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  اما بعد... والسالم على سيدنا و نبينا رسول اهللا  هالحمد هللا والصال

  :  بدان كه يادگيري چهار چيز بر ما واجب است ـدرود خداوند بر شما باد  ـبرادر و خواهر مسلمان 
ايد با علم و زيرا ب. و دين اسالم است صسبحانه وتعالي ـ، پيامبر  ـكه شناخت خداوند  :علم  ١

كسي كه چنين عمل نمايد، سرنوشت او به . نه با جهل و ناداني پرستش نمود ا را شناخت ودانش خد
  .سوي گمراهي و در اين امر همانند مسيحيان خواهد بود

زيرا آنها علم داشتند اما . عمل نكند، همانند يهود خواهد بود] به آن[بداند، اما ] چيزي را[كسي كه  :عمل  ٢
هاي شيطان آن است كه انسان را از علم دور كند تا انسان در پيشگاه  از حيله يكي. كردند به آن عمل نمي

دانست كه هر كسي كه توانايي يادگيري  نمي] انسان! [اش عذر و بهانه بياورد خداوند به وسيلة جهل و ناداني
را در پيش اين حيله  ؛قوم نوح . داشته باشد اما آن را انجام ندهد، در حقيقت حجت بر او تمام شده است
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 ).تا حجت بر آنها اقامه نشود]) سرشان را كامالً پوشاندند[پايين آوردند 

سبحانه وتعالي ـ  ـوند خدا. زيرا دانشمندان و دعوتگران وارثان پيامبران هستند :دعوت به سوي خداوند  ٣
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كردند، و حتى جمعي از نيكان آنها با سكوت و سازشكاري، افراد گناهكار را عمالً  از كار خالف نهي نمي
 .اعمال آنها بسيار زشت و ناپسند بود ءنامهكردند، به اين ترتيب بر تشويق مي

اگر گروهي از مردم آن را انجام دادند، . و آموزش دادن فرض كفايه است] مردم به سوي خداوند[دعوت كردن 
 .اما اگر همه مردم از انجام آن سرباز زنند همگي گناهكارند. هيچ كس گناهكار نخواهد بود

، عمل كردن به آن تعاليم و  در همة مراحل يادگيري :ارها داشتن صبر و بردباري در مشكالت و آز ٤
  .دعوت كردن به سوي آن

ما با هدف مشاركت در از بين بردن جهل و تسهيل كسب علم واجب، در اين كتاب مختصر حداقل كافي 
ن اجزاء، علت انتخاب اي. ايم از علوم شرعي را همراه با سه جزء آخر قرآن كريم و تفسير آن گرد آورده] و الزم[

  ).آب دريا را گر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد. (هاي آن بود كثرت تكرار سوره
ما . بوده است صدر اين كار همة تأكيد و تالش ما بر رعايت اختصار و احاديث صحيح پيامبر 

ست كه فقط كه كمال يكي از صفاتي اچرا ايم  كنيم كه در اين كار به صورت كامل عمل نموده ادعا نمي
اگر به راه صواب رفته باشد . اما اين كار نهايت تالش انسان كم كاري است. به خداوند اختصاص دارد

ولي چنانچه اشتباه باشد، اين كار از خودمان و شيطان است و خداوند . كه اين كار، لطف خداوند است
مان را با نقد هدفمند و هاي خداوند آن كسي را رحمت كند كه عيب. و پيامبرش از آن مبرا هستند

  .سازنده به ما هديه نمايد
اند،  مشاركت داشته اين كتابخواهيم كه به همة كساني كه در تهيه، چاپ و نشر  از خداوند مي

  .آنان را بپذيرد و جزا و پاداش آنان را مضاعف بگرداند] اين عمل[بهترين پاداش را عنايت فرمايد و 
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.شود اين كتاب غير قابل فروش است و به صورت رايگان پخش مي  
.ق.  ه1429 رجبچاپ دوم، با اضافات و ويرايش،   

ح بهرطة دربار مشاركت در خواست كتاب به صورت عمده يا اطالعات بيشتر براى كمك يا  

 .مكاتبه نماييد far@tafseer.infoh   پست الكترونيكي يا با و مراجعه كنيد     www.tafseer.info سايت
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بر ساير كالمها همانند فضيلت خداوند بر قرآن كالم خداوند است و فضيلت آن 
  .آيد آفريدگانش است، و قرائت آن برترين كالمي است كه زبان براي آن به تحرك در مي

  :  از جمله. تعليم و تعلّم قرآن و قرائتش دارای فضائل زيادی است�  
بهترين شما كسي «  . )بخاري( @������	�������א���ن	�و�������A : فرمايد مي ص پاداش تعليم قرآن؛ پيامبر���� 

  .»دهد  گيرد و آنرا ياد مي است كه قرآن را ياد مي
� : فرمايد مي ص پاداش قرائت قرآن؛ پيامبر����  A���� ������ ��	���� �!� �وא&%$#" '#$%���!� �����,+*�א(����) +ً

� +.+/��و در ازاي هر  اي است، هر كس حرفى از كتاب خداوند را بخواند براي او حسنه«  . )ترمذي( @
  .»شود  حسنه، ده برابر آن داده مي

��1/�2א��A0 : فرمايد مي ص فضيلت حافظ قرآن و كسي كه در خواندن آن ماهر است؛ پيامبر اكرم ����
�א�4%�3 5�� ��� '6�+�� �و78 �א���ن	 ���א�=>א�	;:א��9 �א�90:م� �و�/1 ،2������ @A3AB� �C��� �و78 D(A8+�,3� �و78 �א���ن	 ��3

با مالئكة » جايگاه او در بهشت«خواند و حافظ آن است،  مثال كسي كه قرآن را مي« �. )متفق عليه( @�E�אن�
حكم خواند و به آن توجه وافر دارد و بر آن پابرجا و م و مثال كسي كه قرآن مي ،بلندمرتبه و نيك است

+ل)���AF : فرمايد و همچنين مي ، »باشد  است، داراي دو أجر مي(3+��1�����	+��Wن��H:�א�J�<و��K�<وא�����$�Mאْ
�(1J���N�OAא�C��+PQن�,�R$��S��������	A�$:�3�+T!�"����U#@ )گفته  )در روز قيامت(به همنشين و يار قرآن «  ).ترمذي

نمودي، چرا كه  بخوان و باال برو، قرآن را با ترتيل بخوان همانگونه كه در دنيا تالوت مي: شود مي
  .»خوانى جايى است كه آخرين آيه را مي» بهشت«جايگاه تو در 
هاي  هاي قرآن به ميزان تعداد درجه آمده است كه تعداد آيه) حديث(در أثر «:  گويد خطابي مي

هاي قرآن تالوت  باال برو به ميزاني كه از آيه» بهشت«هاي  از پله: شود بهشت است، به قاري گفته مي
و  ،گيرد موده در باالترين درجه بهشت در آخرت قرار مياي، پس هر كس تمامي قرآن را تالوت ن كرده

ي  هر كس قسمتي از آنرا خوانده، پيشرفت او، بدان ميزان خواهد بود، پس نهايت پاداش به موازنه
  .»انتهاي قرائت است

��ن	�و	�	�	��W	�)�و	�	�:1	�!:�:��"��AV : كند پاداش كسي كه فرزندش قرآن را حفظ مي ��������א�	������	��(Dא	A:א�	و�	X	3:7�م	�א�	C	�+:#�
�X�،�و	�Q א�� :Y�7	Z� (1�/:�� (D([�7	Z� <ٍ7(O� ��:�� +ً	E+	�(3;ْ	%]�	,W�(�� (Dא	A:א�	و�_�̂�	3OQAא�� +	�(T��� 7�م)"C���،+	C�ن_�7"�W:%"�� 	̀�C��� �8	D:0:؟ +	$(C(ل+��W

A��	0:�و���b:!"��	ن���"پدر و  سر برو آنرا آموزش دهد و بدان عمل نمايد هر كس قرآن بخواند « �) .حاكم( @�	+�א�
اي بر تن  و جامه ،دهند كه نورش همانند نور خورشيد است مادرش در روز قيامت تاجي از نور قرار مي

بخاطر چه : گويند و آنها مي: شوند گذاري نمي قيمت» بخاطر گرانبها بودنشان«آنها خواهند كرد كه در دنيا 
  .»اينكه فرزندتان قرآن را حفظ كردهبخاطر :  شود ؟ گفته ميايد وشاندهپاينها  ارا بچيزي ما 

��ن	���P��A�(�QO : فرمايد مي ص شفاعت قرآن براي پيروانش در آخرت؛ پيامبر اكرم �����"��	Y)و�א�א�ْ�c	3:�bْd�	3�	م�7
:�+�	#:�B	C:4	א�C�:�!+	e�f�g�+ً	�@ )قيامت، شفيع پيروانش است قرآن را بخوانيد همانا قرآن در روز«����.) مسلم«.  

��ن)�C	א��AhF: فرمايد و همچنين مي�"�A:�3	+م)�و	א�V	��:���+ن	��4� 	3:7�م	�א�	C	�+:#��KKK@�)روزه و قرآن براي بنده «  .) احمد
  .»كنند در روز قيامت شفاعت مي

 : فرمايد مي ص شوند؛ پيامبر پاداش كساني كه براي تالوت و يادگيرى و بررسي قرآن جمع مي ����
�AN�@م�7"��	5	�	,�Eא�+	��!C(!���:��UM(C��+���)א�:j7]�	3�	ن�7"���,	A	א>	O7(k	�)�!	3	א(�و�,	+*�:,CW_�c���(T	$���	���M��	R	O�CQ%א��(�(T:;�C$"#: �l	و�،	C�(�(T�,

  ����� فضل قرائت قرآن    
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	���Q�א�"#�:mnoא�(�(T�,W4	�	;#"و�	ذ	8)�)�א(��:��و	��C�(D	A�$:���هاي خداوند  اي از خانه گروهي نيست كه در خانه« ).ودأبو دا(�@�	�
مگر اينكه آرامش بر  ،شوند و كتاب خدا را تالوت كنند و به مطالعه و بررسي آن مشغول باشند متعال جمع 
زنند و خداوند، آنان را در  گيرد و مالئكه، به گرد آنان حلقه مي شود و رحمت آنان را در بر مي آنها نازل مي

  . »كند كه پيش اوست ذكر و ياد مينزد كسي 
قرآن، لمس يا ( : كند، از جمله ابن كثير برخي از اين آداب را بيان مي ؛ آداب قرائت قرآن�  

و قبل از تالوتش مسواك بزند و بهترين لباسش را بپوشد و رو  ،خوانده نشود مگر شخص طاهر باشد
دداري نمايد و قرائتش را بخاطر صحبت نمودن به قبله نمايد و در صورت خميازه كشيدن از قرائت خو

هاي وعد و نعمت، وقف  جز در صورت ضرورت قطع ننمايد و حضور ذهن داشته باشد و در آيه
هاي وعيد و خطر نيز به خداوند پناه ببرد و قرآن را  و در آيه ،و از خداوند خواهان آنها باشد ،نمايد

االي آن چيزي قرار ندهد و بعضي از آيات بلندتر از قرار ندهد و ب» بر روي زمين«بصورت پراكنده 
  ).بعضي ديگر در قرائت، با صداي بلندتر نخواند و در بازار و مكانهاي شلوغ نيز قرائت نكند

+ن	����A : سؤال شد و گفت صي قرائت پيامبر  درباره ساز أنس  ؛ چگونگی خواندن قرآن�  
(3��	���� �c�ذ	א ��	QAًא، qA�� W:)א� ���%!�:�Q�א�� �����Q�א�C� �و3)��؛ �א(:، ���k+!� qAJ�(3	و� ،��	���Q�א�� qA�(3:�Q�א�� qA�C� ايشان در « �)بخاري(�@ٍ�

دادند، الرحمن  بسم اهللا را مد مي ندخواند دادند، زمانيكه بسم اهللا الرحمن الرحيم را مي حالت مد، مد مي
  .» دادند مد مي نيز والرحيم را

 اجر و پاداش مي برد، هر كس خالصانه قرآن را تالوت نمايد ؛ رائتمضاعف شدن أجر ق�  
شود در هنگام حضور قلب، تدبر و فهم آنچه كه تالوت  ولكن اين پاداش چندين برابر و زياد مي

  .شود تا هفتصد برابر بيشتر مي ،از ده برابر حسنه ك حرف؛ و ي شود چندين برابر زياد مي شود مي
هر روز مقداري از قرآن را براي  صاصحاب پيامبر  ؛ ر شب و روزمقدار قرائت قرآن د � 

ختم قرآن در  ازكردند و حتي  تالوت كردن تعيين نموده بودند و هرگز آنرا كمتر از هفت روز ختم نمي
  .كمتر از سه روز نهي شده است

ز بر غنيمت شمردن وقتت براي قرائت قرآن حريص باش و براي هر رو! پس اي برادر بزرگوار
و رهرو آن است كه  ،مقداري از قرآن را براي تالوت اختصاص بده و در هر صورت آنرا ترك نكن

و اگر غافل شدي يا در خواب ماندي آنرا فردا قضا  .آهسته و پيوسته رود، نه گه تند و گهي خسته رود
��B	�A:  فرمايد مي صكن چرا كه پيامبر �	�����و�:�!�R:�����O	+م	��	��	��d�$:��UY(D��	�����(��:��C	!�+	�	̂n	f�:9�n	f	و���s�49:א������Ttuא�

"��(����	H:,��Wא���	�:��(D��	����+	�QO�b�C��1@�)از آن خواب  ياز قسمت اي» در قرائت قرآن«هر كس از سهم حزبش « .)مسلم
خواند و أجر آن در نماز صبح و نماز ظهر آنرا ب نيدر ب ، »ديو نتوانست آنرا بطور كامل قرائت نما«ماند 

  . شود يدر شب نوشته م» قرائتشمعادل با اجر او  يبرا«آن موقع 
 قرائتاند مانند  آنرا فراموش كرده ياند و به هر صورت مباش كه قرآن را ترك نموده يو از كسان

  .مداوا نمودن از آنبدان و طلب عمل  ترك ايو تدبر آن  اي ليترت اي
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كه علماء دربـاره آن اقـوالي    » ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ« : رمودهر ابتداي قرآن فخداوند د       
ولي رأي صحيح و قول سديد اين است كه اين يك آيه بوده كه در ابتداي هر سوره براي . دارند

ز هر سوره اي ا اي از قرآن است، ولي آيه شود، بنابراين آيه ها خوانده مي فاصله انداختن بين سوره
إِنَّه من سلَيمانَ وإِنَّه ِبسمِ اللَّـه الـرَّحمنِ   «  : سوره نمل آمده) 30(نيست مگر موردي كه در آيه 

  .شود و آيه نيست خوانده نمي )برائت( توبه و در ابتداي سوره .»الرَّحيمِ

  �.مهربان و بخشايشگر ءبنام خداوند بخشنده ¡
  .ندي است كه پروردگار جهانيان استحمد و ستايش مخصوص خداو  ¤
  .خداوندي كه بخشنده و بخشايشگر است، و رحمت عام و خاصش همه را رسيده است ©
  .خداوندي كه مالك روز جزاست ¯
  .جوييم ميپرستيم، و تنها از تو ياري  ميتنها تو را  ´
  .ما را به راه راست هدايت فرما ¼
Ì نعمـت  (شـمول انـواع نعمتهـاي خـود قـرار دادي      اه كساني هدايت فرما كه آنـان را م به ر

نه آنها كـه بـر اثـر اعمـال     ) هدايت، نعمت توفيق، و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت
حـق را   ء، و نه آنها كه جاده)يعني يهود(زشت و انحراف عقيده غضب تو دامنگيرشان شد 

 ).يعني نصارى(ند ا هگمراه و سرگردان شد ها هرها كرده و در بيراه

CBAT� �
F�G�H�IJ��K�
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شـوهرش   ةخداوند سخن زني را كه دربـار   ¡

به تـو مراجعـه كـرده بـود، شـنيد، آن زن بـه       
كرد، اين در حالي بود كه  خداوند شكايت مي

را ) و اصـرار آن زن (خداوند گفتگـوي شـما   
بى گمان خداوند  .شنيد مي) در حل مشكلش(

  .شنواى بيناست

كساني از شما كـه نسـبت بـه همسرانشـان      ¤
تو نسبت بـه مـن   : گويند و مي(كنند  ظهار مي

آنان هرگـز مادرانشـان   ) مادرم هستي ه منزلةب
نيستند، مادرانشان تنها كساني هستند كه آنهـا  

اند، آنها سخني زشت و باطـل   را به دنيا آورده
  .گويند، و خداوند بخشنده و آمرزنده است مي

كنند،  خود را ظهار ميكساني كه همسران  ©
گردند، بايد پيش  خود باز مي سپس از گفتة

اي را آزاد  بــرده ,بـا هـم   جنسـي از آميـزش  
كنند، اين دستوري اسـت كـه بـه آن انـدرز     

شــويد، خداونــد بــه آنچــه انجــام  داده مــي
  .دهيد آگاه است مي

) اي آزاد كــردن بــرده(و كســي كــه توانــائي  ¯
نداشته باشد دو ماه پياپي قبل از آميزش روزه 

ـ   د شصـت  بگيرد، و كسي كه اين را هـم نتوان
د، ايـن بـراي آن   بده )و غذا(مسكين را اطعام

است كه به خـدا و رسـولش ايمـان بياوريـد،     

اينها مرزهاي الهي است، و كساني كـه بـا آن   
  .مخالفت كنند عذاب دردناكي دارند

كننـد   كساني كه با خدا و رسولش دشمني مـي  ´
خوار و ذليل شـدند آنگونـه كـه پيشـينيان آنهـا      

ا آيـات روشـني نـازل    خوار و ذليـل شـدند، مـ   
در (اي  كرديم، براي كـافران عـذاب خواركننـده   

  �.است) قيامت
انگيزد  آنها را برمي در آن روز كه خداوند همة ¼

سـازد،   و از اعمالي كه انجـام دادنـد بـاخبر مـي    
اعمالي كه خداوند حساب آن را نگـه داشـته و   
آنها فراموشش كردند، و خداونـد بـر هـر چيـز     

  .شاهد و ناظر است
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Ìدانى كه خداوند آنچه را در آسمانها و  آيا نمى
هيچ گـاه سـه    .داند آنچه را در زمين است مى

كنند مگـر اينكـه خداونـد     نفر با هم نجوا نمى
چهارمين آنهاست، و هيچ گاه پنج نفر بـا هـم   

كنند مگـر اينكـه خداونـد ششـمين      نجوا نمى
آنهاست، و نه تعدادى كمتر و نه بيشـتر از آن  

و همراه آنهاست هر جا كه باشند، مگر اينكه ا
سپس روز قيامـت آنهـا را از اعمالشـان آگـاه     

سـازد، چـرا كـه خداونـد بـه هـر چيـزى         مى
  !داناست
Ò  سـخنان در  (آيا نديدي كساني را كه از نجوا

نهي شدند سپس به كـاري كـه از آن   ) گوشي
گردند، و بـراي انجـام    نهي شده بودند باز مي

سول خدا بـه نجـوا   گناه و تعدي و نافرماني ر

آيند تو را  پردازند، و هنگامي كه نزد تو مي مي
گويند كه خدا به تو  مي) و خوشامدي(تحيتي 

اگر اعمـال مـا   : (گويند نگفته است، در دل مي
چرا خداونـد مـا را بـه خـاطر     ) بد است پس

كند، جهنم بـراي آنـان    هايمان عذاب نمي گفته
ت، و نيازي به مجازات ديگر نيس(كافي است 

شـوند   وارد آن مي) همان جهنمي كه به زودي
  .و چه بد سرانجامى است

G هنگـامي كـه   ! ايـد  اي كساني كه ايمان آورده
كنيـد بـه گنـاه و تعـدي و نافرمـاني       نجوا مي
محتـواي نجـواي   (نجوا نكنيـد،  ) خدا(رسول 

به كار نيك و تقوا ) شما بايد پاك و الهي باشد
نزد او جمع گي نجوا كنيد، و از خدائي كه هم

  .شويد بپرهيزيد مي
N  نجــوا تنهــا از ســوي شــيطان اســت، همانــا

خواهد با آن مؤمنان را غمگين سازد، ولـي   مي
توانـد هيچگونـه    نمـي ) بايد بدانند كه شيطان(

ضرري به آنها برساند جز به فرمان خدا، پـس  
  .مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند

V امى كه به هنگ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
و ( مجلس را وسعت بخشـيد :  شما گفته شود

وسعت بخشـيد،  پس ، )واردها جا دهيد به تازه
ــد  ــت را(خداون ــعت  ) بهش ــما وس ــراى ش ب

 برخيزيـد : و هنگامى كه گفته شود ;بخشد مى
پس ، »به امرى كه در آن براى شما خير است«

اگر چنين كنيد، خداونـد كسـانى را    ;برخيزيد
و كسانى را كه علم به آنان اند  كه ايمان آورده

ــى  ــى م ــات عظيم ــده درج ــد داده ش و  ;بخش
  .دهيد آگاه است خداوند به آنچه انجام مى
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ــان آورده [ ــه ايم ــد اي كســاني ك ــه ! اي هنگــامي ك
خواهيـد بـا رسـول خـدا نجـوا كنيـد پـيش از         مي

اي در راه خدا بدهيـد، ايـن بـراي     نجوايتان صدقه
انـائي نداشـته   تر است، و اگـر تو  شما بهتر و پاكيزه

  .باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است

d    آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صـدقات قبـل
از نجوا خودداري كرديد؟ اكنـون كـه ايـن كـار را     

شـما را پـذيرفت، نمـاز را     و خداوند توبةنكرديد 
برپا داريد و زكات را ادا كنيد، و خـدا و پيـامبرش   

اوند از آنچه انجـام  خد) بدانيد(را اطاعت نماييد و 
  .دهيد با خبر است مي
k    آيا نديدي كساني را كه طرح دوستي بـا گروهـي

كه مورد غضب خدا بودند ريختند؟ آنها نه از شما 
، سـوگند دروغ يـاد   )يهـود (هستند، و نـه از آنـان   

در حالي كه خودشـان  ) كه از شما هستند(كنند  مي
  ).گويند دروغ مي(دانند  مي
o يدي براي آنهـا فـراهم سـاخته    خداوند عذاب شد

  �.دادند است، چرا كه آنها اعمال بدي انجام مي
u     آنها سوگندهاي خود را سـپري قـرار دادنـد و

مردم را از راه خدا بازداشـتند، از ايـن رو بـراي    
  .اي است آنان عذاب خواركننده

هرگز اموال و اوالدشان، آنها را از عذاب الهي  ` 
شند و جاودانه در آن كند، آنها اهل آت حفظ نمي

  .مانند مي
g  )روزى را كه خداوند همـه  ) به خاطر بياوريد

انگيزد، آنها براى خـدا نيـز سـوگند     آنها را برمى

بـراى  ) امروز(گونه كه  كنند همان ياد مى) دروغ(
توانند  كنند كارى مى كنند و گمان مى شما ياد مى
  .!بدانيد آنها دروغگويانند ,انجام دهند

q ر آنها مسـّلط شـده، و يـاد خـدا را از     شيطان ب
خاطر آنها بـرده اسـت، آنـان حـزب شـيطانند،      

  .بدانيد حزب شيطان زيانكارانند

w  كننـد   كساني كه با خدا و رسولش دشمني مـي
  .ترين افرادند ذليل ةآنها در زمر

خدا چنين مقرّر داشـته كـه مـن و رسـوالنم      |
شــويم، چــرا كــه خداونــد قــوي و  پيــروز مــي

  �.پذير استنا  شكست
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چ گروهي را كه ايمان به خدا و روز قيامت هي ¡
يابي كه با دشـمنان خـدا و رسـولش     دارند نمي

دوســتي كننــد، هرچنــد پــدران يــا فرزنــدان يــا 
ني برادران يا خويشاوندانشان باشـند، آنهـا كسـا   

هايشـان  دل ةهستند كه خـدا ايمـان را بـر صـفح    
ـ    را  خـودش آنـان   ةنوشته، و بـا روحـي از ناحي

ويت فرموده است، خداوند آنها را در باغهائي تق
ــر  از بهشــت داخــل مــي ــد كــه نهرهــا از زي كن

جــاري اســت، جاودانــه در آن   ) درختــانش(
مانند، خداوند از آنها خشنود است و آنها نيز  مي

اينان حزب خـدا هسـتند،   از خداوند خشنودند، 

ترديــد حــزب خــدا همــان  آگــاه بــاش كــه بــى
 .رستگارانند

  
  

|º� �
در آسـمانها و زمـين اسـت بـراي خـدا      آنچه  ¡

  .گويد، و او عزيز و حكيم است تسبيح مي

يعنـى  (اوست خدايى كه كافران اهـل كتـاب را    ¤
يهود بنى نضير را كه به مكر، قصـد قتـل پيغمبـر    

بـراى اولـين   ) كردنـد  و سلم صلّى اللَّه عليه و آله
بار همگى را از ديارشان بيرون كرد و هرگز شما 

كرديد كه آنهـا از ديـار خـود     مىمسلمين گمان ن
بيرون روند و آنها هم حصارهاى محكم خـود را  

پنداشـتند   خـدا مـى  ) قهر و انتقام(نگهبان خود از 
بردنـد   خدا از آنجا كه گمان نمى) عذاب(تا آنكه 

) از سـپاه اسـالم  (بدانها فـرا رسـيد و در دلشـان    
ترس افكند تا به دست خود و به دسـت مؤمنـان   

كردند، پس اى هوشياران  ويران مى هاشان را خانه
  .عالم پند و عبرت گيريد

و اگر نه اين بود كه خداوند ترك وطـن را بـر    ©
آنــان مقــرّر داشــته بــود آنهــا را در همــين دنيــا 

كـرد، و بـراي آنهـا در آخـرت نيـز       مجازات مي
  .عذاب آتش است
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از آن جهــت ) دنيــا و آخــرت(ايــن مجــازات  ¯
و رسولش به دشمني  دامنگيرشان شد كه با خدا

برخاستند، و هركس به دشمني با خـدا برخيـزد   
خـدا مجـازات   ) كند زيرا خداوند مجازاتش مي(

  .شديدي دارد

هر درخت با ارزش نخل را قطع، يـا آن را بـه    ´
حال خود واگذاشتيد همه به فرمان خدا بـود، و  
هدف ايـن بـود كـه فاسـقان را خـوار و رسـوا       

  .گرداند

بـه رسـولش   ) يهـود (ز آنـان  و آنچه را خـدا ا  ¼
چيزي است كه شما براي بـه دسـت    بازگرداند،

نه اسبي تاختيـد،  ) ديزحمتي نكشيد(آوردن آن 
و نه شتري، ولي خداوند رسـوالن خـود را بـر    

سازد، و خدا بر همـه   هركس بخواهد مسّلط مي
  . چيز تواناست

Ì  آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش
نِ خدا، و رسول، و خويشـاوندان  بازگرداند، از آ

ماندگان است،  او و يتيمان و مستمندان و در راه
در ميـان ثروتمنـدان شـما    ) اين اموال عظـيم (تا 

دست به دست نگردد، آنچه را رسول خدا براي 
و آنچـه نهـي   ) و اجرا كنيـد (شما آورده بگيريد 

خــدا ) مخالفــت(كــرده خــوداري نمائيــد، و از 
  �.يفرش شديد استبپرهيزيد كه خداوند ك

Ò )ي است كـه از  براي فقيران مهاجر) اين اموال
خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شـدند،  

طلبنـد و   آنها فضل خداوند و رضـاي او را مـي  

ــي    ــاري م ــولش را ي ــدا و رس ــا   خ ــد، آنه كنن
  .راستگويانند

G  ــز[و ــل از  ] ني ــه قب ــانى ك ــاجران[كس در ]  مه
يعنـي  [ انـد  ن آوردهجاى گرفتـه و ايمـا  ]  مدينه[

هر كس را كه به سوى آنان كوچ كـرده  ]   انصار
دوست دارند و نسبت به آنچـه بـه ايشـان داده    

يابند و هـر   شده است در دلهايشان حسدى نمى
باشد، آنهـا را  ]  مبرم[چند در خودشان احتياجى 

و كساني كه از بخل . دارند بر خودشان مقدم مى
، انــدو حــرص نفــس خــويش بازداشــته شــده 

  .ايشانند كه رستگارانند
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N )مهاجران و (كساني كه بعد از آنها ) همچنين
مـا و  ! پروردگـارا : گوينـد  آمدند و مـي ) انصار
نمان را كه در ايمان بر ما پيشـي گرفتنـد   ابرادر

اي نسـبت   و كينـه  دبيامرز، و در دلهايمان حس
تـو مهربـان و   ! به مؤمنان قرار مده، پروردگـارا 

  .رحيمي

V افقـان را نديـدي كـه پيوسـته بـه بـرادران       آيا من
هرگـاه شـما را   : گفتنـد  كافرشان از اهل كتاب مي

بيـرون كننـد مـا هـم بـا شـما بيـرون        ) از وطن(
 ةخواهيم رفت، و هرگز سخن هيچكس را دربـار 

شما اطاعت نخواهيم كرد، و اگر بـا شـما پيكـار    

شود ياريتـان خـواهيم نمـود، خداونـد شـهادت      
  .گوياننددهد كه آنها دروغ مي

رونـد،   ن بيرون نمياگر آنها را بيرون كنند با آنا [
ياريشان كنند ) خود عمل كنند و به گفتة(و اگر 

كننـد، سـپس    فـرار مـي  و پشت به ميدان كـرده  
  .كند كسي آنان را ياري نمي

d  وحشت از شما در دلهاي آنها بيش از ترس از
خداست، اين به خاطر آن است كه آنها گروهي 

  �.نادانند

k     ــي ــورت گروه ــه ص ــما ب ــا ش ــز ب ــا هرگ آنه
جنگند جز در دژهاي محكـم، يـا از پشـت     نمي

ديوارهــا، پيكارشــان در ميــان خودشــان شــديد 
پنـداري در حـالي كـه     است، آنها را متحـد مـي  

دلهايشان پراكنده است، اين به خـاطر آن اسـت   
  	.كنند كه آنها قومي هستند كه تعقل نمي

o  پـيش از آنـان   كـه كمـي    هستندهمچون كساني
طعم تلخ كـار خـود   ) همانها كه در اين دنيا(بودند 

  .را چشيدند و براي آنها عذابي دردناك است
u كافر شـو  : همچون شيطان است كه به انسان گفت
اما هنگـامي كـه كـافر    ) تا مشكالت تو را حل كنم(

من از تو بيـزارم، مـن از خداونـدي كـه     : شد؛ گفت
  .گار عالميان است بيم دارمپرور
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سرانجام كارشان اين شد كـه هـر دو در آتـش     `
ماننـد، و   دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن مـي 

  .اين است كيفر ستمكاران

g  مخالفـت (از ! ايـد  اي كساني كه ايمـان آورده (
كـه بـراى    خدا بپرهيزيد، و هركس بايـد بنگـرد  

از  , فرداى خود چه چيزى پيش فرسـتاده اسـت  
دهيـد   از آنچه انجام ميخدا بپرهيزد كه خداوند 

 �.آگاه است

q     و همچون كساني نباشيد كـه خـدا را فرامـوش
ــا از او (كردنــد،  فرمانهــاي او را تــرك كردنــد، ي
و خدا نيـز آنهـا را بـه خودفراموشـي     ) نترسيدند

ــرد  ــار ك ــدا را در   (گرفت ــه خ ــن ك ــبب اي ــه س ب
حالي و نعمت فراموش كردند او نيـز آنـان    آسوده

، آنها )خودفراموشي گردانيدها دچار  را در سختي
  .فاسقانند
w    يكســان نيســتند، هرگـز دوزخيــان و بهشـتيان

  .يروزندپو  اصحاب بهشت رستگار
كـرديم   اگر اين قـرآن را بـر كـوهي نـازل مـي      |

شـود، و از   در برابر آن خاشـع مـي  كه ديدي  مي
شكافد، و اينها مثالهائي است كـه   خوف خدا مي
  .دنآن بينديششايد در  تا زنيم براي مردم مي

او خــدائي اســت كــه معبــودي بحــق جــز او   ¡
است، و او رحمـان  نهان و آشكار نيست، داناي 
  .و رحيم است

جـز او  بـه حـق   او خدائي است كـه معبـودي    ¤
نيست، حاكم و مالك اصلي اوست، از هر عيب 

 كند، امنيـت  منزه است، به كسي ستم نميپاك و 
اسـت، او  ) همـه چيـز  (بخش اسـت، و مراقـب    
نافـذ   ةناپذير است كه با اراد درتمندي شكستق

 ةكنـد، و شايسـت   خود هر امـري را اصـالح مـي   
عظمــت اســت، خداونــد منــزه اســت از آنچــه 

  .دهند شريك براي او قرار مي

، و نو سـاز اي  او خداوندي است خالق، آفريننده ®
نظير، براي او نامهاي نيك است، و  صورتگري بي

ــت     ــين اس ــمانها و زم ــه در آس ــبيح او آنچ تس
  .گويند، و او عزيز و حكيم است مي
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دشــمن مــن و ! ايــد اي كســاني كــه ايمــان آورده ¡

دشمن خودتان را دوست نگيريد، شما نسـبت بـه   
كنيد در حالي كه آنها به آنچه  آنها اظهار محبت مي

كــافر ) اســالم و قـرآن (از حـق بـراي شــما آمـده    
بـه  اند، و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان  شده

شماسـت از شـهر و    همـة  خداوندي كه پروردگار
رانند، اگر شما براي جهاد در راه  ديارتان بيرون مي

پيونـد  (ايـد   من و جلب خشنوديم هجـرت كـرده  
، شما مخفيانه با آنهـا  )ازيددوستي با آنها برقرار نس

كنيد در حالي كـه مـن بـه     دوستي برقرار مي رابطة

مـه دانـاترم، و   سـازيد از ه  آنچه پنهان يا آشكار مي
هركس از شـما چنـين كـاري كنـد از راه راسـت      

  .گمراه شده است

اگــر آنهــا بــر شــما مســّلط شــوند دشــمنانتان  ¤
خواهند بود، و دست و زبان خـود را بـه بـدي    

از (گشايند، دوست دارند شـما   كردن به شما مي
  .به كفر بازگرديد) اسالم

هرگز بستگان و فرزندانتان روز قيامت سـودي   ©
خدا ميان شما و آنان حالتان نخواهند داشت،  به

، خداونــد بــه آنچــه انجــام انــدازد جــدايى مــى
  .دهيد بيناست مي

Ë    ــدگي ــراي شــما سرمشــق خــوبي در زن ب
ابراهيم و كساني كه با او بودند وجـود داشـت،   

: خود گفتنـد ) مشرك(در آن هنگامي كه به قوم 
، پرستيد بيزاريم ما از شما و آنچه غير از خدا مي

ما نسبت بـه شـما كـافريم، و ميـان مـا و شـما       
عداوت و دشمني هميشگي آشكار شده اسـت،  

: گفـت ) آزر(جز آن سخن ابراهيم كه به پدرش 
كـنم، و در عـين    كه براي تو آمرزش طلـب مـي  

حال در برابر خداونـد بـراي تـو مالـك چيـزي      
كـرديم، و بـه   ما بر تو توكـل  ! نيستم، پروردگارا

فرجامهـا بـه سـوي     ةسوي تـو بازگشـتيم، همـ   
  .توست

گمراهي كافران قرار مده،  را مايةما !  پروردگارا ´
ــا ســر زد ( پروردگــارا ــا را ) اگــر لغزشــي از م م

  .ببخش، چرا كه تو عزيز و حكيمي
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 در زنـدگي آنهـا اسـوة   ) مسـلمانان (ما براي ش ¼
بود، براي كساني كه ) و سرمشق نيكوئي(حسنه 

و هـركس  اميد بـه خـدا و روز قيامـت دارنـد،     
زيرا ) ستبه خويشتن ضرر زده ا(سرپيچي كند 

  .ستايش است نياز و شايستة خداوند بي

Ì   اميد است خدا ميان شما و كساني از مشـركين
پيونـد  ) از راه اسـالم (كه با شما دشمني كردنـد  

ــت و    ــد تواناس ــد، و خداون ــرار كن ــت برق محب
  .آمرزنده و مهربان است

Ò  يـت عـدالت   خدا شما را از نيكي كـردن و رعا
نسبت به كساني كه با شما در امـر ديـن پيكـار    
ــرون   ــان بي ــه و ديارت ــد و شــما را از خان نكردن

ــي  ــي نم ــد نه ــد    نراندن ــه خداون ــرا ك ــد، چ كن
  .يشگان را دوست داردپ عدالت

G     تنها شما را از دوستي و رابطه بـا كسـاني نهـي
كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شـما   مي

تان بيرون راندند، يا به بيرون رانـدن  هاي را از خانه
دوسـتي   ا كمك كردند و هركس با آنان رابطةشم

  .داشته باشد ظالم و ستمگر است

N هنگـامي كـه زنـان    ! ايد اي كساني كه ايمان آورده
از (با ايمان به عنوان هجرت نزد شما آينـد، آنهـا را   

آزمايش كنيد، خداوند بـه   آنها را )خود نرانيد، بلكه
ان آگاهتر است، هرگاه آنها را مـؤمن يافتيـد،   ايمانش

آنها را به سوي كفّار باز نگردانيد، نه آنهـا بـر كّفـار    
حاللند، و نـه كّفـار بـراي آنهـا حـالل، و آنچـه را       

انـد   پرداخته) براي ازدواج با اين زنان(همسران آنها 

به آنان بپردازيد، و گناهي بر شما نيست كه با آنهـا  
مهرشـان را بـه آنـان بدهيـد، و     ازدواج كنيد هرگاه 

هرگز زنان كافر را در همسري خـود نگـه نداريـد،    
ايـد مطالبـه كنيـد،     حق داريد مهري را كه پرداختـه 
زنانشان را كـه از  (همانگونه كه آنها حق دارند مهر 

از شما مطالبه كننـد، ايـن حكـم    ) اند آنان جدا شده
كنـد و   خداوند است كه در ميـان شـما حكـم مـي    

  .انا و حكيم استخداوند د

V   و اگر بعضي از همسران شما از دستتان برونـد
و شـما در  ) اسالم را رها كرده به كفّار پيوستند(

جنگي بر آنها پيروز شديد و غنائمي بـه دسـت   
انـد   گرفتيـد، بـه كسـاني كـه همسرانشـان رفتـه      
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) از غنــائم(انــد  هماننــد مهــري را كــه پرداختــه
ه همه بـه او  خداوندي ك) مخالفت(بدهيد، و از 

  .ايمان داريد بپرهيزيد

هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند و ! اي پيامبر [
با تو بيعت كنند كه چيزي را شريك خـدا قـرار   
ندهنــد، دزدي و زنــا نكننــد، فرزنــدان خــود را 
نكشند، تهمت و افترائي پيش دست و پاي خود 

اي مخالفـت و   نياورند، و در هيچ كـار شايسـته  
نكنند، با آنها بيعت كن و براي آنهـا  نافرماني تو 

از درگاه خداوند آمـرزش بطلـب كـه خداونـد     
  .آمرزنده و مهربان است

d�  بـا قـومي كـه    ! ايـد  اي كساني كه ايمـان آورده
خداوند آنان را مورد غضب قـرار داده دوسـتي   

چنان آخرت مأيوسند ) نجات در(نكنيد، آنان از 
 .اند يد شدهام نا )گانمرد(اهل قبور كه كافران از 

  

|¼� �
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين اسـت، همـه    ¡

ناپذير و حكيم  گويند، او شكست تسبيح خدا مي
  .است

سـخني  چـرا  ! ايـد  اي كساني كـه ايمـان آورده   ¤
  كنيد؟ عمل نمي بدان گوئيد كه مي

نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سـخني    ©
  .كنيد عمل نميبه آن بگوئيد كه 

دارد كه در راه او  ني را دوست ميخداوند كسا ¯
يكپارچه و در خـط و صـف واحـدي    متحد و ي
  .اند گوئي بنائي آهنين ,كنند پيكار مي

به ياد آوريد هنگامي را كه موسـى بـه قـومش     ´
يد با ايـن  ده مرا آزار ميچرا ! اي قوم من: گفت

خـدا بـه سـوي شـما      دانيد مـن فرسـتادة   كه مي
حـرف شـدند   هستم؟ هنگامي كه آنها از حـق من 

خداوند قلوبشـان را منحـرف سـاخت، و خـدا     
  �.كند فاسقان را هدايت نمي

هنگامي را كه عيسـى بـن مـريم    ) به ياد آوريد(و  ¼
خـدا بـه سـوي     ةمن فرستاد! اسرائيل اي بني: گفت

 ةشما هستم، اين در حالي است كه تصـديق كننـد  
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) تــورات(كتــابي كــه قبــل از مــن فرســتاده شــده 
دهنده به رسولي كه بعد از مـن  باشم، و بشارت  مي
) احمد(آيد و نام او احمد است، هنگامي كه او  مي

با معجزات و دالئـل روشـن بـه سـراغ آنـان آمـد       
  .اين سحري است آشكار: گفتند
Ì       چه كسي ظالمتر اسـت از آن كـس كـه بـر خـدا

شـود،   دروغ بسته در حالي كه دعوت به اسالم مي
  .كند ميو خداوند گروه ستمكاران را هدايت ن

Ò خواهند نور خدا را با دهان خود خـاموش   آنان مي
كنـد   سازند، ولـي خداونـد نـور خـود را كامـل مـي      

  .ند كافران خوش نداشته باشندچهر
G    او كسي است كه رسول خود را بـا هـدايت و

اديـان غالـب    ةدين حق فرستاد، تا او را بر همـ 
  .سازد هرچند مشركان كراهت داشته باشند

N آيـا شـما را بـه    ! ايد ه ايمان آوردهاي كساني ك
تجـارتي راهنمـائي كــنم كـه شـما را از عــذاب     

 بخشد؟ دردناك رهائي مي

V   ــه خــدا و رســولش ايمــان و آن ايــن كــه ب
بياوريد، و با امـوال و جانهايتـان در راه خـدا    

بهتـر  ) از هر چيـز (جهاد كنيد، اين براي شما 
  .است اگر بدانيد

را در باغهـائي   بخشد و شما گناهانتان را مي [
كنـد كـه نهرهـا از زيـر      از بهشت داخـل مـي  

خوش  درختانش جاري است و در مسكنهاي
دهـد، و   در بهشت جاويدان جاي مـي و نيكو 

  .اين پيروزي عظيم است

d��  ديگري كه آن را دوست داريـد بـه   ) نعمت(و

بخشد، و آن ياري خداونـد، و پيـروزي    شما مي
  .هنزديك است، و مؤمنان را بشارت د

kياوران خدا باشـيد،  ! ايد اي كساني كه ايمان آورده��
: همانگونه كه عيسى بن مريم بـه حواريـون گفـت   
و چــه كســاني در راه خــدا يــاوران مــن هســتند؟ 

مـا  : گفتنـد ) اردر پاسخ با نهايـت افتخـ  (حواريون 
يــاوران خــدائيم، در ايــن هنگــام گروهــي از     

) سـتند و به حواريون پيو(اسرائيل ايمان آوردند  بني
و گروهي كافر شدند، ما كساني را كه ايمان آورده 
بودند در برابر دشمنانشان تأييد كرديم، و سرانجام 

 .بر آنان پيروز شدند
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ــت    ¡ ــين اس ــه در زم ــمانها و آنچ ــه در آس آنچ

گوينـد، خداونـدي كـه     همواره تسبيح خدا مـي 
مالك و حاكم اسـت، و از هـر عيـب و نقصـي     

  .يم استمبرّاست، و عزيز و حك

او كســي اســت كــه در ميــان جمعيــت درس  ¤
نخوانــده رســولي از خودشــان برانگيخــت كــه 

كند،  خواند، آنها را تزكيه مي آياتش را بر آنها مي
آمـوزد،   و حكمـت مـي  ) قـرآن (و به آنها كتاب 

  �.هرچند پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند

كـه  ) از مؤمنان(و رسول است برگروه ديگري  ©
اند، و او عزيز و حكيم  آنها ملحق نشدههنوز به 

  .است

و (اين فضل خداست كه به هركس بخواهـد    ¯
بخشـد، و خداونـد صـاحب     مـي ) شايسته بداند

  .فضل عظيم است

كساني كه مكلف به تورات شدند ولي حق آن  ´
را ادا نكردند مانند االغـي هسـتند كـه كتابهـائي     

كنند، گروهي كه آيـات خـدا را انكـار     حمل مي
ردند مثال بدي دارند، و خداوند قـوم سـتمگر   ك

  .كند را هدايت نمي

) فقـط (كنيد كه  اگر گمان مي! اي يهوديان: بگو ¼
پـس آرزوي  شما دوستان خدائيد نه ساير مردم، 

  .گوئيد مرگ كنيد اگر راست مي

Ì كنند به خاطر  ولي آنان هرگز تمناي مرگ نمي
ان اند، خداونـد ظالمـ   اعمالي كه از پيش فرستاده

  .شناسد را به خوبي مي

Ò كنيد سرانجام  اين مرگي كه از آن فرار مي: بگو
با شما مالقات خواهـد كـرد، سـپس بـه سـوي      
كسي كه داناي پنهان و آشكار است بازگردانـده  

داديـد   شويد آنگاه شما را از آنچه انجـام مـي   مي
  �.دهد خبر مي

G   هنگـامي كـه   ! ايـد  اي كساني كـه ايمـان آورده
شود به سوي  روز جمعه اذان گفته ميبراي نماز 
بشـتابيد و خريـد و   ) خطبـه و نمـاز  (ذكر خـدا  
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فروش را رها كنيد، اين براي شـما بهتـر اسـت    
  .دانستيد اگر مي

