٰ َمآ َءاذَۡ�ُتُمونَاۚ َوَ�َ ٱ�َّ و ما را چه شده است که «: ]١٢[إبراهیم:  ﴾١٢َ�َ

) ما ھدایت فرموده است؟! و ھای (سعادت بخش که ما را به راه بر الله توکل نکنیم، درحالی
دھیم)  رسانید صبر خواھیم کرد، (و رسالت خود را انجام می مسلمًا ما بر آزارھایی که به ما می

 ». و توکل کنندگان باید تنھا بر الله توکل کنند
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ۡو َ�ۡقُتلُوكَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣
َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ِيَن َ�َفُروا ۡو  �ۡذ َ�ۡمُكُر بَِك ٱ�َّ

َ
أ

ُ َخۡ�ُ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ  ۖ َوٱ�َّ ُ و (به یاد آور) «: ]٣٠[األنفال:  ﴾٣٠ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر ٱ�َّ
کشیدند، که تو را به زندان بیفکنند، یا تو را بکشند، و یا  آنگاه که کافران در (باره) تو نقشه می

کرد، و الله  اندیشیدند، و الله (ھم) تدبیر می میچاره و مکر ھا  آن (از مکه) بیرونت کنند،
 ».بھترین تدبیرکنندگان است

آیا روزی  ج گفت: ای رسول الله ج کند که به پیامبر روایت می ل عایشه -٤
ھای زیادی از قومت   فرمود: رنج ج تر از روز احد برای تو پیش آمده است؟ پیامبر سخت

به من رسیده است، روز َعَقَبة بود. ھا  آن زترین رنجی که ا به من رسیده است و سخت
ام را  وقتی نزد ابن عبد یاَلیِل بن عبدکالل درخواست خود را مطرح کردم و خواسته

رفتم، و از شدت ناراحتی ھا  آن قبول نکردند و با حالت ناراحتی و اندوه شدید از نزد
 ١رسیدم ....).» قرن ثعالب«متوجه نشدم که کی به 

کند که رسول الله فرمود: (براستی که در راه الله آن قدر  ت میروای س انس -٥
ام که  کس ترسانده نشده است، و آن قدر در راه الله اذیت شده ام که ھیچ ترسانده شده

) شبانه روز بر من چنین گذشته که من و بالل ٣٠کس اذیت نشده است، سی ( ھیچ
گر مقدار اندکی که احیانًا بالل غذایی که یک مخلوق زنده بتواند بخورد را نداشتیم م

 ٢»!!).د کر زیر بغلش پنھان می

 ھا  ھا و مسخره کردن  ھا، طعنه صبر در برابر تھمت

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهم ّمِن رَُّسوٍل إِ�َّ قَالُواْ َساِحٌر ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ َ� ٱ�َّ
َ
َكَ�ٰلَِك َمآ �

ۡو َ�ُۡنونٌ 
َ
ْ بِهۦِۚ بَ  ٥٢أ تََواَصۡوا

َ
نَت بَِملُو�ٖ  ٥٣ۡل ُهۡم قَۡومٞ َطاُغونَ �

َ
ٓ أ  ﴾٥٤َ�َتَولَّ َ�ۡنُهۡم َ�َما

او) «(ھیچ پیامبری نیامد، مگر اینکه گفتند: ھا  آن چنین بر پیشینیان ھم«: ]٥٤-٥٢[الذاریات: 
مردمی ھا  آن یکدیگر را به آن سفارش کرده بودند؟ بلکهھا  آن آیا». جادوگر یا دیوانه است

 ».روی بگردان، که ھرگز تو سزاوار مالمت نیستیھا  آن ھستند. پس (ای پیامبر) ازگر  طغیان

ِيَن َسِخُرواْ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل ّمِن َ�ۡبلَِك فََحاَق بِٱ�َّ
ا َ�نُواْ بِهِۦ �َۡسَتۡهزُِءونَ  طع پیامبران پیش از تو (ای پیامبر) بطور ق«: ]١٠[األنعام:  ﴾١٠ِمۡنُهم مَّ

                                           
 ).١٧٩٥این متن بخاری است و مسلم (ش:) و ٣٢٣١متفق علیه: بخاری (ش: .١
  ).١٥١) و این متن ترمذی است و ابن ماجه (ش:٢٤٧٢. صحیح: ترمذی (ش:٢
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کردند؛ بر سر تمسخر کنندگان فرود  اش می (نیز) مسخره شدند، پس (سزای) آنچه مسخره
 ».آمد

ِيَن َ� ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ نََّك ٱ�َّ ۖ َوَ� �َۡستَِخفَّ ِ َحّقٞ فَٱۡصِ�ۡ إِنَّ وَۡعَد ٱ�َّ
صبر پیشه کن که قطعًا وعده الله حق پس (ای پیامبر گرامی!) «: ]٦٠[الروم:  ﴾٦٠يُوقُِنونَ 

 ».که یقین ندارند تو را سبک و کم ارزش ندانند است، و ھرگز کسانی

نََّك يَِضيُق َصۡدُرَك بَِما َ�ُقولُونَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٤
َ
فََسّبِۡح  ٩٧َولََقۡد َ�ۡعلَُم �

ِٰجِدينَ  �ِيََك ٱۡ�َقِ�ُ  َوٱۡ�ُبۡد َر�ََّك  ٩٨ِ�َۡمِد َرّ�َِك َوُ�ن ّمَِن ٱل�َّ
ۡ
ٰ يَأ : ]٩٩-٩٧[الحجر:  ﴾٩٩َح�َّ

شود (و تو را  گویند تنگ می میھا  آن دانیم که سینه تو (ای پیامبر) از آنچه به راستی ما می«
کند). پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. و  آزرده و ناراحت می

 ».یقین (مرگ) به سراغت آیدکه  پروردگارت را عبادت کن تا ھنگامی

ِي نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱّ�ِۡكُر إِنََّك لََمۡجُنونٞ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٥ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� لَّۡو  ٦َوقَالُواْ َ�ٰٓ

ِٰد�ِ�َ  تِيَنا بِٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ إِن ُكنَت ِمَن ٱل�َّ
ۡ
ُِل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَما �َ  ٧َما تَأ نُوٓاْ َما ُ�َ�ّ

نَظرِ�نَ  ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ  ٨إِٗذا مُّ و (کافران) «: ]٩-٦[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ای! اگر از راستگویانی چرا  تردید تو دیوانه که قرآن بر تو نازل شده است، بی گفتند: ای کسی

کنیم، و (ھرگاه نازل  ق نازل نمیآوری؟ ما فرشتگان را جز به ح فرشتگان را برای ما نمی
شوند]. ما قرآن را  شود، [و عذاب می مھلت داده نمیھا  آن شوند) آنگاه [اگر ایمان نیاورند] به

 ».نازل کردیم و قطعًا ما نگھبان آن ھستیم

 توکل بر الله، شجاعت و پایداری در برابر دشمنان ھر چند زیاد باشند

 نُوٍح إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦ َ�َٰقۡوِم إِن َ�َن َكُ�َ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َ�َبأ

َقاِ� َوتَۡذكِ�ِي � َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ َعلَۡيُ�م مَّ ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ
َ
ۡ�ُِعٓواْ أ

َ
ُۡت فَأ ِ تََو�َّ ِ َ�َعَ� ٱ�َّ َ�ِٰت ٱ�َّ

ٗة �ُ  ۡمرُُ�ۡم َعلَۡيُ�ۡم ُ�مَّ
َ
ْ إَِ�َّ َوَ� تُنِظُرونِ َ� يَُ�ۡن أ و داستان «: ]٧١[یونس:  ﴾٧١مَّ ٱقُۡضوٓا

ای قوم من! اگر اقامت من، و یاد آوری من به «بخوان؛ زیرابه قوم خود گفت: ھا  آن نوح را بر
ی) خود و  آیات الله، بر شما گران آمده است، پس من بر الله توکل کردم، شما تدبیر (و اندیشه

تان بر شما پوشیده نماند، آنگاه (برای  کنید، سپس ھیچ چیز از کارھای تان را جمع معبودھای
 ».ای) مرا مھلت ندھید کشتنم) به سوی من ھجوم آورید، و (لحظه
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ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
َ
� ْ َ َوٱۡشَهُدٓوا ۡشِهُد ٱ�َّ

ُ
ٓ أ  ٥٤قَاَل إِّ�ِ

ا ِمن  ٥٥ َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ� تُنِظُرونِ ِمن ُدونِهِۦۖ فَِكيُدوِ�  ِ َرّ�ِ َوَرّ�ُِ�م� مَّ ُۡت َ�َ ٱ�َّ إِّ�ِ تََو�َّ
ۡسَتقِي�ٖ  ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ٓۚ إِنَّ َرّ�ِ َ�َ ۢ بَِناِصَيتَِها ای ھود! «: ]٥٦-٥٤[هود:  ﴾٥٦َدآبٍَّة إِ�َّ ُهَو َءاِخُذ

کنیم، و  گفتار تو معبودھای خود را رھا نمیای و ما به (خاطر)  برای ما دلیل روشنی نیاورده
برخی از معبودان ما به تو آسیبی «گویم که  آوریم ما (چیزی) جز این نمی ما به تو ایمان نمی

گیرم، و شما (نیز) گواه باشید که من از آنچه  من الله را گواه می«(ھود) گفت: ». اند رسانده
و، پس ھمگی برای من نقشه بکشید، آنگاه مرا دھید، بیزارم، غیر از ا شریک (الله) قرار می

مھلت ندھید. من به الله که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم، ھیچ جانداری 
 ».اش به دست او (الله) است، قطعًا پرودگارم بر راه راست است نیست مگر آن که پیشانی

ٖ َ�ٰتََل ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
ْ لَِمآ  َوَ�� َمَعُهۥ رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ َ�َما َوَهُنوا

ِٰ�ِ�نَ  ُ ُ�ِبُّ ٱل�َّ ْۗ َوٱ�َّ ِ َوَما َضُعُفواْ َوَما ٱۡستََ�نُوا َصاَ�ُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
 :]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦أ
گاه در  ھیچھا  آن ھای انبوه، مردان الھی نبرد کردند، و چه بسیار پیامبرانی که ھمراه او توده«

برابر آنچه در راه الله بدیشان رسید، سستی نورزیدند و ناتوان نشدند، و زبونی نشان ندادند (و 
 ».تسلیم دشمن نشدند) و الله شکیبایان را دوست دارد

 ھا و حل مشکالت استفاده از قدرت الله برای رھایی از گرفتاری

يُّوَب إِۡذ نَاَدىٰ ﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
رَۡحُم  ۞َو�

َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِ�َ ٱل�ُّ ّ�ِ َمسَّ

َ
ۥٓ � َر�َُّه

 َ�ِ�ِٰ َعُهۡم رَۡ�َٗة  ٨٣ٱل�َّ ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مَّ
َ
ٖۖ وََءاَ�ۡيَ�ُٰه أ فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُ�ّ

که  به یاد آور) ھنگامیو ایوب را («: ]٨٤-٨٣[األنبیاء:  ﴾٨٤ّمِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى لِۡلَ�ٰبِِدينَ 
پس ». ترین مھربانانی رنج و بیماری به من رسیده است، و تو مھربان«پروردگارش را صدا زد: 

اش و (نیز)  دعای او را اجابت کردیم، و رنج و ناراحتی که داشت بر طرف ساختیم، و خانواده
 پندی برای عبادتی از جانب ما، و به او بازگرداندیم، (تا) رحمتھا  آن ھمانندشان را با

 ».کنندگان باشد

ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
َوَذا ٱ�ُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

ٰلِِم�َ  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
لَُ�ِٰت أ فَٱۡستََجۡبنَا  ٨٧َ�َناَدٰى ِ� ٱلظُّ

ۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُ�  َ�ُۥ و ذوالنون (یونس) را «: ]٨٨-٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٨ِ� ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َۨوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن ٱۡلَغّمِ
که خشمگین (از میان قومش) رفت، چنین پنداشت که ما ھرگز بر او  (به یاد آور) ھنگامی
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که: ھا صدا زد  گیریم، پس (وقتی که در شکم ماھی فرو رفت) در تاریکی تنگ نمی
پس ». پروردگارا!) ھیچ معبود بر حقی جز تو نیست، تو منزھی! قطعًا من از ستمکاران بودم«(

 ».دھیم گونه مؤمنان را نجات می دعای او را اجابت کردیم، و از اندوه نجاتش دادیم، و این

ٓ إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّهۥ رَّبِ َ� تََذۡرِ� فَ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ نَت َخۡ�ُ َوَزَ�رِ�َّا
َ
ۡرٗدا َوأ

ُهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ�  ٨٩ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ  ۥٓۚ إِ�َّ ۡصلَۡحَنا َ�ُۥ َزوَۡجُه
َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ َووََهۡبَنا َ�ُۥ َ�َۡيٰ َوأ

ْ َ�َا َ�ِٰشعِ�َ  ۖ َوَ�نُوا یا را (به و زکر«: ]٩٠-٨٩[األنبیاء:  ﴾٩٠ٱۡ�َۡيَ�ِٰت َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗبا
پروردگارا! مرا تنھا مگذار، و تو بھترین «که پروردگارش را صدا زد که:  یاد آور) ھنگامی

پس دعای او را اجابت کردیم، و یحیی را به او بخشیدیم، و ھمسرش را (بعد از آن ». وارثانی
رھای خیر ھمواره در کاھا  آن که نازا بود) برایش شایسته (و آماده بار داری) گردانیدیم. قطعا

خواندند، و پیوسته برای ما (خاشع و) فروتن  شتافتند، و درحال بیم و امید ما را می می
 ». بودند

۞�ذِ ٱۡستَۡسَ�ٰ ُموَ�ٰ لَِقۡومِهِۦ َ�ُقۡلَنا ٱۡ�ِب ّ�َِعَصاَك ﴿فرماید:  الله تعالی می -٤
ۖ قَۡد  ةَ َ�ۡيٗنا ۖ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡ�َ ْ مِن ٱۡ�ََجَر ُ�وا ْ َوٱۡ�َ َ�ُهۡمۖ ُ�ُوا َ�ۡ نَاٖس مَّ

ُ
َعلَِم ُ�ُّ �

�ِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
ِ َوَ� َ�ۡعَثۡواْ ِ� ٱۡ� و (به یاد آورید) ھنگامی را که «: ]٦٠[البقرة:  ﴾٦٠ّرِۡزِق ٱ�َّ

آنگاه دوازده » عصای خود را به سنگ بزن«موسی برای قوم خویش، آب خواست، پس گفتیم: 
از روزی الله «از آن جوشید، و ھر گروھی آبشخور خود را دانست، (و گفتیم): ی آب  چشمه

 ».بخورید و بیاشامید، و در زمین برای فساد و تباھی تالش نکنید

 توجه به افراد خردمند و بزرگان قوم

رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ �﴿فرماید:  الله تعالی می -١
َ
بِ�ٍ َولََقۡد أ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن  ٢٣َ�ٰتَِنا وَُسۡلَ�ٰٖن مُّ
ابٞ  ْ َ�ِٰحٞر َكذَّ به راستی ما موسی را با آیات «: ]٢٤-٢٣[غافر:  ﴾٢٤َوَ�َٰ�َٰن َوَ�ُٰروَن َ�َقالُوا

ھا) گفتند: (او)  خود و حجتی آشکار فرستادیم. به سوی فرعون و ھامان و قارون، پس (آن
 ».جادوگری دروغگوست

نَت ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢
َ
ُخوَك �ٱۡذَهۡب أ

َ
ٱۡذَهبَآ إَِ�ٰ  ٤٢َ�ِٰ� َوَ� تَنِيَا ِ� ذِۡكرِيَوأ

ۡو َ�َۡ�ٰ  ٤٣فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَ�ٰ 
َ
ُر أ ِّٗنا لََّعلَُّهۥ َ�َتَذكَّ ن  ٤٤َ�ُقوَ� َ�ُۥ قَۡوٗ� �َّ

َ
قَاَ� َر�ََّنآ إِ�َّنَا َ�َاُف أ

ن َ�ۡطَ�ٰ 
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َرىٰ قَاَل َ�  ٤٥َ�ۡفُرَط َعلَۡينَا

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
ٓ أ ٓۖ إِنَِّ� َمَعُكَما  :]٤٦-٤٢[طه:  ﴾٤٦ َ�َافَا

[اینک] تو و برادرت با آیات من برو، و در ذکر من سستی نکنید. به سوی فرعون بروید، قطعًا «
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او سرکشی کرده است. پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا (از 
ترسیم که بر ما  پروردگارا! به راستی ما می«رون) گفتند: پروردگارش) بترسد، (موسی و ھا

نترسید! قطعًا «فرمود: » پیش دستی نماید (و قبل از بیان حق ما را آزار دھد) یا طغیان کند
 ».بینم شنوم و می من با شما ھستم، می

فرمود: اگر ده نفر از سران یھود به من ایمان  ج گوید که پیامبر می س ابوھریره -٣
 (چون بقیه یھودیان تابع این ده نفر بودند). ١آوردند.  وردند تمام یھودیان ایمان میآ می

 استقامت ظاھری و باطنی در دین

ْۚ إِنَُّهۥ بَِما ﴿فرماید:  الله تعالی می -١ مِۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَ� َ�ۡطَغۡوا
ُ
ٓ أ فَٱۡسَتقِۡم َكَما

ْ  ١١٢َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ِ  َوَ� تَۡرَكُنوٓا ُ�ُم ٱ�َّاُر َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن ٱ�َّ ِيَن َظلَُمواْ َ�َتَمسَّ إَِ� ٱ�َّ
ونَ  ۡوِ�َآَء ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ

َ
گونه که فرمان  پس (ای پیامبر!) ھمان«: ]١١٣-١١٢[هود:  ﴾١١٣ِمۡن أ
است (باید که با تو (به الله) رو آورده  ای، (در برابر مشرکان) استقامت کن، و (نیز) کسی یافته

که ستم  کنید؛ بیناست. به کسانی استقامت کند) و سرکشی نکنید، قطعا او به آنچه که می
کردند تمایل (و تکیه) نکنید، که آتش (دوزخ) به شما خواھد رسید، و برای شما (سرپرست 

 ».شوید و) دوستانی جز الله وجود ندارد، آنگاه یاری نمی

ُل َعلَۡيِهُم إِنَّ ٱ﴿فرماید:  الله تعالی می -٢ ْ تَتََ�َّ ُ ُ�مَّ ٱۡسَتَ�ُٰموا ْ َر�َُّنا ٱ�َّ ِيَن قَالُوا َّ�
ْ بِٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  وا ُ�ِۡ�

َ
ْ َو� ْ َوَ� َ�َۡزنُوا �َّ َ�َافُوا

َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم  ٣٠ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �

َ
َ�ُۡن أ

ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ�  نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ

ُعونَ  ِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا  ٣٢نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحي�ٖ  ٣١تَدَّ ن َدَ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
َوَمۡن أ

شوند (و  ل مینازھا  آن فرشتگان بر«: ]٣٣-٣٠[فصلت:  ﴾٣٣َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
نترسید، و اندوھگین نباشید، و بشارت باد، به بھشتی که شما وعده داده «گویند:)  می
شدید. ما در زندگی دنیا و (نیز) در آخرت دوستان (و یاران) شما ھستیم، و برای شما در  می

تان (حاضر)  تان بخواھد فراھم است، و ھرچه در خواست کنید، برای آن (بھشت) ھرچه دل
و چه کسی خوش گفتارتر است ». ھا) پذیرایی از سوی (الله) آمرزنده مھربان است . (ایناست

شک من از  بی«که به سوی الله دعوت کند، و کار شایسته انجام دھد، و بگوید:  از کسی
 ». مسلمانان ھستم؟!

                                           
  ).٢٧٩٣) و این متن بخاری است و مسلم (ش:٣٩٤١. متفق علیه: بخاری (ش:١



 ١٧٥١    سوی الله باب یازدهم: دعوت به

 

ٰ بَّيَِنةٖ ﴿فرماید:  الله تعالی می -٣ رََءۡ�ُتۡم إِن ُكنُت َ�َ
َ
ّ�ِ َوَرزَقَِ� ِمۡنُه  قَاَل َ�َٰقۡوِم أ ّمِن رَّ

رِ�ُد إِ�َّ ٱۡ�ِۡصَ�َٰح َما 
ُ
ۡ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُهۚ إِۡن أ

َ
� ٓ َخالَِفُ�ۡم إَِ�ٰ َما

ُ
ۡن أ

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ ۚ َوَما رِۡزقًا َحَسٗنا

�ِيُب 
ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ ِۚ َعلَۡيهِ تََو�َّ (شعیب) گفت: «: ]٨٨[هود:  ﴾٨٨ٱۡسَتَطۡعُتۚ َوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ بِٱ�َّ

ای قوم من! به من خبر دھید؛ اگر من دلیل (و حجت) آشکاری از پروردگارم داشته باشم، و «
از سوی خود رزق نیکوی به من عطا کرده باشد، (آیا نباید از او اطاعت کنم؟!) و من 

کنم، (و خود  ی چیزی که شما را از آن نھی می خواھم با شما مخالفت کنم، درباره نمی
خواھم، و توفیق من جز به (فضل)  ب شوم) من جز اصالح؛ تا آنجا که توانایی دارم نمیمرتک

 ».گردم الله نیست، بر او توکل کردم، و به سوی او باز می
الھی! به ما در دین استقامت ظاھری و باطنی عنایت فرما و ھر گناھی که در 

 ایم ببخش.  ام دادهگذشته و حال، پنھان و آشکار و آنچه تو از ما داناتری، انج
 الھی! قبل از ھمه چیز تو بودی و بعد از ھمه چیز تویی، معبود برحقی جز تو نیست.





 

 

 

 

 

 

 باب دوازدهم: 
 جهاد در راه الله متعالکتاب 



 

 

 

 

 

 کتاب الجهاد فی سبیل الله  -١

 فضیلت جهاد در راه الله متعال -١
نَّ لَُهُم اْ�َنََّة ﴿قال الله تعالی: 

َ
ْمَوالَُهْم بِأ

َ
�ُْفَسُهْم َوأ

َ
َ اْشَ�َى مَِن الُْمْؤِمنَِ� � إِنَّ ا�َّ
ِ َ�يَْقُتلُوَن َوُ�ْقَتلُوَن وَْعًدا َعلَيْهِ  ْ�ِيِل َوالُْقْرآِن ُ�َقاتِلُوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ ا ِ� ا�َّْوَراةِ َواْ�ِ َحقًّ

ِي بَاَ�ْعُتْم بِهِ َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز  وا بِبَيْعُِ�ُم ا�َّ ِ فَاْسَتبِْ�ُ ِ ِمَن ا�َّ ْوَ� بَِعْهِده
َ
َوَمْن أ
 .]١١١[التوبة:  ﴾١١١الَْعِظيمُ 

آنکه بھشت برای آنان باشد شان را به بھای  ھایشان و اموال ھمانا الله از مؤمنان جان« 
ای است که  شوند، این وعده کشند و کشته می کنند، پس می خریده است. در راه الله پیکار می

تر  در تورات و انجیل و قرآن بر او (الله، مقرر) است، و چه کسی از الله به وعدۀ خود وفاکننده
 ».ابی بزرگ استاید شاد باشید و این ھمان کامی ای که کرده است؟ پس به معامله

 فضیلت سفر برای جھاد در راه الله متعال

�ْيَا َوَما « عن النبي قال: س عن انس بن مالك ْو َروَْحٌة َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
َ
ِ أ لََغْدَوٌة يِف َسِبيِل ا�َّ

 .١»ِ�يَها
گفت: یک روز یا یک شب جھاد در راه الله اجر  ج گوید: پیامبر س انس بن مالک« 

 ».تر است لله از تمام آنچه در دنیا ھست بیشو پاداشش نزد ا

ا « قال: قال رسول اهللا: س و عن أيب أيوب ْو َروَْحٌة، َخْ�ٌ ِممَّ
َ
َغْدَوٌة يِف َسِبيِل اِهللا، أ

ْمُس وََغَر�َْت   .٢»َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ

                                           
 ).١٨٨٠) واللفظ له، و مسلم برقم (٢٧٩٢متفق علیه؛ أخرجه البخاری برقم ( -١
 ).١٨٨٣( أخرجه مسلم برقم -٢



 ١٧٥٥    باب دوازدهم: جهاد در راه الله متعال

 

فرمود: یک صبح تا ظھر یا یک ظھر  ج فرماید: رسول الله می س ابو ایوب انصاری« 
تا شب جھاد در راه الله بھتر از ھرچیزی است که خورشید بر آن طلوع و غروب کرده 

 ».است
 شدن در این راه فضیلت خروج برای جھاد در راه الله متعال و مردن یا کشته

ِ ﴿قال الله تعالی:  َورَُسوِ�ِ ُ�مَّ يُْدرِْ�ُه الَْموُْت َ�َقْد َوَمْن َ�ُْرْج ِمْن بَيْتِهِ ُمَهاِجًرا إَِ� ا�َّ
ُ َ�ُفوًرا رَِحيًما ِ َوَ�َن ا�َّ ْجُرهُ َ�َ ا�َّ

َ
 .]١٠٠[النساء:  ﴾١٠٠َوَ�َع أ
ھای زیاد و گشایشی (در مصالح دین و دنیا)  و ھرکس در راه الله ھجرت کند، اقامتگاه« 

و به سوی الله و پیامبرش ھجرت کند،  در زمین خواھد دید، و ھرکس از خانۀ خود بیرون آید
 ».سپس مرگ او را دریابد، اجر او بر عھدۀ اللھست، و الله امرزگار و مھربان است

ا ﴿و قال الله تعالی:  ِ َورَْ�ٌَة َخْ�ٌ مِمَّ ْو ُمتُّْم لََمْغفَِرةٌ ِمَن ا�َّ
َ
ِ أ َولَ�ِْن قُتِلُْتْم ِ� َسبِيِل ا�َّ

ونَ  َولَ�ِنْ  ١٥٧َ�َْمُعونَ  ُ�َْ�ُ ِ َ� ا�َّ ْو قُتِلُْتْم َ�ِ
َ
 .]١٥٨-١٥٧[آل عمران:  ﴾١٥٨ُمتُّْم أ

و اگر در راه الله کشته شوید یا بمیرید، آمرزش و عفو و رحمت الله بھتر از چیزی است « 
 ».شوید کند، و اگر بمیرید یا کشته شوید حتمًا به سوی الله بازگردانده می آوری می که آنان جمع

که اراده جھاد در راه الله متعال را داشته باشد ولی عذر و یا  کسیفضیلت 
 مریضی داشته باشد

قَْواًما بِالَْمِدينَِة َخلَْفنَا، َما َسلَْكنَا « كان يف غزاة فقال: ج أن النبي س عن أنس
َ
إِنَّ أ

 وَُهْم َمَعنَا ِ�يِه، َحبََسُهُم الُعْذرُ 
َّ

 .١»ِشْعبًا َوَال َواِديًا إِال
گروھی از «در یکی از غزوات (تبوک) فرمود:  ج گوید: نبی می س انس :ترجمه

اند در این غزوه، شرکت کنند).  اند (و نتوانسته مسلمانان، پشت سر ما در مدینه، مانده
کنیم، آنان ھمراه ما ھستند (در اجر و ثواب  ای را که ما طی می ولی ھر دره و رودخانه

 با ما شد.ھا  آن نبا ما شریکند) زیرا عذر، مانع آمد

 که مجاھدی را در راه الله تجھیز کند فضیلت کسی

َز اَغِز�ًا يِف َسِبيِل اِهللا، َ�َقْد َغَزا، « قال: ج أن رسول اهللا س عن زيد بن خالد َمْن َجهَّ

، َ�َقْد َغَزا ٍ�ْ
ْهِلِه خِبَ

َ
 .١»َوَمْن َخلََفُه يِف أ

                                           
 ).٢٨٣٩أخرجه البخاری برقم ( -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٥٦

 

یک مجاھد در راه الله را به کسی که «فرمود:  ج گوید: پیامبر س زید بن خالد 
وسایل الزم مجھز کند مانند اینست که خود به جھاد رفته باشد، کسی که به جای 
مجاھد در منزل او بماند و با صداقت و پاکی با خانواده او رفتار کند و به آنان کمک 

 ».کند مثل این است که به جھاد رفته باشد

 راه الله متعالکه بخشش کند از جان و مالش در  فضیلت کسی

ْن َ�تََخلَُّفوا َ�ْن ﴿ :قال الله تعالی
َ
ْعَراِب أ

َ
ْهِل الَْمِديَنةِ َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اْ�

َ
َما َ�َن ِ�

 َوَ� نََصٌب َوَ� 
ٌ
ُهْم َ� يُِصيُبُهْم َظَمأ َّ�

َ
�ُْفِسِهْم َ�ْن َ�ْفِسهِ َذلَِك بِ�

َ
ِ َوَ� يَرَْ�ُبوا بِ� رَُسوِل ا�َّ

اَر َوَ� َ�َنالُوَن ِمْن َعُدّوٍ َ�يًْ� إِ�َّ  ِ َوَ� َ�َطُئوَن َموِْطًئا يَغِيُظ الُْكفَّ َ�َْمَصٌة ِ� َسبِيِل ا�َّ
ْجَر الُْمْحِسنِ�َ 

َ
َ َ� يُِضيُع أ َوَ� ُ�نْفُِقوَن َ�َفَقًة َصغِ�َةً  ١٢٠ُكتَِب لَُهْم بِهِ َ�َمٌل َصالٌِح إِنَّ ا�َّ

ْحَسَن َما َ�نُوا َ�ْعَملُونَ َوَ� َكبِ�َ 
َ
ُ أ  ﴾١٢١ةً َوَ� َ�ْقَطُعوَن َوادِيًا إِ�َّ ُكتَِب لَُهْم ِ�َْجزَِ�ُهُم ا�َّ

 .]١٢١-١٢٠[التوبة: 
پیمایند مگر  کنند و ھیچ سرزمینی را نمی و ھیچ خرجی، خواه اندک و خواه زیاد نمی«  

کردند به آنان پاداش دھد. و مؤمنان  آنچه میشود، تا الله نیکوترین  شان نوشته می اینکه برای
ای از آنان  را نسزد که ھمه (برای جنگ با دشمنان) بیرون بروند، پس چرا از ھر قوم و قبیله

گاھی پیدا کنند و قوم گروھی بیرون نمی شان را  روند تا (= کسانی که بیرون نرفتند) در دین آ
ی خود بیم دھند تا (با امتثال او امر  با اندوخته –شان باز آیند  چرا به سوی قوم –(= مجاھدین) 

 ».اش از عذاب او) دوری کنند الله و اجتناب از نواھی

َمِن اْ�رَبَّْت قََدَماُه يِف َسِبيِل «يقول:  ج قال: سمعت رسول اهللا س و عن أبی عبس -٢

ُ ىلَعَ انلَّارِ  َمُه ا�َّ ِ َحرَّ  .٢»ا�َّ
 ج رفت، گفت: از رسول الله ماز جمعه میدر حالی که برای ن س ابو عبس« 

ھایش در راه الله گردآلود شوند، آتش دوزخ بر او  ھرکس که قدم«فرمود:  شنیدم که می
 ».حرام خواھد شد

                                                                                                       
 ).١٨٩٥) واللفظ له، و مسلم برقم (٢٨٤٣متفق علیه؛ أخرجه البخاری برقم ( -١
 ).٩٠٧أخرجه البخاری برقم ( -٢



 ١٧٥٧    باب دوازدهم: جهاد در راه الله متعال

 

 فضیلت انفاق در راه الله متعال

ِ َكَمثَِل ﴿قال الله تعالی:  ْمَوالَُهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ِيَن ُ�نْفُِقوَن أ نْبَتَْت َسبَْع َمثَُل ا�َّ