N  و هنگــامي كــه نمــاز پايــان گرفــت در زمــين
پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيـد و خـدا را   

  .بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد

V ا تجارت يا سرگرمي و لهوي را هنگامي كه آنه
رونـد،   شوند و به سوي آن مـي  ببينند پراكنده مي
نماز جمعـه   ةدر حالي كه خطب(و تو را ايستاده 

آنچه : كنند، بگو به حال خود رها مي) خواني مي
نزد خداست بهتـر از لهـو و تجـارت اسـت، و     

 .دهندگان است خداوند بهترين روزي

|¾� �
گوينـد، مـا    و آيند مـي هنگامي كه منافقان نزد ت ¡

دهيم كـه حتمـاً تـو رسـول خـدائي،       شهادت مي
او هسـتي، ولـي    ةداند كه تو فرسـتاد  خداوند مي

دهـد كـه منافقـان دروغگـو      خداوند شهادت مي
  .هستند

اند، تـا مـردم    آنها سوگندهايشان را سپر ساخته ¤
را از راه خدا باز دارند، آنها كارهاي بسيار بـدي  

  .دهند انجام مي

ن به خاطر آن است كه آنهـا نخسـت ايمـان    اي ©
آوردند، سپس كافر شدند، ولذا بـر دلهـاي آنهـا    

 �.كنند مهر نهاده شده و حقيقت را درك نمي

آنـان   بيني جسم و قيافـة  ي كه آنها را ميهنگام ¯
بـرد، و اگـر سـخن     تو را در شـگفتي فـرو مـي   

وئي گـ دهي،  بگويند به سخنانشان گوش فرا مي
تكيه داده  )به ديوار(تند كه چوبهاي خشكي هس

اند، هر فريادي از هر جـا بلنـد شـود آن را     شده
پندارند، اينها دشمنان واقعي تـو   بر ضد خود مي

هستند، پس از آنها برحذر باش، خداوند آنها را 
  .شوند بكشد، چگونه از حق منحرف مي

بيائيد تا رسـول  : هنگامي كه به آنها گفته شود ´
ر كنـد، سـرهاي خـود را    خدا براي شما استغفا

دهند  تكان مي) از روي استهزاء و كبر و غرور(
سخنان تو اعراض كرده  بيني كه از و آنها را مي

  .زندرو و تكبر مي
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كند كه، خواه اسـتغفار كنـي    براي آنها تفاوت نمي ¼
بخشــد،   يــا نكنــي، هرگــز خداونــد آنــان را نمــي

  .كند خداوند قوم فاسق را هدايت نمي

Ì به افرادي كـه  : گويند ني هستند كه ميآنها كسا
نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيـد تـا پراكنـده    
شوند، خزائن آسـمانها و زمـين از آنِ خداسـت    

  .فهمند ولي منافقان نمي

Ò اگر به مدينه بازگرديم، عزيـزان  : گويند آنها مي
كنند، عزّت مخصوص خـدا   ذليالن را بيرون مي

ــي من   ــت ول ــان اس ــول او و مؤمن ــان و رس افق
  .دانند نمي

G امــوال و ! ايــد كــه ايمــان آورده  اي كســاني
  .فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند

N ايـم انفـاق كنيـد     و از آنچه به شما روزي داده
رسـد و   پيش از آنكه مـرگ يكـي از شـما فـرا    

مرا مـدت كمـي   ) مرگ( اچر! پروردگارا: بگويد
دهـم  صـدقه  ) در راه خدا(به تأخير نينداختي تا 

  و از صالحان باشم؟

V  كسي را هنگـامي كـه   ) مرگ(و خداوند هرگز
زد، و خداونـد  ااند رسد، به تأخير نمي اجلش فرا

 .دهيد آگاه است به آنچه انجام مي
  
  

|¿� �
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است براي خـدا   ¡

گويند، مالكيت و حكومـت از آن اوسـت،    تسبيح مي
  .و او بر همه چيز تواناست

او كسي است كـه شـما را آفريـد، گروهـي از      ¤
شما كافريد و گروهي مؤمن، و خداوند نسـبت  

  .دهيد بيناست به آنچه انجام مي

در (آسمانها و زمين را به حق آفريد، و شـما را   ©
ذير، پـ تصوير كرد، تصويري زيبا و دل) عالم جنين
  �.به سوي اوست) بازگشت همه(سرانجام 

داند، و از  زمين است ميآنچه را در آسمانها و  ¯
كنيـد بـاخبر اسـت، و     آنچه پنهان يـا آشـكار مـي   

  .هاست، آگاه است خداوند از آنچه در درون سينه
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كه پيش از اين كـافر شـدند بـه     آيا خبر كساني ´
آنهــا طعــم كيفــر ) آري(شــما نرســيده اســت؟ 

در آخـرت  (گناهان بزرگ خـود را چشـيدند و   
  .عذاب دردناكي براي آنهاست) نيز
) پيوسـته (اين به خاطر آن بود كه رسوالن آنها  ¼

آمدند ولي آنهـا   با دالئل روشن به سراغشان مي
مثل (آيا بشرهايي : گفتند) از روي كبر و غرور(
مگـر چنـين   (خواهند ما را هدايت كنند؟  مي) ما

پـس كـافر شـدند و روي     )چيزي ممكن است؟
از ايمـان و  (برگرداندند، در حالي كـه خداونـد   

 ةنياز و شايسـت  نياز بود، خداوند بي بي) نطاعتشا
  .ستايش است

Ì�   كافران پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهنـد
شـما   ةآري به پروردگارم سوگند همـ : شد، بگو

برانگيخته خواهيد شد، سپس آنچـه  ) در قيامت(
شـود، و   كرديد به شما خبر داده مـي  را عمل مي

  .اين براي خداوند آسان است
Òايـم   سول او و نوري كه نـازل كـرده  به خدا و ر

دهيـد   ايمان بياوريد، خداوند به آنچه انجام مـي 
  �.آگاه است
G  در زماني ) بعث و نشور و حساب و جزا(اين

شـما را در آن روزِ اجتمـاع    ةخواهد بود كه هم
كند، آن روز، روزِ تغابن اسـت، و   گردآوري مي

هركس به خدا ايمان بياورد و عمل صالح انجام 
بخشد، و او را در باغهائي  هد، گناهان او را ميد

از بهشت كـه نهرهـا از زيـر درختـانش جـاري      

ماننـد و   كند، جاودانـه در آن مـي   است وارد مي
  .اين پيروزي بزرگي است

N    اما كساني كه كافر شدند، و آيات مـا را تكـذيب
ماننـد،   كردند اصحاب دوزخند، جاودانه در آن مي

  .جام بدي استسران) سرانجام آنها(و 
V  دهـد مگـر بـه اذن     هيچ مصيبتي رخ نمـي

خدا، و هركس بـه خـدا ايمـان آورد، خـدا     
كند، و خداوند بـه هـر    قلبش را هدايت مي

  .چيز داناست
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و اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد پيـامبر را،   [
و اطاعـت نكنيـد، او   (ردان شويد گ اگر شما روي

مـا جـز    رسول) هرگز مأمور به اجبار شما نيست
  .اي ندارد  ابالغ آشكار وظيفه

d  هيچ معبودي بحق ) است كه كسي(خداوند
مؤمنان بايد فقط بـر او توكـل   . جز او نيست

 �.كنند

k  ــان آورده ــه ايم ــاني ك ــد اي كس ــي از ! اي بعض
همسران و فرزندانتان دشـمنان شـما هسـتند، از    
آنها برحذر باشـيد، و اگـر عفـو كنيـد و چشـم      

داوند شما را مشمول عفو خ(بپوشيد و ببخشيد 

چــرا كـه خداونــد  ) دهـد  و رحمـتش قـرار مــي  
  .بخشنده و مهربان است

o  آزمـايش شـما    ةاموال و فرزندانتان فقط وسـيل
از آنِ (هستند، اجر و پاداش عظيم نزد خداونـد  

  .خواهد بود) شما

u توانيد تقواي الهـي پيشـه كنيـد و     پس تا مي
د كه گوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق كني

براي شما بهتر است، و كساني كه از بخـل و  
  .حرص خويشتن مصون بمانند رستگارانند

، )يعنــى بنــدگان محتــاج خــدا( اگــر بــه خــدا `
الحسنه دهيد، آن را بـراي شـما مضـاعف     قرض
ــي ــي  م ــازد، و شــما را م ــد  س بخشــد، و خداون

  .و بردبار است ) قدرشناس( شكركننده

g   او عزيـز و   او داناي پنهان و آشـكار اسـت، و
 .حكيم است

  
  
  

|À� �
هـر زمـان خواسـتيد زنـان را طـالق      ! اي پيامبر ¡

ــد، و   دهيــد در زمــان عــده آنهــا را طــالق گويي
ــد، و از خــدائي كــه   حســاب عــده را نگــه داري
پروردگار شماست بپرهيزيد، نـه شـما آنهـا را از    

در دوران (هايشان بيـرون كنيـد، و نـه آنهـا      خانه
اينكه كار زشت آشـكاري  بيرون روند، مگر ) عده
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انجام دهند، اينها حدود و مرزهاي الهي اسـت، و  
هركس از حدود الهي تجاوز كنـد بـه خويشـتن    

داني شايد خداوند بعد از اين،  ستم كرده، تو نمي
  .فراهم كند) اصالحي ةو وسيل(وضع تازه 

ـ      ¤ طـرز  ه و چون عده آنهـا سـر آمـد، آنهـا را ب
ـ  شايسته اي از  ز شايسـته طـر ه اي نگه داريد، يا ب

هنگـام طـالق و جـدائي و    (آنان جدا شويد، و 
ــين رجــوع از طــالق ــادل از ) همچن ــرد ع دو م

خودتان را گواه گيريد، و شهادت را براي خـدا  
برپا داريد، اين چيزي است كه مؤمنان به خدا و 

شوند، و هركس  روز قيامت به آن اندرز داده مي
بـراي   از خدا بپرهيزد و ترك گناه كند، خداونـد 

  �.دهد او راه نجاتي قرار مي
دهد، و  و او را از جائي كه گمان ندارد روزي مي ©

و كار خود را بـه او  (هركس بر خداوند توكل كند 
كنـد، خداونـد    كفايت امرش را مـي ) واگذارد خدا

رساند؛ و خدا بـراي هـر    فرمان خود را به انجام مي
  .اي قرار داده است چيزي اندازه

آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند اگـر   و از زنانتان ¯
شك كنيد عده آنـان  ) از نظر بارداري(در وضع آنها 

سه ماه است، و همچنـين آنهـا كـه عـادت ماهانـه      
اند، و عده زنان باردار اين است كه بـار خـود    نديده

، و هـركس  )وضع حمل كننـد ( را بر زمين بگذارند
سـان  تقواي الهي پيشه كند خداونـد كـار را بـر او آ   

  .سازد مي

اين فرمان خداست كـه بـر شـما نـازل كـرده       ´
و از (است، و هركس تقـواي الهـي پيشـه كنـد     

خداوند گناهـانش را  ) مخالفت فرمان او بپرهيزد
  .دارد بخشد، و پاداش او را بزرگ مي مي
آنها را هر جا خودتان سكونت داريد و در  ¼

توانائي شماست سكونت دهيد، به آنها زيان 
تا كار را بر آنان تنگ كنيـد، و اگـر    نرسانيد

آنها را بپردازيـد تـا وضـع     ةباردار باشند نفق
شـير  ) فرزند را(حمل كنند، و اگر براي شما 

 ةدربـار (دهند، پـاداش آنهـا را بپردازيـد،     مي
ميــان خــود بــه نيكــي ) سرنوشــت فرزنــدان

، و اگـر هركـدام بـر    مشورت و سازش كنيد
سـيديد  ديگري سخت گرفتيد و به توافـق نر 

زن ديگــري شــيردادن آن بچــه را بــر عهــده 
  ).تا كشمكشها ادامه نيابد(گيرد  مي
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Ì       آنان كـه امكانـات وسـيعي دارنـد، از امكانـات
وسيع خود انفاق كنند، و آنهـا كـه تنگدسـتند، از    
آنچه كه خدا به آنها داده انفـاق نماينـد، خداونـد    
هيچ كس را جز به مقدار توانايي كـه بـه او داده،   

ــف نمــيتكل ــد از   ي ــه زودي بع ــد ب ــد، خداون كن
  .دهد سختيها، آساني قرار مي

Ò    چه بسيار شهر و آباديها كه اهـل آن از فرمـان
ي كردند، و ما بـه  چپروردگار و رسوالنش سرپي

ــه حسابشــان رســيديم و  ــان را شــدت ب ــه  آن ب
  .نظيري گرفتار ساختيم مجازات كم

G    آنها آثار سوء كار خود را چشـيدند، و عاقبـت
  .ارشان خسران بودك

N   ،خداوند عذاب سختي براي آنها آماده سـاخته
خــدا بپرهيزيــد، اي ) مخالفــت فرمــان(پــس از 

ايد، خداونـد چيـزي    خردمنداني كه ايمان آورده
 �.تذكر است بر شما نازل كرده است ةكه ماي
V     رسولي به سوي شما فرستاده كـه آيـات روشـن

ا كه ايمان كند تا كساني ر خدا را بر شما تالوت مي
هـا   اند از تاريكي آورده و كارهاي شايسته انجام داده

به سوي نور، خارج سازد، و هركس به خدا ايمـان  
و ايــن راه را (آورده و اعمــال صــالح انجــام دهــد 

او را در باغهـايي از بهشـت   ) تداوم بخشد خداوند
نهرهـا جـاري   ) درختانش(سازد كه از زير  وارد مي

ماننـد، و خداونـد روزي    است، جاودانه در آن مـي 
  .نيكوئي براي او قرار داده است

خداوند همان كسي است كه هفـت آسـمان را    [
آفريد، و از زمين نيز همانند آنها را، فرمان او در 

آيد، تا بدانيد خداونـد   ميان آنها پيوسته فرود مي
بر هر چيز تواناست، و اين كه علم خداونـد بـه   

 .همه چيز احاطه دارد
  

|Á� �
چرا چيزي را كه خدا بر تـو حـالل   ! يامبرپ اي ¡

كرده به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود 
  .كني؟ و خداوند آمرزنده و رحيم است حرام مي

در ايـن  (خداوند راه گشودن سـوگندهايتان را   ¤
روشـن سـاخته اسـت، و خداونـد     ) گونه موارد

شماسـت، و او دانـا و    )پرست و يارسر( موالي
  .حكيم است
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يكـي از   ,ر بياوريد هنگامي را كـه پيـامبر  به خاط ©
رازهاي خود را به بعضي از همسرانش گفت، ولـي  
هنگامي كه وي آن را افشا كرد و خداوند پيـامبرش  
ــراي او   ــاه ســاخت، قســمتي از آن را ب را از آن آگ
بازگو كـرد و از قسـمت ديگـر خـودداري نمـود،      
: هنگامي كه پيامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت

: كسي تـو را از ايـن راز آگـاه سـاخت، گفـت     چه 
  .خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت

اگــر بــه درگــاه ] شــما اى دو همســر پيــامبر[  ¯
خداوند توبه كنيد، بى گمـان دلهايتـان بـه حـقّ     

، و اگر با هم عليه رسـول اهللا  گرايش يافته است
متفق شويد، در حقيقت خدا ياور اوسـت،   ص

نان صالح، و فرشـتگان  و همچنين جبرئيل و مؤم
  .بعد از آنان پشتيبان او هستند

ــد   ´ ــد اســت اگــر او شــما را طــالق گوي امي
پروردگارش به جاي شما همسراني بهتر بـراي  
ــؤمن،     ــلمان، م ــراني مس ــد، همس ــرار ده او ق

كننـده، زنـاني    كار، عابد، هجـرت  متواضع، توبه
 .غير باكره و باكره

 ةخـانواد  خـود و ! ايد اى كساني كه ايمان آورده ¼
ــانها و     ــزم آن انس ــه هي ــي ك ــويش را از آتش خ

نگه داريد، فرشتگاني بر آن آتش  دور سنگهاست
گمارده شده، كـه خشـن و سـختگيرند و هرگـز     

كننـد، و آنچـه فرمـان     فرمان خدا را مخالفت نمي
  .كنند اجرا مي) بطور كامل(اند  داده شده

Ì امروز عـذرخواهي  ! ايد اي كساني كه كافر شده
ــد ــان جــزا داده  نكني ــه اعمالت ، چــرا كــه تنهــا ب

  .شويد مي

Ò بـه سـوي خـدا    ! ايد اي كساني كه ايمان آورده
بـا ايـن   (اي خالص، اميـد اسـت    توبه كنيد، توبه

پروردگارتان گناهانتان را ببخشد، و شما را ) كار
در باغهائي از بهشت كه نهرها از زير درختـانش  

در روزي ) ايــن كــار(جــاري اســت وارد كنــد، 
اهد بود كه خداوند پيامبر و كساني را كـه بـا   خو

كنـد، ايـن در حـالي     او ايمان آوردند خوار نمي
ي آنها از پيشاپيش و از سوي است كه نور حقيق
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ــ ــي  راستش ــت، و م ــت اس ــد ان در حرك : گوين
 اينور ما را كامل كن، و ما را ببخش!  پروردگارا

  �.كه تو بر هر چيز توانايي

��������������G با كفّار و منافقين پيكار كـن و بـر   ! راي پيامب
آنان سـخت بگيـر، جايگاهشـان جهـنم اسـت و      

  .بدفرجامي است

��������������N  انـد بـه    خداوند براي كساني كه كافر شـده
همسر نوح و همسر لوط مَثـل زده اسـت، آن   
دو تحت سرپرستي دو بنده از بنـدگان صـالح   
ما بودند، ولي بـه آن دو خيانـت كردنـد، امـا     

سـودي بـه حالشـان    ) پيامبر(رتباط با اين دو ا

نداشت، و به آنها گفتـه  ) در برابر عذاب الهي(
وارد آتش شويد همراه كسـاني كـه وارد   : شد
  .شوند مي

V    َثـلو خداوند براي مؤمنان به همسر فرعـون م
! پروردگـارا : زده است در آن هنگـام كـه گفـت   

اي براي من نزد خودت در بهشت بساز، و  خانه
از فرعون و كار او نجات ده، و مرا از گـروه   مرا

  .ستمگران رهايي بخش

و مريم دختر عمران كه دامان خـود را پـاك    �[
نگه داشت، و ما از روح خود در آن دميـديم،  
او سخنان پروردگـار و كتابهـايش را تصـديق    

  .كرد، و از مطيعان فرمان خدا بود
 

|Â� �
گ خداوند بسيار و انعام وى بزربركت خير و  ¡

و او از صــفات مخلوقــان برتــر و واال و (اســت 
ــى  ــته م ــد خجس ــت    )باش ــه حكوم ــي ك و كس

جهان هستي به دست اوست، و او بر فرمانروايى 
كه اضـافه   نتيجه ميگيريماين ( .هر چيز تواناست

در اينجا از صفات ذاتى خداوند سبحان  »دست«
  )است
آن كسي كه مرگ و حيات را آفريـد تـا شـما را     ¤

كنيـد و او   ه كداميك از شما بهتر عمل ميبيازمايد ك
  .ناپذير و بخشنده است شكست
همان كسي كه هفت آسمان را بر فراز يكديگر  ©

هيچ تضـاد و  در آفرينش خداوند رحمان  .آفريد
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بـار ديگـر نگـاه كـن، آيـا هـيچ       ! عيبي نمي بيني

  !كنى؟ شكاف و خللى مشاهده مى
بــار ديگــر بــه عــالم هســتي بنگــر، ســرانجام   ¯

گردد در حـالي كـه    مانت به سوي تو باز ميچش
  .خسته و ناتوان شده

ما آسمان پايين را با چراغهاي فروزاني زينـت   ´
ــراي ) شــهابها(بخشــيديم، و آنهــا  را تيرهــائي ب

    آتـش (شياطين قرار داديم، و براي آنـان عـذاب   
  .فراهم ساختيم )فروزان
براي كساني كه به پروردگارشـان كـافر شـدند     ¼

  .نم است و بدفرجامي استعذاب جه
Ì  در آن افكنده شوند صـداي  ) كفّار(هنگامي كه

شنوند و اين در حالي است  وحشتناكي از آن مي
  �.جوشد كه پيوسته مي

Ò  غضب پاره پاره شود، هر نزديك است از شدت
شوند نگهبانان  مي زمان كه گروهي در آن افكنده

پرســند مگــر  از آنهــا مــي) از روي تــوبيخ(دوزخ 
  الهي به سراغ شما نيامد؟ ةدهند مبي
G دهنده به سراغ ما آمد، ولـي   آري بيم: گويند مي

خداونـد هرگـز   : ما او را تكـذيب كـرديم و گفتـيم   
  .هستيد بزرگيچيزي نازل نكرده، شما در گمراهي 

N اگر ما گوش شنوا داشتيم، و يا : گويند و مي
  .كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم تعقل مي
V  ــه گ ــس ب ــد پ ــراف كنن ــان اعت ــر . ناهانش ب

  .دوزخيان نفرين باد
ــان    [ ــان در نه ــه از پروردگارش ــاني ك كس
ترسند، مسـلّماً آمـرزش و پـاداش بزرگـي      مي

  .دارند

d     تفـاوتي  (گفتار خود را پنهان كنيـد يـا آشـكار
  �.هاست آگاه است او به آنچه در سينه) كند نمي
k     آيا آن كسي كه موجـودات را آفريـده از حـال

) از اسرار دقيق(آگاه نيست؟ در حالي كه او آنها 
  .باخبر و آگاه است

o   ،او كسي است كه زمين را براي شما رام كـرد
ــد  ــار آن راه رويـ ــه و كنـ ، و از پـــس در گوشـ

بازگشت ) بدانيد(هاي پروردگار بخوريد و روزي
  .و اجتماع همه به سوي اوست

u   آسـمان اسـت در امـان     درآيا خود را از كسي كـه
د كه دستور دهد زمين بشـكافد و شـما را در   داني مي

  خود فرو برد، و دائماً به لرزش خود ادامه دهد؟
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در امان  كسي كه در آسمان استآيا خود را از  `
دانيد كـه تنـدبادي پـر از سـنگريزه بـر شـما        مي

فرستد، و به زودي خواهيد دانسـت تهديـدهاي   
  .من چگونه است

g      ت الهـي را يـا آ(كساني كـه پـيش از آنـان بودنـد (
  !مجازات من چگونه بود؟) ببين(تكذيب كردند، اما 

q        آيا به پرندگاني كـه بـاالي سرشـان اسـت و گـاه
كننـد نگـاه    بالهاي خود را گسترده و گـاه جمـع مـي   

جز خداوند رحمان كسي آنهـا را بـر فـراز    ! نكردند؟
  .او به هر چيز بيناست زيرا كهدارد،  آسمان نگه نمي

w  تواند شـما   لشكر شماست ميآيا اين كسي كه
را در برابر خداونـد رحمـان يـاري دهـد، ولـي      

  .كافران تنها گرفتار فريبند

دهـد اگـر    يا آن كـس كـه شـما را روزي مـي     |
تواند نياز شـما   چه كسي مي(روزيش را باز دارد 

بلكه آنها در سركشـي و فـرار از    )را تأمين كند؟
  .ورزند لجاجت مي ,حقيقت
كنـد، بـه    افتـاده حركـت مـي    آيا كسي كه به رو ¡

هدايت نزديكتر است، يا كسي كـه راسـت قامـت    
  .رود دارد، و پيش مي در صراط مستقيم گام برمي

او كسي است كه شما را آفريد، و بـراي  :  بگو ¤
شما گوش و چشم و قلـب قـرار داد، امـا كمتـر     

  .كنيد سپاسگذاري مي
او كسي است كه شما را در زمين آفريـد  :  بگو ®

  .شويد سوي او محشور ميو به 
º  اگـر راسـت   : گوينـد  مي) از روي استهزاء(آنها

  !قيامت چه زماني است؟ ةگوئيد اين وعد مي
علم آن تنها نزد خداسـت، و مـن   : به آنها بگو ¿

  .آشكاري هستم ةدهند تنها بيم
Ã را از نزديــك ) الهــي ةوعــد(كــه آن   هنگــامي

 گـردد،  بينند، صورت كافران زشت و سياه مي مي
اين همان چيزي است كه : شود و به آنها گفته مي

  .تقاضاي آن را داشتيد
É به من خبر دهيد اگر خداوند مرا و تمـام  : بگو

كساني كه با من هستند، هـالك كنـد، يـا مـورد     
ترحم قرار دهد چـه كسـي كـافران را از عـذاب     

  ؟!دهد دردناك پناه مي
Íمـان  او خداوند رحمان است، ما به او اي: به آنها بگو

دانيـد   ايم، و بـه زودي مـي   آورده، و بر او توكل كرده
  .چه كسي در گمراهي آشكار است

Ð�  بـه مـن خبـر دهيـد اگـر آبهـاي       : به آنها بگـو
شـما در زمـين فـرو رود چـه كسـي      ) سرزمين(
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تواند آب جـاري و گـوارا در دسـترس شـما      مي

  !قرار دهد؟
  
  

|Ã� �
مراد آن  وخدا بهاست  هف مقطعوحراز (: ونن ¡
  .نويسند ، سوگند به قلم و آنچه مي)باشد نا ميدا
  .نعمت پروردگارت تو ديوانه نيستي) بركت(به  ¤
  .و براي تو پاداشي عظيم و هميشگي است ©
  �.اي داري و تو اخالق عظيم و برجسته  ¯
  .بينند بيني و آنان نيز مي به زودي تو مي ´
  .اند كه كداميك از شما ديوانه ¼
Ì داند چه كسي  ز هر كس ميپروردگارت بهتر ا

از راه او گمراه شده و او هدايت يافتگـان را نيـز   
  .شناسد بهتر مي
Ò كنندگان اطاعت مكن از تكذيب.  
G  تـوأم بـا انحـراف از    ( آنها دوست دارند نـرمش 

  �.ندنرمش نشان ده) هم(نشان دهي تا آنها  )حق
N  كنـد و   و از هر كسي كه بسيار سوگند ياد مـي

  .مكن پست است اطاعت
V   ينـي  چ كسي كه بسيار عيبجوست و بـه سـخن

  .كند آمد و شد مي
ر بسيار مـانع كـار خيـر و تجـاوزگ    ) كسي كه( [
  .ناهكار استگ
d  نسب استاصل و توز و بى كينهعالوه بر اينها .  
k ه خاطر اين كـه صـاحب مـال و فرزنـد    مبادا ب 

  ).از او پيروي كني(فراوان است 
o  ــر او خ ــا ب ــات م ــه آي ــامي ك ــده هنگ وان

هاي خرافـي    اينها افسانه: گويد شود مي مي
  .پيشينيان است

u نهيم ما به زودي بر بيني او عالمت و داغ ننگ مي.  
را آزمـوديم همانگونـه كـه    ) كفار مكه(ما آنها  `

صــاحبان بــاغ را آزمــايش كــرديم، هنگــامي كــه 
هـاي بـاغ را صـبحگاهان     ميوه: سوگند ياد كردند

  .چينندب) دور از چشم مستمندان(
gو هيچ از آن استثنا نكنند.  
q  بـاغ آنهـا   ) تمـام (بر ) شب هنگام(اما عذابي فراگير

  .فرود آمد در حالي كه همه در خواب بودند
w آن باغ سرسبز همچون شب سياه و ظلماني شد.  
  .اهان يكديگر را صدا زدندگ ، صبح)باغبانان( |
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كه به سوي كشتزار و باغ خود حركـت كنيـد،    ¡
  .ها را داريد چيدن ميوه اگر قصد
  :گفتند پس به راه افتادند و آهسته به هم مى¤
مواظب باشيد امروز حتى يـك فقيـر بـر شـما      ®

  .نشودوارد 
º       و صبحگاهان در حـالى كـه خـود را بـر منـع
  .ديدند، رفتند توانا مى]  بينوايان[
را قطعاً مـا راه  «: را ديدند، گفتند]  باغ[و چون  ¿

  . »ايم گم كرده
Ã محروميم )از خير آن باغ( بلكه ما.�  
É آيا بـه  : يكي از آنها كه از همه عاقلتر بود گفت

  !گوييد شما نگفتم چرا تسبيح خدا نمي
Í از هرگونه ظلم (منزه است پروردگار ما : گفتند

  .مسّلماً ما ظالم بوديم) و ستم

Ð سپس رو به يكديگر كرده، به مالمت هم پرداختند.  
Ô كه طغيانگر بوديم واي بر ما: گفتند.  
Ü   مـا   بـه بـاغ  اميدواريم پروردگارمان بهتـر از آن

عالقـه   روردگارمان راغب وپبدهد، چرا كه ما به 
  .گرديم به آستان عفوش باز مىمنديم، و 
ã و عـذاب  ) خداوند در دنيـا (ونه است عذاب گ اين

  .دانستند آخرت از آن هم بزرگتر است اگر مي
é   دگارشـان باغهـاي   براي پرهيزكـاران نـزد پرور

  .پرنعمت بهشت است
F دهيم؟ آيا مؤمنان را همچون مجرمان قرار مى  
L كنيد؟ چگونه داوري مي؟ شده شما را چه  
Q خوانيد؟ ه از آن درس ميآيا كتابي داريد ك  
V كنيد از آنِ شماست؟ كه آنچه را شما اختيار مي  
Z  سوگندهايى ] از ما[يا اينكه شما تا روز قيامت

ايد كه هر چه دلتان خواست حكـم   هگرفت محكم
  كنيد؟
ا از آنها بپرس كداميك از آنان چنـين چيـزي ر   _

  .دكن تضمين مي
h   يا اينكه معبوداني دارند كه آنها را شريك خـدا

اگـر   .)كنند و براي آنان شفاعت مي(اند  قرار داده
  !گويند معبودان خود را بياورند راست مي
p دعـوت بـه سـجود    ، و  ساق آشكار مي شودكه  يروز

  .توانند سجود كنند شوند اما نمي مي
u   از شـدت  (اين در حالي است كه چشمهايشـان

به زير افتاده و ذلـت و خـواري تمـام    ) شرمساري
) در دنيـا (وجودشان را فراگرفته، آنها پيش از اين 

شـدند در حـالي كـه سـالم      دعوت به سجود مـي 

.بودند  
را ) قـرآن  يعني(اكنون مرا با آنها كه اين سخن  }

كنند واگذار، ما آنـان را از آنجـا كـه     تكذيب مي
  .بريم دانند به تدريج به سوي عذاب پيش مي نمي
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چـرا كـه    ,دهـم  مـي ) بازگشـت (و به آنهـا مهلـت    _

) و عـذاب مـن شـديد   (هاي من محكم و دقيق  نقشه
  .است
d       طلبـي كـه    يا ايـن كـه تـو از آنهـا مـزدي مـي

  .پرداختش براي آنها سنگين است
k نويسند ا اسرار غيب نزد آنهاست، و آن را ميي.  
o     اكنون كه چنين است صبر كـن و منتظـر فرمـان

) يـونس (پروردگارت باش، و مانند صاحب ماهي 
از (مباش، كه در آن زمان با نهايت انـدوه خـدا را   

  .خواند) درون شكم ماهي
u     و اگر رحمت پروردگارش بـه يـاريش نيامـده

شـد در   افكنـده مـي  بيـرون  ) از شكم ماهي(بود 
  .حالي كه نكوهيده بود

z ولي پروردگارش او را برگزيد و از صالحان قرار داد.  
نزديك است كافران هنگامي كه آيات قـرآن را   ~

زخم خود تو را از بين ببرند و  شنوند با چشم مي
  .او ديوانه است: گويند مي
بيداري بـراي   ةجز ماي) قرآن(در حالي كه اين  ¤

  .جهانيان نيست
  
  

|Ä� �
  .شود قيامت روزي است كه مسلّماً واقع مي ¡
  !چه روز واقع شدني ¤
  داني آن روز واقع شدني چيست؟ و تو چه مي ©
  .الهي را انكار كردند ةقوم ثمود و عاد عذاب كوبند ¯
  .اما قوم ثمود با عذابي سركش هالك شدند ´

و اما قوم عاد با تندبادي طغيانگر و پـر سـر و    ¼
  .رسيدند صدا به هالكت

Ì )اين تندباد بنيان كن را هفت شـب و  ) خداوند
هشت روز پي در پي بر آنهـا مسـلّط سـاخت، و    

هاي پوسـيده   ديدي كه آن قوم همچون تنه اگر مي
در ميان اين تنـدباد روي   ,و توخالي درختان نخل

  .اند زمين افتاده و هالك شده
Ò بينى؟ مىرا اى  آيا از آنان هيچ باقى مانده  
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G رعــون و كســاني كــه پــيش از او بودنــد و و ف
) قوم لوط(همچنين اهل شهرهاي زير و رو شده 

  .مرتكب گناهان بزرگ شدند
N پروردگارشــان مخالفــت كردنــد و  ةو بــا فرســتاد

  �.خداوند آنها را به عذاب شديدي گرفتار ساخت
V      و هنگامي كه آب طغيان كـرد مـا شـما را بـر

  .كشتي سوار كرديم
تذكري براي شـما قـرار دهـيم، و     ةتا آن را وسيل [

  .گوشهاي شنوا آن را دريابد و بفهمد
d به محض اين كه يكبار در صور دميده شود.  
k زمين و كوهها از جا برداشته) هنگامي كه(و  

  .شوند، و يكباره درهم كوبيده و متالشي گردند 
o  دهد روى مى» عظيم ةواقع«در آن روز.  

u گـردد و   ت ميشكافد و سس آسمانها از هم مي
  .ريزد فرو مي
گيرند، و آن  فرشتگان در اطراف آسمان قرار مي `

ــرش ــر   روز ع ــته ب ــت فرش ــارت را هش پروردگ
  �.كنند حمل ميفرازشان 
g  شويد و  همگي به پيشگاه خدا عرضه ميروز در آن

  .ماند چيزي از كارهاي شما پنهان نمي
q اعمــالش را بــه دســت  ةپــس كســي كــه نامــ

اي اهــل (زنــد كــه  اد مــيفريــ ,راســتش دهنــد
  .اعمال مرا بخوانيد ةنام!) محشر
w  كه قيامتي در كار است، و(من يقين داشتم (

  .رسم به حساب اعمالم مي
رضايت بخـش  ) كامالً(پس او در يك زندگي  |

  .قرار خواهد داشت
  .در بهشتي عالي ¡
  �.هايش در دسترس است كه ميوه ¤
اعمـالي كـه   بخوريد و بياشاميد گوارا، در برابر  ®

  .در روزهاي گذشته انجام داديد
º اعمالش را بـه دسـت چـپش     ةاما كسي كه نام

اعمـالم را   ةاي كاش هرگـز نامـ  : گويد بدهند مي
  .دادند به من نمي
  .دانستم حساب من چيست و نمي ¿
Ã رسيد اي كاش مرگم فرا مي.  
Éنياز نكرد مال و ثروتم هرگز مرا بي.  
Í قدرت من نيز از دست رفت.  
Ð او را بگيريد و دربند و زنجيرش كنيد.  
Ô  او را در دوزخ بيفكنيد:) شود گفته مي(سپس.  
Ü  بعد او را به زنجيري كه هفتاد ذراع است ببنديد.  
ã آورد چرا كه او هرگز به خداوند بزرگ ايمان نمي.  
é     و هرگز مردم را بر اطعـام مسـتمندان تشـويق

  .نمود نمي
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F جا يار مهرباني ندارداز اين رو امروز هم در اين.  
L و نه طعامي جز از چرك و خون.  
Q خورند غذائي كه جز خطاكاران آن را نمي.  
V بينيد سوگند به آنچه مي.  
Z بينيد و آنچه نمي.�  
اى  فرسـتاده و كالم  ، گفتار)قرآن(ترديد اين  بى _

  . بزرگوار است
h ــ ــان    ةو گفت ــر ايم ــا كمت ــت، ام ــاعري نيس ش

  .آوريد مي
p شويد كاهني، هر چند كمتر متذكّر مي ةو نه گفت.  
u      كالمي است كـه از سـوي پروردگـار عالميـان

  .نازل شده است
  .بست اگر او سخني دروغ بر ما مي }
  .گرفتيم مي انتقام ما او را با دست راست _
d كرديم پس رگ قلبش را قطع ميس.  
k مجـازات (توانست از  و هيچ كس از شما نمي (

  .او مانع شود
o  تذكري براي پرهيزكاران است) قرآن(و آن.  
u تكـذيب  ) آنرا(دانيم كه بعضي از شما  و ما مي

  .كنيد مي
z حسرت كافران است ةو آن ماي.
  
  .يقين خالص است) قرآن(و آن  ~
حــال كــه چنــين اســت بــه نــام پروردگــار   ¤

  .ويگ بزرگت تسبيح
  
  

|Å� �
  .اي تقاضاي عذابي كرد كه واقع شد تقاضاكننده ¡
مخصوص كـافران اسـت و هـيچ    ) عذاباين ( ¤

  .تواند آن را دفع كند كس نمي

  ).باعظمت و جالل(المعارج  از سوي خداوند ذي ©
به سـوي او عـروج   ) يلجبر(فرشتگان و روح  �¯

روزي كه مقدارش پنجاه هـزار سـال    كنند در مي
  .است
  .پس صبر و شكيبائي زيبا پيشه كن ´
  .بينند زيرا آنها آن روز را دور مي ¼
Ì بينيم و ما آن را نزديك مي.�  
Ò  همــان روز كــه آســمان همچــون فلــز گذاختــه

  .شود مي
G نگين متالشي خواهد شدو كوهها مانند پشم ر.  
N  و هــيچ دوســت صــميمي ســراغ دوســتش را

  .گيرد نمي
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V   دارد  دهنـد، گنهكـار دوسـت مـي     آنها را نشانشـان مـي
  .فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند

  .همسر و برادرش راحتى  [
d كرد اش را كه هميشه از او حمايت مي و قبيله.  
k )تـا  ) فـدا كنـد  (مردم روي زمين را  ةهم) بلكه

  .دنجاتش شو ةماي
o هاي سوزان آتش است هرگز چنين نيست، شعله.  
u  برد كَند و با خود مي پوست سر را ميدست و پا و.  
و (و كساني را كه به فرمان خدا پشت كردنـد   `

  .زند صدا مي) ردان شدندگ از اطاعت او روي
g  و در راه خدا(اموال را جمع و ذخيره كردند  

  ).انفاق نكردند
q انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است.  
w كند هنگامي كه بدي به او رسد بيتابي مي.  

بـه دسـتش افتـد بخـل      )يمال(خيري و چون  |
  .ورزد مى
  �.مگر نمازگزاران ¡
  .آورند نمازها را پيوسته به جا ميآنها كه  ¤
  .و آنها كه در اموالشان حق معلومي است ®
º براي تقاضاكننده و محروم.  
  .و آنها كه به روز جزا ايمان دارند ¿
Ã و آنها كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند.  
É�     چرا كه هيچ كـس از عـذاب پروردگـارش در

  .امان نيست
Í  حفظ ) بي عفتياز (و آنها كه دامان خويش را

  .كنند مي
Ð  يـري  گ  جز با همسران و كنيزانشان، چرا كه بهـره

  .از اينها مورد سرزنش نخواهند بود
Ô       و هر كس جـز اينهـا را طلـب كنـد، متجـاوز

  .است
Ü   و آنهــا كــه امانتهــا و عهــد خــود را رعايــت

  .كنند مي
ã نمايند و كساني كه به اداي شهادتشان قيام مي.  
é ماز مواظبت دارندو كساني كه بر ن.�  
F   گرامـي  ) پـذيرايي و ( ,آنها در باغهـاي بهشـتي

  .شوند داشته مي
L شود كه با سرعت نزد تـو   اين كافران را چه مي

  .آيند مي
Q گروه گروه ,از راست و چپ.  
V  طمـع  ) با اين اعمال زشتش(آيا هر يك از آنها

ــي وارد   ــت اله ــت پرنعم ــه او را در بهش دارد ك
  كنند؟
Z كـه وارد باغهـاي پرنعمـت    (نيسـت   هرگز چنين

داننـد   ما آنها را از آنچه خودشان مـي ) بهشت شوند
  .ايم آفريده
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ســوگند بــه پروردگــار مشــرقها و مغربهــا كــه مــا  _

  .قادريم
h       كه جاي آنان را بـه كسـاني بـدهيم كـه از آنهـا

  .بهترند و ما هرگز مغلوب و درمانده نخواهيم شد
p در باطـل خـود    آنان را به حال خود واگذار، تا

تا آنكه بـه آن روزشـان   فرو روند، و بازي كنند، 
  .شوند، برسند كه وعده داده مى

u      ــارج ــرعت خ ــا بس ــه از قبره ــان روز ك هم
  .دوند شوند، گوئي به سوي بتها مي مي
در حالي كه چشمهايشـان از شـرم و وحشـت     }

اري آنهـا را  اي از ذلت و خو به زير افتاده و پرده
مان روزي است كه به آنهـا  اين هپوشانده است 
 .ندشد وعده داده مي

  
  
  
  

|Æ� �
: ما نوح؛ را به سوي قومش فرستاديم، و گفتيم ¡

قــوم خــود را انــذار كــن پــيش از آنكــه عــذاب 
  .دردناك به سراغشان آيد

 ةدهنـد  من براي شما بيم! اي قوم: گفت)نوح( ¤
  .آشكاري هستم

ــد و از مخالفــت او   © كــه خــدا را پرســتش كني
  .و مرا اطاعت نماييدبپرهيزيد 
آمرزد، و شما را تا زمان  خداوند گناهانتان را مي ¯

، زيـرا  )مهلت مي دهـد ( اندازد معيني به تأخير مي
هنگامي كه اجل الهي فرا رسـد تـأخيري نخواهـد    

  .دانستيد داشت اگر مي
من قوم خود را شـب  ! پروردگارا: گفت )نوح( ´

  .و روز به سوي تو دعوت كردم

ن چيزي جز فـرار از حـق بـر آنـان     اما دعوت م ¼
  .نيفزود
Ì را دعوت كردم كـه  من هر زمان آنها ! خداوندا
انگشـتان   ,تو آنها را بيـامرزي ) د كهايمان بياورن(

خـــــويش را در گوشهايشـــــان قـــــرار داده، 
ولباسهايشان را بر خود پيچيدنـد و در مخالفـت   

 �.اصرار ورزيدند و به شدت استكبار كردند
Ò به اطاعـت فرمـان   (ا صداي بلند سپس آنها را ب

  .دعوت كردم) تو
G  حقيقـت توحيـد و ايمـان را   (آشكارا و نهان (

  .براي آنان بيان داشتم
N  پروردگـار خـويش آمـرزش    از : به آنها گفـتم

  .بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است
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V  پي در پـي بـر   آسمان را  )پربركت(تا بارانهاي
  .شما فرو فرستد

كند،  راوان كمك و فرزندان ف و شما را با اموال [
و باغهاي سرسبز و نهرهاي جاري در اختيارتـان  

  .دهد قرار 
d  بـراي خـدا   ) ترسـيد و  از خدا نمـي (چرا شما

  عظمت قائل نيستيد؟
k  مراحل مختلف آفريددر در حالي كه شما را.  
o دانيد چگونه خداوند هفـت آسـمان را    آيا نمي

  !يكي باالي ديگري آفريده است؟
u روشــنائي، و  ةمــاه را در ميــان آســمانها مايــ و

  .خورشيد را چراغ فروزاني قرار داده است

ــاهي از زمــين   ` و خداونــد شــما را همچــون گي
 �.رويانيد
g  گردانـد، و   سپس شما را به همان زمين باز مـي

  .سازد بار ديگر شما را خارج مي
q و خداوند زمين را برايتان گسترده ساخت .  
w هتا از راههاي وهاي آن بگذريد سيع و در.  
|���� آنهـا نافرمـاني مـن    ! پروردگارا: نوح گفت�

كردند، و از كساني پيروي نمودند كه اموال و 
فرزندانشــان چيــزي جــز زيانكــاري بــر آنهــا 

  .نيفزوده است
  .مكر عظيمي به كار بردند) اين رهبران گمراه(و  ¡
دست از خدايان و بتهاي خود برنداريـد،  : گفتندو  ¤
هرگـز    هاي ود و سواع و يغُوث و يعوق و نسر رابت

  .نكشيد آنهارها نكنيد و دست از 
گروه بسـياري  ) رهبران گمراه و خودخواه(آنها  �®

ــاختند،  ــراه س ــدا(را گم ــز ) خداون ــان را ج ظالم
  �.ميفزا گمراهي
º     به خاطر گناهانشان غـرق شـدند، و در آتـش

  .ددوزخ وارد گشتند و جز خدا ياوراني نيافتن
هـيچ يـك از كـافران را    ! پروردگارا: نوح گفت����¿

  .روي زمين باقي مگذار
Ã    زيرا اگر آنها را باقي بگذاري بنـدگانت را گمـراه

كننـد، و جـز نسـلي فـاجر و كـافر بـه وجـود         مي
  .آورند نمي
É مرا و پدر و مادرم، و تمام كساني را كـه  ! پروردگارا

ن و زنـان  من شدند و جميـع مـردا   ةبا ايمان وارد خان
  .با ايمان را بيامرز و ظالمان را جز هالكت ميفزا
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از جـنّ بـه    جمعـي . به مـن وحـي شـده   : بگو ¡

ند، مـا قـرآن   سخنانم گوش فرا دادند، سپس گفت
  .ايم عجيبي شنيده

به راه راسـت هـدايت   ) اين قرآن همگان را(كه  ¤
ايـم و هرگـز    كند، و لذا ما بـه آن ايمـان آورده   مي

  .دهيم پروردگارمان قرار نمي كسي را شريك
و او هرگز  ,عظمت پروردگار ما بلند است مقام با  ©