َ
َحبٍَّة �

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ُ يَُضاِعُف لَِمْن �ََشاُء َوا�َّ ِ ُسنْبُلٍَة ِمائَُة َحبٍَّة َوا�َّ
 .]٢٦١[البقرة:  ﴾٢٦١َسنَابَِل ِ� ُ�ّ

کنند سپس به دنبال آن منت  ھایشان را در راه الله انفاق می کسانی که مال« 
شان نزد پروردگارشان است، و نه ترسی بر  اداششرسانند، پ گذارند، و آزار نمی نمی

 ».گردند ھاست و نه اندوھگین می آن

َجاَء رَُجٌل بِنَاقٍَة َ�ُْطوَمٍة، َ�َقاَل: َهِذهِ يِف َسِبيِل «قال:  س يمسعود األنصار و عن أيب

 
ْ
ِقيَاَمِة َسبُْع ِمائَِة نَاقٍَة لُكَُّها اِهللا، َ�َقاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: لََك بَِها يَْوَم ال

 .١»َ�ُْطوَمةٌ 
 ج روایت شده است که گفت: مردی شتری مھار شده نزد پیامبر س از ابومسعود« 

در روز قیامت در «فرمود:  ج آورد و گفت: این (برای استفاده) در راه الله باشد، پیامبر
 ».شود اند، به تو عطا می برابر این شتر، ھفتصد شتر که ھمه مھار شده

 که در راه الله متعال کشته شود فضیلت کسی

ْحَياٌء ِعنَْد َرّ�ِهِْم ﴿قال الله تعالی:  
َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُوا ِ� َسبِيِل ا�َّ َوَ� َ�َْسَ�َّ ا�َّ

ِيَن لَْم يَلَْحُقوا بِِهْم ِمْن  ١٦٩ونَ يُْرزَقُ  وَن بِا�َّ ُ ِمْن فَْضلِهِ َو�َْسَتبِْ�ُ فَرِِحَ� بَِما آتَاُهُم ا�َّ
�َّ َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ 

َ
َ  ١٧٠َخلْفِِهْم � نَّ ا�َّ

َ
ِ َوفَْضٍل َوأ وَن بِنِْعَمٍة ِمَن ا�َّ �َْسَتبِْ�ُ

ْجرَ 
َ
 .]١٧١-١٦٩[آل عمران:  ﴾١٧١الُْمْؤمِنِ�َ  َ� يُِضيُع أ

اند (و) پیش  اند مرده نپندارید، بلکه آنان زنده و کسانی را که در راه الله کشته شده« 
اند  داده است شادمانھا  آن شوند. آنان از فضل و کرمی که الله به پروردگارشان روزی داده می

 دھند که ترسی بر اند مژده می نپیوستهھا  آن آیند و ھنوز به و به کسانی که بعد از آنان می
 ».شوند نیست و اندوھگین نمیھا  آن

يَْت إِْن قُِتلُْت يِف َسِبيِل اِهللا، «قال:  س و عن أبی قتاده
َ
َرأ

َ
جاء رجل اىل رسول اهللا فقال: أ

ُ رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  ُر َ��ِّ َخَطايَاَي؟ َ�َقاَل هلَ نَْت َصابٌِر «َم: تَُ�فَّ
َ
َ�َعْم، َوأ

                                           
 ).١٨٩٢أحرجه مسلم برقم ( -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٥٨

 

َالُم قَاَل يِل َذلَِك  �َل َعلَيِْه السَّ ْ�َن، فَإِنَّ ِجرْبِ  ادلَّ
َّ

أخرجه ». ُ�ْتَِسٌب، ُمْقِبٌل َ�ْ�ُ ُمْدبٍِر، إِال
 . ١مسلم

در میان ایشان خطبه خوانده و  ج روایت شده که: رسول الله س از ابو قتاده« 
یادآوری کرد که جھاد در راه الله و ایمان به الله بھترین اعمال است. بعد مردی 

که ھرگاه در راه الله کشته شوم آیا گناھانم  ج ایستاده و گفت: خبرم ده ای رسول الله
شی و فرمود: بلی اگر در راه الله کشته شوی و تو صابر با ج شود؟ رسول الله محو می

 ج دھنده به دشمن نباشی. سپس رسول الله اخالص نمایی و رو آورنده بوده و پشت
ھرگاه در راه الله کشته شوم،  ج فرمود: چگونه گفتی؟ گفت: خبرم ده ای رسول الله

به وی گفت: بلی، در حالی که تو اخالص  ج شود؟ رسول الله آیا گناھانم محو می
به دشمنان پشت ندھی. به جز قرض، زیرا  نموده و صبر کنی. روآورنده بوده و

  ».این را برایم گفت ÷ جبریل

 احکام جهاد در راه الله -٢
 اھداف جھاد در راه الله

ھدف از جنگیدن در اسالم این است که دین به طور کامل از آِن الله باشد؛ مردم از 
شوند، ھای کفر و شرک و جھل به سوی نور ایمان و توحید و علم ھدایت   تاریکی

ی الله باال و برتر باشد، دین الله   ھا نابود شوند، کلمه  متجاوزان قلع و قمع شوند، فتنه
ابالغ گردد و موانع موجود در مسیر تبلیغ و نشر دین برداشته شود؛ و چون ابالغ دین 

ھا  آن که دعوت به بدون جنگ میسر باشد، نیازی به جنگ نخواھد بود. و با کسانی
نگی نخواھد بود مگر پس از اینکه به اسالم دعوت شوند و در نرسیده است، ج

را به پرداخت جزیه ھا  آن که دعوت اسالم را نپذیرند، امام و خلیفه مسلمین  صورتی 
ھا  آن دھد، اگر از پرداخت جزیه ھم سرباز زدند، از الله طلب یاری کرده و با  دستور می

بدون ھا  آن رسیده باشد، جنگیدن باھا  نآ که دعوت اسالم به  جنگد؛ و در صورتی   می
ھا را برای عبادت خودش آفرید   ابالغ دعوت برای بار دیگر، جایز است. الله متعال انسان

جایز نیست مگر ھا  آن یک از قبل از ھر امری واجب است و کشتن ھیچھا  آن لذا دعوت
ود یا ظلم کند یا راه که عناد کند و بر کفر خود اصرار داشته باشد یا آنکه مرتد ش کسی

                                           
 ).١٨٨٥أخرجه مسلم برقم ( -١
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تعدی و تجاوز در پیش گیرد یا اینکه مانع اسالم آوردن دیگران شود یا مسلمانان را 
 مورد آزار و اذیت قرار دھد؛ و رسول الله با ھیچ قومی نجنگید مگر اینکه قبل از جنگ

 را به اسالم دعوت داد.ھا  آن

َها ٱ�َِّ�ُّ إِ ﴿فرماید:   الله متعال می  ُّ�
َ
� َونَِذيٗر�َ�ٰٓ� ٗ رَۡسلَۡ�َٰك َ�ٰهِٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
ٓ أ َوَداِ�يًا  ٤٥�َّا

نِٗ�� اٗجا مُّ ِ �ِإِۡذنِهِۦ َوِ�َ ِ فَۡضٗ� َكبِٗ�� ٤٦إَِ� ٱ�َّ نَّ لَُهم ّمَِن ٱ�َّ
َ
ِ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� بِأ َوَ� تُِطِع  ٤٧َو�َّ�ِ

ذَٮُٰهۡم َوتَوَ 
َ
ِ َو�ِيٗ� ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن َوٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َوَدۡع أ ِۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ  ]٤٨-٤٥[األحزاب:  ﴾٤٨�َّ

ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت دھنده و بیم دھنده فرستادیم. و دعوت کننده به سوی الله «
از سوی ھا  آن به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادی و مؤمنان را بشارت ده که برای

شان را و اگذار (و به آنان  . و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارالله فضل بزرگی است
 ».اعتنای نکن) و بر الله توکل کن و الله (به عنوان) کارساز (و مدافع) بسنده است

 در عمل یقیناثر صبر و 
چون مسلمان به حق بپردازد و نیت وی ھمراه با استعانت از الله و برای او تعالی 

ھا و زمین است به مکر و نیرنگ علیه او روی آورند، الله  آنچه در آسمانباشد، ھرچند 
کند. و بنده بر حسب تفریط یا افراط در این امور   کفایت میھا  آن متعال وی را در برابر

 شود.  یاری میھا  آن گانه یا بخشی از  سه
قبت از آِن او شود و اگر یاری شود، عا  که به باطلی بپردازد یاری نمی بنابراین کسی 

نخواھد بود و نکوھیده و خوار خواھد بود. و اگر به حق بپردازد اما برای الله نباشد 
شود. زیرا یاری و   بلکه قصد وی ستایش و سپاسگزاری مردم باشد، نیز یاری نمی

ی الله باال و برتر باشد. و اگر یاری   کند تا کلمه پیروزی برای کسی است که جھاد می
باشد؛ و اگر به حق بپردازد   بر حسب صبر و حقی که به ھمراه دارد، می شود یاری وی

و از غیرالله یاری طلبد، یاری نشده و تنھا خواھد ماند. بنابراین صبر ھمیشه یاری 
کند، عاقبت و سرانجام از آِن او خواھد بود   شود؛ اگر حق با کسی باشد که صبر می  می

 رسد.   برای او نخواھد بود و به ھدف نمی صورت، عاقبت و فرجام  و در غیر این

َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱلِۡكَ�َٰب فََ� تَُ�ن ِ� ِمۡرَ�ةٖ ّمِن ﴿فرماید:   الله متعال می -١
ٰٓءِيَل  َِ�ٓ إِۡسَ� ا َص  ٢٣ّلَِقآ�ِهِۦۖ وََجَعۡلَ�ُٰه ُهٗدى ّ�ِ ۡمرِنَا لَمَّ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
ْۖ وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ وا ُ�َ

به راستی به موسی کتاب (تورات) دادیم، پس « ]٢٤-٢٣[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ َوَ�نُواْ �
(ای پیامبر گرامی،) از دیدار او (= موسی) در شک و تردید مباش و ما آن (تورات) را (وسیله) 
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دیم که به فرمان ما (مردم را) اسرائیل قرار دادیم. و از آنان پیشوایانی قرار دا  ھدایت برای بنی
 ».کردند؛ زیراشکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند ھدایت می

ْ َوٱ�َُّقواْ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ْ َوَرابُِطوا ْ َوَصابُِروا وا ْ ٱۡصِ�ُ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  اید، صبر کنید و  که ایمان آورده ی کسانیا« ]٢٠٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠ٱ�َّ
دیگران را به صبر و شیکبائی فرا خوانید (و پایداری کنید) و مرزھا را نگھبانی کنید و از الله 

 ».بترسید، شاید رستگار شوید

 حکم جھاد در راه الله
ی کفایت به آن   ای به اندازه  باشد؛ چون عده  جھاد در راه الله فرض کفایه می 

ھای زیر، جھاد در راه الله به   شود. و در حالت  ی دیگران ساقط می  زند، از عھدهبپردا
 شود.  را داشته باشد، واجب می  ھرکسی توان آن

 چون برای جنگ صف آرایی شود. -١
 چون امام مسلمانان اعالن نفیر عام کند. -٢
 چون دشمن شھرش را محاصره کند. -٣
 که پزشک است یا خلبان و... . مانند کسیچون به وجود او در جنگ نیاز باشد  -٤

نُفِسُ�ۡم ِ� ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ ِخَفاٗ�ا َوثَِقاٗ� َوَ�ِٰهُدوا ٱنفُِروا

ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  سبکبار و گرانبار « ]٤١[التوبة:  ﴾٤١َسبِيِل ٱ�َّ
تان در راه الله جھاد کنید، این برای   ھای تان و جان کوچ کنید و با اموال(ھمگی برای جھاد) 

 ».شما بھتر است، اگر بدانید

َوَ�ٰتِلُواْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َكآفَّٗة َكَما يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َكآفَّٗةۚ َوٱۡعلَُموٓاْ ﴿فرماید:   الله متعال می -٥
َ َمَع ٱلُۡمتَّقِ�َ  نَّ ٱ�َّ

َ
ھا  آن جمعی با مشرکان بجنگید، ھمانگونه که  و دسته« ]٣٦[التوبة:  ﴾أ

 ».جنگند و بدانید که الله با پرھیزگاران است جمعی با شما می دسته 
گاھی جھاد در راه الله با جان و مال واجب است و این برای کسی است که توانایی 

که مال  شود و آن برای کسی است  جانی و مالی دارد و گاھی تنھا با جان واجب می
شود و این در صورتی است که انسان توانایی   ندارد و گاھی تنھا با مال واجب می

 جسمی برای جھاد نداشته باشد.
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ِۖ فَإِِن ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتنَةٞ َو�َُ�وَن ٱّ�ِيُن ِ�َّ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ
ٰلِِم�َ ٱنَتَهۡواْ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  جنگ کنید تا فتنه (شرک) ھا  آن و با« ]١٩٣[البقرة:  ﴾١٩٣ٱل�َّ

باقی نماند و دین (خالصانه) از آن الله گردد. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران 
 ».روا نیست

تان با   ھا و زبان  با اموال و جان«از انس روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
 ١.»مشرکین جھاد کنید

 اقسام جھاد در راه الله
 شود:  جھاد در راه الله به چھار بخش تقسیم می 

جھاد با نفس؛ عبارت است از تالش و کوشش در مسیر فراگیری و آموختن دین  -١
 و عمل به آن، دعوت به سوی آن و صبر بر اذیت و آزارھایی که در مسیر است.

شھواتی که شیطان به بنده القا ھات و  جھاد با شیطان: جھاد در مسیر دفع شب -٢
 کند.  می

شوند؛ در صورت   که مرتکب امور منکر می جھاد با ظالمان و اھل بدعت و کسانی -٣
ی دوم با زبان و در صورت عدم   باشد و در وھله  توانایی جھاد در این زمینه با دست می

این بر حسب شرایط و  باشد. و  توانایی الزم برای جھاد زبانی، در قالب انکار قلبی آن می
 باشد.  مصلحت می

باشد. و مقصود ما در   جھاد با کفار و منافقین که با قلب و زبان و مال و جان می -٤
 اینجا ھمین نوع از جھاد است. 

 انواع جھاد در راه الله
 جھاد در راه الله بر دو نوع است: 

ینش به جھانیان؛ و این ی الله و ابالغ د  جھاد در راه الله جھت برتر بودن کلمه -١
باشد. این نوع جھاد به خودی خود نیک است و این جھاد   ترین انواع جھاد می بزرگ

 تمام پیامبران بوده است. 

ِ قَۡرَ�ةٖ نَِّذيٗر�﴿فرماید:   الله متعال می
فََ� تُِطِع ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن  ٥١َولَۡو ِشۡئَنا َ�ََعۡثَنا ِ� ُ�ّ

خواستیم در ھر قریه و دیاری  و اگر می« ]٥٢-٥١[الفرقان:  ﴾٥٢ا َكبِٗ��َوَ�ِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهادٗ 

                                           
  باشد.  ؛ متن از ابوداود می٣٠٩٦؛ نسائی: ٢٥٠٤صحیح؛ ابوداود:  -١
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 له آن (= قرآن) بایفرستادیم. پس (ای پیامبر!) از کافران اطاعت مکن و به وس دھنده می  بیم
 ».جھاد بزرگی بنماھا  آن

ی الله به ھنگام نیاز؛ این نوع   جھاد مسلحانه با کفار برای برتر بودن کلمه -٢ 
ھا   جھاد به دلیل امر دیگری نیک است. زیرا در آن نابودی متجاوزان، از بین رفتن فتنه

 باشد.  باشد. و مقصود ما در اینجا بیان ھمین نوع جھاد می  و اعالی کلمه الله می

 اللهھای جھاد در راه   حالت
 جھاد در راه الله چھار حالت دارد:

و ھا  آن جھاد ضد کفار و مشرکین؛ و این امری الزم جھت حفظ مسلمانان از شر -١
توانند بین اسالم یا پرداخت   باشد. که به ترتیب می  نشر اسالم میان کفار و مشرکین می

 جزیه یا جنگ، یکی را به اختیار انتخاب کنند.
اند مختارند به ترتیب میان بازگشت   که مرتد شده ؛ کسانیجھاد بر ضد مرتدین -٢

 به اسالم یا جنگ یکی را انتخاب کنند. 
کسانی ھستند که علیه امام مسلمانان خروج کنند و ھا  آن جھاد ضد باغیان؛ و -٣

 صورت اگر از رفتار خود باز آمدند که ھیچ وگرنه مسلمانان با  فتنه برپا کنند؛ در این
 نگند.ج  میھا  آن

کسانی ھستند که مسلحانه با مردم درگیر ھا  آن جھاد ضد قطاع الطریق؛ و -٤
مخیر است بین اجرای حکم قتل یا دار زدن یا قطع کردن ھا  آن شوند. امام در مورد می

بر حسب جرمی ھا  آن ھا؛ و مجازات برخالف ھم یا تبعید کردن آنھا  آن دست و پای
 باشد.  ه به رای و نظر امام میشوند و وابست  است که مرتکب می

 شروط وجوب جھاد در راه الله
اسالم، عقل، بلوغ، مرد بودن، سالمتی جسمی، وجود مال کافی در صورتی که بیت 

 را متقبل نشود.  المال آن

 احکام مجاهدین در راه الله -٣
 آداب مجاھدین در راه الله

امیر یا رھبر، دوری از گناھان، اخالص، صبر، صداقت، پایداری، استقامت، اطاعت از 

َل «دعا و ذکر زیاد، طلب یاری و تأیید از الله متعال از جمله خواندن این دعا:  اللَُّهمَّ ُمْ�ِ
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نَا َعلَيِْهمْ  ْحَزاِب، اْهِزْمُهْم َوانرُْصْ
َ
َحاِب، وََهاِزَم األ پروردگارا، ای »: «الِكتَاِب، َوُ�ْرَِي السَّ

ی احزاب، آنان   ای شکست دھنده ی ابرھا و  به حرکت درآورندهای  ی کتاب و  نازل کننده
  ١».را شکست بده و ما را بر آنان پیروز گردان

و از جمله آداب مجاھدین عدم خیانت، نکشتن زنان، کودکان، راھبان و افراد 
نیز ھا  آن کھنسال است و این در صورتی است که در جنگ شرکت نداشته باشند اما اگر

نظر باشند و به نوعی در تدبیر   به جنگ تشویق کنند یا در امور جنگ صاحببجنگند یا 
 شوند.  جنگ نقش داشته باشند، کشته می

از دیگر آداب مجاھدین دوری از ُعجب و خودپسندی، غرور، ریا، مشتاق نبودن  
 باشد.  برای رویارویی با دشمن و عدم سوزاندن انسان و حیوان با آتش می

دین است که اسالم را بر دشمن عرضه کنند، اگر از پذیرفتن اسالم و از آداب مجاھ 
 را ھم نپذیرفتند، جنگ با  پیشنھاد شود واگر آنھا  آن سرباز زدند، پرداخت جزیه به

 شود.  حالل میھا  آن

ْ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِذَا لَقِيُتۡم فَِئٗة فَٱثۡبُُتوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ َ َوٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ

ْ َوتَۡذَهَب  ٤٥َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ْ َ�َتۡفَشلُوا َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ� تََ�ٰزَُعوا ْ ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
َوأ

ِٰ�ِ�نَ  َ َمَع ٱل�َّ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ٓوا ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم  ٤٦رِ�ُحُ�ۡمۖ َوٱۡصِ�ُ ِيَن َخرَُجوا ْ َكٱ�َّ َوَ� تَُ�ونُوا
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط َ�َطرٗ  ِۚ َوٱ�َّ وَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ -٤٥[األنفال:  ﴾٤٧� َورِئَآَء ٱ�َّاِس َو�َُصدُّ

که با گروھی (از دشمن) روبرو شدید، پایدار (و  اید، ھنگامی که ایمان آورده ای کسانی« ]٤٧
و پیامبرش را اطاعت کنید و  ثابت قدم) باشید و الله را بسیار یاد کنید، تا رستگار شوید و الله

با ھمدیگر نزاع نکنید که سست شوید و قوت (و مھابت) شما از میان برود و صبر کنید، 
گمان الله با صابران است. و مانند کسانی نباشید که با سرکشی و خود نمایی به مردم، از  بی

و الله به آنچه  داشتند سرزمین خود (مکه) بیرون آمدند و (مردم را) از راه الله باز می
 ».کنند؛ احاطه دارد می

 رباط (نگھبانی)
 عبارت است از حفظ مرزھای میان مسلمانان و کفار؛ 

                                           
  .١٧٤٢، مسلم: ٢٩٦٦متفق علیه؛ بخاری:  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٦٤

 

 فضل نگھبانی در راه الله
نگھبانی روزی در راه الله بھتر «از سھل بن سعد روایت است که رسول الله فرمود:  

 ١».است از دنیا و آنچه در آن است

 سالمیھای ا  حفظ مرزھای سرزمین
بر مسلمانان واجب است از مرزھای خود در برابر کفار حفاظت کنند یا با عھد و  

 پیمان و یا با سالح و مجاھدان؛ و این بستگی به شرایط در ھر زمان دارد.

 حکم اجازه گرفتن از پدر و مادر در جھاد
جازه پردازد، باید از پدر و مادر مسلمانش ا  که به جھاد از نوع نافله می کسی -١

ھایی خاص؛ و نیکی کردن به پدر و   بگیرد. زیرا جھاد فرض کفایه است مگر در حالت
مادر در ھر حالتی فرض عین است؛ اما زمانی که جھاد واجب شد (فرض عین شد) اگر 

 پردازد.  به جھاد میھا  آن ی  مانع جھاد کردن وی شدند، بدون اجازه
ن به دنبال دارد و در آن ضرری متوجه ای که منفعتی برای انسا  ھر عمل نافله -٢

ی   ندارد مانند نماز شب، روزهھا  آن شود، نیازی به اجازه گرفتن از    پدر و مادرش نمی
 نفل و... .

ی   کند، مانند جھاد از نوع نافلهھا  آن اما اگر ضرری را متوجه پدر و مادر یا یکی از
 ی  ھر مسلمانی واجب است که خواستهصورت بر   توانند مانع وی شوند و در این  آن، می

 را اجابت کند. زیرا اطاعت از پدر و مادر واجب است اما عمل نافله واجب نیست.ھا  آن

 کند  صفت مجاھدی که در راه الله جھاد می
از ابوموسی روایت است که مردی نزد رسول الله آمده و گفت: یکی به خاطر   

ھا  آن یک از جنگد، کدام  ردی به خاطر ریا میغنیمت و دیگری به خاطر نام و نشان و ف
ی الله بجنگد،   که برای اعالن کلمه کسی«مجاھد در راه الله است؟ رسول الله فرمود: 

 ٢».باشد  مجاھِد در راه الله می

                                           
 ٢٨٩٢بخاری:  -١
 باشد.  ؛ متن از بخاری می١٩٠٤؛ مسلم: ٢٨١٠متفق علیه؛ بخاری:  -٢



 ١٧٦٥    باب دوازدهم: جهاد در راه الله متعال

 

 جھاد زنان
از نیرو و صبر الزم برای جھاد برخوردارند اما ھا  آن جھاد بر مردان واجب است زیرا 

 باشد.  جھاد زنان به ھمراه مردان و در قالب خدمت رسانی می به ھنگام نیاز،
رفت، زنانی   گوید: ھرگاه رسول الله به جھاد می  از انس بن مالک روایت است که می 

دادند و زخمیان را   بردند که به لشکریان آب می  از انصار و ام سلیم را نیز به ھمراه می
 ١کردند.  مداوا می

 انداختنخود را به ھالکت 
اندوزی و ترک جھاد در راه الله مصداق خود را به   درحقیقت ماندن در شھر و مال

باشد. جمع مال و بخل ورزیدن از انفاق آن در راه الله و مشغول   ھالکت انداختن می
شدن به آن و غافل شدن از نصرت و یاری حق، مصداق به ھالکت انداختن خود و ترک 

شود   باشد. این دین برای کسی است که در آن ذوب می  ی میاوامر الھی یا انجام نواھ
شود؛ و پیامد ترک جھاد در راه الله دو چیز است: خواری در دنیا   نه آنکه از آن غافل می

ی بعد بازداشتن   ھای اسالمی و در مرحله  با تسلط دشمن و چیره شدن وی بر سرزمین
 شود.  آخرت می شان که موجب عذاب دردناک در  مسلمانان از دین

کند، خود را به ھالکت نینداخته است بلکه   که در صفوف دشمن نفوذ می اما کسی 
 جان خود را برای کسب رضایت الله متعال فروخته است.

يِۡديُ�ۡم إَِ� ٱ�َّۡهلَُكةِ ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
ْ بِ� ِ َوَ� تُلُۡقوا نفُِقواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
َوأ

ۡحِسنُ 
َ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َوأ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ و در راه الله انفاق کنید و (با ترک « ]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥وٓا

انفاق) خود را با دست خویش به ھالکت نیفکنید و نیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست 
 ».دارد می

ُ َوِمَن ٱ�َّاِس َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه ٱبۡ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ِۚ َوٱ�َّ تَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ
و از مردمان کسی ھست که جان خود را برای به دست « ]٢٠٧[البقرة:  ﴾٢٠٧رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ 

 ».فروشد و الله نسبت به بندگان مھربان است آوردن خشنودی الله می

 ﴿فرماید:   الله متعال می -٣
ۡ
ْ َ� تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ۡمَ�ٰلَُ�م بَيۡنَُ�م َ�ٰٓ

َ
ْ أ ُ�لُٓوا

َ َ�َن  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

َ
ٓ أ بِٱۡلَ�ِٰطِل إِ�َّ

                                           
 ١٨١٠مسلم:  -١



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٦٦

 

اید، اموال یکدیگر را به باطل (و از  که ایمان آورده ای کسانی« ]٢٩[النساء:  ﴾٢٩بُِ�ۡم رَِحيٗما
نامشروع) نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما (انجام گرفته) باشد. و خودتان را ھای  راه

 ».نکشید، زیرا الله (نسبت) به شما مھربان است
ای از مدینه به قصد   در غزوه«گوید:   و از اسلم بن ابی عمران روایت است که می -٤

الد بن ولید بود. و قسطنطنیه خارج شدیم و امیر ما در این غزوه عبدالرحمن بن خ
جنگ و منتظر مسلمانان بودند که ناگھان یکی از مسلمانان به تنھایی به    رومیان آماده

دار، الاله اال الله؛ خود را به دستش ھالک   ای گفتند: دست نگه  دشمن حمله کرد. عده
مبرش را نمود. ابو ایوب گفت: این آیه در مورد ما گروه انصار نازل شد؛ آنگاه که الله پیا

 یاری کرد و اسالم را پیروز گردانید، گفتم: از این پس به اموال و سر و سامان دادن

ِ َوَ� تُلُۡقواْ ﴿بپردازیم. پس الله متعال این آیه را نازل کرد: ھا  آن ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ نفُِقوا
َ
َوأ

يِۡديُ�ۡم إَِ� ٱ�َّۡهلَُكةِ 
َ
الکت انداختن این است که بنابراین خود را به ھ ]١٩٥[البقرة:  ﴾بِ�

گوید: ابوایوب   به اموال و ساماندھی آن روی آورده و جھاد را ترک کنیم. ابو عمران می
 ١».چنان در راه الله جھاد کرد که در قسطنطنیه دفن شد

 کند  که جھاد در راه الله را ترک می مجازات کسی

ِيَن َءامَ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ �ِ ْ ْ َما لَُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَُ�ُم ٱنفُِروا ُنوا

ِ� َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ  ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة رَِضيُتم بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
�ِض� أ

َ
ِ ٱثَّاقَۡلُتۡم إَِ� ٱۡ� ۡ�يَا َسبِيِل ٱ�َّ  ٱ�ُّ

بُۡ�ۡم عَ  ٣٨ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل  ْ ُ�َعّذِ ُ�ۡم َوَ� إِ�َّ تَنفُِروا ِ�ٗما َو�َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ
َ
َذابًا أ

وهُ َشۡ�  ءٖ قَِديرٌ  ٔٗ تَُ�ُّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ اید،  که ایمان آورده ای کسانی« ]٣٩-٣٨[التوبة:  ﴾٣٩اۗ َوٱ�َّ

شود: (به سوی جھاد) در راه الله حرکت کنید،  که به شما گفته می شما را چه شده، ھنگامی
اید؟!  کنید) آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده چسپید (و سستی می به زمین می

حال آنکه متاع زندگی دنیا، در (برابر) آخرت، جز اندکی (ھیچ) نیست. اگر (برای جھاد) کوچ 
دھد  کند و قوم دیگری را بجای شما قرار می نکنید، (الله) شما را به عذاب دردناکی، عذاب می

 ».رسانید و الله بر ھر چیزی تواناست نمی و ھیچ زیانی به او

                                           
 باشد.  ؛ متن از ابوداود می٢٩٧٢؛ ترمذی: ٢٥١٢صحیح؛ ابوداود:  -١



 ١٧٦٧    باب دوازدهم: جهاد در راه الله متعال

 

ھرکس جھاد نکند، یا مجاھدی را «از ابوامامه روایت است که رسول الله فرمود:  -٢
ی مجاھدی رفتار خوبی نداشته   تجھیز نکند یا اینکه در سرپرستی بازماندگان و خانواده

 ١کند....  یباشد، الله متعال قبل از روز قیامت او را به عذابی سخت گرفتار م
 خواند:  دعاھایی که مسلمان به ھنگام ترس از دشمن می

دانی مرا از شر   که خود صالح می  پروردگارا، چنان« ٢»اللُهمَّ اْكِفِنيِهْم بَِما ِشئَْت « -١
 ».آنان محفوظ بدار

ورِِهمْ « -٢ ُورِِهْم، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رُشُ
ُ

َْعلَُك يِف �
َ

پروردگارا، ما تو را در « ٣»اللَُّهمَّ إِنَّا �
 ».آوریم  شان به تو پناه می  ھای  دھیم و از شرارت  برابر آنان قرار می

 وظایف امام در جھاد
بر امام یا نایب وی واجب است به ھنگام حرکت به سوی دشمن، سپاه و اسلحه  

سپاھیان را بررسی کند و مانع به جھاد رفتن کسانی شود که صالحیت الزم برای 
کند. لشکر را   د را ندارند. و در جھاد جز در موارد ضروری از کفار طلب یاری نمیجھا

بھترین ھا  آن کند؛ از  به نرمی و مھربانی برخورد میھا  آن کند؛ با  آماده می
 کند؛  خواھد؛ لشکریان را از ھرگونه فساد و گناه منع می  ھا را می  گیری  موضع

که موجب تقویت روحی وروانی ایشان در جھاد کند  مطرح میھا  آن سخنانی را با
را به شھادت در راه الله و محافظت از نمازھا و ذکر و دعای زیاد تشویق ھا  آن شود و

کند و در  کند. لشکر اسالم را تقسیم می  را به صبر و امید پاداش امر میھا  آن کند. و  می
 فرستد.  در بین دشمن میھایی را   کند و جاسوس نگھبانان را مشخص میھا  آن میان
باشند،   نظر می  که به دینداری معروف ھستند و آنان که صاحب و در جھاد با کسانی 

 دھد.  کند و آنان را به اجر و پاداش و پیروزی بشارت می مشورت می
را برای ھا  آن که تواند برحسب مصلحت، به برخی از لشکریان یا کسانی  امام می 

چھارم سھم بعد از جدا کردن خمس غنایم در   ی یک  ، به اندازهفرستد  انجام سریه می
سوم بعد از جدا کردن خمس به ھنگام بازگشت، اضافه   به جھاد و یکھا  آن ھنگام رفتن

به ھنگام ھا  آن و استقبال ازھا  آن از غنایم بدھد. و ھمراھی لشکریان و دعا برای

                                           
 باشد.  ؛ متن از ابوداود می٢٧٦٢؛ ابن ماجه: ٢٥٠٣حسن، ابوداود:  -١
 ٣٠٠٥مسلم:  -٢
 ١٥٣٧؛ ابوداود: ١٩٩٥٨صحیح؛ احمد:  -٣



 مختصر الفقه االسالمی  ١٧٦٨

 

ِ َوٱ�َّۡقَوٰىۖ ﴿فرماید:   باشد. الله متعال می  بازگشت از جنگ مستحب می َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱلِۡ�ّ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ ثِۡم َوٱلُۡعۡدَ�ِٰن� َوٱ�َّ و در « ]٢[المائدة:  ﴾٢َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ

دیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله کاری و پرھیزگاری به یکوکنی
 ».یفر استک تردید، الله سخت ] بیزیرانید [کپروا 

 آنچه بر مجاھدان واجب است
بر لشکریان سپاه اسالم واجب است در آنچه معصیت و نافرمانی الله متعال نیست 

ی او جنگ را آغاز نکنند   ا اجازهاز امام یا نایب وی اطاعت کنند؛ صبر پیشه کنند و جز ب
ترسان باشند که در ھا  آن مگر اینکه ناگھان با دشمن روبرو شوند و از شر و اذیت و آزار

صورت جایز است از جان خود دفاع کنند؛ و اگر کافری مبارزه طلبید، برای   این
ی امام   بیند، مستحب است با اجازه  که قدرت و شجاعت الزم را در وجود خود می کسی

 با وی مبارزه کند.
 و ھرکس برای جھاد در راه الله خارج شود و با سالحش بمیرد، دو اجر و پاداش دارد. 