  �.براي خود همسر و فرزندي انتخاب نكرده است
خدا سـخنان نـاروا    ةدربار) ابليس(كه سفيه ما  ¯

  .گفت مي
كرديم كه انس و جنّ هرگز، بـر   و ما گمان مي ´

  .بندند خدا دروغ نمي
بردنـد،   ني از جن پناه ميمرداني از بشر به مردا ¼

ــان    ــي و طغيانش ــزايش گمراه ــبب اف ــا س و آنه
  .شدند مي
Ì   و اين كه آنها گمان كردند ـ همانگونه كه شما

بـه  (گمان كرديد ـ كه خداونـد هرگـز كسـي را     
  .كند مبعوث نمي) نبوت
Ò     ما آسمان را جستجو كـرديم و همـه را پـر از

  .محافظان قوي و تيرهاي شهاب يافتيم
G ش از ايــن بــه اســتراق ســمع در آســمانها مــا پــي

داشـتيم و   و اخباري از آن دريافـت مـي  (نشستيم  مي
امـا اكنـون هـر    ) رسـانديم  به اطالع دوستان خود مي

كس بخواهد استراق سمع كند، شـهابي را در كمـين   
  �.يابد خود مي
N اين ممنوعيت از استراق سمع (دانيم آيا  ما نمي

ي دربـاره اهـل   شـرّ  ةاراد) دليل بر اين است كـه 

خواهـد از ايـن طريـق     زمين شده، يا خداوند مي
  .آنها را هدايت فرمايد

V صــالح و افــرادي غيــر  يو در ميــان مــا افــراد
  .صالحند و ما گروههاي متفاوتي هستيم

 ةتـوانيم بـر اراد   و ما يقين داريـم هرگـز نمـي    [
تـوانيم از او   خداوند در زمين غالب شويم و نمي

  .بگريزيم
d امي كـه هـدايت قـرآن را شـنيديم بـه آن      ما هنگ

زيرا كسى كه به پروردگارش ايمـان  ايمان آورديم، 
ترسد و نه از اينكه  آورد نه از كاسته شدن ثواب مى
  .سختى و رنجى او را احاطه كند
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k هـر  و  ,دگروهي از ما مسلمان و گروهي ظالمن
كس اسالم را اختيار كند راه راسـت را برگزيـده   

   است
o  ظالمان، آتشگيره و هيزم دوزخندو اما.�  
u   در راه ايمـان اسـتقامت   ) جـن و انـس  (اگر آنهـا

  �.كنيم سيرابشان مي )گواراو ( ورزند با آب فراوان
هدف اين است كه ما آنهـا را بـا ايـن نعمـت      `

فراوان بيازمائيم، و هر كس از يـاد پروردگـارش   
اي  روي گرداند او را به عذاب شـديد و فزاينـده  

  .سازد ميگرفتار 
g     مساجد از آنِ خداست، پس هـيچ كـس را بـا

  .خدا نخوانيد
q  ــد ــه بن ــامي ك ــدا  ةهنگ ــد(خ ــادت ) محم ــه عب ب

) از جـن (خوانـد گروهـي    خاست و او را مـي  برمي

تـا قـرآن را   (كردنـد   پيرامون او بشدت ازدحـام مـي  
  ).بشنوند
w و فقـط  (خوانم  من تنها پروردگارم را مي: بگو

هـيچ كـس را شـريك او     و) كنم او را عبادت مي
  .دهم قرار نمي
  .من مالك زيان و هدايتي براي شما نيستم: بگو |
اگر من نيـز بـر خـالف فرمـانش رفتـار      : (بگو ¡

كنـد،   هيچ كس مرا در برابر او حمايت نمي) كنم
  .يابم اهي جز او نميگو پناه
مـن ابـالغ از سـوي خـدا و رسـاندن       ةتنها وظيف ¤

رمــاني خــدا و هــاي اوســت، هــر كــس ناف رســالت
رسولش كند آتـش دوزخ از آنِ اوسـت، و جاودانـه    

  .ماند در آن مي
تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببينند، آنگـاه   ®

تر، و جمعيتش  دانند چه كسي ياورش ضعيف مي
  �.كمتر است
º دانم آنچه به شما وعده داده شده  من نمي: بگو
دگـارم  نزديـك اسـت، يـا پرور   ) از عذاب دنيـا (

  .دهد؟ ني براي آن قرار ميزما
داناي غيب اوست و هـيچ كـس را بـر اسـرار      ¿

  .سازد غيبش آگاه نمي
Ã   مگر رسوالني كه آنان را برگزيده، سپس مراقبينـي

  .دهد از پيش رو و پشت سر براي آنها قرار مي
É�   تا بداند كه پيامبرانش رسالتهاي پروردگارشـان

و به آنچـه  اند، و ا ابالغ كرده) كم و كاست بي(را 
نزد آنهاست احاطه دارد، و همه چيز را احصـا و  

  .شمارش كرده است
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|È� �
  !اي جامه به خود پيچيده ¡
  �.شب را جز كمي به پا خيز ¤
  .نيمي از شب را، يا كمي از آن كم كن ©
و قـرآن را شـمرده و   يا بر نصف آن بيفـزا،   ¯

  .بخوان و واضح روشن
 ءالقـا  ما بـه زودي سـخني سـنگين را بـه تـو      ´

  .خواهيم كرد
نه پابرجــاتر و بــا مســّلماً نمــاز و عبــادت شــبا ¼

) در سازگارى زبـان و دل مـؤثّرتر  و (تر  استقامت
  .تر و استوارتر است و گفتار در آن درستاست 

 Ì در روز تــالش و كوشــش مســتمر و طــوالني
  .)و كمتر به عبادت مي رسي( خواهي داشت

Ò�  ،ا بـه او دل  تنهـ و و نام پروردگارت را ياد كن
  .ببند
G   همان پروردگار شرق و غرب كه معبودي جـز

او نيست، او را نگاهبان و وكيـل خـود انتخـاب    
  .كن
N  گوينـد صـابر و    مي) دشمنان(و در برابر آنچه

طرزي شايسـته از آنـان دوري   ه شكيبا باش، و ب
  .گزين
V كنندگان صاحب نعمت واگـذار،   مرا با تكذيب

  .و آنها را كمي مهلت ده
  .دوزخ است) آتش(نزد ما غل و زنجيرها و [
d و غذايى گلوگير و عذابى دردناك است .  
k     در آن روز كه زمين و كوهها سـخت بـه لـرزه

شود  چنان در هم كوبيده مي(آيد و كوهها  در مي
  .آيد هائي از شن نرم در مي به شكل توده) كه
o   ما پيامبري به سوي شما فرستاديم كه گواه بـر

انگونه كه به سوي فرعـون رسـولي   شماست، هم

  �.فرستاديم
u ــه مخ ــون ب ــول  فرع ــاني آن رس ــت و نافرم الف

  . پس او را به عذابى سخت گرفتيم ,برخاست
از [اگر امروز كفر بورزيد، پس چگونه خود را  `

كنـد، حفـظ    روزى كه كودكان را پير مى]  عذاب
  !نماييد؟ مى
g    او  ةشـود، و وعـد   آسمان از هـم شـكافته مـي

  .ي و حتمي استشدن
q مايه تـذكر و پنـد اسـت،    ]  قرآن[ترديد اين  بى

ــوى       ــه س ــى ب ــد راه ــس بخواه ــر ك ــس ه پ
  .برگزيند]  قرآن براين باتكيه[پروردگارش 
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w� داند كه تو و گروهي از آنها كـه   پروردگارت مي
با تو هستند نزديك دوسوم از شب يـا نصـف يـا    

را  خيزيد، خداوند شب و روز ثلث آن را به پا مي
داند كـه   كند، او مي مي )دقيق و منظم( يريگ اندازه

) براي عبادت كـردن (توانيد تمام شب را  شما نمي
ــذابپــا خيزيــد،  از شــما در  و( شــما را بخشــيد ل

، اكنون آنچه براي شما ميسر است قـرآن  )گذشت
در ميانتـان بيمـارانى   دانـد كـه    مى] خدا[بخوانيد، 

زمـين سـفر    ديگـر در ]  اى عـده [خواهند بـود، و  
و گروهـي   در پى روزى خدا هستند،] و[كنند  مى

اي  كنند، پس بـه انـدازه   ديگر در راه خدا جهاد مي
كه براي شما ممكن است از آن تـالوت كنيـد، و   
نماز را بر پا داريد، و زكات را بپردازيد و به خـدا  

هـر   و) در راه او انفاق نماييد(الحسنه دهيد  قرض

پيش فرستيد آن را نزد كار خوبى براى خويش از 
و . خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيـد يافـت  

از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان 
 .است

  

|É� �
  . اى جامه به خود پيچيده ¡
  . ده و بيم برخيز و هشدار ¤
گـي يـاد   بـه بزر (  بزرگ دارو پروردگارت را  ©

  .)كن
  .و لباست را پاك كن ¯
  .ي كنو از پليدي دور ´
  .نكن و منت مگذار و فزوني طلب ¼
Ì و به خاطر پروردگارت شكيبائي كن.  
Ò شود هنگامي كه در صور دميده مي.  
G آن روز، روز سختي است.�  
N براي كافران آسان نيست.  
V ام واگذار مرا با كسي كه او را به تنهائي آفريده.  
  .همان كس كه براي او مال گسترده قرار دادم [
d داني كه همواره نزد او و در خـدمت او  و فرزن

  .هستند
k  و وسائل زندگي را از هر نظر براي وي فراهم

  .ساختم
o  او بيفزايم) نعمتهاي(باز هم طمع دارد كه بر.  
u    هرگز چنين نخواهد شد چرا كه او نسـبت بـه

  .ورزيد آيات ما دشمني
ــخت و     ` ــذاب س ــر ع ــه زودي او را درگي و ب

  .احتي در آن نباشدكنم كه هيچ ر سنگيني مي
  ).ومي استزمقصود وليد بن مغيره مخ( 
� �
� �
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g  چـه  كـه پيـامبر و قـرآن را بـه     (او انديشه كرد

  .و مطلب را آماده ساخت) چيزي متهم كند؟
q مرگ بر او باد، چگونه مطلب را آماده كرد.  
w باز هم مرگ بر او، چگونه مطلب را آماده نمود.  
  .سپس نگاهي افكند |
� .چهره درهم كشيدو پيشاني و رو ترش كرد  ¡ �
  .كرد و تكبر ورزيد) به حق(سپس پشت ¤
چيزي جز افسـون و  ) قرآن(اين : و سرانجام گفت ®

  .سحري همچون سحرهاي پيشينيان نيست
º  و هـيچ ارتبـاطي   (اين فقط سخن انسان است

  ).با وحي آسماني ندارد
  .كنم مي) دوزخ(قر سبه زودي او را وارد  ¿
Ã سقر چيست؟ داني و تو نمي  
É گذارد، و نه چيزي را رها  نه چيزي را باقي مي

  .سازد مي
Í كند پوست تن را بكلي دگرگون مي.  
Ð  بـر آن گمـارده   ) از فرشتگان عذاب(نوزده نفر

  .اند شده
Ô    قـرار  ) عـذاب (مأموران دوزخ را فقـط فرشـتگان

داديم، و تعداد آنها را جز براي آزمايش كافران معين 
يقـين پيـدا   ) يهود و نصـاري (كتاب  نكرديم، تا اهل

 تـا اهـل كتـاب و   كنند، و بر ايمان مؤمنـان بيفزايـد،   
به خـود راه   و شك ترديد) در حقانيت قرآن(مؤمنان 

خـدا از ايـن   : ندهند، و بيماردالن و كـافران بگوينـد  
توصيف چه منظوري دارد، اين گونه خداوند هركس 

سـازد، و هـركس را بخواهـد     را بخواهد گمـراه مـي  
ــي  ــدايت م ــد، و  ه ــال  (كن ــر ح ــه ه ــكريان ) ب لش

دانـد، و ايـن جـز     پروردگارت را جز او كسـي نمـي  
  .هشدار و تذكري براي انسانها نيست

Ü  سوگند به ماه!] پندارند كه مى[نه چنين است .  
ã به شب هنگامي كه پشت كند) سوگند(و.  
é و به صبح هنگامي كه روشن شود.  

F   چيزهـاى   يكـى از  )آتـش دوزخ (آن هر آئينـه
   .بزرگ است
L هشدار و انذاري براي انسانها است.  
Q خواهند پيش افتنـد   براي كساني از شما كه مي

به سوي هـدايت و نيكـي پـيش    (يا عقب بمانند 
  ).روند يا به سوي گناه روند

V هركس در گرو اعمال خويش است.  
Z نيكوكاران( مگر اصحاب يمين(  
  .كنند آنها در باغهاي بهشتند، و سؤال مي _
h از مجرمان.�  
p چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟!  
u ما از نمازگزاران نبوديم: گويند مي.  
  .كرديم و ما اطعام مستمند نمي }
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و پيوسته بـا اهـل باطـل همنشـين و همصـدا       _
  .شديم مي
d كرديم و ما همواره روز جزا را انكار مي.  
k رسيد تا زماني كه مرگ ما فرا.  
o  شفاعتاز اين رو كنندگان به حال آنها  شفاعت

  .بخشد سودي نمي
u روي گردانند؟ و هشدار چرا آنها از تذكر
  
z  اند رميدهوحشي و گوئي گورخراني.  
  .اند شيري فرار كرده) مقابل(كه از  ~
از (اي  جداگانـه  ةهركدام از آنها انتظار دارد نام ¤

  .براي او فرستاده شود) سوي خداوند
  .ترسند ها از آخرت نميچنين نيست، آن ~
يك تذكر و يـادآوري  ) قرآن(چنين نيست، آن  §

  .است

  .گيرد هركس بخواهد از آن پند مي ¯
گيرند مگر اين كه خدا بخواهد،  و آنها پند نمي �´

  . اوست سزاوار پروا و اوست سزاوار آمرزش
� �

|Ê� �
  .سوگند به روز قيامت ¡
  . و قسم ميخورم بنفس مالمت كننده ¤
پندارد كه هرگز استخوانهاي او را  آيا انسان مي ©

  جمع نخواهيم كرد؟
انگشتان او ) حتى خطوط سر(قادريم كه ! آري ¯

  .را موزون و مرتب كنيم
وى ارفـر ]  در مهلتى كه[خواهد  بلكه انسان مى �´

  .خويش دارد، بد كارى كند
  پرسد قيامت كي خواهد بود؟ مي ¼
Ì هولناكي آناز ( آن گاه كه چشم خيره شود.(  
Ò نور گردد و ماه بي.�  
G و خورشيد و ماه يكجا جمع شوند.  
N راه فرار كجاست: گويد آن روز انسان مي.  
V راه فرار و پناهگاهي وجود ندارد !هرگز.  
  .آن روز قرارگاه نهائي به سوي پروردگار توست [
d    در آن روز انسان را از تمام كارهائي كـه پـيش

  .كنند ييا پس فرستاده آگاه م
k بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است.  
o  بــراي خــود عــذرهائي ) در ظــاهر(هــر چنــد

  .بتراشد
u       زبانت را بـه خـاطر عجلـه بـراي خوانـدن آن
  .حركت مده) قرآن(
 ةچرا كه جمع كـردن و خوانـدن آن بـر عهـد     `

  .ماست
g هرگاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروي كن.  
q ماست ةر عهدسپس بيان آن نيز ب.  
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w پنداريد بلكه شما ايـن   چنين نيست كه شما مي

  .دنياي زودگذر را دوست داريد
  �.كنيد و آخرت را رها مي |
شـاداب و  ) اهل سعادت(در آن روز صورتهاي ¡

  .مسرور است
  .نگرد روردگارش ميپبه ) با شادابي(و  ¤
عبوس و درهـم كشـيده   ) اهل كفر(صورتهاي  ®

  .است
º عذابي در پيش دارد كـه پشـت را   داند  زيرا مي

  .شكند درهم مي
پنـدارد، او ايمـان    كه انسـان مـي  (چنين نيست  ¿

  .تا موقعي كه جان به گلوگاهش برسد) آورد نمي
Ã اين بيمـار  (آيا كسي هست كه : شود و گفته مي

  نجات دهد و بر او دم و دعا كند؟) را از مرگ
É و به جدائي از دنيا يقين پيدا كند.  
Í   بــه هــم ) از ســختي جــان دادن(پاهــا و سـاق

  .بپيچد
Ð  ــ(مســير ــق ةهم ــه ســوي ) خالي در آن روز ب

  .پروردگار توست
Ô ) او هرگـز ايمـان   :) شـود  در آن روز گفته مـي

  .نياورد و نماز نخواند
Ü ردان شدگ بلكه تكذيب كرد و روي.  
ã   خـود بازگشـت، در    ةسپس به سـوي خـانواد

  .داشت حالي كه متكبرانه قدم برمي
�d تر تر است، شايسته  ذاب الهي براي تو شايسته ع.  
F     تـر اسـت،     سپس عذاب الهـي بـراي تـو شايسـته

  .تر  شايسته
L شود؟ هدف رها مي كند كه بي آيا انسان گمان مي  
Q اي از منــي كــه در رحــم ريختــه   آيــا او نطفــه

  شود نبود؟ مي
V  سپس به صورت خون بسته در آمد، و خداوند

  .ن ساختاو را آفريد و موزو
Z و از او دو زوج مرد و زن آفريد.  

آيا چنين كسي قادر نيست كه مردگان را زنـده   _
  كند؟

|Ë  
كـه چيـزى   ,  آيا بر انسان روزگارانى نگذشـت  ¡

  .قابل ذكر نبود
ايم، تا او  اى آميخته بيافريده ما آدمى را از نطفه ¤

  .قرار داده ايمشنوا و بينا او را و را امتحان كنيم 
ه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد يـا  ما را ©

  .)و كافر(ناسپاس 
هـاي   ما براي كافران زنجيرها و غلهـا و شـعله   ¯

  .ايم سوزان آتش آماده كرده
نوشند كـه   از جامي مي )و نيكان(به يقين ابرار  ´

  .آميخته است بوخوش يبا عطر
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اي كــه بنــدگان خــاص خــدا از آن  از چشــمه ¼
بخواهنـد آن را جـاري    نوشند، و از هـر جـا   مي
  .سازند مي
Ì كنند، و از روزي كه آنها به نذر خود وفا مي  

  .شر و عذابش گسترده است بيمناكند 
Ò  و (را بـا اينكـه بـه آن عالقـه     ) خود(و غذاي

  .دهند دارند به مسكين و يتيم و اسير مي) نياز
G كنـيم، و   ما شما را تنها به خاطر خدا اطعام مي

  .خواهيم از شما نمي هيچ پاداش و سپاسي
N  شـوند و بـس    عبـوس ] رويها[روزى كه  ازما

  . ترسيم دشوار است از پروردگارمان مى
V   دارد و  خداوند آنان را از شرّ آن روز نگـه مـي

پـذيرد در حـالي كـه غـرق شـادي و       آنها را مـي 
  .سرورند

در برابــر صبرشــان بهشــت و لباســهاي حريــر  [
  .دهد بهشتي را به آنها پاداش مي

d����� ــه داده ــا تكي ــر تخته ــا ب ــد در آنج ــا . ان در آنج
] بـه خـود  [خورشيدى و سرمايى تنـد  ]  حرارت[

  .نبينند
k هايش بر آنـان از نزديـك پرتـو افكنـد و      سايه

  .شودمي هايش بسيار در دسترس قرار داده  ميوه
o    رد آنها ظرفهـائي سـيمين ورداگكـوزه  و در گ

  .گردانند بلورين مي هاي
u ةكه آنها را به انداز! ريني از نقرهظرفهاي بلو  
  .اند مناسب آماده كرده �����������
پـاك   و در آنجا از جامهائي كه لبريز از شراب `
  .شوند سيراب مي آميخته با زنجبيل است و
g )اي در بهشت كه نـامش   از چشمه) اين جامها

  ).شود پر مي(سلسبيل است 
q  ردشــانــر گ ــذيرائي(و ب ــراي پ ــاني ) ب نوجوان

  گردند كه هرگاه آنها را ببيني گمان جاودان مي
  .اند كني مرواريد پراكنده مي ���������
w      ملـك و هنگامي كـه آنجـا را ببينـي نعمتهـا و 

  .بيني عظيمي را مي
 ���������������بر اندام آنها لباسـهائي اسـت از حريـر نـازك     |

 سبزرنگ، و از ديباي ضـخيم، و بـا دسـتنبدهائي   
انـد، و پروردگارشـان شـراب     هاز نقره آراسـت  كه

  .نوشاند طهور به آنان مي
در (اين پاداش شماست، و سعي و تالش شما  ¡

  �.مورد قدرداني است) طريق اطاعت فرمان حق
  .مسّلماً ما قرآن را بر تو نازل كرديم ¤
حكـم پروردگـارت   ) تبليغ و اجـراي (پس در  ®

باش، و از هيچ گنهكار يـا  ) و با استقامت(شكيبا 
  .ي از آنان اطاعت مكنكافر
º  گارت را هر صبح و شام به يادآورپرور ذكرو.  
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و در شــبانگاه بــراي او ســجده كــن، و مقــدار  ¿

  .طوالني از شب او را تسبيح گوي
Ã    آنها زندگي زودگذر دنيا را دوسـت دارنـد، در

حالي كه روز سختي را در پشت سر خـود رهـا   
  .كنند مي
É  ي وجودشـان را  ما آنها را آفريديم، و پيونـدها

محكم كرديم و هر زمان بخواهيم جـاي آنهـا را   
  .دهيم به گروه ديگري مي

Í مايه تـذكر و پنـد اسـت،    ]  قرآن[ترديد اين  بى
ــوى       ــه س ــى ب ــد راه ــس بخواه ــر ك ــس ه پ

  .برگزيند]  قرآن  اين بر  باتكيه[پروردگارش 
Ð بـي  ، خواهيد مگـر آنكـه خـدا بخواهـد     و نمى

  .هست تبا حكدانا و  ,خداوند گمان
Ô   در ) وشايســته بدانــد (هــركس را بخواهــد

 ��������كنـد، و بـراي ظالمـان عـذاب     رحمتش وارد مي
  .دردناكي آماده ساخته است
� �
|Ì� �

سوگند به فرشتگاني كه پـي در پـي فرسـتاده      ¡
  .شوند مي
  .كنند و آنها كه همچون تندباد حركت مي ¤
  .گسترانند مي) ابرها را(و سوگند به آنها كه  ©
  .كنند جدا مى )حق را از باطل(سوگند به آنها كه و  ¯
   .به فرشتگان فرود آورنده وحى و سوگند´
  .و هشدار براي اتمام حجت يا براي انذار¼
Ì شود  وعده داده مي) درباره قيامت(آنچه به شما

  .يقيناً واقع شدني است
Ò در آن هنگام كه ستارگان محو و تاريك شوند.  
G شود افته مىو هنگامى كه آسمان شك.  
N و در آن زمان كه كوهها از جا كنده شوند.  

V    بـه منظـور   (و در آن هنگام كه بـراي پيـامبران
  .تعيين وقت شود) اداي شهادت

ــراي چــه روزي  [ ــن رســوالن و  (ب شــهادت اي
  !به تأخير افتاده؟) گواهي آنها بر امتها

d براي روز جدائي.  
k داني روز جدائي چيست؟ تو چه مي  
o كنندگان آن روز بر تكذيب واي در.�  
u  كه راه كفـر و  (نخستين را ) مجرم(آيا ما اقوام

  .هالك نكرديم) انكار پيش گرفتند
ــر  ` ــپس ديگ ــان(س ــا  ) مجرم ــال آنه ــه دنب را ب

  .فرستيم مي
g كنيم ونه ما با مجرمان رفتار ميگ اين.  
qكنندگان واي در آن روز بر تكذيب.  
w يز نيافريديمآيا ما شما را از آبي پست و ناچ.  
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  . پس آن را در جايگاهى استوار قرار داديم |
  �.تا مدتي معين ¡
 ةكـه از نطفـ  (ما قدرت بـر ايـن كـار داشـتيم      ¤

ارزش و حقير و ناچيز انسان شريف و كاملي  بي
  .پس ما قدرتمند خوبي هستيم) بسازيم
  �.كنندگان واي در آن روز بر تكذيب ®
º ايم؟ آيا زمين را فراگير نساخته  
  .هم در حال حياتشان و هم مرگشان  ¿
Ã   ،و در آن كوههاي استوار و بلندي قرار داديـم

  .و آبي گوارا به شما نوشانديم
É  كنندگان واي در آن روز بر تكذيب.�  
Í درنگ به سوي همان چيزي كـه پيوسـته آن    بي

  .كرديد برويد را انكار مي

Ð�  از دود متـراكم و  [اى  بـه سـوى سـايه   ] نيز[و
  .كه داراى سه شاخه است، برويد] زا آتش
Ô اي كه نه آرام بخش است، و نـه از شـعله   سايه 
  .كند هاي آتش جلوگيري مي 
Ü كند مانند يك كاخ هايي از خود پرتاب مي شراره.  
ã گويى شترانى زرد رنگند.  
é كنندگان واي در آن روز بر تكذيب.  
F گويند امروز، روزي است كه سخن نمي.  
L شود كه عذرخواهي كنند جازه داده نميو به آنها ا.  
Q كنندگان واي در آن روز بر تكذيب.  
V  اسـت  ) حق از باطـل (امروز همان روز جدائي

  �.ايم شما و پيشينيان را در آن جمع كرده ةكه هم
Z انجام دهيد ,اي در برابر من داريد اكنون اگر چاره.  
  .كنندگان واي در آن روز بر تكذيب _
h ساران خواهند بود ها و چشمه سايه پرهيزگاران در.  
p اى كه آرزو كنند هر ميوه و.  
u   اينهـا در برابـر   بـاد  بخوريد و بنوشـيد گـوارا ،

  .داديد اعمالي است كه انجام مي
  .دهيم ما اينگونه، نيكوكاران را پاداش مي }
  .كنندگان واي در آن روز بر تكذيب _
d  از (يريـد در ايـن مـدت كـم     گ بخوريد و بهـره

ــ دگي دنيــا و بدانيــد عــذاب الهــي در انتظــار زن

.چرا كه شما مجرميد) شماست  
k كنندگان واي در آن روز بر تكذيب.  
o  در (گفته شود ) مشركان(و هنگامي كه به آنان

د، يـ ركـوع كنيـد و خشـوع نماي   ) برابر پروردگار
نماينـد، بلكـه بـر     كنند و خشوع نمـي  ركوع نمي

  .افزايند تكبر خود مي
u كنندگان ن روز بر تكذيبواي در آ.  
z
   !آورند؟ پس به كدام سخن بعد از آن ايمان مي 
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|Í  
  .كنند آنها از چه چيز از يكديگر سؤال مي ¡
  .يتپراهماز خبر بزرگ و  ¤
  .همان خبري كه پيوسته در آن اختالف دارند ©
، )كننـد  چنين نيست كه آنها فكـر مـى  (هرگز نه ¯
  .زودى خواهند فهميده ب
  .خواهند فهميدبه زودي  ،هرگز هنباز هم  ´
  قرار نداديم؟) شما(آيا زمين را محل آرامش  ¼
Ì و كوهها را ميخهاي زمين قرار نداديم؟  
Ò و شما را به صورت زوجها آفريديم.  
G آرامشتان قرار داديم ةو خواب شما را ماي.  
N  قرار داديم) براي شما(و شب را پوششي.  
V و معاش قـرار   ي براي زندگيا و روز را وسيله

  .داديم
  .محكم بنا كرديم )آسمان(و بر فراز شما هفت  [
d درخشـان و گرمـا ده   چراغـي  را ) خورشيد( و

  .آفريديم
k زا آبي فراوان نازل كرديم و از ابرهاي باران.  
o آن دانه و گياه بسيار برويانيم ةتا به وسيل.  
u و باغهايي پر درخت.  
  .استميعاد همگان ) قيامت(روز جدائي  `
g شود، و شما فـوج   روزي كه در صور دميده مي

  .آييد مي) محشر(به  )گروه گروه(فوج
q شود، و به صورت درهاي  و آسمان گشوده مي

  .آيد متعددي در مي
w آيـد و بـه صـورت     و كوهها به حركت در مي

  .شود سرابي مي
  .جهنم كمينگاهي بزرگ است) در آن روز(مسلّماً  |
  .براي طغيانگران است گشتيو محل باز ¡
  .مانند مدتهاي طوالني در آن مي ¤

كـه گرمـاي   (چشـند   در آنجا نه چيز خنكـي مـي   ®
و نــه نوشــيدني ) وحشــتناك دوزخ را فــرو نشــاند

  ).كه عطش شديد آنها را تسكين بخشد(گوارائي 
º�� جز آبي سوزان و مايعي از چرك و خون.  
  .اين مجازاتي است موافق و مناسب ¿
Ã  و ترسـي  (هيچ اميدي به حسـاب   چرا كه آنها

  .نداشتند) از عقاب خداوند
É و آيات ما را بكلي تكذيب كردند.  
Í ايم و ما همه چيز را شمارش و ثبت كرده.  
Ð        پس بچشيد كـه چيـزي جـز عـذاب بـر شـما

  .افزائيم نمي
Ô براي پرهيزكاران نجات و پيروزي بزرگي است.�  
Ü  نبرايشا( نواع انگورهااباغهائي سرسبز و(.  
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ã  حورياني بسيار جوان و هم سنّ ) براي آنها(و
  .و سال است

é  و پياپي از شراب طهور(و جامهائي لبريز(.  
F شـنوند، و   ي ميا هدر آنجا نه سخن لغو و بيهود

   .نه دروغي
L  ايــن پاداشــي اســت از ســوي پروردگــارت، و

ي است كافيا هعطي.  
Q ان همان پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در مي

) در آن روز(، و آن دو اســت، پروردگــار رحمــان
  .او سخني بگويد ةجازا بدون هيچكس حق ندارد 

V  و مالئكـه در   )جبرئيل( كه روح) است(روزي
ايسـتند و هـيچ يـك، جـز بـه اذن       يك صف مي

آنگـاه كـه   (گوينـد و   خداوند رحمان سخن نمي
  .گويند مي و راست درست) گويند مي

Z ركس بخواهد راهـي  آن روز حق است، پس ه
گزيند، و به سـوي او   به سوي پروردگارش برمي

  .گردد باز مي
: ما شـما را از عـذابى نزديـك هشـدار داديـم      _

روزى كه آدمى آنچه را با دسـت خـويش پـيش    
كـاش مـن   «: فرستاده است بنگرد و كـافر گويـد  

  ».خاك بودم

|Î� �
جـان مجرمـان را   (سوگند بـه فرشـتگاني كـه     ¡

  .كشند بر مي) هايشاناز بدن و سختي بشدت
بـه  ] جان مؤمنان را[و سوگند به فرشتگانى كه  ¤

  .گيرند مى و ماليمت نرمى
در اجـراي فرمـان   (و سوگند به فرشتگاني كه  ©

  .كنند با سرعت حركت مي) الهي
  .يرندگ و سپس بر يكديگر سبقت مي ¯
  .كنند و آنها كه امور را تدبير مي ´
شتناك همـه  هاي وح در آن روز است كه زلزله ¼

  .آورد چيز را به لرزه در مي
Ì  حادثـه دومـين   و لرزاننده ديگرى در پـى آن ،
  .دهد رخ مي) عظيم محشر ةصيح(
Ò دلهائي در آن روز سخت مضطرب است.  
G و چشمهاي آنان از شدت ترس فرو افتاده است.  
N ــد مــي ــاز  : گوين ــدگي مجــدد ب ــه زن ــا ب ــا م آي

  !گرديم؟ مي
V اي شـديم،   ي پوسـيده آيا هنگامي كه استخوانها
  ؟)ممكن است زنده شويم(
اگر قيامتي در كـار باشـد بازگشـتي    : گويند مي [

  .است زيانبار
d عظيم است ةحاين بازگشت تنها با يك صي.  
k گردند زمين ظاهر مي ةناگهان همگي بر عرص.  
o آيا داستان موسى به تو رسيده است؟  
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u  در آن هنگام كه پروردگارش او را در سرزمين
  .قدس طوي ندا دادم
  .به سوي فرعون برو كه طغيان كرده است `
g گي شـرك  از آلـود ( خواهي آيا مي: و به او بگو

  پاكيزه شوي؟ )و طغيان
q  مـن تـو را بـه سـوي     ) پس از پـاك شـدن  (و

و گناه  (پروردگارت هدايت كنم، تا از او بترسي،
  .)نكني
w    به دنبال اين سخن بزرگترين معجـزه را بـه او

  .ادنشان د
  .تكذيب، و عصيان كرد) دعوي موسي را(او  |
آيـين   نابوديبراي (سپس پشت كرد و پيوسته  ¡

  .تالش نمود) حق
  .جمع كرد، سپس ندا داد] مردمش را[و  ¤
  .من پروردگار برتر شما هستم: و گفت ®
º     از اين رو خداوند او را بـه عـذاب آخـرت و

  .دنيا گرفتار ساخت
رعـون و عاقبـت آنـان    داستان موسـي و ف (در اين  ¿

  .بترسد) از خدا(عبرتي است براي كسي كه ) درس
Ã تـر اسـت يـا آفـرينش      آيا آفرينش شما مشكل

  كه خداوند آن را بنا نهاده است؟ ,آسمان
É سقف آسمان را برافراشت و آن را منظم ساخت.  
Í و شبش را تاريك، و روزش را آشكار نمود.  
Ð و زمين را بعد از آن گسترش داد.  
Ô اهش را بيرون آوردگو از آن، آب و چرا.  
Ü و كوهها را ثابت و محكم نمود.�  
ã تان  يري شما و چهارپايانگ اينها براي بهره ةهم

  .است
é برزگ، رخ دهد ةهنگامي كه آن حادث.  
F افتد هايش مي در آن روز انسان به ياد كوشش.  
L  اي آشكار  جهّنم براي هر بيننده) در آن روز(و

  .گردد مي
Q اما آن كسي كه طغيان كرده.  

V  مقدم داشته) بر همه چيز(و زندگي دنيا را.  
Z مسّلماً دوزخ جايگاه اوست.
  
و آن كسـي كـه از مقـام پروردگـارش ترسـان       _

  .باشد، و نفس را از هوى باز دارد
h قطعاً بهشت جايگاه اوست.  
p پرسـند كـه در چـه    قيامـت مـي   ةو از تو دربار  

  .شود زماني واقع مي
u تو را با يادآوري اين سخن چه كار؟  
  .به سوي پروردگار تو است) قيامت(نهايت آن  }
كار تو فقط بيم دادن كسـاني اسـت كـه از آن      _

  .ترسند مي
d  بينند چنين  آنها در آن روز كه قيام قيامت را مي

در دنيـا و  (كنند كـه گـوئي توقفشـان     احساس مي
ـ      ) برزخ وده جـز شـامگاهي يـا صـبح آن بيشـتر نب
  .است
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  .چهره در هم كشيد و روى گردانيد ¡
  .از اين كه نابينائي به سراغ او آمده بود ¤
  .پاكي و تقوا پيشه كندداني شايد او  تو چه مي ©
متذّكر گردد، و ايـن  ) از شنيدن سخنان حق(يا  ¯

  .تذكر به حال او مفيد باشد
  .اما آن كس كه توانگر است ´
�.آوري تو به او روي مي ¼ �
Ì   در حالي كه اگر او خود را پاك نسازد چيـزي

  .بر تو نيست
Ò      بـراي  (آيـد، و  اما كسي كـه بـه سـراغ تـو مـي

  .كند كوشش مي) هدايت و پاكي
G و از خدا ترسان است  .� �
N پردازي و به ديگري مي(شوي  تو از او غافل مي.(  

V  ،تذكر و يادآوري است) قرآن(اين ) چرا كه(هرگز.  
  .گيرد ز آن پند ميو هر كس بخواهد ا [
d  ثبت است گرانقدريدر الواح.  
k و پاكيزه است بلند مرتبه.  
o به دست سفيراني است.  
u مقام و فرمانبردار و نيكوكاراال و.  
  .مرگ بر اين انسان، چقدر كافر و ناسپاس است `
g )او را از چه چيز آفريد) خداوند.  
q در [پــس او را  نــاچيزي آفريــد، ةاو را از نطفــ

  .الزم عطا كرد ةانداز]  ، صفات و اندامذات
w سپس راه را براي او آسان كرد.  
  .آن گاه او را در گور كرد. سپس او را ميراند |
بـراي   (پس هرگاه كـه بخواهـد او را زنـده    س ¡

  .كند ميمحشور ) حساب و جزا
پندارد، او هنـوز آنچـه را    چنين نيست كه او مي ¤
  .ستفرمان داده، اطاعت نكرده ا) خدا(
  .بنگرد) و آفرينش آن(انسان بايد به غذاي خويش  ®
º ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم.  
  .سپس زمين را از هم شكافتيم ¿
Ã هاي فراواني رويانديم و در آن دانه.  
É  گور و سبزي بسياران) همچنين(و.  
Í و زيتون و نخل فراوان.  
Ð و باغهاي پردرخت  .������� �
Ô  چراگاه(ب را علف دوا و ميوه و(.�  
Ü نتان باشديايري شما و چارپاگ اي براي بهره تا وسيله.  
ã  رستاخيز ةصيح[هنگامي كه آن صداي مهيب [

  .بيايد
é گريزد در آن روز كه انسان از برادر خود مي.  
F  از مادر و پدرش) همچنين(و.  
L و زن و فرزندانش.
  
Q    در آن روز هركدام از آنها وضـعي دارد كـه او

  .سازد امالً به خود مشغول ميرا ك
V هايى درخشان و نورانى است در آن روز چهره .  
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Z خندان و مسرور است.  
_

  .و صورتهائي در آن روز غبارآلود است 
h و دود تاريكي آن را پوشانده است.  
p  آنان همان كافران فاجرند.

 





|Ð� �
  .در آن هنگام كه خورشيد درهم پيچيده شود ¡
  .نور شوند ارگان تيره و بىو هنگامى كه ست ¤
  .و در آن هنگام كه كوهها به حركت درآيند ©
ــه ¯ ــام ك ــتن  و در آن هنگ ــتران آبس ــاده ش را   م

ــد ــي ( .وانهن ــه دســت  يعن ــوال ب باارزشــترين ام
  ).شود مي فراموشي سپرده

  .جمع شوند جانوران وحشىو در آن هنگام كه  ´
  .اخته شوندوو در آن هنگام كه درياها برافر ¼
Ì در آن هنگام كه هركس با همسان خود قرين گرددو.  
Ò  و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده

  .سؤال شود
G به كدامين گناه كشته شدند؟  
N هاي اعمال گشوده شود و در آن هنگام كه نامه.  
V     و در آن هنگــام كــه پــرده از روي آســمان

  .برگرفته شود
  .ددور گر و در آن هنگام كه دوزخ شعله [
d  بــه پرهيزكــاران(و در آن زمــان كــه بهشــت (

  .نزديك شود
k داند چه چيزي را آماده كرده است هركس مي.  
o گردند سوگند به ستارگاني كه بازمي.  
u شوند ها پنهان مي كنند و از ديده حركت مي.  
  .وقسم به شب، هنگامي كه پشت كند و به آخر رسد `
g دمد و سوگند به صبح هنگامى كه مى.  
q  فرستاده ) خدا و توسط(كالم ) قرآن(يقيناً اين

كـه از سـوي   ) ( جبرئيل امـين (بزرگواري است 
  ).خداوند براي پيامبرش آورده

w  خداونــد(او صــاحب قــدرت اســت، و نــزد (
  .صاحب عرش مقام واالئي دارد

  .و امين است) فرشتگان(در آسمانها مورد اطاعت  |
  .ديوانه نيست) پيامبر(و صاحب شما  ¡
  .را در افق روشن ديده است) جبرئيل(او  ¤
در بـه او گوينـد    )وحي( آنچه را از غيبو او  ®

  .بخل نمي ورزد) آن وحي(ابالغ 
º  شيطان رجيم نيست ةگفت) قرآن(و اين.  
  �.رويد پس به كجا مي ¿
Ã چيزي جز تذكّري براي جهانيان نيست) قرآن(اين.  

 É   را  براي كسي از شما كه بخواهـد راه مسـتقيم
  .پيش گيرد
Í د ـ  ـداونـن كه خيـاكنيد مگر  و شما اراده نمي

 .پروردگار جهانيان ـ اراده كند و بخواهد
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  .در آن زمان كه آسمان از هم شكافته شود ¡
در آن زمان كه ستارگان پراكنده شـوند و فـرو    ¤

  .ريزند
  .پيوسته شودو آن زمان كه درياها به هم  ©
  .رورو گرددو آن زمان كه قبرها زي ¯
داند آنچه را كه از پيش فرسـتاده و   هركس مي ´

  .آنچه را براي بعد گذاشته است
چه چيز تـو را در برابـر پروردگـار    ! اي انسان ¼

  كريمت مغرور ساخته؟
Ì    همان خدائي كه تو را آفريـد، و سـامان داد و

  .منظم ساخت
Ò خواست تو را تركيـب   و در هر صورتي كه مي

  .نمود

G پنداريد نيسـت بلكـه شـما     شما مي آنگونه كه
  .روز جزا را منكريد

N       وبي شك نگاهبانـاني بـر شـما گمـارده شـده
  .است
V  اعمال نيك و بد شما(واال مقام و نويسنده.(  
  .كنيد دانند شما چه مي كه مي [
d به يقين نيكان در نعمتي فراوانند.  
k و بدكاران در دوزخند.  
o سوزند و مي(شوند  روز جزا وارد آن مي(.  
u و آنان هرگز از آن غايب و دور نيستند.  
  داني روز جزا چيست؟ تو چه مي `
g داني روز جزا چيست؟ باز چه مي  
q   روزي است كه هيچ كس قادر بر انجام كـاري

امور در آن روز از  ةبه سود ديگري نيست، و هم
  .آنِ خداست
� �

� �
� �

|Ò� �
  .واي بر كم فروشان ¡
كننـد حـق    نه مـي آنان كه وقتي براي خود پيما ¤

  .گيرند خود را بطور كامل مي
خواهند براي ديگران پيمانـه   گامي كه مياما هن ©

  .گذارند يا وزن كنند كم مي
  .شوند كنند كه برانگيخته مي آيا آنها گمان نمي ¯
  .در روزي بزرگ ´
روزي كه مردم در پيشگاه پروردگـار جهانيـان    ¼

  .ايستند مي
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Ì  پندارنـد   مـي ) قيامـت  ةاردرب(چنين نيست كه آنها
  .اعمال بدكاران در سجين است ةبه يقين نام
Ò ين چيست؟ تو چه ميداني سج  
G اي اســت رقــم زده شــده و سرنوشــتي   نامــه

  .است حتمي
N كنندگان واي در آن روز بر تكذيب.  
V و تكــذيب كــه روز جــزا را انكــار هــا همــان 

  .كنند مي
تجـاوز  كنند كـه م  تنها كساني آن را تكذيب مي [

  .و گنهكارند
d )وقتي آيات مـا بـر او خوانـده    ) همان كس كه

  .هاي پيشينيان است اين افسانه: گويد شود مي مي
k  پندارنـد، بلكـه اعمالشـان     چنين نيست كه آنها مـي
  .شان نشستهيچون زنگاري بر دلها) كارهاي بدشان(
o پندارنـد، بلكـه آنهـا در آن     چنين نيست كه مي

  .محجوبند روز از پروردگارشان
u شوند ترديد وارد دوزخ مى سپس آنان بى.  
اين همـان چيـزي   : شود سپس به آنها گفته مي `

  .كرديد است كه آن را تكذيب مي
g  پندارنـد،   مي) معاد ةدربار(چنان نيست كه آنها

  .اعمال ابرار و نيكان در عّليين است ةبلكه نام
q ين چيست و تو چه ميداني عّلي.  
w رقم خـورده و سرنوشـتي اسـت     اي است نامه

  .قطعي
  .دهند مقرّبان شاهد آنند، يا بر آن گواهي مي |
  .اند مسّلماً نيكان در انواع نعمت ¡
بر تختهاي زيبـاي بهشـتي تكيـه كـرده، و بـه       ¤
  .نگرند مي) زيباييهاي بهشت(
هايشـان طـراوت و نشـاط نعمـت را      در چهره ®

  .شناسي بيني و مي مي
º   زالل دسـت نخـورده   ) طهـور (آنها از شـراب

  .شوند اي سيراب مي سربسته

مهرى كه بر آن نهاده شده از مشك است و در اين  ¿
  !نعمتهاى بهشتى راغبان بايد بر يكديگر پيشى گيرند

Ã  تسنيم است) چشمه(و آميزه آن شراب از .  
É نوشند اي كه مقرّبان از آن مي همان چشمه.�  
Í  ــا(بـــدكاران ــته بـــه مؤمنـــان) در دنيـ  پيوسـ

  .خنديدند مي
Ð گذشتند آنها را بـا   و هنگامي كه از كنارشان مي

  .كردند اشاره تمسخر مي
Ô خــود بــاز  ةكــه بــه ســوي خــانواد  و هنگــامي

  .گشتند مسرور و خندان بودند مي
Ü ــي ــان را م ــي آن ــي وقت ــد م ــد ديدن ــا : گفتن اينه

  .گمراهانند
ã      در حالي كه هرگـز مـأمور مراقبـت و متكفـل

  .ودندنب) مؤمنان(آنان 
é خندند ولي امروز مؤمنان به كفّار مي�.  
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F بهشتي نشسـته   ةدر حالي كه بر تختهاي آراست
  .نگرند مي) به سرنوشت شوم آنها(و 
L

كافران پاداش اعمال خـود را  ) با اين حال(آيا  

  !گرفتند؟
  

|Ó� �
  .در آن هنگام كه آسمان شكافته شود ¡
و تسليم فرمان پروردگـارش شـود و شايسـته     ¤
  .ست چنين باشدا
  .و در آن هنگام كه زمين گسترده شود ©
آنچه در درون دارد بيرون افكنـده و  ) زمين(و  ¯

  .شود خالي مي

و تسليم فرمان پروردگارش گـردد و شايسـته    ´
  ).كه تسليم باشد(است 
اي انسان تو با تالش و رنج به سوي پروردگـارت   ¼

  .روي، و او را مالقات خواهي كرد مي
Ì اعمالش به دسـت راسـتش    ةكه نام ىپس كس

  .داده شود
Ò شود به زودي حساب آساني براي او مي.  
G گردد اش باز مي  و خوشحال به اهل و خانواده.  
N سـرش   پ اعمـالش از  ةو اما كسي كه نام شـت

  .داده شود
V  اي واي بـر مـن كـه    : زنـد  به زودي فرياد مـي

  .هالك شدم
  .سوزد هاي سوزان آتش مي و در شعله [
d از كفـر  (اش پيوسته  چرا كه او در ميان خانواده

  .مسرور بود) و گناه خود
k كند كرد هرگز بازگشت نمي او گمان مي.  
o آري پروردگارش نسبت به او بينا بود.  
u سوگند به شفق.  
) از امور پراكنـده (و سوگند به شب و آنچه را  `

  .كند جمع آوري مي
g شود و سوگند به ماه آنگاه كه بدر كامل مي.  
q شما پيوسته از حـالي بـه حـال ديگـر      ةكه هم

  .شويد منتقل مي
w آورند پس چرا آنها ايمان نمي.  
شود  هنگامي كه قرآن بر آنها خوانده مي) چرا( |

  كنند؟ سجده نمي
  .كنند بلكه كافران پيوسته آيات الهي را تكذيب مي ¡
دارنـد بـه    و خداوند آنچه را در دل پنهان مـي  ¤

  .داند خوبي مي
  .پس آنها را به عذابي دردناك بشارت ده ®
º    مگر كساني كه ايمان آورده و اعمال صـالح انجـام

  .اند كه براي آنها پاداشي قطع نشدني است داده
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سوگند به آسـمان كـه داراي برجهـاي بسـيار      ¡

  .است
  .و سوگند به آن روز موعود ¤
اشـاره بـه   : شـاهد . (و قسم به شاهد و مشهود ©

يـا سـاير    صيامت اعـم از پيـامبر   شهود روز ق
پيــامبران نســبت بــه امتهــاي خــود، و مالئكــه و 
اعضاي پيكر آدمي و شب و روز، و مانند آنها، و 

انسانها، يا اعمال آنها، و هر چيزي را كه : مشهود
  ).دهند بر آن گواهي مي

  .گرانِ صاحب گودال آتش مرگ بر شكنجه ¯
  .ور آتشي عظيم و شعله ´
  .ر كنار آن نشسته بودندكه د  هنگامي ¼
Ì  ــان انجــام مــي ــا مؤمن ــد  و آنچــه را ب ــا (دادن ب

  .كردند تماشا مي) خونسردي و قساوت
Ò  هـيچ ايـرادي بـر مؤمنـان     ) گـران  شكنجه(آنها

نداشتند جز اينكـه بـه خداونـد عزيـز و حميـد      
  .ايمان آورده بودند

G    مـين از آنِ  همان كسي كـه ملـك آسـمانها و ز
  .چيز گواه است هاوست، و خداوند بر هم

N  و  كساني كه مردان و زنان با ايمان را شـكجنه
دادند، سپس توبه نكردند، براي آنها عـذاب   آزار

  .دوزخ و عذاب آتش سوزان است
V  و براي كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح

انجام دادند باغهايي از بهشـت اسـت كـه نهرهـا     
زير درختـانش جـاري اسـت، و ايـن نجـات و      

  .ي بزرگ استپيروز
و مجازات پروردگارت به يقـين بسـيار    عقاب [

  .شديد است
d     كنـد، و بـاز    اوست كـه آفـرينش را آغـاز مـي

  .گرداند مي

k  است) مؤمنان(و او آمرزنده و دوستدار.  
o صاحب عرش و داراي مجد و عظمت است.  
u دهد خواهد انجام مي و آنچه را مي.  
  .تآيا داستان لشكرها به تو رسيده اس `
g )فرعون و ثمود )لشكريان.  
q  پيوسته در تكذيب حقندولي كافران.  
w آنها احاطه دارد ةو خداوند به هم.  
  .گرامي قدرستو  بلكه قرآنِ با عظمت |
  .كه در لوح محفوظ جاي دارد ¡
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  .شب ةسوگند به آسمان و كوبند ¡
  شب چيست؟ ةداني كوبند و تو نمي ¤
ــتار © ــان ســ ــ ةهمــ ــان و شــ  ةكافنددرخشــ

  .هاست تاريكي
  .مسلَّماً هركس مراقب و محافظي دارد ¯
  انسان بايد بنگرد از چه چيز آفريده شده است؟ ´
  .از يك آب جهنده آفريده شده است ¼
Ì شود ها خارج مي آبي كه از ميان پشت و سينه.  
Ò  يخدايي كه انسان را از چنين چيـز (مسّلماً او 

  .تواند او را بازگرداند مي) آفريد
G  شود آشكار مي) انسان(در آن روز كه اسرار پنهان.  
N و براي او هيچ نيرو و ياوري نيست.  

V سوگند به آسمان پرباران.  
  . و سوگند به زمين داراى شكاف [
d  سخني است كه حق را از باطل ) قرآن(كه اين

  .كند جدا مي
k  بيهوده نيست]  سخنى[و آن .  
o ريزند ها مي  قشهكنند، و ن آنها پيوسته حيله مي.  
u مكر خواهم كرد ,و من هم در مقابل مكرشان.  
انـدكي  ) فقـط (حال كـه چنـين اسـت، كـافران را      `

  ).ت كار خويش را ببينندبقتا عا(مهلت ده 
  

|Ö� �
  .ات را منزّه شمار نام پروردگار بلند مرتبه ¡
  .همان خداوندي كه آفريد و منظم كرد ¤
  .هدايت نمود رد وك وتقدير يريگ و همان كه اندازه ©
  .اه را به وجود آوردگو آن كسي كه چرا ¯
  .سپس آن را خشك و تيره قرار داد ´
خوانيم و هرگز  بر تو مي) قرآن را(ما به زودي  ¼

  .فراموش نخواهي كرد
Ì       مگر آنچـه را خـدا بخواهـد كـه او آشـكار و

  .داند پنهان را مي
Ò   آسـان موفـق   ) شـريعت (و ما تو را بر طريقـه

  .يمدار مى
G  مفيد باشد اندرزده اگر  پند و اندرزپس.  
N متـذكر   ,ترسـد  و به زودي كسي كه از خدا مي

  .شود مي
V گزيند ترين افراد از آن دوري مي اما بدبخت.  
  .شود همان كسي كه در آتش بزرگ وارد مي [
d  نـه  ) مانـد  براي هميشه مـي (سپس در آن آتش

  .شود ميرد، و نه زنده مي مي
k  و خـود را  (ي كـه پـاكي جسـت    به يقين كسـ

  .رستگار شد) تزكيه كرد
o  نام پروردگارش را ياد كرد سپس نماز خواند) آنكه(و.  
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u داريد ولي شما زندگي دنيا را مقدم مي.  
  .در حالي كه آخرت بهتر و پايدارتر است `
g  كه گفتـه شـد منحصـر بـه ايـن      (اين دستورها

در كتـب آسـماني   ) كتاب آسماني نيسـت، بلكـه  
  .آمده است) نيز(ين پيش
q در كتب إبراهيم و موسى.  
�
� �
|×� �

روز قيامـت كـه حـوادث    (سـتان غاشـيه   آيا دا ¡
  به تو رسيده است ؟) پوشاند حشتناك همه را ميو
  .وذلت بارند زبونهائي در آن روز  چهره ¤
  .اند آنها كه پيوسته عمل كرده و خسته شده ©
ــت (و  ¯ ــن زحم ــرانجام اي ــته و  ك س ــان خس ش

  .گردند در آتش سوزان وارد مي) رگ بيهوده
  .نوشانند اي بسيار داغ به آنها مي از چشمه ´
  .ندارند) خار خشك تلخ و بد بو(غذايي جز از ضريع  ¼
Ì     كنـد، و نـه از    غذائي كه نـه آنهـا را فربـه مـي

  .رهاند گرسنگي مي
Ò هائي در آن روز شاداب و باطراوتند چهره.  
G از سعي و تالش خود خشنودند.  
N بهشتي عالي جاي دارند در.  
V شنوند اي نمي در آنجا هيچ سخن لغو و بيهوده.  
  .اي جاري است در آن چشمه [
d  ــاي  تخــت) باغهــاي بهشــتي(در آن هــاي زيب

  .بلندي است
k نهاده) كه در كنار اين چشمه(هايي  و قدح.  
o ي صف داده شدهيو بالشها و پشتيها.  
u  فرشهاي فاخر گسترده شده) در آنجا(و.  
نگرند كـه چگونـه آفريـده     آيا آنان به شتر نمي `

  شده است؟

g  ــي ــاه نم ــمان نگ ــه آس ــه   و ب ــه چگون ــد ك كنن
  برافراشته شده؟

q  كنند كه چگونـه در   به كوهها نگاه نمي) آيا (و
  جاي خود نصب گرديده؟

w  كـه چگونـه   ) كننـد  نگاه نمـي (به زمين ) آيا(و
  گسترده و هموار گشته است؟

پنـد و  ( ين است آنها را تذكرپس اكنون كه چن |
  .اي ده كه تو فقط تذكردهنده )اندرز
) بـر ايمـان  (ر بـر آنـان نيسـتي كـه     گ تو سلطه ¡

  .شان كنيرمجبو
  .مگر كسي كه پشت كند و كافر شود ¤
  .كند كه خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات مي ®
º  آنها به سوي ما است) ةهم(به يقين بازگشت.  
Ì َّبا ماست) نيز(ان حسابش ماًو مسل.  
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  .دم سوگند به سپيده ¡
  ).آغاز ذي حجه(انهگ هاي ده و به شب ¤
از مراد : به قولي. اشياء ةو به زوج و فرد از هم ©

مــراد از  ، وزوج، روز اول و دوم تشــريق اســت
در تفسير آن اقـوال   .روز سوم تشريق است: وتر

  .زيادي نقل شده است
بــه ســوي كــه   هنگــامي(بــه شــب ســوگند و  ¯

  .كند حركت مي) روشنائي روز
آيا در آنچـه گفتـه شـد سـوگند مهمـي بـراي        ´

  صاحبان خرد نيست؟
  آيا نديدي پروردگارت با قوم عاد چه كرد؟ ¼
Ì م باقوت و بنيانهايي باعظمترو با آن قبيله ا.  

ارم نـام  : بـه قـولي  . نام ديگر عاد اول اسـت : ارم( ����������
در تفســير آن اقــوال . اســتجــد قــوم عــاد اول 

  )..نقل شده است ديگري نيز
Ò كـه در بزرگـي جسـم و نيـروي بـدني       آنهايي
  .آفريده نشده بود انمانندشه
G ه ) كنـار (هاي عظيم را از  و قوم ثمود كه صخرهدر

  ).ساختند و از آن خانه و كاخ مي(بريدند  مي
N  و فرعوني كه داراي لشكر فراوان و قدرتمند و

  .بودر گ شكنجه
V همان اقوامي كه در شهرها طغيان كردند.  
  .و فساد فراوان در آنها به بار آوردند [
d عذاب را بر آنها  ةنبه همين سبب خداوند تازيا

  .فرو ريخت
k  است) ستمگران(به يقين پروردگار تو در كمينگاه.  
o  ،اما انسان هنگامي كه پروردگارش او را براي آزمايش

) شـود و  مغـرور مـي  (بخشـد   مـي  نعمت كند و اكرام مي
  .پروردگارم مرا گرامي داشته است: گويد مي
u    و اما هنگامي كه براي امتحان، روزيـش را بـر

: گويـد  مـي ) شـود و  مأيوس مي(گيرد  او تنگ مي
  .پروردگارم مرا خوار كرده است

كـه اموالتـان   (پنداريـد   چنان نيست كه شما مي `
شما  بلكه ).يل بر مقام شما نزد پروردگار استدل

  .داريد نمي  يتيمان را گرامي
g كنيد و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمي.  
q  ت مال ميراث را مـىو حـق  [خوريـد   و به شد

  .]دهيد را نمى كه ضعيف و ميراث برند ديگران
w داريد و مال و ثروت را بسيار دوست مي.  
پندارند، در آن هنگام  و چنان نيست كه آنها مي |

  .زمين سخت در هم كوبيده شود كه
و خداوند براي فصـل قضـاوت بـين خاليـق      ¡

  .بيايد، و فرشتگان صف در صف حاضر شوند
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) آري(كننـد   و در آن روز جهنم را حاضر مـي  ¤
شود، امـا ايـن تـذكر     در آن روز انسان متذكر مي

  .چه سودي براي او دارد
زندگيم ) اين(اي كاش براي : گويد مي) انسان( ®

  .از پيش فرستاده بودمچيزي 
º��  ــد او ــس همانن ــيچ ك ــد(در آن روز ه ) خداون

  .كند عذاب نمي
P�����كشد و هيچ كس همچون او كسى را به بند نمى.  
Ã تو اي روح آرام يافته!  
É   به سوي پروردگارت بازگرد، در حالي كه هـم

  �.تو از او خشنودي، و هم او از تو خشنود است
Í  من در آى]  نيك[بندگان  ةدر زمرپس .  
Ð و در بهشتم وارد شو.  
�

� �

|Ù� �
  �).مكه(قسم به اين شهر مقدس  ¡
  .شهري كه تو در آن ساكن هستي ¤
  .و فرزندانش) آدم(و قسم به پدر بشريت  ©
  .آفريديم و سختي ما انسان را در رنج ¯
توانـد بـر    كند كه هيچ كس نمي آيا او گمان مي ´

  او دست يابد؟
 و مصـرف  را نـابود  من مال زيادي:  گويد مي  ¼

  .ام كرده
Ì كـه  (پندارد كه كسى او را نديـده اسـت   آيا مى

  ؟)چه راههايي صرف كرده استمالش را در 
Ò آيا براي او دو چشم قرار نداديم؟  
Gو يك زبان و دو لب؟  
N و او را به راه خير و شرّ هدايت كرديم!  
V  مهم نگذشت ةردنگاز آن ) انسان ناسپاس(ولي او.  
  اني آن گردنه چيست؟د تو نمي [
d اي آزاد كردن برده.  

k يا غذا دادن در روز گرسنگي.  
o از خويشاوندان ىيتيم.  
u  نشين را يا مستمندي خاك.�  
ــان آورده، و   ` ــه ايم ســپس از كســاني باشــد ك

ــت   ــبر و رحم ــه ص ــديگر را ب ــفقفت( يك و  ش
  .كنند توصيه مي )مهرورزي
g  ن اعمالشا ةكه نام(ند هست نييمآنها اصحاب

  .)دهند را به دست راستشان مي
q    انـد   ا را انكـار كـرده  و كساني كـه آيـات مـ

ــ( .اهــل شــقاوتند اصــحاب شــوم و ــه نام  ةك
  .)شود اعمالشان به دست چپشان داده مي

w    بر آنها آتشي است فروبسته كـه راه فـراري از
  .آن نيست
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  . سوگند به خورشيد و پرتو آن ¡
  .درآيد) خورشيد(از آن و قسم به ماه هنگامي كه بعد  ¤
زمين را روشن  ةو به روز هنگامي كه صفح ©

  .سازد
  .فرو پوشاند و به شب، آن هنگام كه زمين را ¯
  .و قسم به آسمان و كسي كه آسمان را بنا كرد ´
  .و به زمين و كسي كه آن را گسترانيده ¼
Ì       و قسم بـه جـان آدمـي، و آن كـس كـه آن را
  .منظم ساخته) آفريده و(
Ò را بـه او  ) خيـر و شـرّ  (پس راه فجور و تقوا س

  .نشان داده است
G     كه هر كس نفس خود را پـاك و تزكيـه كـرده

  .رستگار شده است
N     و آن كس كه نفس خـويش را بـا معصـيت و

  .گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است
Vــو��� ــان   مو ق ــر طغي ــر اث ) پيامبرشــان را(ثمــود ب

  .تكذيب كردند
  .ترين آنها به پا خواست قيآنگاه كه ش [
d بـه آنـان گفـت    )صالحپيامبر (الهي  ةو فرستاد :
را ) همان شترى كه معجزه الهـى بـود  (خدا  ةقنا

  .)!و مزاحم آن نشويد(با آبشخورش واگذاريد 
k كشتندرا  )ماده شتر( پس او را تكذيب و ناقه .

را ) و سرزمينشـان (از اين رو پروردگارشان آنهـا  
ن در هـم كوبيـد و بـا خـاك     به خـاطر گناهشـا  

  .يكسان و صاف كرد
o  مجازات (هرگز از فرجام اين كار ) خداوند(و

  .بيم ندارد) ستمگران
  

|Û� �
  .بپوشاند) جهان را(قسم به شب در آن هنگام كه  ¡
  .و قسم به روز هنگامي كه تجلي كند ¤
  .و قسم به آنكس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد ©
  .مختلف است) زندگي در(كه سعي و تالش شما  ¯
انفــاق كنــد و ) در راه خــدا(امــا آن كــس كــه  ´

  .پرهيزكاري پيش گيرد
  .را تصديق كند) الهي(و جزاي نيك  ¼
Ì دهيم ما او را در مسير آساني قرار مي.  
Ò  نيازي طلبد بي) از اين راه(اما كسي كه بخل ورزد و.  
G  را تكذيب كند) الهي(و پاداش نيك.  
N  دهيم مسير دشوارى قرار مىبزودى او را در.  
V  كنــد  ســقوط مــي) در جهــنم(و در آن هنگــام كــه

  .اموالش به حال او سودي نخواهد داشت
  .به يقين هدايت كردن بر ما است [
d و آخرت و دنيا از آنِ ما است.  



  

    
59  

  

DCBAEHGFIJ� �
KLPONMQUTSR� �
WVX]\[ZY^`_a� �

ò�
CBA
 


bcfedglkjihm� �
rqponsvut� �

wx|{zy}_~� �
`adcbeihgf� �
jnmlkosrqpt� �

ò�
CBA
 


xwvuy|{z}~� �
¡�¢¥¤£¦ª©¨§«¬� �
°¯®±´³²µ¹¸¶º
 


Ý|  
��������
���

���	�
���
�  

Ü|  
��������
��� �

���	�
���
��  

k دهم كشد بيم مي من شما را از آتشي كه زبانه مي.  
o شود ترين مردم وارد آن نمي كسي جز بدبخت.  
u  تكذيب كـرد و  ) آيات خدا را(همان كسي كه

  .به آن پشت نمود
) آتش سوزان(به زودي باتقواترين مردم از آن  `

  .شود دور داشته مي
g       در راه خـدا (همـان كسـي كـه مـال خـود را (

  .بخشد تا پاك شود مي
q      و هيچ كس را نزد او حـق نعمتـي نيسـت تـا

  .او را جزا دهد) به اين وسيله(بخواهد 
w تنهــا هــدفش جلــب رضــاي پروردگــار  بلكــه

  .بزرگ اوست
  .شود و به زودي راضي و خشنود مي |
� �

|Ü� �
  .قسم به روز در آن هنگام كه آفتاب برآيد ¡
  .و سوگند به شب در آن هنگام كه آرام گيرد ¤
خداوند هرگز تو را وانگذاشته، و مورد خشـم   ©

  .قرار نداده است
  .استو مسّلماً آخرت براي تو از دنيا بهتر  ¯
و بــه زودي پروردگــارت آنقــدر بــه تــو عطــا  ´

  .خواهد كرد كه خشنود شوي
  .تو را يتيم نيافت و پناه داد) خداوند(آيا او  ¼
Ì و تو را گمشده يافت و هدايت كرد.  
Ò نياز كرد و تو را فقير يافت و بي.  
G     و سـتم  حال كه چنـين اسـت يتـيم را تحقيـر 

  .مكن
N بـه  ( را )اهتهيدست حاجت خو( و سؤال كننده
  .از خود مران )گ زدنبان
V هاي پروردگارت را بازگو كن و نعمت.  

  

|Ý� �
ــا مــا ســين ¡ ــو را ةآي ــه نعمــت حكمــت و ( ت  ب

  .گشاده نساختيم ) رسالت
  .يمتتو بر نداش )دوش( بار سنگين را از) آيا(و  ¤
همان باري كـه سـخت برپشـت تـو سـنگيني       ©

  .كرد مي
  .تو را بلند ساختيم ةو آواز ¯
  .آساني است ,سختي) هر(به يقين با  ´
  .آساني است ,مسّلماً با هر سختي ¼
Ì  فراغـت يـافتى   ]  تهاياز كار[پس هنگامى كه
  . بكوش]  عبادت پروردگارت در[
Ò به ( كن و رغبت و به سوي پروردگارت توجه

 ).سوي او روي آور
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  .قسم به انجير و زيتون ¡
  .و سوگند به طور سينين ¤
  ).شهر مكه( امن و امانين شهر و قسم به ا ©
صـورت و   نيكـوترين مسّلماً مـا انسـان را در    ¯

  .آفريديم اعتدال
مرحلــه (تــرين مرحلــه  ســپس او را بــه پــايين ´

  .بازگردانديم) ضعف و پيري و ناتواني
د و اعمـال صـالح انجـام    دنمگر كساني كه ايمان آور ¼

  .پاداشي تمام نشدني استدادند كه براي آنها 
Ì شود كه بعد از اين همه  ه چيز سبب ميپس چ
  كني؟ روز جزا را انكار مي) دالئل روشن(
Ò آيا خداوند بهترين حكم كنندگان و داوران نيست؟!  

|ß� �
  .بخوان به نام پروردگارت كه آفريد ¡
  .اي خلق كرد  همان كس كه انسان را از خون بسته ¤
  .بزرگوارتر است) از همه(بخوان كه پروردگارت  ©
  .قلم تعليم نمود ةن كسي كه به وسيلهما ¯
  .دانست ياد داد و به انسان آنچه را نمي ´
  .كند چنين نيست، به يقين انسان طغيان مي ¼
Ì بيند هنگامى كه خود را بى نياز مى.  
Ò  به سوي پروردگـار  ) همه(و به يقين بازگشت

  .تو است
G  و منـع    داشـت  آيا ديدى آن كس را كه باز مـى

  ميكرد؟
N خواند اي را هنگامي كه نماز مي بنده.  
V چـه  [بـود   اگر بـر راه هـدايت مـى   : به من بگو

  ]افتاد؟ اتفاقى مى
  داد؟ يا به پرهيزگارى فرمان مى [
d دروغ انگارد و ] را حق[اى كه اگر  آيا انديشيده

  ]افتد؟ چه اتفاقى مى[رويگردان شود 
k و همـه را  (بينـد،   آيا او ندانست كه خداوند مي

  ؟)كند ب و جزا ثبت و ضبط ميبراي حسا
o  از اين جهل و غـرور  (چنان نيست، اگر دست

را ) موي پـيش سـرش  ( شا برندارد، ناصيه) خود
گرفته، و بـا ذّلـت و خـواري بـه سـوي عـذاب       

  .كشانيم مي
u كار رادروغگوي خطا ةهمان ناصي.  
  .خواهد صدا بزند تا ياريش كند سپس هر كه را مي `
g زنيم  ن دوزخ را صدا ميما هم به زودي مأمورا

  .تا او را به دوزخ افكنند
q پندارد و اصرار  چنين نيست كه آن طغيانگر مي

تو دارد، هرگز او را اطاعت مكن  ةبر ترك سجد
  .تقرّب جوي) به خدا(و سجده نما و 
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  .را در شب قدر نازل كرديم) قرآن(ما آن  ¡
  داني شب قدر چيست؟ و تو چه مي ¤
  .هزار ماه است شب قدر بهتر از ©
بـه  ]  شـب [در آن ) جبرئيـل (فرشتگان و روح  ¯

پروردگارشان بـراى سـرانجام دادن    )اجازة(إذن 
  .آيند هر كارى فرود مى

و بركــت و (شــبي اســت سرشــار از ســالمت  ´
  .)سپيده(فجرتا طلوع ) رحمت
� �
|á� �

) گفتنـد  مـي (كافران از اهل كتاب و مشـركان    ¡
دليـل روشـني    دارند تا دست از آيين خود برنمي

  .براي آنها بيايد
ي هـا   كه صحيفه) بيايد(پيامبري از سوي خدا  ¤

  .بخواند) بر آنها(پاكي را 
هاي صحيح و پرارزشي از عـدل    در آن نوشته ©

  .راستي باشدو 
دند مگر بعد از آنكه و اهل كتاب اختالف نكر ¯

بـراي آنهـا   ) پيامبر راستين و آشكار(دليل روشن 
  .آمد
به آنها داده نشده بود جـز ايـن   و دستوري  ´

كه خدا را بپرستند، در حالي كه دين خود را 
براي او خالص كنند، و از شـرك بـه توحيـد    
ــد و زكــات را   ــا دارن ــد، نمــاز را برپ بازگردن

و اين است آيين و دين مسـتقيم و   ،پردازندب
  .پايدار
به ايـن آيـين   (كافران از اهل كتاب و مشركان   ¼

د، جاودانـــه در آن در آتـــش دوزخنـــ) جديـــد
  .مانند، و آنها بدترين مخلوقاتند مي

Ì   كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجـام
  .دادند بهترين مخلوقات خدا هستند

Ò  پــاداش آنهــا نــزد پروردگارشــان، باغهــاي
ــر   ــدان اســت كــه نهرهــا از زي بهشــت جاوي

هميشـه  ) در حالي كه(درختانش جاري است 
از آنها خشنود است،  هم خدا. مانند در آن مي

مقـام  (و ايـن  . آنها از خدا خشنودند) هم(و 
بـراي كسـي   ) نظير واال و پاداشهاي مهم و بى

  .است كه از پروردگارش بترسد
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  .هنگامي كه زمين شديداً به لرزه درآيد ¡
بارهـاي  ) چنـان زيـر و رو شـود كـه    (و زمين  ¤

  .سنگينش را خارج سازد
وحشت سابقه، سخت  بي ةاز اين صحن(انسان  ©

كـه  ( شده اسـت زمين را چه : گويد مي) وميكند 
  ).لرزد؟ اين گونه مي

تمام خبرهايش را بازگو ) زمين(در آن روز  ¯
  .كند مي
اين به خاطر آن است كـه پروردگـارت بـه او     ´

  .وحي كرده است

هـاي پراكنـده    در آن روز مردم بصورت گـروه  ¼
ان بـه آنهـا   شوند تا اعمالشـ  خارج مي) از قبرها(

  .نشان داده شود
Ì  اى كـار نيـك كـرده     پس هر كس به قـدر ذره

  .آن را خواهد ديد) پاداش(باشد 
Ò   مرتكـب   بـدي اى كـار   و هر كس به قـدر ذره

بـه كيفـرش   و (آن را خواهد ديد   )آن هم(شده 
  .)خواهد رسيد

 

  

|ã� �
سواران اسالم در جهـاد بـا   (قسم به اسبانى كه  ¡

پيش مي به  زنان  نفس) كهكفار تاختند تا جايى 
  .رفتند
در (. آتــش ةو ســوگند بــه افروزنــدگان جرقــ ¤

  .)برخورد سمهايشان با سنگهاى بيابان
  .و سوگند به اسبانى كه بامدادان هجوم آورند ©
  .كه گرد و غبار به هر سو پراكندند ¯
  .در ميان دشمن ظاهر شدند) ناگهان(و  ´
ردگارش مسلّماً انسان در برابر نعمتهاي پرو ¼

  .بسيار ناسپاس و بخيل است
Ì ترديد خود او بر اين ناسپاسى گواه است و بى .  
Ò   و هر آئينه آدمى در دوست داشتن مال مبالغـه
  .مي كند )زياده روي(
G  اين انسان ناسپاس و بخيل و دنياپرسـت (آيا (

داند در آن روز تمـام كسـاني كـه در قبرهـا      نمي
  .شوند هستند برانگيخته مي

N از كفــر و ايمــان، (هــا  نچــه در درون ســينهو آ
) اخالص، و ريا، كبر و تواضع، نيات خير و سوء

  .گردد است آشكار مي
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V    ًــان از آنهــا كــامال در آن روز پروردگارش
  .باخبر است

  

|ä� �
القارعـه يكـي از نامهـاي    (كوبنده  ةآن حادث ¡

  ).قيامت است
  . كوبنده ةو چيست آن حادث ¤
  كوبنده چيست؟ ةادثداني كه ح و تو چه مي ©
هـاي پراكنـده    روزي كه مردم ماننـد پروانـه   ¯

  .خواهند بود
و كوهها مانند پشـم رنگـين حالجـي شـده      ´

  .گردد مي
او ]  نيكيهـاى [ تـرازوي پس اما هر كس كـه   ¼

  .سنگين باشد
Ì در يك زندگي خشنود كننده خواهد بود.  
Ò  سـبك   او) نيكيهـاي (و اما كسي كه تـرازوي

  .است
G است) دوزخ(ش هاويه پناهگاه.  
N داني هاويه چيست؟ و تو چه مي  
V  در نهايت گرمي(آتشي است سوزان.(  
�
|å� �

شـما را بـه خـود    ) وتفـاخر (افزون طلبـي  ( ¡
  .است) و از خدا غافل نموده(مشغول داشته 

و در آن كه بگورستانها رسيديد  آنجاتا  ¤
  .دفن شديد
پنداريـد، بـه زودي    چنين نيست كه مـي  ©
خواهيد ) ين تفاخر موهوم خود راا ةنتيج(

  .دانست

پنداريد به زودي  باز چنان نيست كه شما مي ¯
  .خواهيد دانست

) كنيـد  كه شـما خيـال مـي   (چنان نيست  ´
داشـتيد  ) بـه آخـرت  (اليقـين   اگر شما علم

ــل     ( ــدا غاف ــما را از خ ــي ش ــزون طلب اف
  ).كرد نمي
  .قطعاً شما جهنم را خواهيد ديد ¼
Ì  اليقـين   آن را به عـين ) نآ بهبا ورود (سپس

  .خواهيد ديد
Ò  از نعمتهائي كه ) شما ةهم(سپس در آن روز

 .خواهيد شد و سؤال ايد بازپرسي داشته
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  .سوگند) زمان(به عصر  ¡
  .به يقين انسانها همه در زيانند ¤
مگر كساني كـه ايمـان آورده و اعمـال     ©

ند و يكديگر را بـه حـق   ا هصالح انجام داد
ده، و يكديگر را به شكيبايي و سفارش كر

  .ندا هاستقامت توصيه نمود
  
 

  
  

|ç� �
  .اي واي بر هر عيبجوي مسخره كننده ¡
 شماره كرده همان كسى كه مالى جمع كرده و ¤
  .)اش سر گرم است به حساب و شماره(
  .سازد كند اموالش او را جاودانه مي گمان مي ©
، بــه زودي در كــه مــي پنــدارد چنــين نيســت ¯

  .شود پرتاب مي) آتشي خردكننده(حطمه 
  .داني حطمه چيست و تو چه مي ´
  .الهي است ةختوآتش برافر ¼
Ì ]ها برآيد و چيره شود كه بر دل]  آتشى.  
Ò  كـه  [ بر آنان گمارده شـده ]  آتش[بى گمان آن

  .]هيچ راه گريزى از آن ندارند
G  قـرار خواهنـد   (در ستونهاي كشيده و طوالني

  ).دارندداشت و راه گريزي ن
  

|è� �
آيــا نديــدي پروردگــارت بــا فيــل ســواران  ¡
لشكر ابرهـه كـه بـراي نـابودي كعبـه آمـده       (

  چه كرد؟) بودند
  آنها را در ضاللت و تباهي قرار نداد؟ ةآيا نقش ¤
ــدگاني را گــروه گــروه   © ــر ســر آنهــا پرن و ب

  .فرستاد
هاي كوچكي آنـان را هـدف قـرار     گكه با سن ¯

  .دادند مي
آنـان را ماننـد كـاه جويـده     ] داسرانجام، خ[و  ´

  .شده گردانيد
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بـه ايـن   (به خـاطر ايـن بـود كـه قـريش       ¡
  .الفت گيرند) سرزمين مقدس

انس و الفت دادن آنان بـه كـوچ   ]  همان[ ¤
  . زمستانى و تابستانى

بايـد  ) اين نعمـت بـزرگ   ةبه شكران(پس  ©
  .پروردگار اين خانه را عبادت كنند

گرسـنگي نجـات   همان كس كه آنها را از  ¯
  .داد، و از ترس و ناامني ايمن ساخت

  

|ê� �
آيا كسـي كـه روز جـزا را پيوسـته انكـار       ¡

  كند ديدي؟ مي
او همان كسي است كه يتيم را با خشونت  ¤

  .راند مي
به اطعام مسكين و مسـتمند  ) ديگران را(و  ©

  .كند تشويق نمي
  .پس واي بر نمازگزاراني كه ¯
  .كنند يدر نماز خود سهل انگاري م ´
  .كنند همان كساني كه ريا مي ¼
Ì  و  آب(و ديگران را از ضروريات زندگي

خـدا را   تپس نه عباد. (كنند منع مي) غذا
بر وجه احسن انجام دادند، و نه به بندگان 

  ).خدا احسان و نيكي كردند
  
  
  

|ë� �
» كـوثر «به راستى كه ما بـه تـو   ] اى محمد[ ¡

در بهشـت   ينهر ,خير و بركت فراوان(  داديم
پيـامبر و امـتش بـراي    خدا آن را بـه  است كه 

  ).تكريم آنان اعطا كرده است
ــوان و    ¤ ــاز بخ ــارت نم ــراي پروردگ ــس ب پ

  .قرباني كن
دشـمن  ) نسـل نيسـتى   تو ابتر و بـى (همانا  ©

  .نسل است توست كه دم بريده و بى
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  .اي كافران: بگو ¡
  .پرستم پرستيد من نمي آنچه را شما مي ¤
ــه شــ © ــيو ن ــن م پرســتم،  ما آنچــه را م

  .پرستيد مي
و نــه مــن هرگــز آنچــه را شــما پرســتش  ¯

  .پرستم ايد مي كرده
پرســتم،  و نــه شــما آنچــه را كــه مــن مــي ´

  .كنيد پرستش مي
شما براي خودتان، و آيين من ) دين(آيين  ¼

  .براي خودم

|í� �
فـتح  (هنگامي كه ياري خـدا و پيـروزي    ¡

  .فرا رسد) مكه
روه گروه وارد دين خـدا  و ببيني مردم گ ¤

  .شوند مي
اين نعمـت بـزرگ و    ةبه شكران(پس  ©

) ايــــن پيــــروزي و نصــــرت الهــــي
 )شـكر ( پروردگارت را تسـبيح و حمـد  

كن، و از او آمرزش بخواه كه او بسـيار  
  .ذير استپ  توبه

  
  
  
  
  

|î� �
  .بريده باد هر دو دست ابولهب ¡
هرگز مال و ثـروتش و آنچـه را    ¤

سـودي   به دسـت آورد بـه حـالش   
  .نبخشيد
ــعله   © ــي شـ ــه زودي وارد آتشـ ور  و بـ

  .شود مي
كـش   و نيز همسرش، در حالي كه هيزم ¯
  .است )دوزخ(
و در گـردنش طنـابي اسـت از ليـف      ´

  .خرما
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  .يكتا و يگانه است اهللابگو  ¡
نيازمندان قصد  ةخداوندي است كه هم ¤

  .كنند او مي
  .نزاد و زاده نشد) هرگز( ©
اه شبيه و مانندي نبوده و براي او هيچگ ¯

  .است
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 ةبرم بـه پروردگـار سـپيد    پناه مي: بگو ¡

  .صبح
  .از شر تمام آنچه آفريده است ¤
اش  تـاريكى [و از شرّ شب تاريك چـون   ©

  .فرو پوشاند] همه چيز را
انواع حيوانات موذى  تاريك شبكه در زيرا [

هاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن  و انسان
  .]اند ن در كمينبه انسا
كـه بـا    كـه  ]زنان جـادوگر [ و از شرّ آنها ¯

  .دمند ها مي در گره  افسون
و از شرّ هر حسودي هنگامي كـه حسـد    ´

 .ورزد مي
  

|ñ� �
  .برم به پروردگار مردم پناه مي: بگو ¡
  .به مالك و حاكم مردم ¤
  .معبود مردم) خدا و(به  ©
  .ر پنهانكارگ از شرّ وسوسه ¯
  .كند انسانها وسوسه مي ةكه درون سين ´
 .خواه از جن باشد يا از انسان ¼
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از دو منبع قرآن و احاديث صحيح  کنند؟ مسلمانان، عقايد خود را از چه منابعي أخذ مي  1

 گويد چيزى جز وحى كه آنچه مى�. )4:النجم( مثTSRQPنث:  كه به تعبير قرآن صپيامبر 
اما الزم به ذكر است استنباط ما از آيات و احاديث، بايد  .�بر او نازل شده نيست )از جانب اهللا(

  .باشدفهم و استنباط صحابه و سلف صالح  نايمببر 
مراتب اين دين به ترتيـب عبـارت اسـت از اسـالم،      مراتب و درجات دين اسالم کدامند؟   2

  .ايمان و احسان
 خـدا اينكه به توحيد معتقد باشيم و تسـليم   :يعنىاسالم  اسالم چيست و ارکان آن کدامند؟   3

منهيات او اجتناب ورزيم، از شرك نسبت به پروردگار پرهيـز  شويم، اوامر او را انجام دهيم و از 
در ايـن بـاره چنـين     صپيـامبر   :اركـان اسـالم   .نموده و از شرك و مشـركان برائـت جـوييم   


	������A�ٍ :اند فرموده���������א����م��W���������
���%�$د�"!� 
ن������&������'(��$م��א
)��.ل�א,�،�و���45����3$א,�و� 
ن'��2�1ًא�/����"�،�و��

$"�،�و�?�<=�אْ�;�:��9،�و��8.�م��/��6�7$ن�@'A�گفـتن  : اسالم بر پنج اساس بنيـان نهـاده شـده اسـت     : متفق عليه @א

  .شهادتين، اقامه نماز، پرداخت زكات، اداي حج و گرفتن روزه ماه رمضان
اعتقـاد بـه    بيـان آن  ,اعتقاد قلبـي  ايمان عبارت است از ايمان چيست و ارکان آن کدامند؟   4

، افزايش يافتـه و  هيزگارىرپايمان با انجام طاعات و  مقدار. و عمل به آن به وسيلة اعضاء ،زبان
آن چنـين   نـواع دربـاره ايمـان و ا   صپيامبر . يابد شده و كاهش مي قصانبا ارتكاب گناه دچار ن

.ن��&Dً�;�E،�و�אْ��A$�:�C:  اند فرمودهE�;و����FG�6����$ن���א��H$ن�Hא��I�7�JD�;�E&�ايمان، شـامل  ] درخت[ .رواه مسلم @3
  .باشد آن مي] منشعب از[هاي  حيا، يكي از شاخهشرم و هفتاد و چند شاخه است كه 

چه بسا پيش آمده باشد كه انسان، بعد از انجام كارهـاي نيـك و عمـل بـه اوامـر خداونـد،       
ن، دچار نوعي رخـوت و كسـالت در   و بعد از ارتكاب گناها ،كند احساس شور و نشاط مي

گردد، اين حاالت تنها به دليل افـزايش و كـاهش ميـزان ايمـان در انسـان       انجام طاعات مي
�: انـــد خداونـــد بـــراي حفـــظ و افـــزايش ميـــزان ايمـــان چنـــين فرمـــوده. باشـــد مـــي
�zy}|{~�¡نث در دو طـرف روز، و  � .)114:هود(�مث¦¢£¤¥�

اركان  .�برند از بين مى) و آثار آنها را(نات، سيئات چرا كه حس ؛اوايل شب، نماز را برپا دار
��A�����I�7�K: انـد  در اين مورد چنين فرموده صپيامبر اسالم : ايمانLن��
�4���،�و�@!�� 
M�N��7و��،������$4��،����;

�،�������وא�:�.م�אO�Pو�//�1
Q�����R،�و�אْS�����R=O�داشـتن بـه   ايمـان   از ايمان عبارت است .بخاريرواه ال @و�&�
پيـامبران،  وحدانيت اهللا، و بر وجود فرشتگان، و به ديدار با اهللا در روز قيامت، و به حقانيت 

  .قضا و قدر ، و ايمان داشتن به تمامى)زنده شدن پس از مرگ(و حقانيت معاد 
ب مفهوم آن اينست كه عبوديت و اطاعت را از غير خدا سل چيست؟)  ال إله إالَّ اللّه (معناي    5

  .و آنرا تنها براي خداوند اختصاص دهيم

 ©
  ̈������� سلمانمسؤاالت مهم در زندگي انسان   
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در ايـن رابطـه    صپيـامبر اسـالم    ؟روز قيامت نجات يافته و رسـتگارند گروهي در چه    6

	�A: اند فرموده���7'���4! ��قO�4Uْ�L�1"ً������و����Dًو�א?����7������/$�'�����א�V��W�%X�!@�Dً���7��Y�E�;و����Z[��\Kא��.!�$�
)�W�����5�����̂ ��I��.ل���و��7��/�$


$ل��Kא�����؟)W�����$�C�8

:����و� ����$�̀
شـوند و   ن به هفتاد و سه گروه و فرقه تقسيم مـي امت م .الترمذي @�$�7 
از ايشـان   اصحاب. آيند گردند و بقيه در آتش دوزخ گرفتار مي تنها يك گروه از آنان رستگار مي

گروهي كه از سنت و روش : شان فرمودند؟ ايه كسانى هستندچآن گروه ! يا رسول الّله: پرسيدند
بنابر اين حديث، مذهب بر حق، مذهبي است كـه از سـنت پيـامبر و     .يارانم تبعيت نمايدمن، و 

  .و از بدعت در دين پرهيز كند ،سيرت ياران آن حضرت پيروي نمايد
فـاظتش  بله، خداوند از طريق علم خود نسبت به مـا و ح  آيا خداوند با ما و همراه ماست؟   7

و با وجود مخلوقاتش آميختـه  اش بر كائنات، همراه ماست، ولي بايد دانست ذات ا بر ما و احاطه
در واقع . توانند بر او احاطه يافته و ذات او را درك كنند هايش نمي د، هيچ كدام از آفريدهوش نمي

ا و تـوان فهـم مـا    اي واال قرار دارد و با وجوديكه از م او در عين حال كه نزديك است، در مرتبه
  .بدور است به ما بسيار نزديك است

مسلمانان اهل قبله بر اين مسأله متفق القول هستند كه  توان با چشم ديد؟ آيا خداوند را مي   8
ه ذيل مؤمنـان، در روز قيامـت   ــتوان در دنيا مشاهده كرد اما با استناد بـه آي ذات خداوند را نمي

��I�J�Kنث� : فرمايـد  مـي خداونـد  . ديد داوند را خواهندر بهشت، خدر صحراي محشر و د
L����M�N�Oبـا  (و  شاداب و مسرور است) اهل سعادت(در آن روز صورتهاي« .)23-22:القيامه( �مث�

  .»نگرد روردگارش ميپبه ) شادابي
ترديد اولين امري كـه خداونـد آن را    يب اي دارد؟ شناخت نامها و صفات خداوند چه فايده   9

انش واجب كرده است، شناخت اوست، چنانچه مردم خدا را بشناسند او را به طور شايسته عبـادت  بر بندگ
»  اهللا«جـز  بحـق  پس بدان كه معبودى « . )19:محمد. (مث�áàßÞÝÜنث:  فرمايد ميكنند خداوند  مي

 پس يادكردن رحمت و بخشش گسترده خداوند باعث ايجاد اميد، ذكر شدت انتقام او موجب تـرس،  .»نيست
منظور از عبادت كردن بـه وسـيله نامهـا و    . شود ميو ياد كردن نعمت بخشيدن او به تنهايي سبب شكرگزاري 

ـ   و  ،صفات پروردگار، اطالع پيدا كردن نسبت به آنها و دانستن معاني آنها به طـور كامـل   ه خوانـدن خداونـد ب
شـوند ماننـد    ميبندگان بدانها وصف تعدادي از نامها و صفات خداوند آنهايي هستند كه . ستاين نامها ةوسيل

 مخصـوص خداونـد اسـت،   گروهي ديگر از نامها و صفات پروردگار آنهايي هستند كه . علم، رحمت و عدل
شـوند و بـدانها    مـي همچنين بندگان نيز صفاتي دارند كه به وسيله آنها ستوده . الوهيت، جبروت و تكبر :مانند

مانند بنـدگي، نيازمنـدي، فقـر،     .باشد ميه وسيله آن صفات ممنوع اما توصيف خداوند ب ،شوند ميدستور داده 
ترين مردم نزد پروردگار آن كسي است كه صفاتي داشته باشـد كـه    پس دوست داشتنى... ذلت، طلب كردن و

و منفورترين فرد نزد پروردگار كسي است كه داراي صفاتي باشد كه خداونـد از   ،خداوند آنها را دوست دارد
و بـراى خـدا،   « .)180:األعـراف ( �مثc�d�e�f��gنث : فرمايد ميخداوند . و متنفر است آنها بيزار

  .»بخوانيد) نامها(خدا را به آن  ؛نامهاى نيك است

6 
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���A�������Dً:روايت شده اسـت كـه فرمـود    صهمچنين از پيامبر �N$�7�$a�����Y�Eא���b�Lو��Dً�E��b�L�	
�$��E�L���������������1�ن'���7�����Iًאو�א?�

$�̂ $�(�?
 ���
D�'��c�نام دارد كسي كه آنها را بر زبـان جـاري   ) 99(ترديد خداوند بلندمرتبه  بي« . متفق عليه @د�����dאْ
توانـد   مـي كسي كه به پيروي از قرآن و سنت صحيح بپردازد . »شود مينها عمل كند وارد بهشت آو به  ،كند

	��  ,���� �: ازآنها را شمارش نمايد و بر زبانها جاري كند، اين نامها عبارتند  
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عيب و نقـص، امـان دهنـده،     بي او اهللا است جز او خدايي نيست، بسيار بخشنده، مهربان، حاكم، پاك و منزه، 

نافذ خـود هـر امـري را اصـالح      ءناپذير كه با اراده ، قدرتمندي شكستمحافظ و مراقب همه چيز، شكوهمند
ـ   كند،  مي آغـاز،   يواالمقام و شايسته عظمت، آفريننده، به وجود آورنده جهان از نيستي، صـورتگر، پيشـين و ب

دهنده و مـددكار، بسـيار آمرزنـده،     نهان، بسيار شنوا و بينا، سرور، ياري انتها، پيدا و نمودار، ناپيدا و يپسين و ب
، غالـب  ،بلندمرتبـه، يكتـا   ، بـزرگ، )گناهـان (كننده، پوشاننده هبسيار توانا، با لطف، دقيق و آگاه، يگانه، زيبا، زند

سپاسـگزار،   كننده، قوي، محكم و صاحب قدرت، زنـده، برپادارنـده، واالمرتبـه، بـا عظمـت، بسـيار       ، بيانحق
دهنـده،   نياز، بخشنده، يكتا، جاودان، نزديك، پاسخ يپذيرنده، باحكمت، ب دهنده، بسيار دانا، توبه بردبار، گشايش

بسيار آمرزنده، بسيار دوستدار، سرپرست، ستوده، حافظ و نگهبان، ستايش شده، داور، گواه، به جلو اندازنـده،  
، گيرنـده و  هـا قيمت ةكننـد مقدررزق و روزى، و  ءهكننـد  هر، گسـترد به تاخير اندازنده، پادشـاه بـزرگ، بـا اقتـدا    

گيرنـده، ديـن دار، شـكرگزار، نعمـت دهنـده، توانـا، بسـيار         دهنده، خشم كننده، دهنده و گستراننده، روزي كم
كننـده، حسـابگر، شـفادهنده، رفيـق و      دهنده، حامي و سرپرست، آگـاه، نيكـي   يآفريننده، صاحب، بسيار روز

كننـده، بسـيار آمرزنـده، بسـيار      تـرين، نيكـي    مي، داور، گراپاك از هر نقصه، دانا و توانا، سرور، دوست، دهند
  .مهربان، بسيار بخشنده، داراي جود و كرم، پاك و منزه، وارث، پروردگار، برترين و مورد پرستش

ري از ايـن اسـمها   امـا بسـيا   ،ن بيشتر معاني استترجمه فارسي اين اسمها تنها براي توضيح و تبيي : توجه
  . فقط با لفظ عربي به درستي قابل فهم هستند و ترجمة آن در يك كلمه بسيار مشكل و نامفهوم است

فهم معاني و داللتهاي  - 2 زرگداشت آنهاو بتعداد  بررسي الفاظ، - 1: احصاها در حديثمنظور از 
فرد بايد همه امورش را  را ذكر كرده است اين بدان معني است كه) حكيم(وقتي كه نام مثال  .آن

زماني كه نام قدوس را ذكر  و .تسليم فرمان خداوند كند، زيرا همه براساس حكمت اوست
خواندن خداوند  - 3 .آورد به خاطر ميها و عيبها  كند، پاك و منزه بودن خداوند را از همه نقص مي
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درخواست از خداوند به خواندن و :دعاي ثنا و عبادت ب:الف: به وسيله آنها كه بر دو قسم است
 .وسيلة آنها

اسـماء خداونـد و صـفات او در دو چيـز بـا هـم        تفاوت اسماء و صفات خداوند در چيسـت؟    10
امـا از چنـد   . مشترك هستند؛ يكي در جائز بودن استعاذه به آنها و ديگري جواز سوگند خـوردن بـدانها  

ت به اسماء جـائز اسـت مثـل عبـدالكريم،     اول اينكه اظهار عبوديت نسب: جهت داراي تفاوتهايي هستند
باشد مثل گفتن يا كريم، در حاليكه ايـن دو امـر دربـاره     همچنين مخاطب قراردادن اسماء او درست مي

صـفات  : دوم. يا نام كسي را عبدالكرم گذاشت ،يا كرم اللّه: توان مثالً گفت كند و نمي صفات صدق نمي
اما عكـس   ،اشتقاق يافته است) رحمان(از اسم ) رحمت(فت شوند، به عنوان مثال ص از اسماء مشتق مي
تفـاوت سـوم   . را مشـتق نمـود  ) مسـتوي (توان اسم  نمي) استواء(باشد، مثالً از صفات  اين امر جائز نمي

تـوان اسـم    نمـي ) غضـب (بـه عنـوان مثـال از فعـل     . شـود  آندو اينست كه اسماء از افعال او گرفته نمي
شـود   براي خدا وضع كرد، حال آنكه صفات از افعال خداوند اخـذ مـي   را مشتق نموده و آنرا) غاضب(

  .از افعال اوست) غضب(را براي خدا اثبات كرد زيرا ) غضب(توان صفت  كه در اين صورت مثالً مي
عبارت است از ايمان به وجود آنان و اينكه فرشتگان نوعي  مفهوم ايمان به فرشتگان چيست؟  11

�ZYنث����:فرمايــد  قرآن در مـورد آنان چنـين مـي  . وند هستندهاي خدا خاص از آفريـده
[�a`_^]\هرگز  بندگان شايسته اويند) فرشتگان(« .)27:األنبياء(��مث

  .»كنند به فرمان او عمل مى) پيوسته(و  ؛گيرند در سخن بر او پيشى نمى
ايمان به وجود  :الف  : ايمان به فرشتگان، مستلزم ايمان آوردن به چهار چيز است كه عبارتند از

دانـيم، ماننـد    ايمان به وجود فرشتگاني كه از طريق قرآن و حديث، اسم آنـان را مـي   :ب  . آنان
ايمان به خصوصياتي كه از طريق قرآن و حديث، در مورد آنان، به ما رسيده است،  :ج  . جبرئيل

ز فرشتگان مكلّف ايمان به وظائف و كارهايي كه هر كدام ا :د  . مثل عظمت و بزرگي ذات آنان
  .به انجام آن هستند، مانند ملك الموت

قرآن، سخن خداوند است كه از جانب او نازل شده و به سـوي او نيـز بـاز     قرآن چيست؟  12
گردد، كتابي كه خداوند، خود، به حروف و اصوات آن تكلّم نموده و جبرئيل آنرا بـه محمـد    مي

خداوند آنها را بر پيامبران خود نازل فرمـوده نيـز بـه     ديگر كتبي كه. رسول الّله ابالغ كرده است
  .م اهللا بوده استالهمين نحو ك

خير؛ زيرا سـنت،   شويم؟ نياز مي آيا با رجوع به قرآن، از مراجعه به سنت پيامبر بي  13
در همـين رابطـه   . تـوان شـناخت   مفسر قرآن است و جزئيات دين چون نماز را فقط با سنت مي


Q�5����4!.ل�A: اند مودهچنين فر صپيامبر M5�/
 �	
�E�;�&�Fd$ن����e�/�!f�&.5��
 �،��E�7��
��g�7و���h$�4�M�9�אْ:�Lو! ��=̀����
 �W
��������7=O�C
Vאٍم��O��?��I��7����:�V��WL�1��eو��$�،�و��7R.X��?
i�
Vٍل���?��I�7���:�V��WL�1�eو��$��
V�،�
:��k�%����W!Mא�אْ�j�O!Qن���R.@  بـو داود أحمـد وأ. 

]. سـنت مـن  [قرآن و چيزي همانند آن كه همراه آنست : بدانيد كه دو چيز به من عطا شده است
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و به ] آزمند و جاه طلب[رسد كه در آن مردي سير، بر تختش تكيه زده  بينم روزگاري فرا مي مي

  .تنها حالل قرآن را حالل بشمريد و تنها از حرام آن بپرهيزيد: گويد مردم مي

مفهوم آن اينست كه باور داشته باشـيم خداونـد در هـر     هوم ايمان به پيامبران چيست؟مف  14
به پرستش و عبادت خداوند و انكـار  فقط آن قوم را  ايشانامتي پيامبري از خود آن امت برانگيخته تا 

ييـد  بايد ايمان داشته باشيم كه همه پيامبران راستگويند و مـورد تأ . ندندعوت ك خداغير عبادت براى 
. گـر  انـد و هـدايت   خداوند، بر راه راست هستند و پرهيزكـار، بزرگوارنـد و نيكوكـار، هـدايت شـده     

اند  تمام و كمال به قوم خود ابالغ كردهبا بايست بر اين اعتقاد داشته باشيم كه آنان رسالت خود را  مي
اشته باشيم آنان برتـرين  ايمان به آن مستلزم اينست كه يقين د. اند ننموده كوتاهىو در مأموريت خود 

  .اند ترين انسانها و از بدو تولد تا زمان وفات از شرك ورزيدن به خداوند، پاك و منزّه بوده و شريف
ايمان داشتن به اينكه روز قيامت به طـور قطـع فـرا     مفهوم ايمان به روز قيامت چيست؟  15
 صـداي و پـاداش در بـرزخ،    ايمان به مرگ، وجود عـذاب : شاملايمان به روز قيامت، . رسد مي

صور، حضور انسانها در روز قيامت در برابر پروردگارشان، دفتر اعمال، ميزان و ترازوي اعمـال،  
  .استيا به سوي بهشت و يا به سوي دوزخ  رفتن صراط، حوض، شفاعت و سپس

 صشفاعت عظمي كـه خـاص پيـامبر اسـالم      :اول انواع شفاعت در روز قيامت کدامند؟  16
ت و موقع آن هنگاميست كه مردم در روز قيامت، بعد از پنجاه هزار سال، منتظر صـدور حكـم   اس

از خداونـد بـراي امـت     صدر اين وقت است كه پيامبر اسالم . باشند الهي درباره سرنوشتشان مي
 صيست كه خداوند بشارت آنرا به پيامبر )مقام محمود(اين، همان . نمايد خود، طلب شفاعت مي

شـود تـا درهـاي بهشـت بـه روي       شفاعتي است كه با آن از خداوند خواسته مـي  :دوم. تداده اس
اسـت و امـت او،    صكند پيـامبر اسـالم    را مي شفاعتي چنيناولين كسي كه . مؤمنان گشوده شود

شفاعت يكتاپرستاني كه محكـوم بـه چشـيدن     :سوم. شوند اولين امتي هستند كه به بهشت وارد مي
 :چهـارم . شوند تا بلكـه دچـار آن عـذاب هولنـاك نگردنـد      نان شفاعت ميعذاب دوزخ هستند، آ

انـد و در آتـش آن گرفتـار     شفاعت يكتاپرستان سركش و گناهكاري كه به عذاب جهنم دچار شده
شفاعت براي ارتقاي مرتبـه   :پنجم. شوند تا از عذاب دوزخ به در آيند اند، آنان نيز شفاعت مي آمده

د تا بدون حساب شو ي است كه از خداوند خواسته ميشفاعت مؤمنان :ششم. و جايگاه اهل بهشت
از همين رو، خداوند افراد بيشماري را كـه تنهـا خـود، شـمار آنـان را      . و كتاب وارد بهشت شوند

شفاعتي است كه از خداونـد خواسـته    :هفتم. كند داند، از آتش دوزخ رهانيده و وارد بهشت مي مي
اين شفاعت هم همانند شفاعت نـوع  . دوزخيان، تخفيف قائل شود شود تا در مجازات و عذاب مي

، ابوطالـب، از  است كه ايشان آنـرا بـراي كـاهش عـذاب عمويشـان      صاول خاص پيامبر اسالم 
در ساير انواع شفاعتها، ديگر پيامبران، اوليا، فرشـتگان و شـهدا نيـز،    . خداوند خواستار خواهند شد

تعلق دارد صم به پيامبر اسالم داري حقّ شفاعت هستند اما حق تقد.  
بله، جـائز اسـت و    آيا کمک خواستن و استعانت، و طلب شفاعت از زندگان جائز است؟  17

�¿ÁÀنث: ت تشـويق نمـوده و فرمـوده اسـ     كديگرخداوند مردم را به كمك كردن به ي
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ÃÂصر پيـامب . »در راه نيكـى و پرهيزگـارى بـا هـم تعـاون كنيـد      ) همواره(و «. )2:المائده( مث 
������و�א,!�A : اند چنين فرموده هم:��
 ���.�ن�����V�1�;�E�
$ن��אْ@�$�7��1�;�E�اي بـه   يكـه بنـده  تا زمان �. مسلم @���V��.�ن��אْ

يل بسـيارى  اكمك كردن به يكديگر فضـ . دهد د، خداوند نيز او را ياري ميبنده ديگري كمك كن
O�eKوא�A:  فرمايد مي صدارد، رسول اهللا Lא�.EU&كمك كنيد تـا  شفاعت و يكديگر درباره �.بخارى @�א

مـورد   :الـف : اين مسأله در صورت فراهم آمدن چهار شـرط جـائز اسـت    و. پاداش نيك ببريد
فـرد   :ج. در مورد امور دنيوي، شفاعت خواسـته شـود   :ب. درخواست، در توان فرد شفيع باشد

. ه و كـامالً واضـح باشـد   عبارات طلب شفاعت چنـد پهلـو و مـبهم نبـود     :د. شفيع حاضر باشد
  .شفاعتي كه اين چهار شرط را داراست، از اجر و پاداش عظيمي برخوردار است

 :الـف  - :  توسل دو نوع است، نوع اول جائز است و عبـارت اسـت از   انواع توسل کدامند؟  18
اظهار اطاعت و خشوع به درگاه خداوند با انجـام اعمـال    :ب –توسل به اسماء و صفات خداوند 

باشـد   انسان از برادر مسلمان كه زنده و حاضر مي :ج نيك، مانند محبت پيامبر و تبعيت از سنت او
نوع دوم توسل كه باطل و حرام اسـت عبـارت اسـت از    . بخواهد برايش به درگاه خداوند دعا كند

: كـه بگويـد  پيامبران يا اوليا را به عنوان واسطه استجابت دعا قرار داده، مثل اين تو منزل مقام: الف
و منزلـت   مقـام هر چنـد  ... خواهم كه و منزلت پيامبرت يا حسين، از تو مي مقامبه خاطر ! خداوندا

پيامبر و صالحان، نزد خداوند داراي ارزش بسيار است اما ياران آن حضرت كـه نسـبت بـه ديگـر     
قبـر  ديكـه  بيشتر جوياي خير و نيكي بودند، آن هنگام كه دچار خشكسالي شدند، بـا وجو  ،مردمان
، سو منزلت او متوسل نشدند بلكه متوسـل بـه دعـاي عبـاس      مقامدر كنارشان بود، به  صپيامبر 

دهـد،   اينكه فرد هنگام دعا، خداوند را به پيامبران و اولياء سـوگند  :ب. ، گرديدندصعموي پيامبر 
ايـن نـوع   . عطا فرماخدايا به خاطر پيامبرت يا به خاطر حقانيت او فالن چيز را به من : مثالً بگويد

  .باشد توسل حرام است زيرا سوگند خوردن مخلوق به مخلوق ممنوع مي
اين كار، شرك است؛ زيرا تنهـا   حکم دعا و درخواست از مردگان يا زندگان غائب چيست؟  19

�vنث� : در قرآن نيز چنين آمـده اسـت  . باشد خداوند قادر بر اجابت درخواست و دعاي ما مي
edcba`_~}|{zyxwjihgf�

حتـى بـه   ) پرستيد و مى(خوانيد  و كسانى را كه جز او مى«. )14-13:فـاطر ( mlkمث
شنوند، و اگر  اگر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى .اندازه پوست نازك هسته خرما مالك نيستند

  .»شوند شما را منكر مى) و پرستش(و روز قيامت، شرك  ؛گويند بشنوند به شما پاسخ نمى
.���I�7دون��א������l1�̀א�د�����dא��'$/��A : اند فرموده صبر همچنين پيام��1�5��.�̂ كـس بميـرد و از   هر  .البخـاري  @��m$�7��I�7و�

ايد كه مردگان  آيا به اين انديشيده. شود ، به آتش دوزخ دچار ميكندغير خداوند درخواست اجابت دعا 
او بـا مـرگش   . ن، خود به دعاي زنـدگان محتاجنـد  توانند دعايي را اجابت كنند حال آنكه آنا چگونه مي
توانـد بـر اجـر و     كارهاي نيك زندگان اسـت كـه مـي    تواند كار نيكي انجام دهد و اين دعا و ديگر نمي

نيز مشخص اسـت، او   ،غائب است ،كننده اي كه از فرد درخواست تكليف انسان زنده. پاداش او بيافزايد
  تواند دعايي را اجابت نمايد؟ ميكه غائب است و دور از دسترس، چگونه 
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دو را قبل از آفرينش انسانها پديـد آورده و   خداوند آن آيا بهشت و دوزخ وجود دارند؟  20
فرسـتد و   خداوند بر اساس فضل و كرم خود، مردماني را به بهشـت مـي  . روند هرگز از بين نمي

  .كند دوزخ را بر اساس عدل خويش، نصيب دوزخيان مي
اعتقاد راسخ به اينكه تمام خير و شري كـه نصـيب    ايمان به قضا و قدر چيست؟ مفهوم  21

پيـامبر اكـرم در ايـن    . باشـد  شود، بر اساس قضا و قدر و خواست و حكمت خداوند مي انسان مي
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در اين حال عذاب دادن آنها در حق خدا، ظلم بـر   ،اوند اهل آسمانها و زمين را عذاب دهداگر خد
 و لطف او بر ايشان از تمامي كارهاي نيك بهتر ، و اگر بر آنان رحم نمايد، رحمآيد نميآنان بشمار 

بدان اگر به اندازه كوه اُحد، طال انفاق نمايي، تا زماني كه به قضا و قـدر الهـي ايمـان    . است و برتر
رسـد، از روي خطـا و    هر آنچه به فرمان الهي به تو مي. پذيرد نداشته باشي، خداوند آنرا از تو نمي

  شود، بر اساس تقدير خداوند و خواست او به تو نرسيده تو نمي حادثه نبوده، و هر آنچه نصيب
  .است و اگر بدون اعتقاد به قضا و قدر از دنيا بروي، در آتش دوزخ خواهي افتاد

ايمان بـه ايـن اصـل كـه      )1 :ايمان به قضا و قدر، خود، مستلزم ايمان داشتن به چهار چيز است
آيد، در ازل در لوح محفوظ  هر آنچه پيش مي )2. ددان خداوند كليات و جزئيات همه چيز را مي

�4��A���v :انـد  در اين زمينه فرمـوده  صپيامبر . نگاشته و ثبت شده است

ن������א,!@ ��d��;
)��w��N��u��$د���O5אْ
Q�7
��ZD�������x�ْ
 ��Y�b���uض�����/zو�א��mو�א$��'b�آسـمانها و  ند، پنجاه هزار سال قبل از آفرينش خداو .مسلم @�u�5���w!א

توانـد خواسـت و    هـيچ چيـز نمـي    )3. زمين قضا و قدر مخلوقاتش را تعيين و ثبت كرده است
مشيت خداوند را تغيير دهد، و هيچ نيرويي را توان مقابله با قدرت او نيست؛ هر آنچه خواهـد،  

را  ايمان به اينكه خداوند همـه چيـز   )4. پذيرد دهد، و هر آنچه را نخواهد صورت نمي انجام مي
  .خلق نموده و هر آنچه غير اوست، آفريده آن ذات بزرگ است

 در بند جبر؟ آيا ما در امور دين و دنيايمان، صاحب اختيار و آزاد هستيم يا اسير و  22
و  و ميل از چـارچوب خواسـت   ارادهباشد، اما اين  و اختيار مي ارادهانسان در زندگيش صاحب 

 nmمث��j�k�lنثih:  فرمايـد  ايـن رابطـه مـي    خداوند خارج نيست، خداوند در اراده
  .»كنيد مگر اين كه خداوند ـ پروردگار جهانيان ـ اراده كند و بخواهد و شما اراده نمي« .)29:التكوير(


�A{d!M: اند چنين فرموده ص همچنين پيامبر اسالمV!.א��א�����Oٍ'b�:7�����
���w����$����امـور دنيـا و    بـه  .متفق عليه @
خداوند به مـا عقـل،   . گردد اما بدانيد هر آنچه براي شما مقدر باشد، نصيبتان مي ،بپردازيدآخرتتان 

آيـا انسـان عـاقلي وجـود دارد كـه      . گوش و چشم عطا فرموده تا خوب و بد را از هم تمييز دهيم
ن بدو! دست به سرقت بزند و بعد به عنوان عذر و بهانه، اين كار ناپسند خود را تقدير الهي بداند؟

21   
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كنند و در جواب او، خواهند گفت اين  ترديد مردم اين عذر و بهانه را نپذيرفته و او را مجازات مي
تـوان عـذر و بهانـه     بنابراين قضا و قدر را نمي. مجازات را نيز خداوند براي تو مقدر فرموده است

       :فرمايد قرآن در همين رابطه مي. ايم كارهاي خود قرار داد و در اينصورت مرتكب دروغ شده
 ba`_^\[ZYXWVUTSRQPO[مثنث

خواست، نـه مـا مشـرك     اگر خدا مى«: گويند مى) براى تبرئه خويش(بزودى مشركان « .)148:األنعام(
كسانى كه پيش از آنها بودند نيز، همين » !كرديم و نه چيزى را تحريم مى ؛شديم و نه پدران ما مى

  .»گفتند گونه دروغ مى


����A : انـد  در جواب اين سؤال چنين فرموده صامبر اسالم پي احسان چيست؟   23f�'̀
i
@��������	�א�|�u�Lن��
 
�Lن������
f'̀�}
V�،Rא�O
rא�O�5��'̀�}
V�Rא�O�L@  او را گويـا   كـه  ن اينست كـه چنـان از خداونـد بترسـي    احسا ،مسلمرواه

احسان باالترين مراتب . بر اعمال توست بيند و ناظر بيني، او تو را مي چرا كه اگر تو او را نمي بيني، مي
  .تواند به آن برسد گانه دين است كه هر مسلماني مي سه
ايمان به خدا و اعتقاد به توحيد؛ زيرا كـار نيـك   : الف  شروط قبول کارهاي نيک چيست؟  24

داشتن اخالص در انجام آن كار، به نحوي كه تنها رضاي خدا : ب. شود فرد مشرك پذيرفته نمي
تبعيت شود؛ زيـرا تنهـا بـر اسـاس      صدر انجام آن كارها از سنت پيامبر اكرم  :ج. نظر باشدمد

رعايـت نكـردن هـر كـدام از ايـن شـروط،       . بايست خداوند را عبادت نمـود  دستورات شرع مي
:  مشركان چنين فرموده است وخداوند دربارة اعمال نيك كفار . دكن باطل ميكارهاي نيك ما را 

jihgfedcbبـه ظـاهر   (و ما به سراغ اعمالى كـه  « .)23:الفرقـان ( �مثنث
رويم، و همه را همچون ذرات غبار پراكنـده در هـوا قـرار     اند مى انجام داده) نيك بوده و در دنيا

ايمان، موجـب محـو و    نچرا كه نداشت. »كنيم و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي دهيم مى
  .گردد خوب انسان مي اعتبار شدن اعمال نابودي احسان، و بي

در صورت  آنان بايد به چه منبعي رجوع کنند؟ ،،،،اندر صورت بروز اختالف بين مسلمان   25
بروز هر نوع اختالفي بايد به حكم و دستور شرع مراجعه كرد كه اين حكم و دستور، از دو منبع 

��ÖÕÔÓÒ�×�Øنث:  فرمايـد  قرآن در اين رابطـه مـي  . شود قرآن و حديث استنباط مي
Ùو در امري از امور كشمكش پيـدا كرديـد  (و اگر در چيزي اختالف داشتيد « .)59:النساء( مث (

پيـامبر   .»ارجـاع دهيـد  ) با رجوع به سـنت نبـوي  (و پيغمبر او  ،)با عرضة به قرآن(آن را به خدا 
�7�A����O:  فرماينـد  دو مـي  هم در رابطه با قرآن و حديث و اهميـت آن  صاسالم 
 ��W!M:��V�9�@ْ�O�L���I�
���I�5

$���%����W4Mْ'b���L�$�7א�.X��6�L�W��=:�;�̀ �
D'�ان شما دو چيز را به يادگار گذاشـتم، تـا   در مي .أحمد @�@���h$�4א�����،�و��
و عمل كنيد، از گمراهي و ضاللت بـه دور خواهيـد بـود، آن دو     شدهدو متمسك  زمانيكه به آن

  .دهستن صرسول اهللا و سنت  )قرآن(كتاب خدا 
و آن اينست كـه كارهـايي چـون آفـرينش،      توحيد در ربوبيت: الف اقسام توحيد کدامند؟   26

الزم به ذكر است قبل از بعثـت پيـامبر   . را تنها در توان و قدرت خداوند بدانيم... روزي رساندن و
و عبـارت   توحيـد در الوهيـت  : ب. كفار و مشركان به اين نوع توحيد اعتقاد داشـتند  صاسالم 

24 
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دهنـد،   را كه بندگان براي تقرب به درگاه الهي انجام مي... ت از اينكه كارهايي چون نماز، نذر واس

ميـان   بـه پيامبران و كتابهاي آنان به خاطر اثبـات همـين نـوع توحيـد     . تنها براي خداوند انجام داد
تنهـا   و آن عبـارت اسـت از اينكـه    صفات خداوندتوحيد در اسماء و : ج. انسانها فرستاده شدند

انـد، بـراي    آنرا بيان و اعـالن نمـوده   صاسمهاي حسني و صفات عليايي كه خداوند و پيامبرش 
پرداختن به بيان كيفيت و (، تكييف )تغيير در معنا و مفهوم(خداوند ذكر كنيم و از هر نوع تحريف 

د بـودن  معتقـ (و تمثيـل  ) كردن اسماء و صفات خدا بدون هيچ مفهوم و معنى نفى(، تعطيل )مقدار
  .براي آنها پرهيز نمود) و مانند در اسماء و صفات خدا به اسماء و صفات مخلوقين شبيه
27  نث@: فرمايـد  او، مؤمنيست نيكوكار و پرهيزكار، كما اينكه قـرآن مـي  @کيست؟ وليBA�

Cمث�ONMLKJIHGFED )آگاه « .)63-62:يونس
بـر  (و نـه   ،دارند )و عذاب در آخرت از خواري در دنيا(اولياى خدا، نه ترسى) دوستان و(باشيد 

پرهيـز  ) از مخالفت فرمان خدا(همانها كه ايمان آوردند، و ! شوند غمگين مى) از دست رفتن دنيا
آنان مهيا است كه بسي واالتر و بهتـر از كاالهـاي    اىچرا كه در پيشگاه خدا چيزي بر( كردند مى

�������A: اند هفرمود ولىهمچنين پيامبر اسالم در مورد  .»)دنيا است=:��������Y���7�Kא,!��̀'��$�و����אْ~��$�متفـق   @و��8

  .ولي و دوست من فقط خدا و مؤمنان پاك و نيكوكار هستند� .عليه
آنان را بايـد دوسـت بـداريم، برايشـان دعـا       اي نسبت به صحابه بر دوش ماست؟ چه وظيفه  28

اك نگه داريم، به بيان و بازگوكردن فضـائل و  كنيم، قلب و زبان خود را از هر نوع اهانت به آنان پ
ورشدن در علـل اختالفاتشـان    نظر كرده و از غوطه خوبيهاي آنان بپردازيم، از اشتباهات آنان صرف

اند اما بايد دانست آنان به درجه اجتهاد رسـيده   بپرهيزيم؛ زيرا كه آنان معصوم از گناه و اشتباه نبوده
رسـد و در غيـر آن    مـي  و دوچندانست باشد به اجري مضاعف بودند و مجتهد اگر اجتهادش، در

اشـتباهات آنـان در برابـر آن همـه فضـائل و      . كنـد  صورت، تنها پاداش اجتهادش را دريافـت مـي  
اي نجاست اسـت در دريـايي عظـيم و ژرف، آيـا ايـن       همانند قطرتالشهاي فراوانشان براي اسالم، 

���A: فرمايـد  در مورد شأن صحابه خود چنين مـي  صمبر پيا! تواند آن دريا را آلوده كند؟ مي قطره
�1�?

.�� ن� ��R�1�:�����bUْ�̀ ���k�
.�אV����$�C�8
;�.א� b�L�
U�:�(�̀و�����W�̂ �1�?
 �'17�
r�/د�
 �$�7�$ً�;�̂ �Z1ذ�? ��d�g�7��w
U�̀ 
 ��W!@���@   متفـق عليـه. 

بـه  يكـى از شـما   اگر در دست اوست  كه جان من ىبه خداوندسوگند  ،مرا دشنام ندهيداصحاب 
كننـد برابـرى    اندازة كوه اُحد، طال انفاق كند، با يك، يا نصف مدى كـه اصـحاب مـن انفـاق مـي     

  ).اند اى است كه برخى آنرا به اندازة پرى دو كف دست دانسته مد پيمانه( .كند نمي
رابطه  چگونه بود؟ ،آمدندشان يت و صحابه و کسانی که بعد از اين امامان آل ببيرابطه   29

  :شود، از جمله بين آنها رابطه دوستي و احترام بود و اين قضيه در اموري متجلي مي
با عايشه دختر ابوبكر، و حفصه دختر  صقبل از همه ازدواج پيامبر اكرم  : شاوندیيخو  - 1

 �درآورد، و علي �دو دختر خود را به ازدواج عثمان بن عفان  صبود، و پيامبر  ن عمر
با اسماء دختر عميس كه همسر ابوبكر صديق و مادر محمد بن ابي بكر بود وصلت كرد، كه اين 
ازدواج بعد از وفات ابوبكر صورت گرفت، و ثمره اين ازدواج يحيي بن علي بود؛ بنابراين 
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محمد بن ابي بكر و يحيي بن علي بن ابي طالب، برادر مادري هستند، و عمر بن خطاب با ام 
تر علي بن ابي طالب ازدواج كرد، و از او صاحب دو فرزند به نامهاي زيد بن عمر و كلثوم دخ

، و عبداهللا )2(ابوبكر مرا دو بار به دنيا آورد: گويد و امام جعفر با افتخار مي. )1(رقيه بنت عمر شد
بن عمرو بن عثمان بن عفان فاطمه دختر حسين بن علي بن ابي طالب را به ازدواج خود درآورد 

، و معاويه بن مروان بن حكم اموي با دختر بيوه امام )3(و از او صاحب فرزندي به نام محمد شد
عقد شده وليد بن عبدالملك خليفه وقت » المثني«، و نيز زينب دختر حسن )4(علي وصلت كرد

؛ و  )6(، و همچنين وليد بن عبدالملك با نفيسه دختر زيد بن حسن بن علي ازدواج كرد)5(بود
  .شود ها در كتب سيره فراوان ديده مي ل اين وصلتامثا
من اصحاب محمد را مشاهده كردم و كسي را همچون : فرمايد امام علي مي :شيمدح و ستا - 2

كردند، و در حالت سجده و قيام و در بين پيشاني و  آنان نيافتم، با حالتي آشفته صبح مي
كر معاد همچون ذغال افروخته گذراندند، در هنگام ذ زانوهايشان شب را به استراحت مي

اشان بين چشمانشان همچون زانوي بز گود شده بود، هرگاه نام  شدند، به خاطر طول سجده مي
شد، و از ترس  شد، آنچنان كه پيشانيشان خيس مي شد چشمانشان پر از اشك مي خدا برده مي

 )7( ...شدند  يده ميعقاب و اميد به ثواب همچون درختي در روز طوفاني به اين سو و آن سو كش

ي كارهايش خير و نيك بود،  او پاك جامه و كم عيب رفت، همه: گويد و نيز در مدح ابوبكر مي
اش سبقت گرفت، فرمانبرداري از خداوند را ادا كرد و آنچنان كه شايسته بود  و خيرش بر بدي

در مورد ابوبكر و عمر آمده است كه امام جعفر صادق به زني كه از او . )8(تقواي او را پيشه كرد
فردا كه : واليتشان را بپذير، آن زن گفت: آيا بايد واليت آنها را بپذيرم؟ گفت: پرسيده بود

آري : گفت! گويم كه تو مرا به قبول واليتشان امر كردي؟ پروردگارم را مالقات كنم به او مي
قر ابوبكر را به لقب صديق و روايت شده كه مردي از ياران امام باقر وقتي شنيد امام با. )9(بگو

آري او صديق : كني؟ باقر فرمود آيا او را چنين توصيف مي: توصيف كرد تعجب كرد و گفت
 . )10(كند بود و هر كس به او صديق نگويد خداوند كالم او را در آخرت تصديق نمي

                              
  .)6/115(كليني در الكافي قسمت فروع ) 621ص(نوار مجلسي در بحار األ )1(
و دوم از . درش فاطمه دختـر قاسـم بـن ابـي بكـر      اول از جهت ما:شود  ر منتهي ميچون نسبش از دو جهت به ابوبك )2(

. ر كه مادر فاطمه دختر قاسم بن محمد بن ابي بكر اسـت  رحمن بن ابي بكلجهت مادر بزرگ مادريش اسماء دختر عبدا
  . )2/373(كشف الغمه اربلي  :شود به رجوع

  .)362ص(ن قيس و كتاب سليم ب ،)5/7(الكافي :  انگ )3(
  .)45ص(نسب قريش مصعب زبيري   )4(
  .)52(نسب قريش مصعب زبيري  )5(
  .)111(ه ابن عنب .الطالب في انساب آل ابي طالب ةعمد  )6(
  ). 97(خطبه شماره  هنهج البالغ  )7(
  .صبحي الصالح: تحقيق) 350ص( هنهج البالغ  )8(
  ).8/101( روضة الكافي   )9(
  ).2/360( هكشف الغم  )10(
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ند؛ كرد امامان آل بيت فرزندانشان را به نامهاي خلفا اسم گذاري مي : نامگذاری فرزندان - 3

ابوبكر و عمر و عثمان ناميده بود همانطور كه علي اربلي آن را اثبات : فرزندانش را سعلي 
اند كه ابوبكر بن علي بن ابي  ، و ابوالفرج اصفهاني و اربلي و مجلسي ذكر كرده)1(كرده است

كشته شد و همچنين پسر  مطالب از جمله كساني بود كه در كربال همراه برادرش حسين 
 . )2()محمد اصغر كنية ابوبكر بود(ابوبكر نام داشت همراه با آنها كشته شد  حسين كه

بينيم كه هنگامي كه فتنه جويان سركش منزل عثمان بن عفان را محاصره  مي : دفاع فداکارانه - 4
كردند امام علي از او دفاع كرد و مردم را از او دور كرد و فرزندانش حسن و حسين و 

 . )3(ن جعفر را به دفاع از او فرستاداش عبداهللا ب برادرزاده

 صبـدون شـك پيـامبر     مبالغه کـرد؟  صتوان در مدح شأن و منزلت پيامبر  آيا مي   30
راه  ؛مانند مسيحيان كـه در مـورد عيسـي بـن مـريم      ت و بهترين آنان است، اما نبايد اشرف مخلوقا

نيـز مـا را    ص اهللا خود رسول. ى و غلو كنيمرو هزياد صاند، ما نيز در مدح پيامبر اسالم  مبالغه را پيموده
���������A:  اند ه و فرمودهكرداز اين كار منع ���1�א��.א���;�!�.!Q
V�،R1��;���$�̀ 
 �$��'̀�}
V��W�5�O�7��Iא�����/$�('��
��m�O�ْא �$��
و̀���@OsْL��

���!�.�من فقط بنده اويم، . ستايش نكنيداند،  مرا آنطور كه مسيحيان، پسر مريم را مدح كرده .البخاري @و�/��
  .محمد بنده خدا و پيامبر اوست: فقط بگوييد] در حق من[پس 
خداوند عظيم الشأن، و ترس از او يـك نـوع عبـادت بشـمار     ترس از  :الف انواع ترس کدامند؟   31
 تـرس و كمـال   )2 . محبتكمال دوستي و  )1 :دو ركن داردكه ركن دوم ايمان است، چون ايمان رود  مى

كـه   بتهايشـان خوف السرّ كه عبارت است از ترس نسبت به غير خدا، مثل تـرس مشـركان از    :ب  .خوف
ترك فرائض و واجبـات بـه خـاطر     :ج . اين، همان شرك اكبر است. مبادا آنان را دچار بال و مصيبتي كنند

اين نوع تـرس، جـائز   . ترس طبيعي مثل ترس از درندگان :د  .اين نوع ترس هم حرام است. ترس از مردم
  .است

توكل بر خدا در تمامي امور و كارهـا بـراي بـه دسـت آوردن      :الف انواع توکل کدام است؟   32
بر مخلوقات در اموري كـه در   توكل :ب. اين نوع توكل، واجب است. خير و بركت و دفع ضرر و زيان

واگـذاركردن امـور و   : ج  .تايـن نـوع توكـل، شـرك اكبـر اسـ      . نيست مثل توكل بر مردگان توان آنان
مثل دادن وكالت از طرف يك نفر به فردي ديگر براي خريد يـا  . كارهايي كه در توان انسانهاست به آنان

  .اين نوع توكل، جائز است. فروش اشياء و كاال
دوسـت   :ب  .به خدا كه اساس ايمـان اسـت   محبت :الف کدام است؟ محبت و دوستيانواع   33

مانند برادري با مؤمنان و دوست داشتن همه آنان، اما محبت نسبت به تك تك آنان، بـر   داشتن در راه خدا،
به  محبتبه خدا،  محبتدر كنار  :ج  .اساس ميزان ايمان و تقربشان به خداوند و اطاعت او، متفاوت است

                              
  .هاألئم هفي معرف هكشف الغم . )2/66(علي اربلي   )1(
  ).582(، و مجلسي در جالء العيون )2/66(» هكشف الغم«لي در و ارب. تأليف ابوالفرج اصفهاني چاپ بيروت) 188، 142، 88(مقاتل الطالبيين )2(
  .منبع سابق )3(
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نسـبت بـه    است كه داشـتن آن  محبتىاين همان شريك قراردادن غير خدا در  ،غير او نيز در دل جاي گيرد
، خود، اسـاس شـرك   محبتاين . خدايان دروغينشانمشركان به  محبتپروردگار، بر ما واجب است، مانند 

بـه   تدوست داشتن از روي احترام، مثل محبـت نسـب   مانند داردطبيعي كه انواع مختلفي  محبت :د . است
اشـتن بـه خـاطر وجـود     از روي دلسوزي و ترحم، مثل دوست داشتن فرزند، دوست د محبت ،پدر و مادر

چون دوست داشتن غـذا   ،مثل دوست داشتن سائر انسانها و دوست داشتن فطري و ذاتي ،شباهتهايي متعدد
  .شوند طبيعي محسوب مي محبتاز ديگر انواع 

مـردم از   باشـند؟  چند دسته مي) بيزاربودن(و براء ) دوست داشتن(مردم از نظر والء    34
اينان همان مؤمنان مخلص و پـاك  . اند آنان كه خالصانه مورد محبت واقع شده :لفا: سه دسته هستنداين نظر 

زوجـات و  و  صسيرت چون پيامبران، صـديقين، شـهدا و صـالحين و در رأس همـه آنـان، پيـامبر اسـالم        
ن و اينان كـافرا . اند شده آنانكه برخالف گروه اول، مورد بغض و نفرت واقع :ب. باشند ميو ياران او  فرزندان

گرايـان و منافقـان    ، مشـركان، مـادي  )يهـود و نصـارى  (چون اهـل كتـاب   ،منكران اسالم و نبوت پيامبرمان
شـوند و از نظـر ديگـر، مـورد      گروه سوم، آناني هستند كه از يك نظر مورد محبت واقـع مـي   :ج. باشند مي

شـوند   مانشان، دوست داشته ميآنان عبارتند از مؤمنان گناهكار كه به خاطر اي. گيرند خشم و نفرت قرار مي
برائـت از كفـار   . شـوند  و از طرفي ديگر به خاطر گناهانشان مورد خشم و انزجار ديگر مؤمنـان واقـع مـي   

قدم نگرديم، نسبت به آنـان  پيش به آنان عبارت است از اينكه از آنان نفرت داشته باشيم و در سالم كردن 
. نان نشويم و از خانه و كاشانه آنـان خـود را دور نمـاييم   اظهار عجز و خضوع ننماييم، شيفته و فريفته آ

و يـاري   ،اسالم و مؤمنان هجـرت كنـيم  والء و محبت به مؤمنان اينست كه در صورت امكان به سرزمين 
، نسبت به شاديهاي آنان اظهار سرور نماييم و خواهـان خيـر و بركـت بـراي آنـان      آنان با مال و جان دادن

شـود   مواالتي كه باعث خـروج از اسـالم مـي    :الف: با كفار، خود، بر دو نوع استرفاقت و مواالت . باشيم
و يـا شـك    ،يا توقـف و تـأخير در ايـن كـار     ،يا كافر ندانستن كفار ،مثل ياري دادن كفار بر ضد مسلمانان

شـود امـا از گناهـان كبيـره محسـوب       مواالتي كه سبب خروج از اسالم نمـي  :ب. داشتن در كافر بودنشان
گاه ممكن است ميان حسن معاشـرت   . آنان را الگو قرار دادنيا  ،گردد، مانند مشاركت در جشنهاي آنان مي

بايـد دانسـت خداونـد بـه     . پيش آيدو اشتباه با كفاري كه با مؤمنان در جنگ نيستند و برائت از آنان خَلط 
كنند، در قرآن در ايـن رابطـه چنـين     تا با كفار غيرحربي به صورتي شايسته و بايسته رفتارمؤمنان دستور داده 
ــت  ــده اســـ �wvutsrqponmlkji�x�y�{z�|�}نث: آمـــ

خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه با شما در امر « ).8:الممتحنه( مث~
كنـد، چـرا كـه خداونــد     ديـن پيكـار نكردنـد و شـما را از خانـه و ديارتـان بيــرون نراندنـد نهـي نمـي         

  . »را دوست دارديشگان پ عدالت
��CنثBA : اما برائت از آنان امريست كه خداوند، مسلمانان را بـه اجـراي آن فرمـان داده اسـت    

KJIHGFEDدشمن مـن  ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«.  )1:الممتحنه( مث
كنيد در حالي كه آنها به آنچـه از   و دشمن خودتان را دوست نگيريد، شما نسبت به آنها اظهار محبت مي

  .»اند كافر شده) اسالم و قرآن(ق براي شما آمده ح
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توان با حفظ عدالت در رفتار و گفتارمان نسبت به آنان، از آنان برائت جست، همـانطور كـه    بنابراين مي

  .نمودند با كفار و مشركان زمان خويش چنين رفتار مي صپيامبر اسالم 
و پيروان اديان ديگر كافرنـد هـر چنـد كـه بـه       نصارىهمه يهوديان و  آيا اهل کتاب، مؤمن هستند؟   35

بـه ديـن او    صديني معتقد باشند كه اصل و ريشه آن درست است، زيرا هر كس بعـد از بعثـت پيـامبر اسـالم     
:  شــود نگــرود، بــر طبــق قــرآن، اعمــال او پذيرفتــه نشــده و در روز آخــرت، در آتــش دوزخ در افكنــده مــي 

كس جز اسـالم   و هر« ).85:آل عمران( _`kjihgfedcbaمثنث
و او در آخـرت،   ؛آيينى براى خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد) و تسليم در برابر فرمان حق،(

  .»از زيانكاران است

بودن دينشان شك داشته باشد، خود او نيـز كـافر    و اگر مسلماني به كافربودن آنان معتقد نباشد و يا باطل
و هــر كــس از « ).17:هــود( مث¤نث|{~�¡¢£: فرمايــد قــرآن مــي. شــده اســت

همچنين پيامبر درباره كافر بـودن اهـل   . »گاه اوست كافر شود، آتش وعده) قرآن(هاى مختلف به او  گروه
��A: اند كتاب چنين فرموده�Uْ�̀ ����k���1�2�����Kو�א5���'W�\�F��̀א�O��(�̀ %�5.�د���Fو�����D'7!zא��R�k�̂ ��I�7�F1�?
 �����G���b�5����R�1�:��������I�7

��/$�'��هر يهودي و يـا نصـراني از ايـن    دست اوست  درسوگند به خداوندي كه جان من  . مسلم @����د�����dא
  .وارد جهنم خواهد شد, امت كه دعوت مرا بشنود و بدان ايمان نياورد

ظلم و ستم حرام است، در يك حديث قدسي، خداونـد   رواست؟ انفراک آيا ظلم و ستم به  36
.א���A: استفرموده �
�$�
��L��
V�$ً�7'O�C7��W!M���:����4�ْ�E�eو�����bUْ�̀ �	
�����W�ْX��9�7�א'O�?���=̀�من ستم كردن به شـما   . مسلم @�

اما بايد . ام و آنرا نيز بر شما حرام گردانيدم پس به يكديگر ستم روا مداريد بندگانم را بر خود حرام كرده
آنان كه با مسلمانان عهد و پيمـاني  : الف: شوند ، كفار به دو دسته تقسيم ميدانست از نظر نحوه برخورد