ْوِ� ﴿فرماید:   الله متعال می 
ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم 
َ
ِ ٱۡ� ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ ۡ�َ �ِ

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ اید، از  که ایمان آورده ای کسانی« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ

در چیزی اختالف  الله اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از صاحبان امرتان؛ و اگر
را به الله و پیامبر بازگردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش   کردید، آن

 ».تر است فرجام

 صفت فریب در جھاد
ای مثال در سمت شمال   چون رھبر مسلمانان قصد جنگ با ساکنان شھر یا قبیله

مثال قصد جنوب دارد. زیرا جنگ کند که به عنوان  داشته باشد، چنان وانمود می
 باشد:  فریب است و در این عمل دو فایده می

تر خواھد بود و سنگدلی  ھای جانی و مالی در بین طرفین جنگ کم  خسارت -١
 دھد.  جای خود را به رحمت می

افزایش توان لشکر مسلمانان از نگاه افراد و اسلحه جھت آمادگی برای جنگی  -٢
 نیست.که در آن فریبی 
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ای داشت، با اعالم   از کعب بن مالک روایت است که: ھرگاه رسول الله قصد غزوه
 ١داشت.  مقصدی دیگر مقصد اصلی را مخفی می

 احکام جنگ در راه الله -٤
 وقت جنگ

گوید: رسول الله را دیدم که اگر ابتدای روز   از نعمان بن مقرن روایت است که می
کرد تا باد بوزد و  انداخت و صبر می  آفتاب به تاخیر می جنگید، پیکار را تا زوال  نمی

  ٢».فرود آید -نصرت الھی -پیروزی 
چون دشمن به صورت ناگھانی بر مسلمانان ھجوم آوردند، دفع آنان در ھر زمانی  

 که باشد، واجب است.

 وقت نزول یاری و نصرت الله
اما این نصرت و یاری  الله متعال یاری کردن دوستانش را بر خود واجب کرده است

 را به اموری وابسته کرده است.
 حقیقت ایمان در قلوب مجاھدان: -١

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿فرماید:   الله متعال می و یاری دادن « ]٤٧[الروم:  ﴾َوَ�َن َحقًّ
 ».مؤمنان بر (عھده) ما بود

 ام امور زندگی؛وجود مقتضیات ایمان که عبارتند از اعمال نیک در تم -٢

َ لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ ﴿فرماید:   الله متعال می ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ هُ ُ َمن يَنُ�ُ نَّ ٱ�َّ ِيَن إِن  ٤٠َوَ�َنُ�َ ٱ�َّ
ْ َعِن ٱلُۡمن ْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�َهۡوا َمُروا

َ
َكٰوةَ َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
�ِض أ

َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ  َكرِ� مَّ

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقِبَُة ٱۡ� که (دین) او را  کند کسی و مسلمًا الله یاری می« ]٤١-٤٠[الحج:  ﴾٤١َوِ�َّ

قدرت ھا  آن که اگر در زمین به گمان الله قوی پیروزمند است. (ھمان) کسانی یاری دھد، بی
نھی از منکر دھند و امر به معروف و  دارند و زکات را می (و حکومت) بخشیم، نماز را بر پا می

 ».کنند و سرانجام کارھا از آن الله است می

                                           
  باشد.  ؛ متن از بخاری می٢٧٦٩؛ مسلم: ٢٩٤٨متفق علیه؛ بخاری:  -١
 باشد.  ی؛ متن از ابوداود م١٦١٣: ی؛ ترمذ٢٦٥٥ابوداود:  یح؛صح -٢
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کامل بودن تعداد افرادی که توان جھاد در راه الله را دارند؛ الله متعال  -٣

ِ ﴿فرماید:   می �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط ٱۡ�َۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
َوأ

آماده سازید و ھا  آن و آنچه از نیرو در توان دارید، برای (مقابله با)« ]٦٠[األنفال:  ﴾ُ�مۡ وََعُدوَّ 
ی آن دشمن الله و دشمن خود   (ھمچنین) از اسبان بسته (ی ورزیده، مھیا کنید) تا به وسیله

ا رھا  آن شناسید و الله را که شما نمیھا  آن را بترسانید و (ھمچنین) دشمنان دیگری غیر از
 ».شناسد می

به کار بردن تمام تالشی که در توان دارند و توکل به الله متعال و اطاعت از  -٤
 امیر و صبر؛

َ لََمَع ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ۚ �نَّ ٱ�َّ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا ِيَن َ�َٰهُدوا َوٱ�َّ
راه ما (کوشش و) جھاد کنند، قطعًا به  که در و کسانی« ]٦٩[العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

 ».کنیم و یقینًا الله با نیکوکاران است شان می  ھای خویش ھدایت راه

َ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِذَا لَقِيُتۡم فَِئٗة فَٱثۡبُُتواْ َوٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ َوتَۡذَهَب  ٤٥َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ْ َ�َتۡفَشلُوا َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ� تََ�ٰزَُعوا ْ ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
َوأ

ِٰ�ِ�نَ  َ َمَع ٱل�َّ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ٓوا که ایمان  ای کسانی« ]٤٦-٤٥[األنفال:  ﴾٤٦رِ�ُحُ�ۡمۖ َوٱۡصِ�ُ
الله را  که با گروھی (از دشمن) روبرو شدید، پایدار (و ثابت قدم) باشید و اید، ھنگامی آورده

بسیار یاد کنید، تا رستگار شوید. و الله و پیامبرش را اطاعت کنید و با ھمدیگر نزاع نکنید که 
 ».گمان الله با صابران است سست شوید و قوت (و مھابت) شما از میان برود و صبر کنید، بی

رت و اینگونه و با وجود این فاکتورھا، معیت الله متعال ھمراه آنان خواھد بود و نص
که برای رسول   که بر پیامبران نازل شد و چنان  شود چنان  نازل میھا  آن و یاری الله بر

 الله و اصحابش در غزوات مختلف حاصل گشت.

ُهۡم لَُهُم  ١٧١َولََقۡد َسبََقۡت َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿فرماید:   الله متعال می إِ�َّ
و به راستی وعده ما « ]١٧٣-١٧١[الصافات:  ﴾١٧٣نَدنَا لَُهُم ٱۡلَ�ٰلُِبونَ �نَّ جُ  ١٧٢ٱلَۡمنُصوُرونَ 

گمان  یاری شدگانند. و بیھا  آن برای بندگان فرستاده ما از پیش صادر شده است. که ھر آینه
 ».لشکر ما پیروزند
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 فرار از میدان جھاد
حرام است مگر چون دو لشکر اسالم و کفر با ھم رویارو شدند، فرار از میدان جنگ 

 در دو حالت:

ْ زَۡحٗفا فََ� ﴿فرماید:   الله متعال می ِيَن َ�َفُروا ْ إِذَا لَقِيُتُم ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ۡدبَارَ 
َ
ًا إَِ�ٰ  ١٥تَُولُّوُهُم ٱۡ� ۡو ُمَتَحّ�ِ

َ
ۥٓ إِ�َّ ُمَتَحّرِٗفا لِّقَِتاٍل أ فِئَةٖ َ�َقۡد بَآَء  َوَمن يَُولِِّهۡم يَۡوَم�ِٖذ ُدبَُرهُ

َوٮُٰه َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِص�ُ 
ۡ
ِ َوَمأ که ایمان  ای کسانی« ]١٦-١٥[األنفال:  ﴾١٦بَِغَضٖب ّمَِن ٱ�َّ

پشت نکنید. و ھا  آن اید؛ زیرابا انبوه کافران (در میدان جنگ) روبرو شوید، پس به آورده
گیری) برای حمله دوباره یا  ھدفش از کنارهمگر آنکه ( - پشت کندھا  آن ھرکس در آن روز به

به خشم الله بازگشته (و سزاوار) است و جایگاه  - (به قصد) پیوستن به گروھی (دیگر باشد)
 ».او جھنم است و چه بد جایگاھی است

 اقسام شھیدان در راه الله
 اند:  شھدا پنج گروه«از ابوھریره روایت است که رسول الله فرمود:  -١

 در اثر طاعون و وبا بمیرد.که  کسی .١
 که در اثر اسھال بمیرد. کسی .٢
 که در اثر غرق شدن در آب بمیرد.  کسی .٣
 که زیر آوار فوت کند. کسی .٤
 ١».که در راه الله کشته شود و کسی .٥

شھادت عالوه بر کشته «از جابر بن عتیک روایت است که رسول الله فرمود:  -٢ 
که در اثر بیماری طاعون و وبا بمیرد، شھید  شدن در راه الله، بر ھفت قسم است: کسی

که در اثر غرق شدن بمیرد شھید  که در اثر اسھال بمیرد شھید است؛ کسی است؛ کسی
ید است؛ و زنی که در اثر زایمان بمیرد شھید که در اثر سوختن بمیرد شھ است؛ کسی

  ٢».است
ھرکس به خاطر «از سعید بن زید روایت است که: شنیدم رسول الله فرمود:  -٣

که به خاطر دینش کشته شود شھید است؛  مالش کشته شود، شھید است، کسی

                                           
 .باشد  یم ی؛ متن از بخار١٩١٤؛ مسلم: ٢٨٢٩: یبخار یه؛متفق عل -١
 .باشد  یم یی؛ متن از نسا١٨٤٦: یی؛ نسا٣١١١ابوداود:  یح؛صح -٢
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ش ا  که به خاطر خانواده که به خاطر دفاع از جانش کشته شود، شھید است؛ کسی کسی
  ١».کشته شود، شھید است

 که به تنھایی محاصره شود حکم کسی
چون مسلمان ترس اسیر شدن داشته و توان جنگیدن با دشمن را نداشته باشد، 

 تواند خود را تسلیم کند یا اینکه بجنگد تا کشته شود یا مغلوب گردد.  می

ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ مَ ﴿فرماید:   الله متعال می ُ َ�ۡعَد ُعۡ�ٖ َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ آ َءاتَٮَٰهاۚ َسَيۡجَعُل ٱ�َّ
� کند،  اندازه (توانایی) که به او داده مکّلف نمی  کس را جز به الله ھیچ« ]٧[الطالق:  ﴾٧�ُۡ�ٗ

 ».دھد الله به زودی بعد از سختی (و تنگدستی) آسانی (و گشایش) قرار می

 که به تنھایی به دشمن حمله کند یحکم کس
ھایی به سرزمین دشمن یا لشکر کفاِر متجاوز و به قصد متضرر کردن ھرکس به تن 

بجنگد و کشته شود، ھا  آن دشمنان و ایجاد رعب و وحشت در قلب آنان حمله کند و با
 یابد.   به پاداش شھادت در راه الله دست می

ِيَن ﴿فرماید:   الله متعال می ِ ٱ�َّ ِ� ۞فَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ۡ�َيا بِٱ�ِخَرة وَن ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ ُ�َۡ�
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
ۡو َ�ۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ

َ
ِ َ�ُيۡقَتۡل أ  ]٧٤[النساء:  ﴾٧٤َوَمن يَُ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

که  اند، باید در راه الله پیکار کنند و آن کسی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته پس کسانی«
 ».لله پیکار کند، چه کشته شود یا پیروز گردد، به زودی پاداش بزرگی خواھیم داددر راه ا

 شود  که در راه الله کشته می حکم کسی
که در راه او کشته  ھرکس در راه الله کشته شود، شھید است و الله به کسی 
شود بلکه گفته   شود، داناتر است. به طور مشخص اسم شھید بر کسی اطالق نمی  می
خواھیم که او را شھید قرار دھد. زیرا شھادت امری غیبی   شود: از الله متعال می  می

 داند.  را نمی  است که جز الله متعال حقیقت آن
و شھید، شھید نامیده شده چون الله و مردم را بر صدق و راستی ایمانش گواه 

 کند که این دین حق است. گیرد و با شھید شدن ثابت می  می

                                           
 .باشد  یم ی؛ متن از ترمذ١٤٢١: ی؛ ترمذ٤٧٧٢ابوداود:  یح؛صح -١
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یقت زنده است و نمرده؛ و الله متعال مومنان را از این نھی کرده که شھید در حق
کس گمان نبرد شھید مرده است و به خاطر ترس  به شھید مرده بگویند. تا اینکه ھیچ

از مرگ از جھاد فرار کند و مردم از جھاد سرباز نزنند زیرا طبیعتا ھر انسانی از مرگ 
 کند.  فرار می

ۡحَيآٌء ِعنَد ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

ِيَن لَۡم يَۡلَحُقواْ بِهِم  ١٦٩َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  وَن بِٱ�َّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َو�َۡسَتبِۡ�ُ فَرِِحَ� بَِمآ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ
�َّ َخۡوٌف عَ 

َ
ِ َوفَۡضٖل  ١٧٠لَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ ّمِۡن َخۡلفِِهۡم � وَن بِنِۡعَمةٖ ّمَِن ٱ�َّ ۞�َۡستَبِۡ�ُ

ۡجَر ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ 
َ
َ َ� يُِضيُع أ نَّ ٱ�َّ

َ
و ھرگز کسانی را که در راه الله « ]١٧١-١٦٩[آل عمران:  ﴾١٧١َوأ

شوند. به آنچه الله  ده میاند نزد پروردگارشان روزی دا اند، مرده مپندار؛ بلکه زنده کشته شده
اند،  نپیوستهھا  آن که ھنوز به است، شادمانند و به کسانی از فضل و کرم خود به ایشان داده

شوند. به نعمت و فضل الله شادمانند  ھاست و نه اندوھگین می وقتند که نه بیمی بر آن  خوش
 ».کند بینند) الله پاداش مؤمنان را ضایع نمی  و اینکه (می

 پیوند اعضاحکم 
 پیوند عضو چھار حالت دارد: 

الف) پیوند عضوی از اعضای بدن به عضو دیگری از بدن؛ مانند پیوند استخوان یا 
 پوست از قسمتی به قسمت دیگر بدن؛ این حالت جایز است.