كساني هستند كه جزيـه پرداخـت   : اهل ذمه) 1: شوند خود اين دسته نيز به سه قسم تقسيم مي. اند بسته
بـا  زيرا با سـكونت در سـرزمين اسـالم،     دايمى هستند،حق ذّمه و پناه داراى آنان نزد مسلمانان . كنند مي

كسـاني هسـتند كـه بـا     : اهل صلح) 2. اند از دستورات خدا و رسولش فرمان ببرند پيمان بسته انمسلمان
برخالف اهل ذمه، احكام اسالم . گزينندونت اند تا بتوانند در سرزمين آنان سك مسلمانان پيمان صلح بسته

تـوان   براي نمونه مي. د جنگ نشونداند هرگز بر ضد مسلمانان وار آنان پيمان بسته. شود بر آنان اجرا نمي
كساني هستند كـه بـه سـرزمين    : اهل أمان )3. نام برد صاز يهوديان ساكن مدينه در زمان پيامبر اسالم 

سـفيران و  اين گـروه عبـارت اسـت از    . اند اما قصد اقامت و سكونت در آنجا را ندارند اسالم سفر كرده
به خاطر رفع نياز و حاجت خود مثال زيـارت بـه سـرزمين    ن و كساني كه فرستادگان، بازرگان، پناهندگا

در مـورد  . از آنان جزيـه گرفتـه نشـود    حكم آنان اينست كه جانشان در امان باشد و. اند اسالم گام نهاده
شوند، اگر ايمان نياوردند، به مكاني امن منتقل شده  گفت كه اينان به دين اسالم دعوت مي پناهندگان بايد

خـود ايـن   . باشـند  دومين گروه كفار، اهل حرب و جنگ مي: ب. دنشو دي حفاظت ميو از هر نوع گزن
آنانكه عمالً با مسلمانان در جنگ هستند و بر ضد آنان به مكر  )1 :گروه انواع مختلفي دارد كه عبارتند از
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اني بـا  كفاري كـه نـه پيمـ    )3 .دهند آن كفاري كه دشمنان مسلمانان را ياري مي )2 .پردازند و نيرنگ مي
حكم تمامي اين . دهند باشند و نه دشمنان آنان را ياري مي نه با آنان در حال جنگ مي ،اند مسلمانان بسته

  .بجنگند و آنان را از ميان بردارند اندسته از كفار اينست كه مسلمانان با آن
 بـدعت آن چيـز جديـد و نـويي    : در مورد بدعت چنين گفته است :ابن رجب  بدعت چيست؟   37

حال اگر اين امر جديد، در دين ريشـه  . اي در دين ندارد آيد و هيچ اصل و ريشه است كه در دين پديد مي
  .نامندبو سابقه داشته باشد، ديگر بدعت نيست ولو اينكه در ظاهر آنرا بدعت 

آيات و احاديث متعددي در مـذمت   آيا در دين بدعت حسنه و بدعت سيئه وجود دارد؟   38
همانطور كه بيان شد بدعت از نظر شرعي آن امر جديديست كـه  . هوم شرعي آن وجود داردبدعت به مف

��A����d: اند در رد بدعت چنين فرموده صپيامبر . آيد اي در دين پديد مي بدون داشتن ريشه و سابقه������I�و��7
.��/�د}������ً�%
V�$�̀ O�7
 ����:
�������:
�كاري انجام دهد كه نه در قرآن اسـت و  ] در حيطه دين[هر كس  .متفق عليه @

در جـاي ديگـري    صهمچنـين رسـول اهللا   . نه در سنت من، آن كار بدعت اسـت و غيـر قابـل قبـول    

A��JD: اند فرموده����n�ZD���1���'d!@و��JD���1���ZD�\�1�C7�'d!@�'ن�}
V@ كـه در ديـن پديـد آيـد    [هر امر جديدي  .رواه احمد [

: فرمايـد  در رد بـدعت مـي   :امام مالك . شوند ميا باعث گمراهي و ضاللت بدعته ةبدعت است و هم
را در ابالغ  صهر كس در اسالم، امر جديدي را پديد آورد و به ظنّ خويش آنرا خوب پندارد، محمد 

ــي          ــوص م ــرآن در ايــن خص ــرا ق ــته اســت؛ زي ــائن پنداش ــال رســالتش خ ــام و كم  : فرمايــد تم
  ).3:المائده( �مثqponmlkنث
  .»و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ز، دين شما را كامل كردمامرو«

اين نوع بدعت، در واقع جـزء ديـن بـوده    . احاديثي هم در ستايش بدعت در معناي لغوي آن آمده است
اما به مرور زمان به دست فراموشي سپرده شده اسـت و پيـامبر مـردم را بـه احيـاي مجـدد آن تشـويق        

���A�������Dً: شود حديث ذيل، اين مفهوم از بدعت استنباط مي كما اينكه در. اند نموده�b�?�Dً'��������א�����م�V�'I�����I��7
�F3����&��W�̂ �/.e! ��I�7���!Q���5ن��
 ��O�:
p��I�7�R�1�E���$�%����d������I�7�O�e
̂�$�و�  O�e
 ��
�
V@ هر كس در اسـالم، روشـي نيكـو     . مسلم

و در پاداش هر آنكس كه بدان روش عمـل نمايـد نيـز شـريك      ،ستبنيان گذارد، او را پاداشي خاص ا
:  هم كه در مورد نماز تراويح فرمودنـد  سسخن عمر . كاسته شودآنها بدون آنكه از مقدار پاداش  ،است

به همين معناسـت؛ زيـرا نمـاز تـراويح در     ! اين كار عجب بدعت نيكويي است »نعمت البدعة ھ�ذه « 
و خود ايشان هـم سـه شـب     ،فرمود مردم را به برپا داشتن آن تشويق مي صدين وجود داشته و پيامبر 

ولي به خاطر ترس بر مسلمانان از اينكه اين نماز بـر آنـان فـرض شـود، آنـرا تـرك        ،آنرا اقامه فرمودند
آن بـه صـورت جماعـت فـرا      ةاحيـا نمـوده و مـردم را بـه اقامـ     ديگر بعدها آنرا بار  سو عمر  ،نمودند
  .ندخواند

يا نفـاق اكبـر، نفـاقي اسـت كـه       نفاق اعتقادي :الف: نفاق بر دو نوع است ؟نفاق بر چند نوع است   39
او از امت اسالم خارج اسـت و آنگـاه كـه    . باشد صاحب آن هر چند به زبان ايمان آورده اما در درون كافر مي

39    
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 �مث¦§¨�¥�¢£¤نث : فرمايـد  است، قرآن در مـورد ايـن افـراد مـي     مرده كفر رب ،بميرد

  .»ترين دركات دوزخ قرار دارند منافقان در پايين«). 145:النساء(
خـدا و مؤمنـان را فريـب    ] بـه خيـال خـود   : [توان موارد ذيل را بيـان كـرد   از صفات اين قبيل افراد، مي

گيرند، كفـار را بـر ضـد     كنند، دور از چشم مؤمنان، محرّمات را ناديده مي مؤمنان را استهزاء مي. دهند مي
  . جويند دهند، از انجام كارهاي نيك، تنها منافع مادي و دنيوي را مي ان ياري ميمسلمان

شـود   در اين نوع نفاق، صاحب آن از اسالم خـارج نمـي  . يا نفاق اصغر است نفاق عملي :نوع دوم نفاق
از صـفات ايـن قبيـل افـراد،     . اما صاحب آن در صورتيكه توبه نكند، ممكن است دچار نفاق اكبر گـردد 

هر گاه سخن گوينـد، در كالمشـان دروغ وجـود دارد، آنگـاه كـه قـولي       : توان بر شمرد ارد زير را ميمو
شـوند، هرگـاه پيمـاني     دهند، به آن وفا نكنند، در هنگام دعوا و مخاصمه، افراط كرده و دچار گناه مي مي

ر گـردد، در آن خيانـت   واگـذا  آناناطمينان شود و امانتي به  آنانبندند، در آن خيانت ورزند و چون به ب
نشود و خـود   بنابراين بر هر فرد مسلمان واجب است كه مراقب باشد تا بدان صفات ناپسند آلوده. دنكن

  .درا محاسبه نماي
بله، واجب است؛ زيرا صـحابه از خطـر نفـاق     آيا ترس از نفاق بر مسلمانان واجب است؟   40

كـردم و   مالقاتمن سي نفر از صحابه را : گويد چنين مي : كهابن ابي مَلي. اكبر، بر خود هراس داشتند
هميشـه سـخنم را   : گويـد  نيز مي :ابراهيم الَتيمي . آنان از نفاق بر نفس خويش بيم دارند ةديدم كه هم

نيـز   :حسـن بصـري   . كردم و بيم آن داشتم كه مبادا رفتارم مخالف كالمـم باشـد   با رفتارم مقايسه مي
عمـر از  . پندارنـد  ترسند و تنها منافقان خـود را از آن ايمـن مـي    منان از نفاق ميتنها مؤ: اند چنين فرموده

نام مرا در ميان نام منافقاني كه بـه   صتو را به خدا به من بگو آيا رسول اهللا : كردند سؤال مي محذَيفه 
ي كسي ديگـر  گويم و برا اين را تنها به تو ميكه  خير، اما بدان: گفته است؟ و حذيفه فرمودند ،تو گفت

  .كنم اين راز را فاش نمي
شرك نسبت به خداونـد بـزرگ و بلندمرتبـه،     بزرگترين گناهان نزد خداوند کدام است؟   41


نث:  فرمايد قرآن ميdcba`_^]چيزى را همتاى خـدا قـرار مـده    « ).13:لقمان(.مث
  .»كه شرك، ظلم بزرگى است

»  أن تجعل هللا نداً وهو خلقك «: اهان كدام است، فرمودسؤال كه بزرگترين گن اين در جواب صهمچنين پيامبر 
  .كه او تو را آفريده استيحالدر ي ده قرارآنست كه براي خداوند همتا و مانندي  .متفق عليه

خداونـد صـاحبان   . كنـد  كه فرد را از اسالم خارج مي اكبر كشر )1 انواع شرک کدام است؟  42
ــي    ــز نم ــرك را هرگ ــوع ش ــن ن ــرا در  اي ــد؛ زي ــت   بخش ــده اس ــين آم ــرآن چن 
: ق
�tsr�u�vنث

�~}|{zyxwتر از  و پايين! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند « ).116و 48:النساء(��مث
  .»بخشد مى) بخواهد و شايسته بداند(آن را براى هر كس 

 .درخواسـت شـرك در دعـا و    )الـف  :ام متعددي دارد كه عبارتند ازاين نوع شرك خود انواع و اقس
 و آن اينست كه از علمائي اطاعت شـود كـه حـالل را    ،شرك در اطاعت )ج. و قصد شرك در نيت )ب

، مثل اينكه فردي را همانطور كـه خـدا را   محبت و دوستىشرك در  )د .كنند و حرام را حالل مي ،حرام
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در اين نوع شرك، صـاحب  . است شرك نوع دوم شرك اصغر ، )2 .دوست بداريم ،بايد دوست داشت
سـوگند   :در اقوال باشد ماننـد  ممكن است ،ظاهر )الف: و بر دو قسم است. شود ج نميآن از اسالم خار

ممكـن   و "...اگـر خـدا و فالنـي نبـود    ":آنچه خدا و شما خواستيد يا گفتن: گفتن ياردن به غير خدا خو
ن، بـد يمـن دانسـت   و يـا   بستن تكه پارچه و نخ يا حلقه براي رفع و دفع بالء :در اعمال باشد مانند است

خفـي و   )ب .مثل بدشگون دانستن اسمها، كلمات، مكانها و يا حتي فال بد زدن به جهت حركت پرندگان
زيـرا پيـامبر   .شرك در مقاصد و نيات و اراده، رياي محدود وكم، از اين نوع شـرك هسـتند  : مانند ،پنهان

  .ابن ماجه�@���ن'���O�:�b�5א�AJr�O�&��3$�5=O:اند فرموده
شرك اكبر، باعث خـروج صـاحب آن    :الف اکبر و شرک اصغر در چيست؟تفاوت شرک   43

شود، برخالف شرك اصغر كـه   از دايره اسالم، جاودان بودن او در آتش دوزخ و محروميت از بهشت مي
شـرك اكبـر،    :ب   . شود و در آتش دوزخ، جاودان نخواهـد بـود   اسالم خارج نمي ةصاحب آن از داير

اما شرك اصغر تنها كارهايي را كه در رابطه با آن اسـت   ،كند را باطل مي تمام كارهاي نيك صاحب خود
شود كه جواب آن مورد اختالف علماست و آن اينست كـه   حال اينجا يك سؤال مطرح مي. كند زائل مي

گيرد يا اينكـه آن نيـز ماننـد گناهـان      آيا شرك اصغر نيز مانند شرك اكبر مورد عفو و بخشايش قرار نمي
خطرناك و  وط به خواست و رحمت خداوند است؟ در هر صورت، شرك اصغر امريست بسياركبيره من

  .و بايد از آن كامالً پرهيز كرد بد
آيا در برابر ريا و تزوير، مانع و سپري وجـود دارد؟ در صـورت ارتکـاب آنهـا،        44

داونـد را مـدنظر   بايست تنهـا رضـاي خ   به بيماري ريا مي براي ممانعت از ابتال کفاره آنها چيست؟
پيـامبر  . توان با دعا به درگاه خداوند، خود را از آن حفظ نمـود  در برابر رياهاي كم و محدود مي. داشت
��A: اند فرموده صd��'��
	���I�7د��:���vאU��
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 :گفتـه شـد   ،ر استسروصدات تر و بي از حركت مورچگان نيز پنهان شركاي مردم از شرك بپرهيزيد كه 

بگوييد خـدايا  : ؟ ايشان فرمودندتر است در حالى كه از حركت مورچگان پنهان كنيمپرهيز  از آنونه گچ
بريم و از اينكه چيزي را ناآگاهانـه شـريك    قرار دهيم، به تو پناه مي تو از اينكه چيزي را آگاهانه شريك

در مـورد كّفـاره سـوگند بـه غيـر خـدا        ص پيـامبر . كنـيم  ميتو بگردانيم، از تو طلب عفو و بخشايش 

ْ�:��A�d!Q: اند فرمودهV��'AE������mو�א$���x
��?��I�7W��,א��������
��هـر كـس بـه الت و عـزّي سـوگند       .متفق عليـه  @���

�7���I/�د'��A: انـد  من دانسـتن فرمـوده  ي همچنين ايشان دربارة فال بدزدن و بد. اهللا إالَّال إله : خورد، بگويد���L��
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��ش را داشته من دانستن، از كاري كه قصد انجامهر كس به خاطر فال بدزدن و بد ي .أحمد @و����
: اين كار چيست؟ ايشان فرمودند ةدر اين صورت كفّار: ياران پرسيدند. امتناع نمايد، شرك ورزيده است

و ] فال بد زدن هيچ تأثيرى نـدارد [وجود ندارد مگر آنچه تو بخواهى  بدشگونيهيچگونه ! بگوييد خدايا
  .وجود ندارد بحق غير تو هيچ خداي ديگري ، وبجز خير تو، هيچ چيزى وجود ندارد
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ريا، خود، علّت انجام كار است كما اينكـه وضـعيت صـاحبان     :الف انواع ريا و تزوير کدامند؟  46

ايـن نـوع   . عمل هم به خاطر رضاي خداوند است و هم به خاطر ريا :ب. نفاق اكبر به همين صورت است
انجـام كـار بـه     :ج     . ددگـر  ريا و نوع ماقبل آن، سبب گناهكارشدن صاحب آن و باطل گشتن آن كار مي

شود، حال اگر فرد به مقابله با ايـن ريـا بپـردازد و از آن     خاطر رضاي خداوند است اما به نيت ريا آلوده مي
 :د. شـود  روي گردان شود، هيچ ضرري به ايمان و عمل او نرسيده، در غيـر اينصـورت عملـش باطـل مـي     

شيطان است و هيچ تـأثيري نـه بـر    د كه اين تنها وسوسه شو ميفرد بعد از انجام عمل، گرفتار آن ريائي كه 
و بايـد بـا    دارد،اين را بايد به خاطر سپرد كه ريا راهها و منافذ بسـياري  . د عمل دارد و نه بر ايمان فردخو

  .توكل بر خداوند از آنها پرهيز نمود
:  عبـارت اسـت از   كنـد و  كفر اكبر كه فرد را از اسالم خارج مـي  :الف انواع کفر کدام است؟  46

فرد معتقد بـه اسـالم باشـد، شـك داشـتن در       اينكه كافرشدن با تكذيب اسالم، تكبر و نخوت ولو :الف
كفر اصغر كه با ارتكـاب گناهـان حاصـل     :ب. حقانيت اسالم، روي گردان شدن از دين و ارتداد و نفاق

فر به قتل رساندن يك فرد مسـلمان  كند، مثال اين نوع ك گردد، هر چند كه فرد را از اسالم خارج نمي مي
  .است

��A����Oٍ:  انـد  مردم را از نـذر كـردن برحـذر داشـته و فرمـوده      صپيامبر  حکم نذر چيست؟  47�:�u�����Liْ��5�����'̀��@ 
الزم به ذكر است كه در اينجا منظور از نـذر، نـذر بـراي    . كند نذر، هيچ خير و بركتي را نصيب انسان نمي .بخاري

  .باشد و اداي آن نيز جائز نيست اشد؛ زيرا نذري كه براي غير خداست حرام ميب خداوند مي
همانطور كـه در قـرآن و احاديـث ذكـر شـده       و. داردسحر حقيقت  حکم سحر و جادو چيست؟  48

�A:  انـد  در مـورد آن فرمـوده   صپيـامبر  . سحر از نظر اسالم حرام است و گناهي كبيره. امريست تأثيرگذار
.א;���4�eא�א.!�$
)��m$
Q��.��I'؟�(
$ل�Wא���G�;'bאْ̂ �$�5/��.ل��א������و��$�7WO�C=b������،و�א$���!r�O=|�از هفـت چيـزي    ، متفق عليه @�KKא

شرك نسـبت  : ياران پرسيدند يا رسول اهللا آنها كدامها هستند؟ فرمودند. شوند بپرهيزيد كه باعث هالكت مي
ــادو   ــحر و ج ــد، س ــه خداون ــرآ... ب ــز ن ق ــانني ــاروت   از زب ــاروت و م ــت  ه ــوده اس ــين فرم ��نث:  چن

dcba`ما وسيلة آزمايش هستيم كافر نشو« ).102:البقره( مث«.  
��A�x�:'b: فرمايند در مورد تعيين مجازات سحر و جادوگر مي صپيامبر $��JD���O�n��O�?$'b�مجازات  .الترمذي @?���1א

 .»تعلموا السحرَ وال تعملـوا بـه   «  : يد متذكر شد احاديثي چونبا. ساحر اينست كه گردنش با شمشير زده شود
  .هستند و صحت ندارند دروغ .يد ولي بدان عمل نكنيدسحر و جادو فرا گير

اينكـه  اگر كسي معتقد بـه  و . اين كار، حرام است بين و کاهن چيست؟ حکم رفتن نزد کف  49
تا چهـل روز  نمازش  ، با اينحالنفعتي نزد آنان برودبراي كسب مفقط و نباشد  آنها از غيب آگاهي دارند

��A���ًD: شود قبول درگاه خداوند واقع نميمورد 
��:
���Y��E���/
 �J"���8��
���d�;QْL��W
��Z3���&��I����
�
i�b
V�$Vًא'O���	�L
 ��I�7�@مسلم. 
شـب، نمـازش قبـول    كند، تا چهـل   و درخواست بيني برود و در مورد چيزي از او سؤال نزد كفهر كس 

�$�����A: بيني رود و به كار او باور داشته باشد، او كافر شده است حال اگر فردي نزد كف. شود نميVًא'O���	��L
 ��I��7
�Z1�'��C7�	
�ل�����A�̀ ! �$������O
U
@��1
Q
Vل�.!Q�5�$����
)'1�(
V�$a��̂ $
ـ بـين يـا كـاهني     هر كس نزد كف .أبو داود @ 
و��@  رود و بـه ب

  .باور داشته باشد، به قرآني كه بر محمد نازل شده كافر گشته است گويد او مى آنچه

45  
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 چه وقت شرک اکبر است و چه وقت شـرک اصـغر؟   طلب باران کردن از طريق ستارگان، استسقا و  50
خداوند بر بارش باران تأثيرگـذار هسـتند، دچـار     ةهر كس باور داشته باشد كه ستارگان بدون خواست و اراد

خداوند در بـارش بـاران   اما اگر فردي معتقد باشد ستارگان بر اساس درخواست و اراده  ،اكبر شده است شرك
بـارد،   ، بـاران مـي  هگذارند و به عبارتي ديگر خداوند چنان مقدر فرموده است كه مثالً با ظهور فالن ستار تأثير مي

رعي يا عقلي، سـتارگان را سـبب پيـدايش    است؛ زيرا اين فرد بدون هيچ دليل ششده اين فرد دچار شرك اصغر 
اما استدالل كردن به اينكه فصلهاي سال و اوقاتي كـه بـارش بـاران در آنهـا جريـان دارد بـا       . باران پنداشته است

  .حركات ستارگان رابطه دارد، جائز است
قرار داده دنيا براى آن حد و مجازاتى گناهاني است كه در : كبائر :الف اقسام گناهان کدام است؟  51

 ب و لعنـت و نفـرين، و يـا نفـى    شده است، و يا براى آن عقابى در آخرت در نظر گرفته شده است، و يا غض
  .گيرد گناهان غيركبيره را در برمي :صغائر :ب .ذكر شده است ايمان از مرتكب شوندة آن

 )1 ؟کدامنـد شود گناهان صغيره به گناهان کبيره تبـديل گردنـد    عواملي که باعث مي  52
 )4     .شـمردن آنهـا   كوچـك  )3. تكراركـردن آنهـا  ) 2. فشـاري بـر ارتكـاب گناهـان صـغيره     اصرار و پا

  .ارتكاب آن گناهان به صورتي آشكار و در مأل عام )5. افتخارنمودن به ارتكاب آنها
در واقع ارتكاب گناه . توبه واجب است ى بودنفور انجام سريع و ط توبه چيست؟وحکم و شر   53
�����A: اند فرموده صاشتباه دور از طبع انسان نيست؛ زيرا همانطور كه پيامبر اسالم و O���F3$و���:��sد�م����j��I����dא��!@

شوند امـا بهتـرين خطاكـاران، آنـاني      انسانها دچار خطا و مرتكب گناه مي ةهم .الترمذي @אْ���Y�N$�s�uא�4'.'א�.ن��
�A���v�̂: فرمايند يا آنجا كه مي. كنند هستند كه توبه مي �k�
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�����Wא,%
��O�U���:
V@ داشـت و   شديد خداوند نسل شما را از ميان بـر مـي   اگر شما انسانها دچار خطا نمي .مسلم
كردنـد و از خـدا طلـب     د اما سريعاً اسـتغفار مـي  شدن كرد كه مرتكب گناه مي قومي را جايگزين شما مي

خداونـد در مـورد   . مشكل در اصرار بر ارتكاب گناه و به تأخير انداختن توبه است. نمودند بخشايش مي
��j��v��u��t��s��r����q���p��o��n��m��l��kنث�:  فرمايـد  توبه بـه موقـع مـي   

��zy��x��w17:النساء( .مث(.   
دهند، سـپس   ها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام مىپذيرش توبه از سوى خدا، تن«

 )1: ط پـذيرش توبـه عبارتنـد از   وامـا شـر  . »پـذيرد  خداوند توبه و برگشت آنان را مي .كنند زود توبه مى
شدن بـر اينكـه    مصمم )3. ندامت از ارتكاب گناهان پيشينپشيماني و  )2. از ارتكاب گناه دورى جستن

بايست بـا جبـران مافـات،     حال اگر گناه در رابطه با حقّ الناس باشد، مي. دومرتكب آن گناه نشدر آينده 
  .حقوق آنان را ادا كرد

فرصـت توبـه وجـود دارد؟ و    وقت و پذير است؟ تا چه هنگام  گناهان امکان ةآيا توبه در مورد هم  54

ت زمـان  دمـ . است ، بلكه واجبوا و جائزمورد همه گناهان ر توبه در کننده چيست؟ اجر و پاداش فرد توبه
اش صـادق   بـه و جزا و پاداش آن فردي كـه در تو  ،باشد يا فرارسيدن روز قيامت مي ،قبل از هنگام مرگتا آن 

  .گناهان او بسيار زياد باشد كه كند هر چند گناهان او را به حسنات تبديل مي وندباشد اينست كه خدا
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در هر شرائطي بايد مطيع آنان بود و از هـر   و حاکم خود چيست؟وظيفه مردم نسبت به ولي امر   55

بايست از خـدا   مي. نوع قيام و شورش بر ضد آنان اجتناب كنند هر چند كه مرتكب ظلم و جوري شوند
اطاعت آنان تا زمانيكه مردم را بـه  . هدايت و سالمت آنان را بخواهيم و از لعن و نفرين آنان پرهيز نمود

  .اند جزئي از اطاعت خداوند است امر نكردهمعصيت و گناه 
 درست اسـت يـا خيـر؟   و احكام آيا پرسيدن در مورد حکمت خداوند از وضع اوامر و منهيات   56

شـدن نسـبت بـه     كردن به آن دستورات تا فهميدن حكمت آنها و مجاب اين كه عملشرط جائز است به 
م فقط به اين خاطر باشد كه ثبات و يقين فرد مؤمن آنها به حالت تعليق در نيايد، بلكه اين شناخت و فه

بايد دانست كه تسليم محض بودن و عـدم پرسـش از حكمـت ايـن دسـتورات، خـود،       . دهدرا افزايش 
بيانگر كمال و اوج اطاعت و عبوديت نسبت به خداوند و حكمتهاي واالي اوست، همانطور كه صـحابه  

  .چنين بودند اين نبزرگوار 
ها به تـو   يآنچه از نيك .)79:النساء( مث×ãâáàßÞÜÛÚÙØنث : يهمنظور از آ  57

در ايـن آيـه     ؟چيسـت  خـود توسـت   يرسد، از سو يبه تو م يو آنچه از بد ؛ رسد، از طرف خداست يم
منظور از حسنه، نعمت است و مقصود از سيئه، بال و مصيبت كه هـر دوي آنهـا از ازل بـراي هـر انسـاني      

بخشش حسنات و خوبيها به خداوند نسبت داده شده است؛ زيرا تنها اوسـت   در اين آيه،. مقدر شده است
در مقابل خوبيها، مصائب و مشـكالت هسـتند كـه خداونـد بـر اسـاس       . فرمايد كه آنها را به انسان عطا مي

شود و هر كاري كه انجـام   ي نمياوند هيچوقت مرتكب بدخد. كند حكمت خود، انسانها را به آنها مبتال مي
در واقع اين بالها چون بر اساس حكمت هستند، خـود، احسـاني اسـت از    . ، خوبي و نعمت استدهد مي


�������A: فرمايند مي صپيامبر اسالم . جانب خداوند به انسانf��:
�������:�
���O�'|�
�و�אf�5�1��5����V��X�!@�O�:�u�خـدايا   ،مسـلم  @و�אْ
همـه  بايد دانسـت كـه   . شر و بدي مبرّا هستيو تو از هر نوع  ،ستو در دست تو همه خوبيها از طرف تو

  .كنند و در واقع انسانها هنگام انجام آنها، آنها را كسب مي ستخدا ةافعال و كارهاي مردم آفريد

يك انسان مثل اينست كـه   ادتحكم دادن در مورد شه آيا درست است به کسي بگوييم او شهيد است؟  58
نت حكم دادن در مورد اهل بهشت بودن يـا اهـل دوزخ بـودن    در مذهب اهل س. بگوييم او اهل بهشت است
خود، دربارة يك نفر خاص چنين خبري داده باشـند؛ زيـرا    صمگر اينكه پيامبر  ،يك نفر خاص جائز نيست

ـ رو و اينكه انسانها در چه حالت و حقيقتي از دنيا مـي  ،و در خفاست ،پنهانامور و نيت هر شخص حقائق  د ن
تنهـا  . ات و اسرار درون هر انساني مطّلـع اسـت  و تنها اوست كه از ني ،از آن آگاه است چيزيست كه تنها خدا

توانيم انجام دهيم آنست كه براي فرد نيكوكار آرزوي اجـر و پـاداش نمـاييم و بـراي عاقبـت       كاري كه ما مي
  .بترسيم كه مورد مجازات قرار گيردگناهكار 

توان اينكار را كرد مگر اينكه عالئمـي دالّ   نمي فير نمود؟آيا جائز است فرد مسلمان معيني را تک  59
  .الهي سپرد ةدر غير اينصورت بايد مؤمن بودن يا كافر بودن هر فردي را به محكم. بر كفر از او سر زند

تنها مكاني كه بر روي زمين، طواف آن جـائز اسـت،    آيا طواف مکاني غير از کعبه درست است؟  60
حـال اگـر كسـي    . آن سـاخت ماننـد  توان هيچ مكان ديگري را به  ي كه حتي نميمشرفه است، جاي ةكعب
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مكاني غير از كعبه را طواف كند و آنرا مكاني واال پندارد، از دستورات خداونـد سـرپيچي كـرده و بايـد     
  .توبه كند


A��I: اند در اين خصوص فرموده صپيامبر  عالئم فرا رسيدن روز قيامت کدامند؟   61��$�%'̀�����	�Q�L!.م��?�4'
و����������A�̀ �$�و��%���O���7��I��7������'|�
�و��!�!�.ع��אD��e'1'$ل��و�א�1'א�'�����1$ن��و�א�
��Oא@�k�
V�Zm$��5j��O�|���$�%
��;
�7��O�L����W�5�Oو�ن��(��I��	�א���b:��؛ ل�� 

��h�O�����ْ$���Fx�bو������قO�|���ْ$���Fx�b���Z�.b��
D�\��\ج��و�.eiْ�7ج��و�.e
i�5و����������I��7�جO��u�L�F/$��̀ �
f����ذ�O���jو���h�O��E�5��O"��אْ�A�c���Fx�bو���
���W�̂ �O��|�C�7�	
��د�א��'$س���Osْ�L��I���:�: رسد مگـر اينكـه ده نشـانه و حادثـه را ببينيـد      روز قيامت فرا نمي . مسلم @אْ

و مـأجوج، رخ  ، يأجوج ؛دخان و دود، دجال، دابه، طلوع خورشيد از مغرب، ظهور عيسي بن مريم 
كه يكي در مشرق، ديگري در مغرب و آخري در جزيره العـرب اتفـاق   ) ماه گرفتگي(دادن سه خسوف 

ور شده و مردم را به سوي صحراي محشر سوق  آمد، آتشي است كه از يمن شعله افتد و آخرين پيش مي
  . دهد مي
در اين رابطه  ص اهللارسول  شوند کدام است؟ اي که مردم دچار آن مي بزرگترين فتنه  62

���I�7א�e'1'$ل���A: اند فرمودهO�;@ْ
 �FO�7
 ��D��$'b�
	�(�:�$م��א����jد�م���w�ْ����I�:���$�7@ از خلقت آدم تا فرا رسيدن روز  . مسلم
بر . كند دجال انساني است كه در آخر الزمان ظهور مي. اي بزرگتر از فتنه دجال نيست قيامت، هيچ فتنه

چشم راست . دبخوانتواند آن حرفها را  حك شده است و هر مؤمني مي) ك ف ر(و سه حرف پيشاني ا
كند، سپس خود را  دجال نخست ادعاي اصالحات مي .استاو كور و چشم ديگرش از حدقه در آمده 

 آيد و آنان را به تبعيت از او نخست كه نزد مردم مي .نمايد خواند و آخر هم ادعاي خدايي مي پيامبر مي
را  برخي از مردمشود، اما با بردن همه اموال و ثروت آنان،  خواند با امتناع آنان رو به رو مي خود فرا مي

آورد و از زمين گياه  او با قدرت خود از آسمان باران فرود مي. گرداند رو خويش مي پيرو و دنباله
و آبش، آتشي است  ،سرد او را آب و آتشي است كه برخالف ظاهرشان، آتش او آبي است. روياند مي

و شايسته است هر مسلماني از شر فتنه دجال در آخر هر نماز به خدا پناه ببرد، و اگر دجال را  .سوزان
مي  صدريافت اوايل سوره كهف را بر او بخواند و از رويارويي با دجال پرهيز مي كند رسول اهللا 


	������:فرمايند�����	�����������������	���	����	���	 ���	!���"�#��$�%���&��#�	'(�)	���*����+������,�-��.�/�0	1�	 �2	3����4��	���5�	6�(78�#������������9	'�(	1���������� 
هر كسي كه از آمدن دجال آگاهي يافت، از رويارويي با دجال پرهيز كند، به خدا قسم «. أبو داود

كند مؤمن است، سپس به خاطر شبهاتي كه بر او وارد  شخص نزد دجال مي رود در حالي كه گمان مي
  .»مي شود از دجال تبعيت مي كند

روز آن مانند يكسال، روز دوم ماننـد يكمـاه، روز سـوم ماننـد يـك       يك ،ماند او چهل روز بر زمين مي 
ـ  نقـاط زمـين مـي    جز مكه و مدينه به اقصـي  .استهفته، و بقيه روزها مانند ساير روزهاي سال،  ا رود ت

  .رساند كند و او را به هالكت مي ظهور مي ؛اينكه عيسي بن مريم 
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دو مرد بنامهاي عبداهللا و عبدالنبي، برحسب اتفاق با هم برخورد كرده و در مورد مسـائلي چنـد   

نقطه آغازين اين گفتگو، اين بود كه عبداهللا، نام عبـدالنبي  . آيد به گفتگو پرداختند كه در ذيل مي
  .انگاشت دانست و آنرا عبوديت نسبت به غير خدا مي م شرع ميرا خالف تعالي

  ؟دكني غير خدا را پرستش و عبادت مي شماآيا  :عبداهللا
كنم، من مسـلمان هسـتم و تنهـا خـدا را عبـادت و       نه، من غير خدا را پرستش نمي :عبدالنبي
  .كنم پرستش مي

هر چنـد  . گذارند يحيان بر خود مياما اين اسم مثل عبدالمسيح و امثال آن است كه مس :عبداهللا
را  شماتند اما هر كس اسم پرس را مي ؛آنان عيسي  اين كار مسيحيان جاي تعجبي ندارد چون

كنـي، حـال آنكـه در اعتقـادات      را پرسـتش مـي   ص نيز پيـامبر اسـالم   شماكند  بشنود فكر مي
  .مسلمانان، محمد تنها بنده و پيامبر خداست

 ما با اين نوع نامها، به خـود . ر همه پيامبران استورْن انسانها و س، بهتريصمحمد  :عبدالنبي
و منزلت ايشان، قصد تقرب به درگـاه الهـي را داريـم و بـه      جوييم، از طريق مقام اسم تبرّك مي

از طرفي ديگر نام برادر و پدرم . خاطر حرمت و شرافت اين اسمها، شفاعت ايشان را خواستاريم
هـم   شـما اين نامها از قديم االيام در ميان مردم رايج بـوده،  . رسول استهم عبدالحسين و عبدال

  .گير نباش، دين اسالم، ديني است سهل و آسان گير اينقدر سخت
از غيـر   شمادر واقع . نامهاست ةبدتر از مسأل مي فرماييد شمااين امر زشت و ناپسندي كه  :عبداهللا

باشـد يـا    ص كند كه اين فـرد، محمـد   فرق هم نميكه در توان او نيست،  دخواهي خدا چيزي را مي
اين با توحيدي كه خداوند آنرا به ما امر فرموده و نيـز بـا   . و امثال او سديگر صالحاني چون حسين 

 شـما من براي اينكه اهميت اين مسأله و عواقب وخـيم آنـرا بـراي    . منافات دارد) #;:�%���%:�(مفهوم 
پرسم، البته اين را بدان كه هدف من از اين كـار تنهـا    مي شماسؤال از تر تبيين كنم چند  بهتر و واضح

بحثمـان ذكـر    ةاما قبل از هر چيز دو آيه را به عنوان مقدمـ . رسيدن به حقيقت و شناخت باطل است
��¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ¸�¶��نث : اولين آيه اينست. كنم مي
خدا و رسولش دعوت شوند تا ميـان آنـان داورى   سخن مؤمنان، هنگامى كه بسوى « ).51:النور( �مث

���Ò�Ó�Ô�Õنث: ديگـر  و آيـة  .»!شنيديم و اطاعـت كـرديم  : گويند كند، تنها اين است كه مى
Ö�×�Ø�Ùو  )آنقـر (داشـتيد آن را بـه خـدا     و نـزاع  اگر در چيزي اخـتالف « ).59:النساء( �مث�

  .»برگردانيد) سنت او(پيغمبر 
) :�%�>��%:�#;�(بگـو معنـي و مفهـوم    . دكه موحد و يكتاپرسـتي  دستيمدعي ه شما ،دوست من :عبداهللا
  چيست؟ 

توحيد اينست كه باور داشته باشي خداوند وجود دارد و اوست كه آسمانها و زمين  :عبدالنبي
ميراند، و اوست كـه امـور عـالم را در دسـت دارد و      كند و مي را خلق كرده، اوست كه زنده مي

  .و دانا آگاه ةداوست روزي دهن

  ¨ فتگويي آرام و دوستانهگ  © 
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اگر مفهوم توحيد، فقط اين باشد، در اين صورت، فرعـون، ابوجهـل و ديگـر كفـار و      :عبداهللا
. كنـد  انكار نمي دبيان نمودي شمامشركان نيز يكتاپرست هستند؛ زيرا هيچكس اين مسائلي را كه 

در ايـن  كرد، در دل به اين موارد اعتقاد داشته، قرآن هم  حتّي فرعون هم كه ادعاي خداوندي مي
از  )ستمگران و مسـتكبران (« ).14:النمل( �مث��A�B�C�D�E�Fنث : فرمايد مورد مي

انكار كردند، در حالى كه در دل به آن معجزات موسى را  گانه ُنه معجزات روى ظلم و سركشى
شدن، مرگ را به چشـم   اما فرعون فقط آنزمان كه در دريا و هنگام غرق .»داشتندو اطمينان يقين 

دوست من بايد دانست كه حقيقت توحيدي كه خداوند بـه  . باور را بر زبان آشكار كرد ديد، اين
ميان انسانها فرستاد، كتابها بر آنان نازل فرمـود و قـريش و    بهخاطر اثبات و بيان آن، پيامبران را 

خـود عبـادت   . به قتل رسيدند اين است كـه تنهـا خداونـد را عبـادت كنـيم     براي آن ديگر كفار 
ال إله (در ) إله(گيرد و  است كه هر آنچه را خدا پسند آيد و از آن خشنود شود در بر ميمفهومي 

  . به اين معناست كه هيچ كس را لياقت عبادت و اطاعت نيست جز خداوند بزرگ) إالّ اهللا
 ؛داني چرا پيامبران كه اولين آنان نـوح   آيا مي. پرسم سؤال ديگري مي! دوست من :عبداهللا

  انسانها مبعوث شدند؟ است در ميان
  .فرا خوانند و آنان را از شرك ورزيدن باز دارندى يكتا براي اينكه مشركان را به پرستش خدا :عبدالنبي
  ورزيدند؟ مشرك بودند و شرك مي ؛وم نوح چرا ق دبه من بگويي دتواني خوب مي :عبداهللا

  .دانم نه نمي :عبدالنبي
تاد چون آنان در مورد صـالحان خـود چـون    فرس ميان قومشبه را  ؛خداوند نوح  :عبداهللا

  .راه مبالغه در پيش گرفته بودند) ود، سواع، يغُوث، يعوق و َنسر(
و نـه نـام    ،بـود  قـوم نـوح   منظورت اينست كه ود، سواع و امثال آنها، اسم صالحان :عبدالنبي

  جباران كافر آن قوم؟
عـرب هـم   . هايي مبدل ساختند كه مردم آنان را به الهه بله اين اسمها، نام صالحان آن قوم بود :عبداهللا

َص�اَرِت ا�ْوَث�اُن ال�ِت�ي َكاَن�ْت « :  در اين خصوص چنين گفته اسـت  مابن عباس . راه آنان را طي كرد
�ا ُس�َواعٌ  �ا َود, فَكاَن�ْت لَِكْل�ٍب بَِدْوَم�ِة الَْجْن�َدِل، َوأَم� �ا  فِي َقْوِم ُنوٍح فِي الَْعَرِب َبْعُد، أَم� فَكاَن�ْت لُِھ�َذْيٍل، َوأَم�

� ا َيُعوُق فََكاَنْت لَِھْمَداَن، َوأَم� ا َنْس�ٌر فََكاَن�ْت َيُغوُث فََكاَنْت لُِمَراٍد ثُم� لَِبنِي ُغَطْيٍف بِالَْجْوِف ِعْنَد َسَبأٍ، َوأَم�
�ْيَطاُن إَِل�ى َق�ْوِمِھْم لِِحْمَيَر <ِل ِذي الَْك>ِع؛ أَْسَماُء ِرَجاٍل َصالِِحيَن ِمْن َقْوِم ُنوٍح، فَ  ا َھلَُكوا أَْوَحى الش� لَم�

�ى أَِنِ◌ اْنِصُبوا إِلَى َمَجالِِسِھْم ال�تِي َكاُنوا َيْجلُِسوَن أَْنَصاًبا َوَس�مDوَھا بِأَْس�َمائِِھْم، َففََعلُ�وا فََل�ْم تُعْ  َب�ْد، َحت�
َخ الِْعلُْم ُعبَِدْت     .ي البخار» إَِذا َھلََك أُولَئَِك َوَتَنس�

اي، بتي را براي  بود، بعدها به ميان قبائل عرب آمد و هر قبيله ؛بتهايي كه در ميان قوم نوح   
ل ساكن بودند، خود برگزيد؛ بت وْنده الجموبراى َكلْب كه در د ـواع بـراي   دـذَيل،  و بت سو ه

بودند، و بت يعوق  أبني مراد و بعدها براي بني ُغَطيف كه ساكن جوف نزد سببنت يغوث براي 
براي بني همدان و بت نسر براي حمير آل ذي الكالَع كه به ترتيب ود، سواع، يغـوث، يعـوق و   

د كه پس از وفاتشان، بو ؛نوح  اين نامها، اسم صالحان قوم. َنسر را براي خود انتخاب كردند
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در مجـالس و محافـل    هايي از آنان سـاخته و  مردم به تحريك شيطان، براي يادبود آنان، مجسمه

پس از مرگ نسلهاي نخستين، نوادگان آنان، با از يادبردن هدف ساخت ايـن  . خود نصب كردند
  .تمثالها به پرستش آنها روي آوردند

  !اين سخن بسيار عجيبي است :عبدالنبي
  ميان قومي فرستاد كه بهرا  صاسالم  تر از آن اينست كه خداوند، پيامبر چيز عجيب :عبداهللا

مشكل آنان در اين نكته بـود  . كردند آوردند و انفاق مي كردند، حج به جا مي ا را پرستش ميخد 
و ديگر صالحان و نيكـان را   ؛هاي خداوند چون فرشتگان و عيسي  كه آنان بعضي از آفريده

رسـول اكـرم   . پنداشـتند  دادند و آنان را شفيع خود نزد خدا مي واسطة تقرب به خداوند قرار مي
زگردانـد و بـه آن قـوم    با ؛ان آنان مبعوث شد تا آنان را به ديـن حنيـف ابـراهيم    در مي ص

بفهماند كه تقرب و شفاعت خاص خداست و غير او حقّ آن مقام واال نيست و تنها او آفريدگار 
دهد و تمامي آسمانها و زمين و هر آنچه  هايش را روزي مي جهانيان است، تنها اوست كه آفريده

كنند، بنده و فرمانبردار اويند و تحـت تسـلط و    ي آن معبودهايى كه پرستش ميدر آنهاست و حّت
  .همتا قرار دارند احاطه آن ذات بي

هـم دليلـي    ان، آيـا بـراي سـخنت   شما مي فرماييداين حرف مهم و عجيبي است كه  :عبدالنبي
  ؟دداري

��ª�«�¬�®�̄�°�±�²�³نث :دالئل حرفم بسيارند از جمله اين آيه :عبداهللا
´�µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�Èمث 

) و خـالق (د؟ چـه كسـي مالـك    دهـ  چه كسي از آسمان و زمين به شما روزي مي: بگو« ).31:يونس(
يـا چـه    ،آورد و مرده را از زنده بيـرون مـي   ،و يا چه كسي زنده را از مرده ،گوش و چشمهاست

كنيد و  نمي پس چرا تقوا پيشه: بگوپس  ،خدا: كند؛ خواهند گفت ميتدبير را ) جهان(كسي امور 
¢£¤¥¦§¨©ª»¬®نث�=يا اين آيـه  .»ترسيد؟ نمياز خدا ̄
°±²³́µ¶̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂ
ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×
Øن كيســت، اگــر شــما زمــين و كســانى كــه در آن هســتند از آ«: بگــو« ).89- 84:المؤمنــون( مث

. »!شويد؟ آيا متذكر نمى«: بگو» !همه از آن خداست«: گويند مى) در پاسخ تو(بزودى . »!دانيد؟ مى
بـزودى خواهنـد   . »، و پروردگار عرش عظيم است؟چه كسى پروردگار آسمانهاى هفتگانه«: بگو

دسـت از   ترسيد و و از خدا نمى(كنيد  آيا تقوا پيشه نمى«: بگو» !همه اينها از آن خداست«: گفت
دانيد، چه كسى حكومت همه موجودات را در دست دارد، و  اگر مى«: بگو. »؟)داريد شرك برنمى

»  از آن خداست) همه اينها(«: خواهند گفت. »!دادن ندارد؟ نياز به پناه دهد، و به بى پناهان پناه مى
  .»!؟)و اين سخنان سحر و افسون است(ايد  گوييد سحر شده با اين حال چگونه مى«: بگو