که عضو از او به دیگری پیوند زده  ب) پیوند اعضا میان دو انسان؛ چه کسی
 صورت دو حالت وجود دارد:  ر؛ زنده باشد یا مرده؛ در اینشود، مسلمان باشد یا کاف می

شود،   ھای جدی مانند قطع دست یا پا یا کلیه می  اگر پیوند عضو منجر به آسیب -١ 
صورت پیوند زدن حرام است زیرا در واقع تھدید حیات متیقن با عملی ظنی و بر   در این

باشد. و اگر پیوند منجر به فوت شخص شود، مانند پیوند قلب   مبنای حدس و گمان می
 شود که از شدیدترین امور حرام است.  نفس محسوب مییا ریه، چنین پیوندی قتل 

َ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما﴿فرماید:   الله متعال می نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
 ]٢٩[النساء:  ﴾َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ

 ».و خودتان را نکشید، زیرا الله (نسبت) به شما مھربان است«
صورت اگر نیاز فرد زنده   ر اینپیوند عضو یا بخشی از آن از مرده به زنده؛ د -٢

که حیات وی وابسته به آن پیوند باشد، مانند پیوند قلب یا ریه یا   ضروری باشد چنان
کلیه، در این شرایط برحسب ضرورت و نیاز جایز است و این زمانی است که مرده قبل 
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ن راضی شود بدا  که به او پیوند زده می از وفاتش به این کار اجازه داده باشد و کسی
 باشد و مداوا فقط وابسته به این پیوند باشد و پزشکی متخصص به آن بپردازد.

 ج) پیوند عضو از حیوانی که در شریعت پاک است به انسان، جایز است.

 د) پیوند عضو از حیوان نجس مانند سگ و خوک به انسان جایز نیست.

 احکام غنایم جنگی -٥
 غنایم

آورند مانند   شان به دست می  عبارت است از ھرآنچه مسلمانان مجاھد از دشمن 
 ھا و... .  ھا، زمین  اسلحه، اسیر، اموال، خانه

 آورند:  ھای آن در جھاد به دست می  ھایی که لشکر مسلمانان و سریه  حکم غنیمت
ه دست ھا ب  ھای مجاھدین در سریه  ھایی که گروه  لشکر اسالم در غنیمت -١ 
آورد، شریک   در غنایمی که لشکر اسالم به دست میھا  آن آورند، شریک است و نیز می

ھستند؛ و ھرکس در حال جنگ یکی از افراد دشمن را بکشد، لباس و سالح و مرکب و 
 مال وی از آِن او خواھد بود.

کس در غنیمت سھمی ندارد مگر چھار صفت داشته باشد: بالغ باشد، عاقل  ھیچ -٢
اشد، آزاد باشد و مذکر باشد. و اگر کسی برخی از این شروط را نداشت، مقدار اندکی ب

 شود و سھمی در غنیمت ندارد.  از غنیمت به او داده می

َ َ�ُفورٞ ﴿فرماید:   الله متعال می ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا ا َغنِۡمُتۡم َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا ْ ِممَّ فَُ�ُوا
اید، حالل پاکیزه بخورید و از الله بترسید،  پس از آنچه غنیمت گرفته« ]٦٩ألنفال: [ا ﴾٦٩رَِّحيمٞ 

 ».ھمانا الله آمرزنده مھربان است
پاداش دادن به کافر در برابر نیکی کردن وی به مسلمانان، اگر میسر باشد،  -٣

 امری جایز است.

 تقسیم غنایم
اند. قبل از تقسیم   هغنیمت برای کسانی خواھد بود که در جنگ شرکت داشت 

شود: سھمی برای الله و   شود و به این ترتیب تقسیم می  غنایم، خمس آن جدا می
شود؛ سھمی از آِن ذوالقربی   رسولش خواھد بود که در مصالح مسلمانان صرف می

باشد؛ سھمی برای در راه   باشد؛ سھمی از آِن یتیمان است؛ سھمی برای فقرا می  می
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ی غنیمت که چھار پنجم است بین   مانده  یل) خواھد بود؛ و باقیماندگان (ابن سب
که  شود به این ترتیب: به کسی  دست آوردند، تقسیم می   مجاھدانی که غنیمت را به

شود)   پیاده بوده یک سھم و به آنکه سوار بر مرکب (که شامل ھواپیما یا تانک و... می
 گیرد.  بوده سه سھم تعلق می
حرام است و در اختیارات امام است که بر حسب مصلحت و دزدی از غنیمت 

 بیند چنین کسی را ادب کند.  که مناسب می  چنان
شود، مانند جزیه و خراج و از این   آنچه از اموال مشرکین بدون جنگ گرفته می

 شود.  شود که در امور مسلمانان مصرف می  قبیل، فیء محسوب می
 شود.  فیء: اموالی است که از کفار به حق و بدون جنگ گرفته می 

ِ ُ�َُسُهۥ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

َ
� ْ ۞َوٱۡعلَُموٓا

بِيِل إِن ُكنُتۡم ءَ  ِ َوَمآ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱبِۡن ٱلسَّ اَمنُتم بِٱ�َّ
ءٖ قَِديرٌ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ٰ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡ�ََ� ٱۡ�َۡمَعاِن� َوٱ�َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
 ]٤١[األنفال:  ﴾٤١أ
پنجمش برای الله و برای پیامبر و برای   و بدانید که ھرگونه غنیمتی به دست آوردید، یک«

ن و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به الله و آنچه بر بنده خود در روز خویشان و یتیما
فرقان (= جدایی حق از باطل)، روز برخورد دو گروه (مؤمنین و مشرکین در بدر) نازل کردیم، 

 ».اید و الله بر ھرچیز تواناست ایمان آورده

ٰ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢  َ�َ ُ فَآَء ٱ�َّ
َ
آ أ ۡهِل ٱۡلُقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل مَّ

َ
رَُسوِ�ِۦ ِمۡن أ

ۡغنَِيآءِ 
َ
بِيِل َ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدولَ� َ�ۡ�َ ٱۡ� َوِ�ِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱبِۡن ٱلسَّ

َ َشِديُد ِمنُ�ۡمۚ َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنتَهُ  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ ْۚ َوٱ�َّ وا
ھا به پیامبرش بازگردانده (و  و آنچه الله از (اموال) اھل آبادی« ]٧[الحشر:  ﴾٧ٱۡلعَِقاِب 

نوایان و در راه  بخشیده) است، پس از آِن الله و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و بی
مندان شما دست به دست نشود و آنچه که رسول ماندگان است. تا (این اموال) در میان ثروت

را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نھی کرده است پس خودداری کنید و   الله به شما بدھد آن
 ».کیفر است گمان الله سخت از الله بترسید، بی
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 بخشش از مال غنیمت به برخی از مجاھدین
رخی از مجاھدان ببخشد و برای امیر لشکر جایز است از مال غنیمت چیزی به ب

این در صورتی است که مصلحتی در این امر ببیند که سودی برای مسلمانان و 
 کند.  مجاھدان در بر دارد، اما اگر مصلحتی در آن نباشد، چنین کاری نمی

 اسیران کفار
 اند:  شوند، به دوگونه  کفاری که در جنگ اسیر می 
 شوند.  زنان و کودکان؛ این دو گروه به محض اسارت، برده می -١ 

جنگند؛ امام مسلمانان اختیار دارد که یکی از این احکام را در   مردانی که می -٢
بدون پرداخت فدیه؛ فدیه ھا  آن و بر حسب مصلحت اجرا کند: آزاد کردنھا  آن مورد

 ھا؛ رده گرفتن آندر برابر آزادی؛ کشتن اسیران؛ بھا  آن گرفتن از

ٰ ُ�ۡثِخَن ِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ٰى َح�َّ َ�ۡ
َ
ۥٓ أ ن يَُ�وَن َ�ُ

َ
َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۗ َوٱ�َّ ُ يُرِ�ُد ٱ�ِخَرةَ ۡ�َيا َوٱ�َّ �ِض� تُرِ�ُدوَن َعَرَض ٱ�ُّ
َ
 ]٦٧[األنفال:  ﴾٦٧ٱۡ�

ه اسیرانی داشته باشد تا آنکه در زمین کشتار بسیار کند، ھیچ پیامبری را سزاوار نیست ک«
خواھید و الله (سرای) آخرت را (برای شما)  شما (با گرفتن فدیه از اسیران) متاع دنیا را می

 ».خواھد و الله پیروزمند حکیم است می

ْ فََ�َۡب ٱلّرِ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢  ِيَن َ�َفُروا ٰٓ إِذَآ فَإَِذا لَقِيُتُم ٱ�َّ قَاِب َح�َّ
 ِ ۚ َ�ٰل ۡوَزارََها

َ
ٰ تََضَع ٱۡ�َۡرُب أ ا فَِدآًء َح�َّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ ْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمَّ وا ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ

َ
َكۖ َولَۡو �

ِيَن قُتِلُ  َۡبلَُواْ َ�ۡعَضُ�م بِبَۡعٖض� وَٱ�َّ ُ َ�نتََ�َ مِۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ ِ فَلَن �ََشآُء ٱ�َّ واْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ 

َ
 ]٦-٤[محمد:  ﴾٦َو�ُۡدِخلُُهُم ٱۡ�َنََّة َعرََّ�َها لَُهمۡ  ٥َسيَۡهِديهِۡم َو�ُۡصلُِح بَالَُهمۡ  ٤يُِضلَّ أ

شان) را   ھا(ی که کفر ورزیدند، روبرو شدید گردن که (در میدان نبرد) با کسانی پس ھنگامی«
را از پای در آوردید و بکشتید، ھا  آن که (بسیاری از) دھید) تا ھنگامیبزنید (و نبرد را ادامه 

شان کنید)  پس بند (اسیران) را محکم ببندید، آنگاه پس از آن یا بر آنان منت گذارید (و آزاد
شان کنید) تا جنگ بار سنگین خود را (بر زمین) نھد،  یا (از آنان) فدیه بگیرید (و رھای

خواھد) بعضی از   گرفت و لیکن (می انتقام میھا  آن خواست از الله می(حکم) این است و اگر 
 که در راه الله کشته شدند، پس (الله) ھرگز اعمال شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی

کند.  نماید و (حال و) کارشان را اصالح می را ھدایت میھا  آن کند. به زودی را نابود نمیھا  آن
 ».کند بیان داشته است، وارد میھا  آن تی که (اوصافش) برایرا به بھشھا  آن و
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 آمیزش با زنانی که اسیر شدند
اگر ازدواج -شود   شان فسخ می  شوند، به محض اسیر شدن نکاح  زنانی که اسیر می 

جایز نیست مگر بعد از تقسیم کردن آنھا؛ و زنی که در ھا  آن و آمیزش با -کرده باشند
است با وضع حمل و آنکه حامله نیست با حیض شدن، از پاک میان اسیران حامله 

 شود.  بودن رحمش اطالع حاصل می
 عملکرد امام در سرزمینی که غنیمت به دست آمده است؛ 

شان غنیمت بگیرند رھبر مسلمانان میان دو امر   چون مسلمانان زمینی را از دشمن
را   ر مسلمانان وقف کند. و چون آنرا ب  مختار است: تقسیم آن بین مسلمانان یا اینکه آن

را از کسانی وصول   کند و آن وقف مسلمانان کند خراج و مالیات مستمر بر آن تعیین می
 کند که غنایم را در اختیار دارند. می





 

 

 

 

 

 احکام غیر مسلمانان -٢

 اهل ذمه -١
 شوند: اھل حرب، اھل عھد؛  اقسام کفار: کفار به دو بخش تقسیم می

در ھا  آن تر احکام  جنگ است که پیشھا  آن اھل حرب کسانی ھستند که بین ما و
 مبحث جھاد در راه الله بیان شد.

شوند، اھل ذمه؛   که اھل عھد و پیمان ھستند، به سه بخش تقسیم می اما کسانی
 اھل ُھدنه. اھل امان؛

ھای اسالمی اقامت دارند. و به   اھل ذمه: عبارتند از کفاری که در سرزمین -١
ھای اسالمی در برابر پرداخت جزیه و پایبندی به احکام اسالم   در سرزمینھا  آن حضور

 اجازه داده شده است.
ه آیند بدون اینک  ھای اسالمی می  اھل امان: عبارتند از کفاری که به سرزمین -٢

 اقامت داشته باشند و قصدشان تجارت یا زیارت یا کار و... غیره است. 
 شود، اگر پذیرفتند که ھیچ وگرنه بازگرداندن  اسالم به این دسته از کفار عرضه می

 شان واجب است.  به سرزمینھا  آن
باشند و با مسلمانان   اھل ُھدنه: کفاری ھستند که در سرزمین خودشان می -٣

 اند.  برای مدتی مشخص، پیمان بسته و صلح کرده جھت عدم جنگ

 اھل ذمه
باشند. اما تنھا   السالم می  اھل ذمه ھمان اھل کتاب، پیروان موسی و عیسی علیھما

شود. از   شود که با اھل کتاب می  در مواردی خاص با مجوسیان ھمان رفتاری می
 شود.  شان خورده نمی  و ذبایحشود   شان ازدواج نمی  مجوسیان جزیه گرفته شده و با زنان

اما مشرکان ھیچ عھد و پیمان و امانی نزد الله و رسولش و مومنان ندارند. مشرکی 
شود که یا اسالم   ھای اسالمی ساکن است، اسالم بروی عرضه می  که در سرزمین

ه شود. زیرا اسالم ب  کند یا اینکه کشته می ھای اسالم سفر می  آورد و یا از سرزمین  می
 باشد.  دھد زیرا درآنھا ظلم و تجاوز می شرک و بت پرستی اجازه نمی
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اما اھل کتاب در این سه مورد به ترتیب اختیار دارند: اسالم را بپذیرند یا جزیه 
 پرداخت کنند و یا وارد جنگ شوند.

ِ َوَ� بِٱ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ْ ٱ�َّ ۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ� َ�ٰتِلُوا
 ٰ ْ ٱلِۡكَ�َٰب َح�َّ وتُوا

ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُ�ُۥ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن ٱۡ�َّقِ مَِن ٱ�َّ ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم ٱ�َّ

ۡز�ََة َعن يَٖد وَُهۡم َ�ٰغُِرونَ  با کسانی از اھل کتاب که نه به الله و «] ٢٩[التوبة:  ﴾٢٩ُ�ۡعُطواْ ٱۡ�ِ
دانند و نه دین  وز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را الله و رسولش حرام کرده، حرام مینه به ر

 ».پذیرند، بجنگید، تا زمانی که با ذلت و خواری به دست خویش جزیه بدھند حق را می

ِۖ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتنَةٞ َو�َُ�وَن ٱّ�ِيُن ِ�َّ فَإِِن  َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ
ٰلِِم�َ  جنگ کنید تا فتنه (شرک) ھا  آن و با« ]١٩٣[البقرة:  ﴾١٩٣ٱنَتَهۡواْ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ ٱل�َّ

باقی نماند و دین (خالصانه) از آن الله گردد. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران 
 ».روا نیست

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َ� يَۡرُ�ُبوَن ِ� ﴿فرماید:   الله متعال می -٣
ُ
ۚ َوأ ٗة  َوَ� ذِمَّ

ٗ
 ُمۡؤِمٍن إِّ�

ُل  ١٠ٱلُۡمۡعَتُدونَ  َكٰوةَ فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن� َوُ�َفّصِ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ْ َوأ فَإِن تَابُوا

ندی و پیمان را درباره ھیچ فرد مؤمنی خویشاو« ]١١-١٠[التوبة:  ﴾١١ٱ�َ�ِٰت لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُمونَ 
کنند و آنان مردمی تجاوز کاراند. پس اگر توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات را  رعایت نمی

 ».کنیم دانند بیان می بدھند، برادران دینی شما ھستند و ما آیات خود را برای گروھی که می

 مقدار جزیه
گیری از   گیری و آسان  سخترھبر مسلمانان یا نایب وی مقدار جزیه را بر حسب 

طال یا نقره یا پول رایج یا دیگر چیزھای مباح مانند لباس و آھن و حیواناتی چون گاو و 
 کند.  گوسفند و ... تعین می

 پردازند.  کودک، زن، برده، فقیر، مجنون، کور و راھب جزیه نمی
عتقد به تحریم و چون اھل ذمه جزیه یا خراج یا دیه یا بدھی خود را پرداخت کند، م

ھا  آن آن نیستیم و نیز ھمچون شراب و خوک حرام نیستند و قبول کردن این موارد از
 جایز است.
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 احکام اھل ذمه
کند و چون اھل ذمه جزیه  عھد و پیمان ذمه را امام یا نایب وی منعقد می 

است حرام ھا  آن صورت جنگیدن با  بپردازند، قبول کردن آن بر ما واجب است و در این
شود. و به   وی ساقط می  ی   اسالم آورد، پرداخت جزیه از عھدهھا  آن و اگر کسی از

دھیم و جزیه را در حالی   نشان میھا  آن ھا، قدرت خود را به ھنگام دریافت جزیه از آن
 کنیم که خوار و زبون ھستند. از ایشان دریافت می

جلب قلوب و امید اسالم  عیادت، شرکت در تعزیه و نیکی کردن به اھل ذمه جھت
 در صدر مجالس و برخاستن به احترامھا  آن امری جایز است اما نشاندنھا  آن آوردن

جایز نیست و اگر سالم کردند پاسخ دادن سالم با این ھا  آن و سالم کردن بهھا  آن
 کلمات (و علیکم) واجب است.

در اموری ھا  آن ن بهدر عیدشان جایز نیست اما تبریک گفتھا  آن و تبریک گفتن به
 چون ازدواج و... جایز است.

باشند. و نیز از   شوند زیرا محل شرک می  اھل ذمه از کنیسه ساختن و معابد منع می
ای بلندتر از   شان و از اینکه خانه  اظھار شراب و خوک و ناقوس و بلند خواندن کتاب

 شوند.  ی مسلمانان بسازند و از مواردی این چنینی منع می  خانه

ِ َوَ� بِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ْ ٱ�َّ َ�ٰتِلُوا
 ٰ ْ ٱلِۡكَ�َٰب َح�َّ وتُوا

ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُ�ُۥ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن ٱۡ�َّقِ مَِن ٱ�َّ ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم ٱ�َّ

ۡز�َةَ  با کسانی از اھل کتاب که نه به الله و « ]٢٩[التوبة:  ﴾٢٩َعن يَٖد َوُهۡم َ�ٰغُِرونَ  ُ�ۡعُطواْ ٱۡ�ِ
دانند و نه دین  نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را الله و رسولش حرام کرده، حرام می

 ». پذیرند، بجنگید، تا زمانی که با ذلت و خواری به دست خویش جزیه بدھند حق را می

ِيَن لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن َولَۡم ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ُ َعِن ٱ�َّ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ٱ�َّ
َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطوٓاْ إَِ�ۡهِۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ ن َ�َ�ُّ

َ
 ]٨[الممتحنة:  ﴾٨ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ

که در (امر) دین با شما  کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی  الله شما را از نیکی«
گمان الله عدالت پیشگان را  کند؛ بی اند، نھی نمی اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده نجنگیده

 ».دوست دارد
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 شوند  فضل کسانی از اھل کتاب که مسلمان می
ه نزد الله دو اجر اند ک  سه شخص«از ابوموسی روایت است که رسول الله فرمود: 

دارند: اھل کتابی که به پیامبرش و به محمد ایمان بیاورد؛ غالمی که حق الله و 
صاحبش را ادا کند؛ مردی که کنیزش را خوب تربیت کند و به او علم و دانش بیاموزد؛ 

 ١».دوپاداش داردھا  این سپس او را آزاد نموده و با وی ازدواج کند. ھریک از
 باشد.  ھل ذمه بر مبنای احکام اسالمی میقضاوت در میان ا

بر رھبر و امام مسلمانان واجب است که در جان و مال و آبروی اھل ذمه بر مبنای 
حدود مواردی که معتقد به تحریم آن ھستند ھا  آن احکام اسالمی قضاوت کند. و بر

ھستند مانند  ھا آن مانند زنا، اقامه کند. اما در برابر مواردی که معتقد به حالل بودن
 شوند.  شوند اما از اظھار این امور منع می  شراب و خوک، مجازات نمی

ۡهَوآَءُهۡم ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ِن ٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِما

َ
َوأ

ُ إَِ�َۡكۖ  نَزَل ٱ�َّ
َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َمآ أ

َ
ن َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
ُ أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ َّ�

َ
فَإِن تََولَّۡواْ فَٱۡعلَۡم �

فَُحۡ�َم ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ  ٤٩يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱ�َّاِس لََ�ِٰسُقونَ 
َ
أ

ِ ُحۡكٗما لَِّقۡوٖ� يُوقُِنونَ  ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
(= یھود) ھا  آن در میانو « ]٥٠-٤٩[المائدة:  ﴾٥٠َوَمۡن أ

ھای آنان پیروی مکن و از آنان  بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از ھوس
ھا  آن بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزھایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر

ای از  (خاطر) پاره خواھد آنان را به (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می
حکم جاھلیت را ھا  آن گمان بسیاری از مردم نافرمانند. آیا شان مجازات کند و بی گناھان

 ».کند؟! خواھند؟! چه کسی برای گروھی که یقین دارند بھتر از الله حکم می می

 متمایز بودن اھل ذمه از مسلمانان
متفاوت باشند تا اینکه شوند که در حیات و مرگ با مسلمانان   اھل ذمه ملزم می

کنند که از   ھایی استفاده می  ھا و مرکب  فریفته نشوند. بنابراین از لباسھا  آن مردم به
ی اسالمی از مسلمانان متمایز باشند. و   ترین کیفیت برخوردار باشند تا در جامعه  پایین

ام جایز به مساجد جز مسجدالحرھا  آن شان باشد وارد شدن  چون امید اسالم آوردن
است. زیرا ورود مشرک به مسجدالحرام حرام است. و چون بمیرند در قبرستان 

 شوند.  ھای مخصوص به خود دفن می  شوند بلکه در قبرستان  مسلمانان دفع نمی

                                           
 .باشد  یم یمتن از بخار؛ ١٥٤: مسلم ؛٩٧ :یه؛ بخاریمتفق عل -١
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 شود؟  چه زمانی عھد و پیمان ذمی نقض می
شود، زمانی که از   عھد و پیمان ذمی نقض شده و خون و مالش حالل می -١
ت جزیه سر باز زند، یا به احکام اسالم پایبند نباشد یا اینکه در حق و حقوق پرداخ

مسلمانان با قتل یا زنا یا راھزنی یا جاسوسی از مسلمانان تجاوز کند. یا اینکه از الله یا 
 رسولش یا کتابش یا شریعتش به بدی یاد کند.

محسوب  چون عھد و پیمان ذمی با یکی از این موارد نقض شود، محارب -٢
شود و امام و رھبر مسلمانان اختیار دارد که او را بکشد یا برده کند یا بدون ھیچ   می

مجازاتی بر وی منت گذارد و وی را رھا کند یا از او فدیه بگیرد؛ و این بر حسب 
 باشد.   مصلحت و دفع مفسده می

يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن َ�عۡ ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
� ْ ْ ِ� دِينُِ�ۡم �ن نََّ�ُثٓوا ِد َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنوا

يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهونَ 
َ
ُهۡم َ�ٓ � َة ٱۡلُ�ۡفرِ إِ�َّ �ِمَّ

َ
ْ أ و اگر سوگند (و « ]١٢[التوبة:  ﴾١٢فََ�ٰتِلُٓوا

ھای) خود را پس از عھد (و پیمان) خویش شکستند و در دین شما طعن زدند، پس با  پیمان
عھد (و پیمانی) ندارند، باشد که (از کردار خود) دست ھا  آن کنید، زیرا پیشوایان کفر جنگ

 ».بر دارند

 اهل امان -٢
 عقد امان

عبارت است از امان دادن به کفاری که برای مدتی مشخص با اھداف تجاری و ... 
 شوند و قصد اقامت ندارند تا اینکه برگردند.  ھای اسالمی وارد می  به سرزمین

 حکم عقد امان
امان دادن کافر برای مدتی مشخص تا اینکه تجارت کند یا کالم الله را بشنود و 
بازگردد، از طرف ھر مسلمان بالغ، عاقل، مختار، مادامی که ضرر و زیانی به دنبال 
نداشته باشد، جایز است. و انعقاد عقد امان از سوی امام و رھبر مسلمانان با تمام 

امان داده شد، کشتن و اسارت و ھرگونه اذیت و آزار مشرکان جایز است. و چون کافری 
 وی حرام است.

ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم ﴿فرماید:   الله متعال می ِجۡرهُ َح�َّ
َ
َحٞد ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ٱۡسَتَجاَرَك فَأ

َ
�ۡن أ

ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡعلَُمونَ  َّ�
َ
ۥۚ َ�ٰلَِك بِ� َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُ�مَّ � و اگر یکی از مشرکان از « ]٦توبة: [ال ﴾٦ٱ�َّ
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تو پناه خواست، پس اورا پناه بده تا سخن الله را بشنود، سپس اورا به محل امنش برسان، این 
 ».دانند اند که نمی  گروھیھا  آن بدان سبب است که

 العرب  حکم ماندن کفار در جزیرة
 العرب  حدود جزیرة -١

 از غرب: دریای سرخ.
 از شرق: خلیج عربی.

روی   از شمال: انتھای دریای سرخ از شمال و بخشی که پایان آن از شرق روبه
 باشد. اما عراق و سوریه و اردن جزء آن نیست.  ارتفاعات شام و عراق می
 از جنوب: دریای غرب.

العرب جایز   اجازه دادن به یھود و نصاری و سایر کفار برای سکونت در جزیرة -٢
در ھا  آن که از شر باشد به شرط این  ھت انجام کار جایز مینیست اما با وجود ضرورت ج

 امان باشیم.
العرب   مشرکان را از جزیرة«از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود:  -١

  ١».بیرون کنید
یھود و نصاری را «و از عمر بن خطاب روایت است که شنیدم رسول الله فرمود:  -٢

 ٢».م تا جز مسلمانان کسی در آن باقی نماندکن  العرب بیرون می  از جزیرة
 موارد شدن کافر به مسجد

 برای کفار جایز نیست که به حرم مکه وارد شوند. -١

َما ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن َ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿فرماید:   الله متعال می ْ إِ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ُ مِن فَۡضلِهِۦٓ إِن ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم َ�ۡعَد  َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم َ�ۡيلَٗة فََسوَۡف ُ�ۡغنِيُ�ُم ٱ�َّ
َ َعلِيٌم َحِكيمٞ  گمان مشرکان  اید، بی که ایمان آورده ای کسانی« ]٢٨[التوبة:  ﴾٢٨َشآَءۚ إِنَّ ٱ�َّ

ز فقر (و تنگدستی) پلیداند، پس نباید بعد از ِامسال، به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر ا
گمان الله دانای  سازد، بی نیازتان می ترسید، پس ھرگاه الله بخواھد شما را از فضل خود بی می

 ».حکیم است

                                           
 ١٦٣٧؛ مسلم: ٣٠٥٣متفق علیه؛ بخاری:  -١
 ١٧٦٧مسلم:  -٢
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ی حرم   برای کفار جایز نیست وارد مساجدی شوند که خارج از محدوده -٢
 ی مسلمان به منظور نیاز یا مصلحت دینی یا دنیوی.  باشند مگر با اجازه  می

ابوھریره روایت است که: رسول الله سوارانی به سوی نجد فرستاد و آنان مردی از 
گفتند، ھمراه خود آوردند و او را به   حنیفه که به او ثمامه بن اثال می  ی بنی  را از طایفه

ھای مسجد بستند. چون رسول الله نزد وی آمد، فرمود: ثمامه را آزاد   یکی از ستون
د شدن به نخلستانی که نزدیک مسجد بود، رفته و غسل کرد و کنید. ثمامه پس از آزا

ُ «سپس وارد مسجد شد و گفت: 
ُ

ًدا َ�بُْدهُ َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 اُهللا، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 ١».أ

 که معاھدی را بکشد که ھیچ جرمی مرتکب نشده است گناه کسی
را بدون ارتکاب جرم بکشد. از عبدالله بن  بر ھر مسلمانی حرام است که معاھدی
ھرکس معاھدی را بکشد، بوی بھشت به «عمرو روایت است که رسول الله فرمود: 

رسد. گفتنی است که بوی بھشت از مسافت چھل سال راه به مشام   مشامش نمی
 ٢».رسد می

 حکم ساختن کنیسه و کلیسا
ھای شرک و   ھا و کلیساھا خانه  هباشند و کنیس  ھای ایمان و توحید می  مساجد خانه

شود. و زمین با تمام وسعت آن برای   غیرالله عبادت میھا  آن کفری ھستند که در
 باشد.  می أل الله

الله متعال به ساختن مسجد و عبادت در آن تنھا برای او تعالی دستور داده است و 
این ساختن معابد کفر و شود، نھی کرده است. بنابر  از ھرآنچه غیرالله در آن عبادت می

درواقع اعتراف به باطل ھا  آن شرک در ھر مکانی که باشد، حرام است. زیرا در ساختن
و پذیرفتن آن و اظھار شعایر کفر و ھمکاری در گناه و تجاوز، فریب دادن مردم، خشم 

 الله و فتنه نھفته است.

ِ َوٱ﴿فرماید:   الله متعال می ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن� َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡلِ�ّ �َّۡقَوٰىۖ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ُقوا دیگر کاری و پرھیزگاری به یکوکو در نی« ]٢[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ

                                           
 ١٧٦٤؛ مسلم: ٤٦٢متفق علیه؛ بخاری:  -١
 ٣١٦٦بخاری:  -٢
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تردید، الله  ] بیزیرانید [کیاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار ھم نشوید و از الله پروا 
 ».یفر استک سخت

َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ﴿فرماید:   الله متعال می
و ھرکس دینی غیر از اسالم برگزیند، ھرگز از او پذیرفته « ]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 ».نخواھد شد و او در آخرت از زیانکاران است

 اهل ُهدنه -٣
عبارتند از کفاری که امام و رھبر مسلمانان با موضوعیت عدم جنگ تا مدتی 

 عھد و پیمان بسته است.ھا  آن مشخص با

 ُھدنه
عبارت است از عھد و پیمان امام یا نایب وی بر ترک جنگ با دشمن برای مدتی 

 ی نیاز.  به اندازه -ھرچند طوالنی شود -مشخص 

 حکم عقد ُھدنه
چون امام و رھبر مسلمانان با کفار عقد ھدنه برقرار نمود، التزام به آن الزم است. و 

باشد. زیرا به تاخیر انداختن جھاد به دلیل عذری   این عقد جھت مصلحت جایز می
چون ضعف مسلمانان ھرچند با پرداخت مالی از سوی ما باشد، جایز است. و بستن این 

 باشد.  جایز میعقد در برابر عوض یا بدون آن 
عقد ھدنه بسته شده، در برابر جنایتی که در حق مسلمان ھا  آن و کفاری که با

شوند. چه این جنایت از نوع مالی باشد، یا قصاص و شالق به   مرتکب شوند، مواخذه می
 دنبال داشته باشد.

 ﴿فرماید:   الله متعال می
َ
�ِض فَٱۡحُ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس َ�َٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� ٱۡ�

ِ لَُهۡم  ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ بِٱۡ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱ�َّ
ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= «]٢٦[ص:  ﴾٢٦َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسواْ يَۡوَم ٱۡ�َِساِب 

وا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از ھوای (نفس) پیروی نکن که فرمانر
شوند، به خاطر آنکه روز  که از راه الله گمراه می گمان کسانی کند، بی تو را از راه الله گمراه می

 ».حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند
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 وفای به عھد و پیمان
ان در برابر دشمن واجب است و نقض آن جایز نیست مگر زمانی وفای به عھد و پیم

که دشمن عھد و پیمان بسته شده را نقض کند یا اینکه با ما رفتاری صادقانه نداشته 
وجود داشته باشد؛ در این شرایط عھد و پیمان ھا  آن باشند یا ترس خیانت از سوی

 نقض شده و ادامه دادن به آن بر ما الزم نیست.
ھا  آن توانیم بعد از اعالم نقض عھد و پیمان با  ترس خیانت کفار بود، میو چون 

 وارد جنگ شویم.