لبي�ك اللھ�م لبي�ك، لبي�ك K ش�ريك ل�ك، إK  :گفتنـد  م طواف، لبيك گويـان مـي  كفار قريش هم هنگا
خدايا ما گوش به فرمان توييم، تو را هـيچ شـريكي نيسـت مگـر     ( شريكاً ھو لك، تملكه وما ملك
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 .)شريكى كه هم خود او، و هم هر آنچه كه در اختيار و تصرّف اوست، در ملك و تصرف توسـت 
ز به اين اعتقاد داشتند كه دنيـا و هـر آنچـه كـه در آن اسـت آفريـدة       بيني كه مشركان قريش ني مي

اما اين نوع توحيد، آنان را به دايـرة  . خدايند و در اختيار اويند و اين همان توحيد در ربوبيت است
توانند منزلتشان را نزد خداوند بـاال   اسالم وارد ننمود؛ زيرا فرشتگان و نيكوكاران در اعتقاد آنان مي

بنـابراين مـا بايـد    . همين اعتقاد باطل، جان و مالشان را حالل كرد. شان نزد خدا باشند شفيع برده و
  .دعا، نذر، ذبح و قرباني، استعانت و تمام عبادات ديگر را تنها مختص به خداوند بدانيم

  پس اگر توحيد به معناي ايمان به وجود خدا نيست، به چه معناست؟ :عبدالنبي
توحيدي كه پيامبران به خاطر آن در ميان مردمان مبعوث شـدند اينسـت كـه    منظور از  :عبداهللا

تنها خدا را پرستش و عبادت كنيم و هر نوع عملي مثل ذبح و دعا، نذر، اسـتعانت و اسـتغاثه را   
قـريش، ايـن امـور را    . اسـت ) ال إله إالّ اهللا(اين مفهوم درست . تنها در حقّ خداوند انجام دهيم

، ممكن بود پيامبر باشد يا فرشته، انسان معبوددادند، حال اين  خود انجام مي معبودهاىنسبت به 
بودن را تنها خـاص خـدا    آنان آفرينش، تدبير امور عالم و رازق. باشد يا جنّ، درخت باشد يا قبر

در ميان آنان مبعوث شد تا آنان را به كمال توحيد به مفهوم درست  ص پيامبر اسالم. دانستند مي
  .راي آن فرا خواندآن و اج

از مسـلمانان  ) ال إلـه إالّ اهللا (منظورت اينست كه يك قريشى مشرك در فهم معنـاي   :عبدالنبي
  زمان ما داناتر بوده است؟

از  ص دانستند كه منظـور رسـول اهللا   كفار نادان مي. بله، و اين واقعيتي است دردناك :عبداهللا
و عبادت غير از او  ،طاعت را تنها خاص خدا قرار داداينست كه بايد عبوديت و ا) ال إله إالّ اهللا(

ال إله إالّ اهللا، بـه تعبيـر قـرآن چنـين     : كه فرمود بگوييد ص آنان در جواب پيامبر. را انكار كنيم
آيــا او بجــاى اينهمــه خــدايان، خــداى « .)5:ص(�مث�e�f�g�h�i�j�k�l�mنث : گفتنــد

نان با وجوديكه ايمان داشتند كه امور عالم، آ .»!اين براستى چيز عجيبى است! واحدى قرار داده؟
حال جـاي بسـي   . اين كلمه را بر نتافتند و آنرا انكار كردند با اين حالهمه در تصرف خداست، 

دانستند اما كساني كه خود را مسلمان  تعجب است كه كفار نادان معناي اين عبارت را خوب مي
پندارنـد   و حتي هستند كساني كه مي ،اقف نيستنددانند، در حد آن كفار، به معناي اين كلمه و مي

. حال آنكه قلباً اعتقادي به معنـا و مفهـوم آن ندارنـد    ،اسالم تنها بر زبان راندن اين عبارت است
برند اين كلمـه   كه در دين مطالعاتي دارند از اين مسأله مستثني نيستند و گمان مي متأسفانه آناني

رازق جهان است و تنهـا اوسـت كـه بـه تـدبير امـور جهـان        بدان معناست كه تنها خدا خالق و 
توحيـد از   ةبايد اعتراف كرد در مسلماناني كه كفار قريش نسبت به فهم درست كلمـ . پردازد مي

  .آنان داناترند خير و منفعتي نيست
اما من براي خدا شريكي قائل نيستم، ايمان دارم كـه هـيچ خـالق و رازقـي غيـر از       :عبدالنبي
مـن  . رگ وجود ندارد و هر نوع نفع و سود يا ضرر و مصيبتي تنها از جانـب اوسـت  خداوند بز

و  جـازه پيـامبر اسـت و جـز بـه ا     ص باور دارم كه او را هيچ مثل و ماننـدي نيسـت و محمـد   
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تواند در مورد خود تصميمي بگيرد چه برسد به ديگـر بزرگـاني چـون علـي،      خواست خدا نمي
اريم و كـ گفت اينست كه من و امثال من گناه بايدآنچه . ايشان و امثال گيالنى حسين، عبدالقادر

مـا در واقـع از آنـان    . آنان صالحان و نيكاني هستند كه نزد پروردگـار، صـاحب جـاه و منزلتنـد    
  .و مقامشان نزد خدا، شفاعت ما را به درگاه او بكنند مقامخواهيم تا به خاطر آن  مي

ار و مشركان هم چنـين بـاوري داشـتند؛ آنـان نيـز      كف. جواب من همان است كه گفتم :عبداهللا
كنـد و   اعتقاد داشتند كه خالق و رازق جهان تنها خداست و تنها اوست كه امور عالم را تدبير مي

آياتي را كه در . كردند را تنها به خاطر دست يافتن به تقرب و شفاعتشان عبادت مي معبودهايشان
  .اين رابطه هستند نيز قبالً بيان كردم

اند در مورد بتهاست نه در مـورد پيـامبران و    اما آياتي كه در اين خصوص نازل شده :عبدالنبي
  كنيد؟ صالحان، پس چطور آنان را به بتان مانند مي

انـد كمـا    همانطور كه گفتيم بعضي از اين بتان در اصل نام صالحان و نيكان اقوام بوده :عبداهللا
طلبيدنـد   كفار و مشركان تنها شفاعت اين بتـان را مـي   .نچنين بوداي ؛نوح  اينكه در ميان قوم

�}�نث: دليل ما ايـن آيـه قـرآن اسـت    . دانستند زيرا آنان را صاحب ارج و قرب نزد خدا مي
|�}�~�_�`�a�b�c�d�e�fو آنها كه غير خـدا را اوليـاى   «). 3:الزمر( ��مث�

طر اينكـه مـا را بـه خداونـد     پرستيم مگـر بخـا   اينها را نمى: دليلشان اين بود كه ،خود قرار دادند
  .»نزديك كنند

بتها دانست، بايـد گفـت پيـامبر     دتوان پيامبران و اوليا را مانن اما در جواب اين سؤال كه چگونه مي
خواندند  در ميان قومي مبعوث شد كه گروهي از آنان اولياء و صالحان را شفيع خود مي ص اكرم

�¾�½�¼�«��¹�º̧�¶نث: گويـد  و قرآن در مورد اينچنـين افـرادى مـي   
¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�Éخوانند،  كسانى را كه آنان مى« ).57:اإلسراء( مث�

و بـه   ؛اى هـر چـه نزديكتـر    جوينـد، وسـيله   به پروردگارشان مـى ) براى تقرب(اى  خودشان وسيله
چرا كه عذاب پروردگارت، همواره در خـور پرهيـز    ؛ترسند و از عذاب او مى ؛رحمت او اميدوارند

��l�m�n�oنث: دادنـد  گروهي ديگر عيسي ابن مريم را شفيع خود قرار مي. »استو وحشت 
p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{مث��>�?�<@�A#�=BB6(. »   و آنگاه كه خداوند بـه عيسـى

آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم را بعنـوان دو معبـود غيـر از خـدا انتخـاب      : گويد بن مريم مى
��Aنثكردنـد   واسطة تقرب خود به درگـاه خداونـد تصـور مـي     را اي هم فرشتگان دسته .»!كنيد؟

B�C�D�E�F�G�H�I�Jمث�.�>�(�روزى را كـه  ) بـه خـاطر بيـاور   (« ).40=�
. »!كردند؟ آيا اينها شما را پرستش مى: گويد انگيزد، سپس به فرشتگان مى خداوند همه آنان را بر مى

ا هم كه قائـل بـه مقـام عبوديـت بتـان      يابيم كه قرآن كساني ر با دقت و تأمل در آيات قرآن در مي
. كند و هم آناني را كه همين طرز تفكر را نسبت به پيامبر، اولياء و فرشتگان دارنـد  بودند تكفير مي

  .با همة آنان جنگيد و هيچ تفاوتي بين آنان قائل نبود ص رسول اهللا
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يمان داريـم كـه همـه    خواستند حال آنكه ما ا اما كفار از بتان خود سود و منفعت مي :عبدالنبي
خير و بركتها و ضرر و زيانها از جانب خداوند دانا و حكيمـي اسـت كـه تـدبير همـة عـالم در       

ما تنها اميد آن داريم كه آنان شفيع ما . دستان اوست و صالحان و نيكان را در اينكار تواني نيست
  .نزد خداوند باشند همين و بس

 :فرمايـد  قرآن هم از زبان آنـان چنـين مـي   . !ار استدقيقاً مثل سخن كف شمااين سخن  :عبداهللا
 .)18:يونس(��مث¡�utsr�v�w�x��~}|{zyنث
 و ؛ بخشـد  و نه سودى مىرساند،  پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى«

  .»!اينها شفيعان ما نزد خدا هستند: گويند مى
پناه بردن به صالحان و نيكان و اسـتعانت از آنـان    پرستم و اما من تنها خداوند را مي :عبدالنبي

  .دانم را عبادت و پرستش آنان نمي
كه خداوند بر ما واجب فرموده كه عبـادت   دآيا ايمان داري: كنم يك سؤال مي شمامن از  :عبداهللا

��h�iنث:  اند را خالصانه و فقط براي او انجام دهيم، همانطور كه خود او در قرآن چنين فرموده
j�k�l�m�n�o�pو دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كـه خـدا را   « ).5:البينـه ( �مث�

  .»بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص كنند، و از شرك به توحيد بازگردند
  .بله، او اين امر را بر ما واجب كرده است :عبدالنبي

واجـب   شـما را كـه خداونـد بـر    خواهم اين اخالص در عبادت  مي شماخوب من از  :عبداهللا
  .دبراي من توضيح دهي گردانيده

  فهمم منظورت از اين سؤال چيست؟ نمي :عبدالنبي
 خداوند در قرآن فرموده است. توضيح دهم يد تا آنرا براي شمابدهبه من گوش  لطفا پس :عبداهللا

از ) آشـكارا (خـود را   پروردگار« .)55:األعراف( �مث�¡���~�{�|�}��x�y�zنث :
او متجـاوزان را دوسـت   ) و از تجـاوز، دسـت برداريـد كـه    ! (تضرع، و در پنهانى، بخوانيد روى
  پرسم آيا دعا كردن عبادتي است خاص خدا يا خير؟ مي شمااز  حال. »دارد نمى

َعاُء ُھَو اْلِعَباَدةُ « :  مبر آمدهبله، زيرا همانطور كه در حديث پيا :عبدالنبي Dأب�و داود» الدe  دعا عين
  .دعا جايگاه مهمي در عبادت دارد. دت استعبا

دعا عبادتي است خاص خدا و براي اجابت دعايت شب و روز و در  دكه معتقدي شما :عبداهللا
خواني و آنوقت در دعايت فرشته يا پيامبر و يا فرد صالحي را كه در  حالت ترس و اميد او را مي

  اي؟ دچار شرك در عبادت نشدهدهي، به من بگو آيا  قبرش آرميده است واسطه قرار مي
  .سخنت كامالً درست است ،ام دچار شرك شدهحقيقتش بله،  :عبدالنبي

 ).2:الكـوثر ( مث��|�}�zنث : فرمايـد  خداونـد مـي  . زنم حال برايت مثال ديگري مي :عبداهللا
  .»حال كه چنان است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني كن«

  يا خير؟ دداني عبادت ميذبح و قرباني را  شماآيا 
  .بله، عبادت است :عبدالنبي
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هاي خدا اين كار را انجام دهي آيا در اين عبادت  اي از آفريده بنابراين اگر براي آفريده :عبداهللا

  اي يا خير؟ نسبت به خداوند شرك ورزيده
  .بله، اين كار بدون شك شرك است :عبدالنبي

ل زدم چـرا كـه دعـا بـارزترين عبـادت قـولي و ذبـح        مثا شمامن دعا و ذبح را براي  :عبداهللا
اما عبادات منحصر به اين دو چيز نيست و مسـائل ديگـري چـون    . عبادت عملي است بارزترين

حـال از  . گيـرد  اينها را در بر مي دو استجابت و مانن )پناه بردن به غير خدا(نذر، سوگند، استعاذه
عزّي را عبادت و پرستش  بت الت و بت ن وپرسم آيا مشركان قريش، فرشتگان، صالحا مي شما
  كردند؟ مي

  .كردند بله، آنان را عبادت مي :عبدالنبي
و  )كمـك خواسـتن از غيـر خـدا    (ها در دعا، ذبح، استعاذه، اسـتعانت  اما عبادات آنان تن :عبداهللا

نـان  آ. استجابت دعا بود و ايمان داشتند كه آنان، همه، بندگان خدايند و تحت قـدرت و فرمـان او  
را تنهـا بـراي ايـن     معبودهـا و بتـان و  . باور داشتند تنها خداست كه امور عـالم را در دسـت دارد  

  .خواندند كه شفيعشان نزد خدا باشند مي
  ؟دكني شفاعت پيامبر را انكار مي شماآيا ! عبداهللا :عبدالنبي

ادرم بـه قربـانش   كه پدر و مـ  ص كنم بلكه بالعكس پيامبر اكرم نه، من آنرا انكار نمي :عبداهللا
شوند، شفيع امت خود نزد رب العالمين است و آرزويم اينست كه شفاعت ايشان شامل حال من 

��d�eنث : فرمايـد  اما بايد دانست همه شـفاعتها از آنِ خداسـت كمـا اينكـه قـرآن مـي      . هم شود
f�g�hتمام شفاعت از آن خداست: بگو« ).44:الزمر(��مث�«.  

�ª»¬®�نث :رد مگر اينكه خداوند اذن و اجازة آنرا داده باشدتوان شفاعت ك هيچ كس را نمي
  .»!كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟« .)255:البقره(. مث¯°±

��i�j�k�lنث: گيرد كه خدا از آنـان خشـنود باشـد    شفاعت نيز تنها كساني را در بر مي
mاسـت شـفاعت   ) عت بـراى او بـه شـفا  (و آنها جز براى كسى كه خدا راضى « .)28:األنبياء( مث

 :شود جز از طريق اعتقاد راسخ به توحيـد و اسـالم   و خداوند از هيچ كس خشنود نمي. كنند نمى
و هر كس جز « ).85:آل عمران( �مث��a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k`�_نث

آيينى براى خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهـد  دين و ) و تسليم در برابر فرمان حق،(اسالم 
  .»و او در آخرت، از زيانكاران است ؛شد

! پروردگـارا : بنابراين و با عنايت به اين آيات، بايد شفاعت را فقط از او بخواهيم و چنين بگوييم
  .مرا از شفاعت پيامبرت محروم نگردان و او را شفيع من قرار بده

ست كه تملّك و تـوان  ما قبالً در اين مسأله توافق كرديم كه نبايد از غير خدا چيزي خوا :عبدالنبي
ارد اما حق شفاعت به پيامبرش عطا فرموده، بنابراين او مالك و صاحب اين حقّ است و تـوان  دآنرا ن

  .شود توان از او شفاعت خواست و اين ديگر شرك محسوب نمي شفاعت نمودن را دارد پس مي
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خداونـد در  . ت بـود درس شماكرد حرف  اگر خداوند صراحتاً ما را از اين كار منع نمي :عبداهللا
طلـب  . »پـس هـيچ كـس را بـا خـدا نخوانيـد      « .)18:الجـن ( .مث�kj�l�nmنث: فرمايد قرآن مي

عطا فرموده ما را از دعا و طلب شـفاعت   ص شفاعت، دعاست و آنكه حقّ شفاعت را به پيامبر
، دانيم شفاعت امتيازيست كه خداوند آنرا به فرشـتگان  همچنين مي. از غير او برحذر داشته است

، عطا فرموده است، بـه ايـن   )اند آن كودكاني كه قبل از بلوغشان وفات كرده: (اوليا و حتي أفراط
توان از آنان طلب شفاعت به درگاه خداوند نمـود كـه در آن صـورت بـاز بـه همـان        ترتيب مي

حـال اگـر ايـن مسـأله     . گرديم كه مشركان قريش بر آن بودند عبادت صالحان و نيكوكاران برمي
كنـد   صالحان و فرشتگان را قبول داشته باشيم، آيات قرآن كه ما را از ايـن كـار منـع مـي     عبادت

كه چـون خداونـد بـه     ،شود باطل مي شمانظر كنيم كالم  ايم و اگر از اين كار صرف ناديده گرفته
  .توان از او طلب شفاعت نمود پيامبر حق شفاعت عطا فرموده پس مي

  .دانم ام، و كمك و استعانت از صالحان و اوليا را شرك نمي رزيدهاما من به خدا شرك نو :عبدالنبي
  تر از عمل زنا بيان آيا باور داري كه خدا شرك را حرام نموده و آنرا بزرگتر و زشت :عبداهللا

  بخشد؟ كرده و اعالن كرده است كه آنرا نمي
  .بله، خداوند آنرا به طور واضح و آشكار بيان كرده است :عبدالنبي

ـ  مـي آيا  ،را به خدا شمااما  داآلن خود را از شرك به خدا مبرا ساختي شماخوب  :عبداهللا  دتواني
  ؟دبراي من توضيح دهي دداني و خود را از آن منزه مي داي دچار آن نشده شمارا كه  آن شركي

شرك اينست كه بتها را پرستش كنيم، از آنان چيزي بخواهيم و از آنها بيم و هـراس   :عبدالنبي
  .باشيم داشته

كنـي كفـار قـريش بـه ايـن       خوب به من بگو معناي پرستش بتها چيست؟ آيا فكر مي :عبداهللا
دهند و امور جهان را در اختيار دارند؟  آفرينند، روزي مي معتقد بودند كه آن چوبها و سنگها، مي

  .همانطور كه گفتم آنان چنين اعتقادي نداشتند
گويم آنانكه چوب و سنگ و بناهايي كه  من مي. دارمن ىمن هم چنين باور و اعتقاد :عبدالنبي

كننـد و   دانند، براي آنها ذبح و قرباني مي را ملجأ و پناهگاه خود مي آن اند و امثال بر قبور ساخته
پندارنـد، بـه خـدا شـرك      اي براي تقرب به خدا و در امان ماندن از خشـم او مـي   آنها را واسطه

  .باشد ستش بتهاست كه منظور من مياند و اين همان عبادت و پر هورزيد
به من . دهيد اما اين همان كاريست كه شما در حقّ مزارها و ضريحهاي قبور انجام مي :عبداهللا

باشد اينست كـه توكـل بـر صـالحان و      از اينكه عبادت بتها شركت مي شمابگو بدانم آيا منظور 
  شود؟ استعانت و طلب اجابت دعا از آنان شرك محسوب نمي

  .بله، منظور من همين است :لنبيعبدا
پس آياتي كه خداوند در آنها توكل بر پيامبران و صالحان و اظهار ارادت و خشوع به فرشتگان  :عبداهللا

  شود؟ شوند تكفير نموده است، چه مي و امثال آنها را حرام دانسته و آناني را كه مرتكب آن مي
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خواندند تنها به اين دليـل كـافر شـدند كـه      ا ميآنان كه فرشتگان و پيامبران را به دع :عبدالنبي

گـوييم مـثالً    اما مـا كـه نمـي    ،خواندند فرشتگان را دختران خدا و عيسي و عزَيز را پسران او مي
  .دختر اوست) رحمها اهللا(پسر خداست يا زينب ) :( گيالنى عبدالقادر
 :فرمايد ر رد اين ادعا ميقرآن د. نسبت دادن فرزند به خدا، خود، كفري جداگانه است :عبداهللا

ــا و «. )3-1:اإلخــالص( مث�GFEDCBA�H�LKJIنث بگــو خــدا يكت
  .»نزاد و زاده نشد) هرگز. (كنند نيازمندان قصد او مي ءخداوندي است كه همه. يگانه است

همچنين خدا در جاي ديگـر چنـين   . هر كس نيز اين مسأله را به خدا نسبت دهد، كافر شده است
 �مث�\�]�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Zنث :فرمايد مي

كـه اگـر    ؛و معبود ديگـرى بـا او نيسـت    ؛خدا هرگز فرزندى براى خود انتخاب نكرده« ).91:المؤمنـون (
كردند و بعضى بر بعضى ديگـر   شد، هر يك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره مى چنين مى
  .»جستند برترى مى

از . اوت قائـل اسـت  متعـدد تفـ   معبودهـاى ا بين اين نوع كفر و بين اعتقاد به بينيم كه خد بنابراين مي
. دانسـتند  كردنـد، او را فرزنـد خـدا نمـي     عبـادت مـي   بـود  ىمرد صالحكه را الت  طرفي ديگر كفار،

ه هم در مـورد  دانستند، مذاهب اربع كردند، او را فرزند خدا نمي همچنين كساني كه جن را عبادت مي
فاق نظر دارند كه اگر فردي معتقد باشد خدا را فرزندي است مرتد شـده و اگـر   اين ات حكم مرتَد در

  .بينيم آنها هم بين اين دو تفكر تفاوت قائلند پس مي. شده ددد او نيز مرَتكسي به خدا شرك ببن
����EDCBA�F�Gنث: فرمايد اما خداوند در مورد اولياء و صالحان مي :عبدالنبي

IH�Jاولياى خدا، نـه ترسـى دارنـد و نـه غمگـين      ) دوستان و(آگاه باشيد « .)62:يونس( .مث�
  .»شوند مى

شود كه مـا آنـان را    اما اين دليل نمي. ما هم به مقام و منزلت آنان نزد خدا ايمان داريم :عبداهللا
طلـب غـوث و كمـك از    ( گوييم كه نبايد با اسـتعانت و اسـتغاثه   ما تنها اين را مي. عبادت كنيم
. همتا، شريكي قـرار داد  از آنان براي خداوند بي )كاري كه توانايي انجام آن را ندارندديگران در 

تنهـا  . رو راه و روش آنـان بـود   بايست به آنان احترام گذاشت و دنبالـه  ما هم اعتقاد داريم كه مي
رو، ديـن هـدايت و    دين خدا ديني است ميانه. كنند اهل بدعت جايگاه و منزلت آنان را انكار مي

  .ضاللت و افراط و تفريطگمراهى و حق در ميان دو راه 
اين را بايد در نظر داشت كه قرآن در مورد افرادي نازل شد كه اساساً كلمه توحيـد   :عبدالنبي

كردنـد و قـرآن را سـحر     و وقـوع قيامـت را انكـار مـي     ص اهللارا قبول نداشتند، نبوت رسـول  
وقوع ، صاسالم يد را قبول داريم و به نبوت پيامبر اما ما برخالف آنان، كلمة توح. خواندند مي

گيـريم و زكـات    خـوانيم، روزه مـي   قيامت و روز محاسبه و حّقانيت قرآن ايمان داريم، نماز مـي 
  دانيد؟ دهيم، آنوقت چگونه ما را مانند آنان مي مي

له، علما و بزرگان دين بر اين اصل اتفاق نظر دارنـد كـه هـر كـس در يـك مسـأ       ةهم :عبداهللا
ديگر، پيام و دستور او را نپذيرد، مرّتد و  ةرا قبول كند اما در مسأل ص رسالت و پيام رسول اهللا
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ماننـد  باشد و به بعض ديگـر كـافر باشـد،    همچنين اگر به بعضي از قرآن مؤمن . كافر شده است
اشته باشـد، و  كسي كه به توحيد اقرار داشته باشد، و منكر نماز باشد، يا به توحيد و نماز اقرار د

به وجوب اداي زكات منكر باشد، يا به تمامي اينها اقرار داشته باشد ولي منكر روزه باشد، يا بـه  
، خداونـد در  او نيز كافر شـده اسـت   خدا باشد ةتمامي اينها اقرار داشته باشد ولي منكر حج خان

كردنـد چنـين    مـي امتنـاع   حج ةاز اداي فريض ص مورد مردماني كه در زمان حيات پيامبر اكرم
 ).97:آل عمران(��مث�®�¬�»��ª©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�{�|�نث:  فرمود

و . كنند، آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارنـد ) او(و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه «
، خداوند از همه جهانيـان،  )كند، به خود زيان رسانده انكارحج را فريضه و (هر كس كفر ورزد 

  .»است نياز بى
را انكار كند به اتفاق علما كافر است، و قرآن صراحتاً بيـان   )روز قيامت( و هركس روز محاسبه

كس به بخشي از قرآن ايمان داشته باشد و بخشي ديگر از آنرا انكـار كنـد كفـر     نموده است هر
سـتثناء  ابنابراين احكام و اصول قرآن و اسالم بايد به طور تمام و كمـال و بـدون   . ورزيده است

  يا خير؟  دبه اين اصل معتقدي حفظ و رعايت شود، آيا شما
  .بله، به اين اصل اعتقاد دارم؛ زيرا اين امر، در قرآن كامالً واضح و آشكار است :عبدالنبي

ـ ، بايد ايـن را هـم خـ   دناپذير ايمان داري به اين اصل خلل شماحال كه  :عبداهللا كـه   دوب بداني
توحيـد  . انـد  آنرا بر پيروانش واجب كـرده  ص ست كه پيامبر اكرماي ا هتوحيد، بزرگترين فريض

پس چطور ممكن است كسـي   ،و از نماز، زكات، روزه و حج، بزرگتر است، اي بسيار مهم مسأله
 با انكار يكي از اين امور، از اسالم خارج شده و كافر گردد، اگر هم به تمـامي آنچـه رسـول اهللا   

اطر انكار توحيد كه تمـامي انبيـاء بـراي اثبـات آن مبعـوث      آورده است عمل كند، اما به خ ص
از طرفـي  . ، بسيار تعجب برانگيـز اسـت  مهم و خطرناكجهل شما به اين امر . شدند كافر نشود
 ص در يمامه با بني حنيفه به نبرد پرداختند كه به رسالت پيـامبر اسـالم   ص ديگر ياران پيامبر
  .گفتند خواندند و اذان مي آورده بودند، نماز ميتوحيد را بر زبان  ةايمان داشته و كلم

اما آنان به ادعاي نبوت مسيلمه كذّاب ايمان داشتند و ما باور داريم كه بعد از محمد  :عبدالنبي
  .كند ، هيچ پيامبري ظهور نميص

و ديگر انبياء و فرشتگان و ) :(و عبدالقادر گيالنى  سولي شما چنان در شأن علي  :عبداهللا
اگر حكم اينسـت كـه هـر    . ايد كنيد كه آنان را در حد خداوند باال برده و اوليا مبالغه مي صالحان

باال ببرد كافر است و جان و مالش مبـاح و شـهادتين و نمـاز     ص كس، انساني را تا حد پيامبر
خواندن هم نفعي به حال او ندارد پس اين حكم نسبت به كسي كه فردي را تا حد خدا باال بـرد  

سوزانيد نيـز مسـلمان بودنـد و از     ساز سوي ديگر، كساني را كه علي . باب أولي جاريستاز 
ياران و همرزمان آن حضرت، و از صحابه علم گرفته بودند، اما چون در شأن ايشان دچار همان 

و ) :(يالنـى  گ، عبـدالقادر   سآميزي شده بودند كه شما در شأن علي  پندارهاي غلط و مبالغه
پس اگر اين كفر نيست چطور صحابه همرزمان خود . ، سوزانده شدندايد دچار آن شده مانند آنها
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پرداختند يا اينكه  بريد كه صحابه به تكفير مسلمانان مي را تكفير كرده و سوزانيدند؟ آيا گمان مي

 ايرادي ندارد اما داشتن همين طرز) :(آميز در شأن اوليائي چون عبدالقادر گيالنى  اعتقاد مبالغه
شايد اين ايراد مطرح شود كه گذشتگان فقط به اين دليل كافر . كفر است ستفكر در شأن علي 

 در جـواب . ، حّقانيت قرآن و قيامت نيز بودنـد صشدند كه عالوه بر شرك، منكر نبوت پيامبر 
 مفصـل اين ايراد بايد گفت پس منظور از مباحث باب حكم مرتد كه علماي هر مذهب به طـور  

اند كه هر كدام سـبب   اند چيست؟ آنان در اين باب، مسائل متعددي را مطرح كرده ختهبه آن پردا
آنان حتّي پا را فراتر گذاشـته و مسـائل كـوچكي    . گردد ميخارج شدن ايشان از دايره مسلمانان 

اي كه موجب خشم خداوند شود هر چند قلباً و از روي باور نباشـد و   چون بر زبان آوردن كلمه
زيرا خداوند در مورد چنين افرادي فرمـوده  . نيز كفر دانسته اندمزاح و شوخي باشد؛ يا از روي 

-65:التوبه(��مث��ba`�c�d�e�f�g�h_�~�{�|�}�نث :است

كـه  (عـذر خـواهى نكنيـد    :) بگو( !كرديد؟ آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره مى: بگو« .)66
  .»ر شديدشما پس از ايمان آوردن، كاف) چرا كه ؛بيهوده است

و  نـد اي نازل شد كه سخني را به مزاح بر زبان آورده بود الزم به ذكر است اين آيه در شأن صحابه
آن سخن باعث خشم خداوند و رسولش شد و اين آيه را نازل فرمود تا اعالن نمايد كـه آن چنـد   

وجود ايمانشـان   اسرائيل را با از سوي ديگر خدا قوم بني. اند نفر به خاطر گفتن آن سخن كافر شده
 :        درخواست كردنـد تـا معبـودى ملمـوس را برايشـان تعيـين كنـد        ؛خاطر اينكه از موسي به 
كـه از   بعضي از اصحابنيز در جواب  ص رسول اهللا. مورد سرزنش قرار داد��مث������O�P�Qنث

معين نمايـد  را ) درختى تا به آن تبرك جويند(ايشان درخواست كرده بودند تا برايشان ذات أنواطي
������O�Pنث :ت كـه گفتنـد  اس ؛ز موسي اسرائيل ا فرمودند اين درخواست همان درخواست بني

Q�R�S�T�Uو (گونـه كـه آنهـا معبـودان      تو هم براى ما معبودى قرار ده، همـان « ).138:األعراف(. مث�
  .»را از اين نوع درخواستها برحذر داشتند اصحاب، آن صرت و حض !دارند) خدايانى

 صاسرائيل و آن دسته از صحابه كه آن درخواست ناصواب را از رسول اهللا  اما بني :لنبيداعب
  .كردند به خاطر در خواستشان تكفير نشدند

بله آنان تكفير نشدند چون به درخواست باطل خود عمل ننمودنـد و در صـورتيكه از    :عبداهللا
همچنـين  و . شـدند  فتند كـافر مـي  ر پيامبران خود اطاعت نكرده و به دنبال فكر نادرست خود مي

آنها را نهي كرد، اگر به اطاعت او عمل نكـرده بودنـد و بعـد از نهـي آن      ص آنانيكه رسول اهللا
  .شدند ميعمل را انجام داده بودند كافر 

آن شخصـي  و قتل  كه أسامه بن زيد از يك طرف وقتي به قص. ام من اينجا گيج شده :عبدالنبي
بـه اسـامه را كـه     ص كنيم و كالم پيـامبر  را گفته بود نگاه مي) إله إالَّ اهللاال (كه قبل از كشته شدن 

او را ) ال إله إالَّ اهللا(آيا بعد از اينكه گفت ! اسامهاى اهللا؟  له إالَّإيا أسامه أقتلته بعد ما قال ال : فرمود
: انـد  هرمودآورم كه ف را به خاطر مي ص و از طرف ديگر حديث رسول اكرم )روايت بخاري(كشتي؟ 

» َN Kِإِلََه إ K اَس َحت�ى َيقُولُوا كنم با مردم مبارزه خداوند به من امر كرده تا  )روايت مسلم(.»أُِمْرُت أَْن أَُقاتِلَ الن�
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 شـما توان اين دو قضيه را با سـخنان   دانم چطور مي آنگاه نمي. گويندب) ال إله إالَّ اهللا(تا اينكه كلمه 
  .تطبيق داد
با يهوديان جنگيد، ياران آن حضـرت بـا بنـي حنيفـه      صدانيم رسول اهللا  همانطور كه مي :عبداهللا

گروهي از ياران خود را در آتش، زنده زنده سوزانيد، حال آنكه هم يهوديـان   سجنگ كردند و علي 
گفتنـد و   توحيـد را مـي   ةه در آتش سوزانيده شدند، كلمـ ك سهم بني حنيفه و هم آن همرزمان علي 

دانيم هر كس يكي از اصول دين و يا اركـان اسـالم    نيز ميو . دانستند را موحد و يكتاپرست ميخود 
توحيد نيز بـه   ةقضي. را چون قيامت و نماز، انكار نمايد او كافر شده ولو كلمه توحيد را بر زبان آورد

. شـده اسـت   همين منوال است و هر كس آنرا رعايت نكند و تسليم آن نشود از اسالم خارج و كافر
امـا   ،كرد در مورد داستان اسامه، اين توضيح را بايد داد او مردي را كشت كه ادعاي مسلمان بودن مي

و نـه از روي بـاور و    ،اسامه گمان برده كه آن مرد فقط به خاطر ترس و حفظ جانش آنرا گفته است
اى « ).94:النسـاء (. مث�|�}�t�u�v�w�x�y�zنث :بنابراين آيه نازل شـد كـه  . اعتقاد

، )رويد و به سفرى براى جهاد مى(زنيد  هنگامى كه در راه خدا گام مى! ايد كسانى كه ايمان آورده
جان و مالش در امان اسـت   توحيد را بر زبان آورد ةمفهوم آيه اينست كه هر كس كلم. »تحقيق كنيد

و ندارد و اين توحيد هم نفعي به حال ا ةمگر اينكه خالف آن ثابت شود كه در آن صورت گفتن كلم
ديگـر   ،نمـود  توحيد كفايت مي ةمسلمان بودن بر زبان آوردن كلمبراى اگر . است مث�|�نثمفهوم 

در حاليكه قرآن عالوه بر ظاهر، باطن را نيـز معيـار مسـلمان بـودن      ،نيازي به تحقيق و تبيين آن نبود
انـد تـا    ايشان امـر كـرده  خداوند به : اند نيز كه فرموده ص مفهوم حديث رسول اكرم. قرار داده است
نيـز همـين اسـت؛ زيـرا همـان      » را بر زبان نيĤورند بايد با آنـان بجنگنـد  ) ال إله إالَّ اهللا(زمانيكه مردم 

ـ  پيامبري كه به اسامه چنان گفتند، در مورد خوارج چنـين فرمـوده    .»لَقِْيُتُم�ْوُھْم َف�اقُتلُْوُھمْ أَْيَنَم�ا «:دان
ت خـدا  حال آنكه آنان چنـان غـرق در عبـاد    رسانيد، قتلفتند، آنان را به هر جا آنان را يا )روايت بخاري(

كردنـد و خـود را سـرزنش     شدند كه خود صحابه با ديدن عبـادت آنـان، احسـاس حقـارت مـي      مي
و انجـام آن  ) ال إله إالَّ اهللا(ند اما چون اموري خالف شرع و توحيد از آنان سر زده بود، گفتن دنمو مي

  .فير و مباح شدن جانشان نشدهمه عبادت مانع تك
اما حديثي از پيامبر روايت شده كه مردم در روز قيامت براي نجات از عـذاب آن روز از   :عبدالنبي

رسند، بـه   مي ؛كنند تا به عيسي  شروع مي ؛كنند، از آدم  استعانت و استغاثه مي ؛پيامبران 
زننـد   ما همة آنان از اين كار سرباز مـي ا ‡آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، رسول اهللا : ترتيب زير

رسـند و از او اسـتغاثه    مـي  صدانند تا اينكه مـردم بـه حضـور رسـول اهللا      و آنرا در توان خود نمي
دليل بر عدم شرك است، حال به من بگو در مـورد ايـن حـديث چـه نظـري       اين حديث، .نمايند مي

  داري؟
و اشتباه گرفتـه   اي و آنها را با هم خَلط نموده همسائل را به خوبي درك نكرد شماظاهراً  :عبداهللا

من گفتم استغاثه به موجود زنده و حاضر آنهم در چيزي كه در حيطه توان و اختيارات اوست . ايد
��مث��a�b�c�d�e�f`�_�نث :اشــكالي نــدارد، همــانطور كــه در قــرآن هــم آمــده
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>�C<DE�#=BF�G�»همـانطور كـه    و. »اضاى كمك نمودآن كه از پيروان او بود در برابر دشمنش از وى تق

مـا  . طلبـد  مي كمك، در چيزي كه در توان و قدرت همرزمانش است از آنان جنگانسان در ميدان 
استغاثه و استعانه را از مردگان و يا افرادي كه از ما غائب هستند و نيز استغاثه را در مورد چيزهائي 

. دانيم باشد نادرست دانسته و آنرا حرام مي ا ميانجام آنه هكه در توان آنان نيست و فقط خدا قادر ب
خواهند كه دعا به درگاه خداوندي برند تا شايد مـردم   مي ‡مردم هم در روز قيامت از پيامبران 

از عذاب آن روز بزرگ رهايي يابند و اين امر، يعنـي رفـتن بـه نـزد فـردي صـالح و پرهيزكـار و        
داوندي دعا نمايد، امريست جائز، همانطور كـه صـحابه   خواستنِ از او و اينكه براى ما به درگاه خ

 كردند امـا بعـد از فـوت رسـول اهللا     چنين كارى مينيز  صدر زمان حيات مبارك رسول اهللا  ن
 ، هرگز بر سر قبر ايشان نرفته و از او استغاثه ننمودند و بر همين اساس سلف صالح نيـز دعـا  ص

  .اند آنها را جائز ندانسته نمودن در جوار قبور و شفيع قراردادن صاحبان
وقتي كه كفـار او را بـه سـمت    . نگاهي بياندازيم ؛ به داستان ابراهيم خوب حاال :عبدالنبي

ظاهر شد و از او پرسيد كه آيا نيـاز   ؛آتش بزرگ پرتاب نمودند، در هوا، جبرئيل بر ابراهيم 
پس اگـر  . درخواستي ننمود از جبرئيل هيچ ؛ابراهيم . و حاجتي دارد تا او آنرا برآورده نمايد

 ؛شود، چرا جبرئيـل   به اعتقاد شما، استغاثه از فرشتگان نيز حرام است و شرك محسوب مي
  بر ابراهيم ظاهر شد و به او آن پيشنهاد را داد؟

چندان درسـت  هم از طرف ديگر اين روايت . اين حرف هم مثل همان حديث اسامه است :عبداهللا
او  ظاهر شـد تـا بـه    ؛بر ابراهيم  ؛ت، بايد گفت جبرئيل وايو بر فرض صحت اين ر ،نيست

آن كـس كـه قـدرت    « )5:الـنجم ( .مثXWVنث�فرمايـد او  كمك كند؛ زيرا همانطور كه قـرآن مـي  
، به او اجـازه دهـد  خدا  اگرو در اين صورت  .»او را تعليم داده است) ؛ جبرئيل امين(عظيمى دارد 

بـه هـر سـو كـه      چشم بهـم زدنـى  دشتهاي اطراف آنرا در و كوهها و  ابراهيمبود كه آتش  شتواندر 
اين حالت مثل وضعيتي است كـه  . توانست مانع او در اين كار شود خواهد بيافكند و هيچ چيزي نمي

كند و بـه او پيشـنهاد كمـك و مسـاعدت      پناه برخورد مي در آن يك مرد ثروتمند به مردي فقير و بي
منتظـر   را نپذيرفت تا فقط زير بار مّنـت خـالق رود و   ؛ پيشنهاد جبرئيل ؛اما ابراهيم . دهد مي

دوست من مطلب مهمي كه بايد اينجا مطرح شـود اينسـت كـه    . خواست و ارادة پروردگار خود شد
  : تر بود تر و سبك شرك پيشينيان به چند جهت از شرك اهل زمان ما خفيف

بستند و در موقع بال  رك ميآنان فقط در حالت رفاه و آسايش و قدرت و امنيت به خدا ش :اول
كردند، تنها از خدا كمك خواسـته و معبودهـا و    و مصيبت ايمانشان را خالص و بدون شرك مي

�S�T�Uنث:  فرمايـد  خداوند در اين خصوص چنـين مـي  . بردند پيشوايان خود را از ياد مي
V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�bهنگامى كه بر سـوار  « ).65:العنكبوت( .مث�

؛ اما هنگامى كه خدا )كنند و غير او را فراموش مى(خوانند  ند، خدا را با اخالص مىبر كشتى شو
  .»شوند آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز مشرك مى

�a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�m�nنث:  فرمايـد  يا آنجا كه مي
o�p�q�r�s�t�u�v�wمـوجى  ) در سـفر دريـا  (و هنگـامى كـه   « ).32:لقمان( �مث
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، خدا را با اخالص )و باال رود و باالى سرشان قرار گيرد(آنان را بپوشاند  كوههاو ها همچون ابر
و (گيرند  خوانند؛ اما وقتى آنها را به خشكى رساند و نجات داد، بعضى راه اعتدال را پيش مى مى

پـيش  را در  راه كفـر و مانند، در حالى كه بعضى ديگـر فرامـوش كـرده     به ايمان خود وفادار مى
  .»!كنند شكنان ناسپاس انكار نمى ؛ ولى آيات ما را هيچ كس جز پيمان)گيرند مى

اما مشركان زمان ما در هر حال، در رفاه و آسايش يا در مصيبت و بـال، از غيـر خـدا نيـز مـدد      
كنند، مثالً در هنگام بروز حادثه و مشكلي، نام پيامبران و صالحاني  جويند و به او استعانت مي مي

  .آورند را بر زبان مي.... وعبدالقادر گيالنى و �، حسين صاسالم  چون پيامبر
و قبل از ايشان، در كنار عبادت خداوند، فقط صالحان و مقربـان   ص مشركان زمان رسول اهللا :دوم

درگاه چون پيامبران و فرشتگان و يا حداقل موجـوداتي چـون سـنگ و چـوب كـه هرگـز در برابـر        
كردند اما مشركان اين زمان از خـوب   اند را عبادت و پرستش مي شدهخداوند دچار عصيان و گناهي ن

  . جويند ولو با چشم خود فسق و فجور آنان را ببينند و بد، صالح و فاسق، استعانت و استغاثه مي
شرك پيشينيان فقط در الوهيت و عبوديت بود و هرگز غير خدا را در ربوبيت شـريك او قـرار    :سوم
انـد كـه در ربوبيـت هـم بـراي خداونـد        اين روزگار، شرك را تا آنجا رسانيده دادند اما مشركان نمي

آميـز   دانند و امثال اين تفكرات شرك تراشند، مثالً طبيعت را عامل به دنيا آمدن يا مردن مي شريك مي
كند تا از اين نوع لغزشها ايمـن و مصـون    بسيار است و هيچ كس دقّت و تأملي در اينگونه افكار نمي

 ةمسأل بارةگذشت دركه پس سخن را با آنچه : بگويم اينست شمانكته مهم ديگري كه بايد به . ندبمان
 و كـردار زبـان  هيچ اختالفي در اينكه توحيد بايد با گفتار اين است كه آنهم  ،رسانيم ميعظيمي بپايان 

توحيد و آن شخص  يكي از اين شروط تحقق نيابد، مثالپس اگر  نيست، ،باشدقلب  اعضا و تصديق
كـه توحيـد را    فرعون و ابليس مانندجو است  مفهوم آنرا بداند و به آن عمل نكند، كافر معاند و ستيزه

در اين رابطه الزم به ذكر است كه مردمان بسياري هستند . شناختند ولي به آن عمل نكردند خوب مي
محيط آنان، كسب منافع و يا شناسند اما به دالئل گوناگوني چون جو حاكم بر جامعه و  كه حقّ را مي

كنند، حال آنكه بايد دانسـت غالـب رؤسـاي كفـر و شـرك،       ترس از ضرر و زيان، به حق عمل نمي
نظـر كـرده و راه    شناسند اما به خاطر دست يازيدن به متاع فناپذير دنيا، از آن صـرف  خود، حق را مي

قـرآن در مـورد   . آورند دي نيز ميگيرند و براي اين عملكرد خود توجيهات متعد باطل را در پيش مي
�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�yنث : گويــد ايــن قبيــل افــراد مــي

zاند، تا مردم را از راه خدا باز دارنـد، آنهـا    سپر ساخته آنها سوگندهايشان را« ).2:المنافقون( .مث�
  .»دهند كارهاي بسيار بدي انجام مي

و معتقد به آن نيست او منـافق   كند ميرك نركس ظاهراً به توحيد عمل كند در حاليكه آنرا دو ه
¢��£���¤��¥��نث:  فرمايـد  مـي است، و منافق از كافر بدتر و شرش بيشتر اسـت، خداونـد   

���¬��«��ª��©��¨��§��¦تـرين دركــات دوزخ قــرار   منافقـان در پــايين « .)145:النسـاء ( �مث
  .»و هرگز ياورى براى آنها نخواهى يافت ؛دارند