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهدِ� إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َ�َن َمۡ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١
َ
و به « ]٣٤[اإلسراء:  ﴾وٗ�  ُٔ َوأ

 ».شود گمان از عھد سؤال می عھد (خویش) وفا کنید، بی

نَّ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢
َ
ۡ�َ�ِ أ

َ
ِ َورَُسوِ�ِۦٓ إَِ� ٱ�َّاِس يَوَۡم ٱۡ�َّجِ ٱۡ� َ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ

َ
َوأ

 
َ
ُۡتۡم فَٱۡعلَُموٓاْ � ۥۚ فَإِن تُۡبُتۡم َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ �ن تََو�َّ َ بَرِٓيءٞ ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َورَُسوُ�ُ نَُّ�ۡم ٱ�َّ

ِ��ٍ َ�ۡ�ُ مُ 
َ
ِيَن َ�َفُرواْ بَِعَذاٍب أ ِ ٱ�َّ ِۗ َو�َّ�ِ ِيَن َ�َٰهدتُّم ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  ٣ۡعِجزِي ٱ�َّ إِ�َّ ٱ�َّ

تِِهۡمۚ إِنَّ  ٔٗ ُ�مَّ لَۡم يَنُقُصوُ�ۡم َشۡ�  ْ إَِ�ِۡهۡم َ�ۡهَدُهۡم إَِ�ٰ ُمدَّ ٓوا تِمُّ
َ
َحٗدا فَأ

َ
ْ َعلَۡيُ�ۡم أ ا َولَۡم يَُ�ِٰهُروا

 َ و (این) اعالمی است از جانب الله و پیامبرش به مردم، « ]٤-٣[التوبة:  ﴾٤ُ�ِبُّ ٱلُۡمتَّقِ�َ  ٱ�َّ
در روز حج اکبر (= روز عید قربان) که: الله و پیامبرش از مشرکان بیزارند، پس اگر توبه کنید، 

انید الله تو برای شما بھتراست و اگر روی بگردانید (و سرپیچی کنید) پس بدانید که شما نمی
که کافر شدند به عذاب دردناکی بشارت ده!. مگر کسانی از مشرکان  را ناتوان سازید و کسانی

چیزی (از آن در حق شما) فرو گذار نکردند و کسی را ھا  آن اید، آنگاه پیمان بستهھا  آن که با
اتمام) برسانید، شان به آخر (و  را تا مدت (پیمان)ھا  آن بر (علیه) شما یاری ندادند، پس پیمان

 ».ھمانا الله پرھیزگاران را دوست دارد

ِ وَِعنَد رَُسوِ�ِۦٓ ﴿فرماید:   الله متعال می -٣ َكۡيَف يَُ�وُن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َ�ۡهٌد ِعنَد ٱ�َّ
 َ ِيَن َ�َٰهد�ُّۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� َ�َما ٱۡسَتَ�ُٰمواْ لَُ�ۡم فَٱۡسَتقِيُمواْ ل َ ُ�ِبُّ إِ�َّ ٱ�َّ ُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

چگونه برای مشرکان نزد الله و نزد رسولش (عھد و) پیمانی خواھد « ]٧[التوبة:  ﴾٧ٱلُۡمتَّقِ�َ 
شان) وفادار  پیمان بستید، تا زمانی که (برپیمانھا  آن که نزد مسجدالحرام با بود، مگر کسانی

 ».مان الله پرھیزگاران را دوست داردگ تان) وفادار باشید، بی ماندند، شما نیز (بر سرپیمان
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� إِنَّ ﴿فرماید:   الله متعال می -٤ ٰ َسَوآٍء ا َ�َاَ�نَّ ِمن قَۡوٍ� ِخَيانَٗة فَٱ�بِۡذ إَِ�ِۡهۡم َ�َ �مَّ
َ َ� ُ�ِبُّ ٱۡ�َآ�ِنِ�َ  و اگر از خیانت قومی بیم داشتی؛ منصفانه « ]٥٨[األنفال:  ﴾٥٨ٱ�َّ

شان را برای ھمگان اعالن کن)، به راستی  ه سوی آنان بیانداز (و فسخ پیمانشان را) ب (پیمان
 ».دارد که الله خائنان را دوست نمی

 شود  ھا عقد ُھدنه واجب می ھایی که در آن  حالت
 گردد:  عقد ھدنه در دو حالت واجب می

 را جھت حفظ جان افراد وھا  آن ی  زمانی که دشمن خواھان آن باشد، خواسته -١
که رسول الله با مشرکین قریش در حدیبیه بر ترک   کنیم. چنان  امید صلح اجابت می

 جنگ به مدت ده سال صلح کرد.

ِۚ إِنَُّهۥ ُهَو ﴿فرماید:   الله متعال می ۡ َ�َ ٱ�َّ ۡلِم فَٱۡجَنۡح لََها َوتََو�َّ ْ لِلسَّ ۞�ن َجَنُحوا
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ    ٦١ٱلسَّ

َ
ْ أ يََّدَك بَِنۡ�ِهِۦ �ن يُرِ�ُدٓوا

َ
ِٓي � ۚ ُهَو ٱ�َّ ُ ن َ�َۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسبََك ٱ�َّ

و اگر به صلح مایل شدند، پس تو (نیز) از در صلح درآی و « ]٦٢-٦١[األنفال:  ﴾٦٢َو�ِٱلُۡمۡؤمِنِ�َ 
گمان او شنوای داناست. و اگر بخواھند تو را فریب دھند، پس الله برای  بر الله توکل کن، بی

 ».تو کافی است، اوست که با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید (و تقویت) کرد
ھای حرام: ذوالقعده، ذوالحجة، محرم، رجب؛ بنابراین   آغاز نکردن جنگ در ماه -٢

ھای حرام   ھا نجنگیم و چون ماه  کنیم که در این ماه با دشمنان عھد و پیمان امضا می
ھا  آن ھا وارد جنگ شد، با  یم؛ اما اگر دشمن در این ماهجنگ  میھا  آن به پایان رسید، با

 کنیم.  مان دفاع می  جنگیم و از دین و جان و سرزمین  می

ِ ﴿فرماید:   الله متعال می -١ ِ ٱۡ�َنا َعَ�َ َشۡهٗر� ِ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ ُهورِ ِعنَد ٱ�َّ ةَ ٱلشُّ إِنَّ ِعدَّ
�َض 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ �ِيِهنَّ يَۡوَم َخلََق ٱلسَّ ۚ َ�ٰلَِك ٱّ�ِيُن ٱلَۡقّيُِمۚ فََ� َ�ۡظلُِموا ۡرَ�َعٌة ُحُرمٞ

َ
ٓ أ ِمۡنَها

َ َمَع  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ۚ َوٱۡعلَُمٓوا ْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َكآفَّٗة َكَما يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َكآفَّٗة نُفَسُ�ۡمۚ َوَ�ٰتِلُوا

َ
أ

ھا  د الله در کتاب الله، از آن روز که آسمانھا نز گمان تعداد ماه بی« ]٣٦[التوبة:  ﴾٣٦ٱلُۡمتَّقِ�َ 
و زمین را آفریده، دوازده ماه است، که چھار ماه از آن، (ماه) حرام است این، دین ثابت و 

ھا به خود ستم نکنید و دسته جمعی با مشرکان بجنگید،  درست (الھی) است. پس در این ماه
 ».بدانید که الله با پرھیزگاران استجنگند و  دسته جمعی با شما میھا  آن گونه که  ھمان
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ْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َحۡيُث ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ ۡشُهُر ٱۡ�ُُرُم فَٱۡ�ُتلُوا
َ
فَإَِذا ٱ�َسلََخ ٱۡ�

لَٰوةَ  ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ْ َوأ ْ لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد� فَإِن تَابُوا وُهۡم َوٱۡ�ُعُدوا وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُ�ُ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ وَ  َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ ھای  که ماه پس ھنگامی« ]٥[التوبة:  ﴾٥َءاتَُواْ ٱلزَّ
را ھا  آن را (اسیر) بگیرید وھا  آن حرام پایان پذیرفت؛ مشرکان را ھر کجا یافتید، بکشید و

اگر توبه کردند و نماز را برپا  شان بنشینید، پس گاه، بر سر راه  محاصره کنید و در ھر کمین
 ».گمان الله آمرزندۀ مھربان است را رھا کنید، بیھا  آن داشتند و زکات را پرداختند؛

 حکم جنگ در مسجدالحرام

َ ﴿فرماید:   الله متعال می ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا ِ ٱ�َّ َوَ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ  ١٩٠بُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِ 

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
َوٱۡ�ُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم �ِيهِ� فَإِن  َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِل� َوَ� تَُ�ٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم َح�َّ
َ
َوٱۡلفِۡتَنُة أ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ١٩١َكَ�ٰلَِك َجَزآُء ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َٰتلُوُ�ۡم فَٱۡ�ُتلُوُهۡمۗ  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ  ١٩٢فَإِِن ٱنَتَهۡوا
ْ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  ِۖ فَإِِن ٱنَتَهۡوا ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ٱّ�ِيُن ِ�َّ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ

ٰلِِم�َ  جنگند، جنگ کنید و از  که با شما می ه الله با کسانیو در را« ]١٩٣-١٩٠[البقرة:  ﴾١٩٣ٱل�َّ
را ھر کجا یافتید، بکشید و از ھا  آن دارد. و حد تجاوز نکنید که الله تجاوزگران را دوست نمی

را بیرون کنید و فتنه (شرک) از کشتن بدتر ھا  آن اند؛ آنجا (مکه) که شما را بیرون کرده
نگ نکنید، تا اینکه با شما در آنجا بجنگند، پس اگر در نزد مسجدالحرام جھا  آن است. و با

(در آنجا) با شما جنگیدند، ایشان را بکشید، سزای کافران چنین است. پس اگر دست 
جنگ کنید؛ تا فتنه (شرک) باقی ھا  آن ی مھربان است. و با گمان الله آمرزنده برداشتند، بی

ست برداشتند؛ تجاوز جز بر ستمکاران روا نماند و دین (خالصانه) از آن الله گردد. پس اگر د
 ».نیست

پروردگارا ما را ھدایتگرانی ھدایت شده، نه گمراه و گمراه کننده قرار بده؛ و در 
ای پروردگار جھانیان؛ پروردگارا به ما بیاموز  حالی ما را بمیران که از ما راضی ھستی

مند گردان، براستی که تو   آموزی، بھره  آنچه به سود ماست و ما را از آنچه به ما می
 دانای با حکمتی؛
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ََذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۦ َسبِيٗ� ﴿فرماید:   الله متعال می -١ َوَما  ٢٩إِنَّ َ�ِٰذهِۦ تَۡذكَِرةۖٞ َ�َمن َشآَء ٱ�َّ
َ َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ ن �ََشآَء ٱ�َّ

َ
ٓ أ ِ� رَۡ�َتِهۦِۚ يُۡدِخُل َمن �ََشآُء  ٣٠�ََشآُءوَن إِ�َّ

ِ�َمۢ�
َ
َعدَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ٰلِِمَ� أ گمان این یادآوری (و پند) است،  بی« ]٣١-٢٩[اإلنسان:  ﴾٣١َوٱل�َّ

خواھید  گزیند. و شما چیزی را نمی پس ھرکس که بخواھد راھی به سوی پروردگارش برمی
ا که بخواھد در رحمت خود گمان الله دانای حکیم است. ھرکس ر مگر اینکه الله بخواھد، بی

 ».کند و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده است وارد می

ِۚ ﴿فرماید:   الله متعال می -٢ رِ�ُد إِ�َّ ٱۡ�ِۡصَ�َٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتۚ َوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ بِٱ�َّ
ُ
إِۡن أ

�ِيُب 
ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ  -تا آنجا که توانایی دارم -من جز اصالح « ]٨٨[هود:  ﴾٨٨َعلَۡيهِ تََو�َّ

 ».گردم خواھم و توفیق من جز به (فضل) الله نیست، بر او توکل کردم و به سوی او باز می نمی



 

 

 

 

 

 پایان

حمد و ستایش از آن الله است که آنچه اراده داشتیم به پایان برد؛ حمد و ستایش 

فَلِلَّهِ ٱۡ�َۡمُد رَّبِ ﴿در آغاز و پایان از آن اوست. و یاری و توفیق از جانب اوست 
�ِض رَّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَرّبِ ٱۡ�  ]٣٦[الجاثیة:  ﴾٣٦ٱلسَّ

را از من   ن کتاب را خالصانه به درگاھش بپذیرد و آنخواھم که ای  از الله متعال می 
 قبول کند و اشتباھاتی که احیانا در آن وجود دارد، مورد بخشش و مغفرت قرار دھد. 

خوانند و آموزش   نویسند و می  را می  مند گرداند که آن  و با آن کسانی را بھره
 ه است.کنند؛ براستی او شنوای اجابت کنند  دھند و منتشر می  می

به فضل و یاری الله متعال این کتاب با مبحث توحید آغاز شده و با مبحث جھاد در 
 راه الله به پایان رسید.

رسد و   ھای او، اعمال نیک به پایان می  حمد و ستایش از آِن الله است که با نعمت
حمد و شکر برای اوست که اسماء و صفات واالیی دارد و از عظمت و جالل و جمال 

مثل و مانند است. حمد و شکر از آن   رخوردار است و نیکی و نعمت بخشیدنش بیب
اوست به خاطر دین و شریعتش نیکویش، پاداش و مجازات نیکویش و وسعت رحمت و 

 صبر و فضل او تعالی؛
ی حمد و عبادت و اطاعت و پادشاھی است؛ برای   الله متعال سزاوار و شایسته

 گردد و حمد و ستایش در دنیا و آخرت از آِن اوست.  ه او باز میاوست آفریدن و تمام امور ب
پروردگارا حمد و ستایش، حمدی بسیار، پاک و مبارک از آِن توست به اندازه ُپری 

ھاست و ُپری ھرچیز دیگری که تو بخواھی؛ تو سزاوار  آسمان و زمین و آنچه در پس آن
ی ما   تری؛ ھمه  گوید شایسته  و شایسته مدح و بزرگواری ھستی؛ و تو از آنچه بنده می

ی تو ھستیم؛ الله آنچه عطا کنی مانعی برای آن نیست و از آنچه منع کنی، کسی   بنده
 ». نفعی از ھستی توسترا یارای دادن نیست؛ و مال و دارایی سودی ندارد، ھر 
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ۡ�َيا َحَسَنٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ ﴿  ]٢٠١[البقرة:  ﴾َر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ٱ�ُّ

ۡ�ُ�ٖ َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما﴿
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوذُّرِ�َّ

َ
 ]٧٤[الفرقان:  ﴾َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

اُب ﴿ نَت ٱلۡوَهَّ
َ
نَك رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ ُ  ﴾٨َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ

 ]٨[آل عمران: 

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ﴿
َ
 ]٢٣[األعراف:  ﴾َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

� َكَما َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ﴿ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ٓ إِن �  َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

 ۚٓ ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِلَۡنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱۡغفِۡر َ�َا َوٱرَۡ�َۡنا  ٱ�َّ
َ
نَت  أ

نَا َ�َ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ   ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

ا يَِصُفونَ ﴿ ِ رَّبِ  ١٨١وََسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمرَۡسلِ�َ  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ٱۡلعِزَّةِ َ�مَّ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 .]١٨٢-١٨٠[الصافات:  ﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

بْحَ « مَّ انَكَ اللَّ سُ دُ أَنْ الَ هُ هَ ، أَشْ كَ دِ مْ بِحَ يْكَ  هَ إِالّ  إِلَ وَ أَتُوبُ إِلَ كَ وَ رُ فِ تَغْ ، أَسْ  .»أَنْتَ

 والسالم

 زاھدان  ١٤٣٨جمادی الثانی  ١٦مطابق با   ١٣٩٥اسفند  ٢٥

 محمد گل گمشادزھی
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