تأسفانه در روزگار ما در ميان مردم رواج دارد و از گفتار و رفتار آنان آشـكار  ايست كه م اين مسأله
وار، از ترس اينكه مبادا متحمل زيـان و ضـرري شـوند،     دانند اما قارون گروهي حق را مي. شود مي

گروهي ديگر چون هامان و فرعون، به خاطر حفظ جاه و مقام خـود از عمـل   . كنند بدان عمل نمي
كنند اما به خاطر در امـان مانـدن و يـا دسـت      زنند و گروهي نيز حقّ را انكار مي مي به حقّ سرباز

آيد در دو  حال دوست من، الزم مي. كنند يافتن به سود و منفعتي، به صورت ظاهري بدان عمل مي
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 ).66:التوبـه (��مث�b�c�d�e�f�g�hنث : آيـة اول اينسـت  . آيه تأمل و دّقـت بيشـتري نمـود   

در . »شما پس از ايمان آوردن، كـافر شـديد  ) چرا كه ؛ كه بيهوده است(نكنيد  عذر خواهى:) بگو(«
به كارزار و ميـدان   ص اي را كه در جنگ تبوك با رسول اهللا اين آيه، خداوند، تني چند از صحابه

. آمده بود به خاطر بر زبان آوردن كلماتي كفرآميز آنهم به قصد مزاح و خنده، تكفيـر نمـوده اسـت   
گويند يا به خاطر سـود و   انست حكم آناني كه به جديت و از روي عمد و نيت كفر ميحال بايد د

خورنـد   آورند چيست؟ اينان همانهايي هستند كه فريب شيطان را مي زيان متاع دنيا به كفر روي مي
شـيطان،  « ).268:البقـره (��مث��©�̈�§�¦�¥�¤نث: كنند و به سخنان او عمل مي

از بـيم  . �كند امر مى) و زشتيها(و به فحشا  ؛دهد فقر و تهيدستى مى ةعدو) به هنگام انفاق،(شما را 
آل (. مثR�S�T�U�Vنث: لرزنـد  افكند به خـود مـي   و هراسهايي كه او در درونشان مي

  .�ترساند را ميپيروان خود اين فقط شيطان است كه « ).175:عمران
 ��مث°�¯�®�¬�»�ªنث: نيسـت  كـارى  منتهـاي خداونـد   با لطف و فضل بـي آنان را 

آن كـوردالن را از خشـم و   . �دهـد  به شما مى»  فزونى«و »  آمرزش« ةولى خداوند وعد��.)268:البقره(
 .)175:آل عمـران ( �مث�XW�Yنث :باكي به دلهاي سياهشان نيستترس و انتقام پروردگارشان 

آيا بايد  حال خوب بيانديشيم با اين اوصاف و احوال، .»و تنها از من بترسيد! از آنها نترسيدپس «
  آنان را اوليا و دوستان خدا خواند، يا دوستان و پيروان شيطان لعين؟ 

�m�n�o�p�q�r�s�tنث: دومي كه بايد در آن تدبر و تأمل بيشتر نمود اينست ةآي
u�v�w�x�y�z�{�|�}�~�_�`�a�b�c�
dانـد   ع شدهبجز آنها كه تحت فشار واقـ كه بعد از ايمان كافر شوند   كسانى« ).106: النحـل ( .مث�

آرى، آنهـا كـه سـينه خـود را بـراى پـذيرش كفـر         ـ  در حالى كه قلبشان آرام و با ايمـان اسـت  
  ��!و عذاب عظيمى در انتظارشان ؛اند، غضب خدا بر آنهاست گشوده

اما بر زبـان آوردن آن   ،داند كفر نميرا بنابراين آيه تنها كفرى كه صاحب آن مجبور به گفتن آنست 
ع، مدارا با مردم، عشق به وطن و قوم و خويش، حب مال و مقام و يا ارتكاب در شرايط ترس، طم

دارد كه انسان در مورد گفتار خود مورد  آيه اين را بيان مي. شود آن از روي مزاح، كفر محسوب مي
گيرد و قلب و اعتقاداتش مصـون از ايـن اجبـار اسـت بنـابراين تنهـا مـورد         اجبار و فشار قرار مي

شود همان حالت اجبار و فشار است امـا ديگـر    بر زبان آوردن كفر، كفر محسوب نمي استثنايي كه
وضعيتهايي كه ذكر شد، از اين مورد جدا هستند زيرا هم گفتار و هم پنـدار فـرد در اختيـار خـود     

��ihgf�j��kنث: فرمايـد  همچنين قـرآن در ايـن زمينـه بـاز مـي     . اوست
l�m�n�o�rqpو (اطر آن است كه زندگى دنيا اين به خ« ).107:النحل( .�مث�

اين آيـه بـه   . »كند ايمان را هدايت نمى بىكافر و و خداوند افراد  ؛را بر آخرت ترجيح دادند )پست
كند عذاب و عقاب خداوند به خاطر باور و اعتقاد، جهل، نفرت داشتن از ديـن و   صراحت بيان مي

كه انسان را به سوي خشم و انتقام خـدا   گيرد، بلكه آنچه يا دوست داشتن كفر، انسان را در بر نمي
كند آنرا بر ديـن   امري كه انسان ضعيف النفس را وادار مي. كشاند ميل او به دنيا و متاع آن است مي

پرسم آيا ديگـر وقـت آن نشـده كـه بـه درگـاه        مي شماحال اى دوست من از . و حق ترجيح دهد
اي كه ما در مـورد   بازگردي؟ زيرا اين مسألهپروردگارت رو آورده و از كردار و پندار گذشتة خود 

  .ساز كه به تعقل و تأمل زيادي نياز دارد ايست بسيار مهم و سرنوشت آن بحث نموديم مسأله
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غير از خداونـد  آورم كه  نمايم، ايمان مي كنم و از خداوند استغفار مي توبه مي :عبدالنبي
دهم كـه   و شهادت ميود ندارد داشته باشد وج و عبوديتلياقت پرستش ى كه هيچ معبود

از هر آنچه كه غير خداست و آنـرا عبـادت و اطاعـت    . آور است پيامبر و پيام صمحمد 
از او كردم خود را مبرّا كرده و از درگاه خداونـد بخشـايش و عفـو او را خواسـتارم و      مي
راه خواهم كه مرا بر شاه از او مي. مرا مشمول لطف و رحمت خويش قرار دهد خواهم مي

از . ثابت قدم نمايد و مرا از پندارهاي ناصواب پيشين مصـون دارد  ،توحيد و باور راستين
از خداونـد منـان   ! دوسـت مـن  . دهـم  تغييـر مـي  ) عبدالرحمن(اين پس من نام خود را به 

به  داي كه بر من عرضه داشتي خواهم به خاطر اين نصايح و ارشادات صادقانه و دوستانه مي
كننـده   ي نيكو عطا فرمايد كه مرا از آن افكار و پندارهاي باطـل و هـالك  اجر و پاداششما 

خواهم چند مورد از اموري  مي شمادوست من به عنوان آخرين درخواست از . نجات دادي
 .كنيد وار برايم بازگو را كه بايد از آن پرهيز نمود تا موحدى خالص باشم، فهرست

 .دوست من خوب به حرفهايم گوش كن. تخواهم گف شماايرادي ندارد به  : عبداهللا
از اين پرهيز كن كه در دام متشابهات و امور اختالف برانگيزي كه در قرآن و سنت وجود دارنـد   �

انگيزاني كه به قول خودشان قصد و نيتي جـز تأويـل آنهـا ندارنـد      بيافتي و در اين نوع مسائل از فتنه
نسبت به ايـن امـور   . داند جز خدا نمي ىهات را كسمتشابدانش و حكمت و تأويل ؛ زيرا  تبعيت نكن

��²±�¯°نث :ناپذير دارند رفتـار نمـود و اعـالن كـرد     بايد بمانند مؤمناني كه ايماني راسخ و خلل
µ́ حـال بـه چنـد     .»همه از طـرف پروردگـار ماسـت    ؛ما به همه آن ايمان آورديم« .)7:آل عمران( .مث�³

َدْع َم�ا َيِريُب�َك إَِل�ى َم�ا K «: گـوش كـن   اسـت  ارتبـاط كه با اين مسـأله در   صحديث پيامبر اكرم 
و بـه آنچـه كـه بـه آن يقـين       اندازد رها كن را به شك و ترديد مي شماآنچه كه  ،أحم�د والترم�ذي» َيِريُبكَ 

��ُبَھاِت  «. داري بپــرداز Dُبَھاِت اْس��َتْبَرأَ لِِديِن��ِه َوِعْرِض��ِه، َوَم��ْن َوَق��َع ِف��ي الش�� Dَق��ى الش َوَق��َع ِف��ي َفَم��ِن ات�
را از شبهات دين حفظ كند ايمان و آبرويش را حفـظ نمـوده و هـر     دهر كس خو متفق علي�ه، »اْلَحَراِم 

َواSْثُم َما َح�اَك ِف�ي َص�ْدِرَك َوَكِرْھ�َت أَْن «  .شود كس گرفتار شبهات دين گردد به محرّمات مبتال مي
لَِع َعلَْيِه الن�اُس  مـردم از آن   ىآيد و دوست نـدار  ست كه در دل پديد مىا ىو گناه ناراحت مس�لم،  »َيط�

اٍت ـ اْلبِرD َما اْطَمأَن�ْت إِلَْي�ِه ال�ن�ْفُس َواSْث�ُم َم�ا «  .آگاه شوند اْسَتْفِت َقْلَبَك َواْسَتْفِت َنْفَسَك ـ  َث>َث َمر�
�اُس َوأَ  �ْدِر َوإِْن أَْفَت�اَك الن� َد ِف�ي الص�  خـودت و از دلـت   )روايـت احمـد  (.»ْفَت�ْوَك َحاَك فِي الن�ْفِس َوَتَرد�

آن آرام گيـرد، و دل بـر آن    ىاست كه روح به سو ىچيز ىنيكوكار ـ آنرا سه بار تكرار كرد ـ   !بپرس
. پديد آورد، و در سينه شك و ترديـد ايجـاد كنـد    ثباتي بياست كه در دل  ىآسوده شود، و گناه چيز

  .توا دهند، تو به آن فتوا اعتماد مكناگر همه مردم بر خالف احساس درون قلب تو ف
�Àنث :گويـد  قرآن در مورد چنين افرادي مـي . روي هوي و هوس پرهيز كن  از تبعيت و دنباله �
Á�Â�ÄÃآيا ديدى كسى را كه هواى نفسش را معبود خود برگزيده است؟«. )43:الفرقان( .مث�!«.  
مـا بـر آن   گذشـتگان  و از تعصب داشتن نسبت به انسانها و افكـاري كـه پيشـينيان     �

. شـود  اند بايد پرهيز نمود؛ زيرا اين تعصب مانع رسيدن فرد به حقيقت مـي  پندارها بوده
 :ديگران تاترند  يافتند، آنان به آن شايستهي مؤمنان است كه هر جا آنرا  حقيقت، گمشده
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���A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�Sنث

T�U�V�Wاز آنچـه خـدا   «: ه به آنها گفته شـود و هنگامى ك« .)170:البقره( .مث�
نه، ما از آنچه پـدران خـود را بـر آن يـافتيم،     «: گويند مى» !نازل كرده است، پيروى كنيد

بـاز از آنهـا   (فهميدند و هدايت نيافتنـد   آيا اگر پدران آنها، چيزى نمى» نماييم پيروى مى
  .»!؟)پيروى خواهند كرد

َه ِبَق�ْوٍم « : رهيز كه آن سـرآغاز همـه بالياسـت   از اينكه خود را مانند كفار نمايي بپ � َم�ْن َتَش�ب�
تشـبه  ...) ى، مسـلكى، گروهـى و  ا هى، طبقـ ا هنژادى، جامعـ (ه به قومى هر ك .أب�و داود» َفُھَو ِمْنُھْم 

كارى نمود كه مانند آنها گـردد و ماننـد    آداب و عادات و رسومات آنها را تقليد كرد و جست و
  .ا و وابسته به آنهاستآنها جلوه كند، از آنه

و هـركس بـر   «. )3:الطـالق ( .مث�{zyxw}|�نث: بر غير خداوند توكل و اعتماد نكن �
  .»كند كفايت امرش را مي) و كار خود را به او واگذارد خدا(خداوند توكل كند 

  )ترمذي( .»َيِة الَخالِْق Kَ َطاَعَة لَِمْخلُوٍق فِي َمْعصِ «  : خواند اطاعت نكن از مخلوقي كه تو را به معصيت خالق مي �

خداونـد  [مـن   .متف�ق علي�ه » أََن�ا ِعْن�َد َظ�نW َعْب�ِدي ِب�ي«  :از سوءظن نسبت به پروردگار بپرهيـز  �
  .دكن ميگمان ام همچنانم كه او نسبت به من  نسبت به بنده] متعال
  .بندند پرهيز كن از هر نوع حلقه و نخي كه براي دفع بال يا رفع آن بر دست مي �
َم�ْن َتَعل��َق َش�ْيًئا «  .بندند بپرهيز و يا ابزارهايي كه براي دفع نظر بكار مي ها هاز دعاها و نوشت �

از حفاظـت خـدا   [بـه خـود آويـزد،    ] براي دفع بال و نظـر [هر كس چيزي را  .)رمذيت( » ُوِكلَ إِلَْيهِ 
  .بدان چيز محول گردد] محروم و

  .تبرّك جست و قبرها ختمانهانبايد به سنگها، درختان و بناها و سا �
َيَرةُ ِشْرٌك «  :از فال بد زدن و بديمن دانستن چيزها بپرهيز � Wَيَرةُ ِشْرٌك، الط Wأحم�د وأب�وداود .َث>ًثا» الط. 

  .فال بد زدن شرك است، فال بد زدن شرك است، فال بد زدن شرك است
 يوماهها ها برجها و در روزنامه كنند به غيب آگاه كار ساحران و اخترشناساني را كه ادعا مي �

سعادت و شقاوت انسـانها  ، و ماهها كنند كه از طريق اين برجها كنند و تبليغ مي سال را چاپ مي
  .د باور نكنيد كه اعتقاد به اين كار شرك استدانن را مي
 از نسبت دادن بارش باران به ستارگان فصلها پرهيز كن و آنرا فقط فقط به خدا نسبت ده كه �

  .اي در غير اينصورت دچار شرك شده
ِ َفَق�ْد َكَف�َر أَْو أَْش�َرَك «  :از سوگند خوردن به غير خدا بپرهيز كه شرك است � �N َم�ْن َحَل�َف بَِغْي�ِر« 

M��M .Rf� ��fe   ـ مان. هر كس به غير خدا سوگند خورد كافر يا مشرك شـده اسـت د سـوگند خـوردن بـه    ن
  .ه امانت، يا به ناموس، يا به ذمت، يا به زندگيب و يا) �يا به على (، صمحمد 
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يا گرما بپرهيز كه در واقع دشنام دادن به خالق  از دشنام دادن به روزگار، باد، خورشيد، سرما �
  .آنهاست

هـاي   پرهيز كن كه راه را به روي وسوسـه ) اگر(از بكار بردن كلمه  هرگاه دچار بال و مصيبتي شدي �
  .او هر آنچه خواهد انجام دهد. اين امر، تقدير خدا بود: وض اين را بگودر ع. كند شيطان باز مي

و صـالحان، مسـجد بنـا نكـن زيـرا كـه نمازخوانـدن در چنـين          ‡بر سر مزار و قبر پيـامبران   �
در حـال احتضـار    صروايت شده كه پيامبر اكـرم   كدر صحيحين از عائشه  .مساجدي روا نيست

ِ عَ « : فرمودند �N ُر َم�ا َص�َنُعواَلْعَنُة Wَخُذوا قُُب�وَر أَْنِبَي�اِئِھْم َمَس�اِجَد ُيَح�ذ َصاَرى ات� متف�ق  »َلى اْلَيُھوِد َوالن�

از اين كارشـان   رانشان مسجد ساختندبخداوند، يهوديان و مسيحيان را لعنت كند كه بر قبور پيام . عليه
بر مزار  نبود صحابه  نمي صاگر اين سخن رسول اهللا : فرموده است كعائشه . بايد اجتناب شود

 صنيز در حـديثي ديگـر پيـامبر    . كردند ساختند و قبر ايشان را برجسته مي ايشان بنا و ساختمان مي
ِخ�ُذْوا ، َف�> تَ َوَص�الِِحْيِھْم َمَس�اِجدَ  إِن� َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َكاُنْوا َيْتِخ�ُذِوَن قُُب�ْوَر أَْنبَي�اِئِھمْ « : چنين فرمودند ت�

ْي أَْنَھاُكْم َعْن َذلِ�ك  ْوِر َمَساِجدَ القُبُ  Wأبوعوان�ة »ِفإِنe      پيروان اديان قبل از شما، بـر قبـر و مـزار پيـامبران و
 .نمايم نكنيد كه من شما را از اين كار نهي مي را اما شما اينكار ،كردند نيكانشان مسجد بنا مي

ان و صالحان روايت شده باور مكـن  در مورد تأييد توسل به ايش صاحاديثي را كه از رسول اهللا  �
تـوان بـه    از ايـن ميـان مـي   . انـد  كه آن احاديث را ديگران وضع كرده و به دروغ به پيامبر نسـبت داده 

بـه جـاه و منزلـت مـن      .»توسلوا بجاھي، ف�إن ج�اھي عن�د N عظ�يم« : احاديث ذيل اشاره نمود
 .»ي�تكم ا�م�ور فعل�يكم بأھ�ل القب�ور إذا أع« . توسل جوييد كه منزلت من نزد خدا بسيار واالسـت 

إن N يوك�ل ملك�اً عل�ى قب�ر ك�ل « . دمتوسـل شـوي   هرگاه مشكالت بر شما فائق آمدند به اهل قبور
را مسؤول بـرآورده كـردن    ىا شتهخداوند بر مزار هر كدام از اولياء فر .»ولي يقضي حوائج الن�اس 

هـم  سـنگى  هـركس نسـبت بـه     .»نفع�ه  لو أحسن أحدكم ظنه بحج�ر« . نيازهاي مردم كرده است
  .درسان ميبه او نفع نيز آن سنگ حسن ظنّ داشته باشد 

، شب معـراج، شـب نيمـه شـعبان و     صمراسمي چون ميالد پيامبر  جشنها يا از بر پا كردن �
 درسـتي   بـر  صامثال آن پرهيز كن زيرا اين امور نو و جديدند و دليل شرعي از طـرف پيـامبر   

ورزيدند و فراتر از  عشق مي صكه بيشتر از ما به رسول اهللا  نوقتي صحابه ندارد وجود آنان 
شك اگر در اين اعمال خير  پرداختند، بي ما بر اعمال نيك و خير حريص بودند، بدين اعمال نمي

��.جستند ما سبقت مي ازبود، آنان 
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  .»الَّ اهللا كليد بهشت استال إله إ« .» أن� مفتاح الجنة K إله إN �K «: در روايتي آمده است

بهشت  كند كه درِ ميآيد كه چنانچه هر كس آنرا گفت استحقاق آن را پيدا  مياما در اينجا اين پرسش پيش 
  مگر ال إله إالَّ اهللا كليد ورود به بهشت نيست؟ : گفته شد :بر روي او گشوده شود؟ به وهب بن منبه 

 رِداراي استفاده نمايي ددندانه ه نيست اگر از كليد اما هيچ كليدي بدون دندان. چرا، هست: گفت
  .گردد ميشود، در غير اين صورت آن در باز ن ميآن به رويت گشوده 

ي اين كليـد را مشـخص   ها هاحاديث بسياري روايت شده كه در مجموع دندان ص اهللاز رسول 
 . »...بها قلبه مستيقناً «،  »...لصامخ اهللا ال إله إالَّ: من قال« : كنند، مانند اين فرموده ايشان كـه  مي

  .»قلبش بدان يقين داشته باشد«، ...اهللا را بگويد هر كس صادقانه و مخلصانه ال اله اال «
��gh b ���ورود به بهشت خداونـد را بـه شـناخت معنـي      ,معني كه اين احاديث و امثال آنهابدين h g�  و

  .اند دم مرگ و تسليم در برابر مقتضاي آن مشروط نمودهاستوار و ثابت قدم باقي ماندن بر آن تا 
كه بـه حـد كـافي بايـد وجـود داشـته        اند ي آن داليل شروطي را برداشت كرده علما از مجموعه

�gh b ���د، تا باشند، و در عين حال موانع مرتفع شونh g� گـردد و بـراي اهـل آن    هشـت  يد بكل
  :ي همان كليد هستند كه عبارتند ازها هندانسودمند واقع شود؛ آن شروط در واقع د

: ي داراي معني خاص خويش است، الزم معني ال إله إالَّ اهللا ايـن اسـت كـه   ا ههر كلم : علم   1
يعنـي هـيچ معبـود حقيقـي و     , نمايـد  مـي و آن را براي او اثبات  ،الوهيت را از غير خداوند نفي

. مث��À¿�¾�«¼½����نث: فرمايـد  مـي خداونـد  . نـدارد  وجـود راستيني به غير از خداوند 
:  ندا هفرمود ص اهللا رسول.  »اند و بخوبى آگاهند مگر آنها كه شهادت به حق داده «  .)86:الزخـرف (

 � 	. �4 	� 	i& 	� 
� 	�  �� 	� 
$ 	#  �g�h 	b	�h g �b �j 	f 	��  	k�: 	
(� 	@ 	2	M d����e »   از  غيـر  يكسي كه بداند هـيچ معبـود بحقـ
  .»رود ميارد و در آن حال بميرد، به بهشت خداوند وجود ند

بدين معني كه به معني و مقتضاي آن يقين داشته باشي، زيرا معناي آن به هيچ وجـه   : يقين   2
  .، بلكه بايد بر پايه يقين قاطع و جازم باشدپذيرد نميشك و ظن و دودلي 

�¢�¡���~�{�|�نث :فرمايـد  ميخداوند متعال در مقام بيان اوصاف اهل ايمان 
£�¤�¥�¦�§�̈�©�ª�«�¬�®�̄�°15:الحجرات( �مث�.(  

انـد، سـپس هرگـز شـك و      مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده«
  .»آنها راستگويانند؛اند ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كرده

ه بايد يقين قلبي وجود داشته باشـد، اگـر يقـين قلبـي حاصـل      تلفظ به آن به تنهايي كافي نيست، بلك
	�b	 �g�h  �: نـد ا هفرمـود  ص اهللانشود، تلفظ به آن نفاق محض است، زيرا رسـول  �h g 
V	f �� 	!� 
l	f ���  )m	f 	�

 �0. �H 	%���  n�
' 	a 	o� �p 	��� q	�
� 	# g  	o �!��[ rs& 	l 	 
8 	t  �g�h  	k�: 	
(� 	@ 	2	M d �����e دهم كه هيچ معبودى بحـق   مي واهىگ
هيچكس نيست كه به حضـور خداونـد   . غير از خداوند وجود ندارد و به حقيقت من پيامبر خداوندم

  .شود ميبرسد، و در اين مورد شك و دودلي نداشته باشد، مگر آنكه به بهشت وارد 

  شهادت به ال إله إال اهللا
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و ايـن از   ،پيامد خاص خود را داشته باشـد هرگاه علم و يقين پيدا كردي بايد آن علم يقيني  : قبول    3
شود، هـر كـس نـداي توحيـد را رد كنـد و آن را       ميراه پذيرش قلبي و زباني مقتضاي اين جمله حاصل 

  . كند كه آن نپذيرفتن از روي تكبر، عناد و حق ناپذيري باشد يا حسادت ميپذيرد، كافر است، فرق نن
بر و خود خواهي حاضـر بـه پـذيرفتن آن نشـدند     خداوند متعال در مورد كفاري كه از روي تك

چرا كه وقتـى بـه آنهـا گفتـه     « ).35:الصافات( �مث��jihgfedcbkنث :فرمايد مي
  .»كردند ، تكبر و سركشى مى»جز خدا وجود نداردبحق معبودى «: شد مى
يقـي و  اين محك و معيـار حق . انقياد و التزام تام و تمام بايد داشت ،به لوازم توحيد : التزام   4

و اين به وسيله عمل به شريعت خداوند و ترك آنچه از آن نهي فرموده  ،مظهر عملي ايمان است
�_�~��y}|{zنث :فرمايـد  همانگونه كه خداوند متعال مـي . كند تحقق پيدا مي

`�a�hgfecbكسى كه روى خود را تسليم خدا كند « .)22:لقمان( .مث�
گـاه مطمئنـى تكيـه كـرده      و به تكيـه (چنگ زده  در حالى كه نيكوكار باشد، به دستگيره محكمى

  .اين به معني التزام و فرمانبردادرى كامل است .»و عاقبت همه كارها به سوى خداست ؛)است
زيـرا هـر   . قرار دارد و دروغ صداقت در گفتن آن، صداقتي كه در نقطه مقابل كذب : صدق   5

دليل آن اين . شود ميشمارد، منافق محسوب كس تنها آن را بر زبان بياورد و از دل آن را دروغ ب
آنها به « .)11:الفتح(. مث��ihmlkjnنث :فرموده خداوند در مذمت منافقين است كه

  .»گويند كه در دل ندارند زبان خود چيزى مى
عشـق  محبـت و  و بـه عمـل كـردن بـه آن      ،اردد مـي انسان مومن اين كلمه را دوست  : محبت   6

عشـق انسـان بـه    محبـت و  نشـانه  . اردد مينيز دوست  را مايندن ميعمل  رزد و كساني كه به آنو مي
ارد مقدم بدارد، هر چند با هواي درونش د ميپروردگار خويش اين است كه آنچه را خداوند دوست 

دوسـتي كنـد، بـا دشـمنان آنـان از در       ص و با دوستداران خداوند و پيامبر ،سازگاري نداشته باشد
  .د و مسير هدايتش را در پيش گيردتاسى كنو بر راه او  ،تبعيت نمايد ص دشمني درآيد، از پيامبر

. بدين صورت كه هدف او از گفتن آن تنها كسب رضايت خداونـد باشـد و بـس    : اخالص   7
و به آنهـا دسـتورى داده   « ).5:البينه(. مث��lkjihm�n�o�pنث :رمايدف ميخداوند 

و از شرك بـه   ،كه دين خود را براى او خالص كنندنشده بود جز اينكه خدا را بپرستند در حالى 
اِر َمْن َقالَ K إَِلَه إN  �Kَِ َفإِن� « : رمايدف مي ص رسول اهللا .»توحيد بازگردند َم َعَلى الن�  Nَ  َقْد َحر�

بـان  رضـايت خداونـد ال إلـه إالَّ اهللا را بـر ز     كسي كه تنها بخاطر كسب .»Nَيْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَه 
  .رداندگ ميبياورد، خداوند آتش دوزخ را بر او حرام 

توحيد تالش كرد و بر آن تـا پايـان عمـر     ةبا تحقق كامل اين شروط، بايد براي اقامه كلم
  .استوار و ثابت قدم ماند



  

     

 

108  

  
چنانچـه  . ودش ميو در سه مورد از آنان پرسش  ،وندش ميمردگان در قبر خويش بازخواست 

و در صورتي كه نتواننـد بـه آنهـا پاسـخ بدهنـد       ،نندك ميپيدا  دند نجاتبه آنها پاسخ صحيح دا
  پيامبرت چه كسي بوده است؟: ا اين است كهه شردند، يكي از آن پرسگ ميهالك 

و ايشان را در قبرشان  ،تنها كساني كه خداوند در دنيا آنان را به تحقق شروط آن توفيق داده
و در آخرت بـه ايشـان سـود     ،وانند به آن پاسخ بدهندت ميالهامشان فرموده،  و ،ثابت قدم نموده

  :آن شروط عبارتند از. بخشد كه مال و فرزندان سودى نمىرساند، روزي  مي
ا خداوند متعـال مـا را بـه اطاعـت و تبعيـت از او      زير : ص محمد ,پيامبر خدااطاعت از اوامر     1

ـاء ( .مث�DCBA�E�FGنث : دستور فرموده است سى كه از پيامبر اطاعت كنـد، خـدا   ك« . )80:النس
  .»است را اطاعت كرده

ِت�ي «  :رمايـد ف مـي ، زيرا وارد شدن كامل به بهشت با اطاعت كامل او در ارتباط است ُك�لD أُم�
 �Kَِة إ �َة َم�ْن أََط�اَعِني َدَخ�لَ الْ : َوَم�ْن َي�أَْبى؟ َق�الَ : Nَي�ا َرُس�ولَ : َق�الُوا ،ىَمْن أَبَ  َيْدُخلُوَن اْلَجن� َجن�

, ي كـه سـرپيچي كننـد   شود بجـز كسـان   ي امتم وارد بهشت مي همه «  .»َوَمْن َعَصاِني َفَقْد أََبى
رود و  ميهركس مرا اطاعت كند به بهشت : كنند؟ فرمود چه كساني سرپيچي مي: اصحاب گفتند

  .»هركس مرا نافرماني كند، سركشي نموده است
و اطاعت كند، زيـرا اطاعـت ثمـره و حاصـل     است بايد از ا ص هركس دوستدار رسول اهللا

و هر كس مدعي محبت خداوند باشـد و در عـين حـال از او اطاعـت ننمايـد، در       ،محبت است
  .ويدگ ميادعاي خود دروغ 

هر كس بر اثر كشش نفساني و هواي دروني خـود،   : تصديق آنچه او از آنها خبر داده است   2
بات رسيده انكار كند، در واقـع خداونـد و پيـامبرش را    چيزي را كه صحت آن از رسول خدا به اث

خداونـد  . از انحراف و خطا و دروغ پاك اسـت  ص مورد تكذيب قرار داده است، زيرا رسول اهللا
  .»گويد و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى« ).3:النجم( .مث�KNMLنث :فرموده متعال

بزرگترين گناه است گرفته تـا گناهـان   از شرك كه  : اجتناب از آنچه او از آنها نهي نموده   3
را دوسـت   ص به همان ميـزان كـه كسـي پيـامبر     .كبيره و نابودكننده و گناهان صغيره و ناپسند

و هرگاه ايمانش افزايش يابد خداوند كارهاي نيك را بـرايش   ،ودش ميارد بر ايمانش افزوده د مي
  .ماردش مياپسند و كفر و انحراف و نافرماني را برايش ن ،رداندگ ميمحبوب 

آن  ص بدين معني كه خداوند را همانگونه عبادت نمايد كه پيامبرش : عبادت بر پايه سنت   4
را مقرر فرموده است، زيرا عبادت از طرف خداوند معين شده است و اجتهاد و زياد و كم كردن 

  .بدون دليل شرعي در آن جايز نيست
واجب و ضروري است، و اين محبت تنها محبتي لفظي و  صبدان كه محبت پيامبر  : خالصه كالم اينكه

  .، پيامبر را از همه چيز حتي از خودش بيشتر دوست داشته باشدمؤمنتنها نيست، بلكه الزم است انسان 

  ص شهادت به رسالت محمد
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. شمارد ميدهد و روش و منش او را مهم  ميهرگاه كسي چيزي را دوست داشته باشد او را ترجيح 
شود، و اولين  ميصادق باشد نشانه اين محبت در او نمايان  ص و كسي كه در ادعاي محبت پيامبر

  .نشانه آن اقتدا به او، و به كارگيري روش و سنت او، و پيروي از اقوال و افعال اوست
ي او را در سختي و آسايش،  هنمايد، و روش و سير ميو همچنين از اموري كه او نهي كرده دوري 

نمايد، چرا كه اطاعت و فرمانبرداري ثمره و نتيجـه محبـت    ميعملي  كسالتو در حال بانشاطي و 
  : هاي محبت پيامبر عبارتند از هو از نشان. است، و بدون آنها ادعاي محبت دروغي بيش نيست

ياد كردن زياد او، و فرستادن صلوات بر او، چون هر كس كه چيزي را زيـاد دوسـت داشـته     -1
  .باشد زياد به ياد اوست

  .ار او، چرا كه هر عاشقي مشتاق ديدار معشوق خود استديدبه  اشتياق -2
 ص يـاران پيـامبر  : تعظيم و تكريم او و محترم داشتن او هنگام ذكر نامش، اسحاق گفت كه -3

) از فـرط محبـت  (و  ،كردند ميكردند با تواضع و فروتني از او ياد  ميپس از او هر گاه او را ياد 
  .گريستند ميلرزيد و  ميتنشان 

 دارند متنفر باشد، و بـا دشـمنان پيـامبر    ميزشت و ناپسند  ص هر آنچه كه خدا و پيامبراز  -4
دشمن باشد، و از مخالفت با سنتش خـودداري نمايـد، و از بـدعت و نـوآوري در ديـنش       ص

  .گذاران در دين دشمن باشد خودداري كند، و با كفار و مشركين و بدعت
داشت، از جملـه خـانواده و    ميآنها را دوست  ص محبت و دوست داشتن كساني كه پيامبر -5

آل بيت پيامبر، و همسرانش، و اصحابش از مهاجرين و انصار، و دشمني با كسـاني كـه بـا آنـان     
  .دهند ميورزند، و كينه نسبت به كساني كه كينه آنان را در دل دارند و آنان را دشنام  ميدشمني 

ترين مردم بود  ياو از نظر اخالق بزرگترين و گرام اقتدا به او در اخالق و بزرگواري، چرا كه -6
يعني او خود را ملـزم  . قرآني بود ص اخالق رسول اهللا: گفت ككه عايشه ام المؤمنين  يتا جاي

  .كرده بود كه كاري نكند مگر آنچه مطابق قرآن است
و ا. ترين مـردم، و در هنگـام سـختي و شـدائد جنگهـا دالورتـرين آنهـا بـود         شجاع ص پيامبر
. ترين مردم بود، و در رمضان بيشتر از همه وقت اهل كرم و بخشـش بـود   هترين و بخشند يگرام

بردبارترين و شكيباترين مردم بود، و هيچگاه . گر مردم بود او از همه دلسوزتر و همواره نصيحت
  .گرفت ميبه خاطر خودش از كسي انتقام ن

ترين و با وقارترين انسانها بود،  متواضع. ر بودبا اين حال در اجراي فرامين الهي از همه سختگيرت
اش بهترين و مهربانترين  هدر رفتار با خانواد. اى كه هنوز ازدواج نكرده، بود و با حياتر از دوشيزه

  .بود، و بسيار به مهرباني و خوش خلقي حريص بودفرد 
 اوز آخرت به نيكي از و هر كسي كه تا رو او،خداوندا بر او و آل و همسران و يارانش و پيروان 

  .آمين .كند درود بفرست ميپيروي 
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ند كه هر كس به همه يا يكي از آنهـا دچـار   ا  سي از امور بسيار مهم و حساا رهاين موارد پا

  :  مايد و عبارتند ازن مياسالم و مسلماني او را نقض . ودش يم
�{�|�}��zنثyxwvutsr:  ويدگ ميشرك در عبادت خداوند، زيرا قرآن   �

تـر از آن را بـراى هـر كـس      و پـايين ! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند « .)116و48:النسـاء ( .~�مث
  .»بخشد مى) بخواهد و شايسته بداند(

و شفاعت را  ،بطلبد كمكو آنان را به  ،هايي قرار بدهد ههر كس ميان خداوند و خود واسط  �
  .گردد و اتفاق علما مشرك مي اجماع و بر آنها توكل كند، بنابر ،از ايشان بخواهد

يـا   ،و يا در مورد كفر ايشان شك و ترديـد داشـته باشـد    ،كسي كه مشركين را كافر نشمارد  �
  .گردد خود دچار كفر مي ،مذهب ايشان را صحيح بداند

از تعـاليم و هـدايت او    ،صراهنمـايي غيـر رسـول اهللا     و هر كس معتقد باشد كـه تعـاليم    �
 .گردد باشد، كافر مي كم ديگري از حكم او بهتر ميتر است، يا ح كامل
دچـار   ،هر چند خود به آن عمل كند ،آورده بدش بيايد صهر كسي از چيزي كه رسول اهللا   �

ايـن  « ).9:محمـد ( �مث¸º¹«¼½¾¿نث : فرمايـد  زيـرا خداونـد مـي    ،گردد كفر مي
از ايـن   ؛كراهت داشتندنازل كرده ) صبر محمد (بخاطر آن است كه از آنچه خداوند )  ناكامي(

  .»و نابود كرد تباهرو خدا اعمالشان را 
بر اجمـاع  بنا به تمسخر بگيرد را داش و مجازات آنيا پا ،ص اهللاهر كس چيزي از دين رسول   �

��a�b̀�_�~�}|{�����نث:  فرمايـد  زيرا خداوند مـي . گردد علما كافر مي
c�d�e�f�gمث�h� ) كرديـد؟  ات او و پيامبرش را مسخره مىآيا خدا و آي: بگو« ).66- 65:التوبـه! 

  .»!شما پس از ايمان آوردن، كافر شديد) چرا كه ؛كه بيهوده است(عذر خواهى نكنيد :) بگو(
 ،يا به آن راضي باشد ،پيشه كندهمچنين غيبگويي و فالگيري  ،هر كس سحر و جادوگري كند �  

. edcba`_^]\[Zمثنث: فرمايـد  گـردد زيـرا خداونـد مـي     كافر مي
به هيچ ) دادند و آن دو، راه سحر كردن را، براى آشنايى با طرز ابطال آن، به مردم ياد مى(« .)102:البقره(

  .»!ما وسيله آزمايشيم كافر نشو: گفتند دادند، مگر اينكه از پيش به او مى كس چيزى ياد نمى
�POنث : رمايـد ف زيـرا خداونـد مـي    ،پشتيباني از مشركين و همكـاري بـا آنهـا عليـه مسـلمانان       �

TSRQدوستى كنند، از آنها هستند )يهود و نصارى( و كسانى كه از شما با آنان« .)51:المائده(  .مث«.  
شـريعت پيـامبر    ةهر كس بر اين باور باشد كه انساني از اين حق برخوردار است كه از داير  �

�cba`_�d�e�f�gنث : فرمايد زيرا خداوند مي. شود كافر مي ،خارج گردد
h�i�kjآيينـى  ) و تسليم در برابر فرمان حق،(و هر كس جز اسالم « .)85:آل عمران( .مث

  .»و او در آخرت، از زيانكاران است ؛براى خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد
اي كه براي آگاهي و عمل به احكام آن تالشـي صـورت    رويگرداني از دين خداوند به گونه  �

ــد ــال  ،نده ــد متع ــرا خداون ــي زي ــد م �ONMLK�P�Q�R�S�T�U�Vنث�����: فرماي
W�Xچه كسى ستمكارتر است از آن كس كه آيات پروردگارش بـه   « ).22:السجده( .مث�

  .» مسلما ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت! او يادآورى شده و او از آن اعراض كرده است؟

  نواقض اسالم
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طهـارت نيـز بـا آب    باشـد و   پذير نمـي  بدون طهارت امكانكه  نماز دومين ركن اسالم است
  .گردد خاك محقق مي )در حاالت خاصى با(و

كننـده اسـت و رفـع نجاسـت و      آبي كه هم پاك است و هـم پـاك   :آب طاهر) 1 :انواع آب
رنگ، بـو   وهر آبي كه به نجاست هر چند اندك، آغشته شود : آب نجس) 2 .كند وضوئي مي بي

  .يا مزة آن در اثر نجاست تغيير يابد را آب نجس گويند
و . شود مگر اينكه رنگ، بو يا مزة آن در اثر نجاست تغيير يابد نجس نمي زيادآب بسيار : تبصره

نجـس  ) آن تغييـر نكنـد  ... هر چنـد رنـگ و  (شدن به نجاست  به محض آغشته) قليل(آب اندك 
  .باشد آب كثير گويند] ليتر 210يعني [به آبي كه بيش از قلتين . گردد مي

در صورت پاك بودن مبـاح اسـت جـز ظـرف     ) از هر جنسي كه باشد(رفي استفاده از هر ظ :ظروف
از آبي كه در ظرف طال يا نقره اسـت درسـت اسـت امـا انسـان      ) وضو يا غسل(طهارت . طال و نقره

  .استفاده از جامه و ظروف كفار در صورت مبهم بودن ماهيت ظروف مباح است. گردد گناهكار مي
اي  حيوان مرده) 1: مرده بر دو نوع است) حيوان. (رام استپوست مردار مطلقاً ح :پوست مردار

چنانچـه حيـوان حـالل     .مرداري كه حالل گوشت بـوده اسـت   )2 .كه مطلقاً حرام گوشت بوده
تـوان از پوسـت آن در    مـي  ،كردن پوست آن بميرد در صورت دباغي) شرعي(گوشتي بدون ذبح 

تـوان از   به عنوان مثال مي. (استفاده كرد) يعني مواردي كه با رطوبت تماس نگيرد(موارد خشك 
  ).باشد پوست به عنوان لباس استفاده كرد ولي تبديل چنين پوستي به مشك آب جايز نمي

چنانچه . گردد استنجا عبارتست از زايل كردن نجاستي كه از پيش و پس انسان خارج مي :استنجا
، كاغذ و ماننـد آن بـراي پـاك كـردن     و اگر از سنگ] استنجا[اين موضع را با آب پاك كنيم آنرا 

  .گويند] استجمار[استفاده شود آن را 
پاك، مباح و غيرخوردني استفاده شود و براي پـاك كـردن بايـد     چيزدر استجمار ضروريست از 

اسـتنجا يـا   ) از پيش يا پسِ انسـان (باخارج شدن هرگونه نجاستي . سه مرتبه اين كار انجام گيرد
  .گردد استجمار واجب مي

كند بر او حرام است كه بيش از حد نيـاز بـر    مي)1(آنكه قضاي حاجت :محرمات قضاي حاجت
راه  )2 .دآب نهـر يـا رو   )1: همچنين ادرار يا مدفوع كـردن در . حالت قضاي حاجت باقي بماند

يـا  (رو  )5 .زير درخت ميوه )4 .گردند مند مي اي كه مردم از آن بهره سايه )3 .مورد استفاده مردم
  .باشد به قبله در فضاي باز، حرام مي )پشت

يـا  ) كتـاب (همـراه  ) يا محل قضـاي حاجـت  (داخل شدن در توالت  )1 :مكروهات قضاي حاجت
 )3 .سـخن گفـتن در هنگـام قضـاي حاجـت      )2. چيزي كه ذكر يا نام الهي در آن نوشته شده اسـت 

قضـاكردن   )5 .اسـت با دست ر) پيش يا پس(لمس عورت  )4. قضاي حاجت در سوراخ يا مانند آن

                              
در فارسي عبـارت  . گرداند قضاي حاجت عبارتست از حالتي كه انسان در آن مواد زايد بدن خود را از پيش يا پس خود خارج مي )1(

  .)مترجم. (برند ادرار يا مدفوع كردن را بكار مي

  طهارت و پاكيزگيطهارت و پاكيزگي
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از جمله مكروهـات قضـاي حاجـت بـه     ...) مثل منزل و(رو به قبله در مكان بسته ) پشت يا(حاجت 

  .گردد در صورت ضرورت و نياز موارد مذكور جايز مي .آيد حساب مي
مرتبه ... يا پنج و 3يعني (شستن يا پاك كردن موضع نجاست  رْتوِ )1: مستحبات قضاي حاجت

  .دن با سنگ و مانند آن و سپس شستن همان موضع با آبكر استنجا )2 ).موضع را بشويد
) ص رسـول اهللا (مسواك كردن با چوب نرمـي چـون چـوب اراك از سـنتهاي      :مسواک کردن

قبـل از  . قبـل از اقامـة نمـاز   : مسواك كردن در موارد ذيل مورد تأكيد قرار گرفته اسـت . باشد مي
هنگام داخـل شـدن   . پس از بيدارشدن از خواب. ضهدر هنگام وضو گرفتن و مضم. قرائت قرآن

  ...هنگام بدبو شدن دهان و. در مسجد و خانه
  .سنت است كه از سمت راست شروع گردد ،هنگام مسواك كردن و طهارت

آب (شستن صورت كه البتـه مضـممه    )1: فرضهاي وضو عبارتند از :اركان و فرضهاي وضو : )وضو(
شستن دو دست از سـر انگشـتان    )2. شود نيز جزو آن محسوب مي) يآب در بين(و استنشاق ) در دهان
شسـتن دو پـا    )4. آيـد  مسح تمامي سر و البته مسح دو گوش نيز در زمرة آن به حساب مي )3. تا آرنج

  .پي در پي شستن )6. رعايت ترتيب در شستن اعضاي وضو )5). قوزك پا(همراه كعبين 
   . شسـتن دو كـف دسـت در اول وضـو     )2. مسواك زدن )1: سنتهاي وضو عبارتند از :سنتهاي وضو

خوب مضمضـه   )4. و آنگاه آب در بيني كردن قبل از شستن صورت) مضمضه(آب در دهان كردن  )3
 )7. انگشـتان  كردنخالل  )6. ريشي كه انبوه است دنخالل كر )5. دار و استنشاق كردن براي غير روزه

مثالً اول دست راسـت و سـپس دسـت چـپ را بشـوييم       يعني(شروع كردن به شستن اعضا از راست 
گـرفتن  (آب در بيني كردن با دست راسـت و   )9. شستن اعضاي وضو هر يك دو يا سه مرتبه )8...). و

اعضـاي وضـو   ) و لمـس كـردن  (دست كشيدن  )10. خارج كردن مواد داخل آن با دست چپ) بيني و
  .خواندن دعاي مأثور پس از اتمام وضو )12. وضو) يا كامل كردن(اسباغ  )11). هنگام شستن(

شسـتن   )2. سـرد يـا داغ  ) خيلـي (وضو گرفتن با آب  )1: مكروهات وضو عبارتند از :مكروهات وضو
 . شستن داخل چشم )4. اعضاي وضو) خشك كردن(زايل كردن آب  )3. هر عضو بيش از سه مرتبه

  .خشك كردن اعضاي وضو پس از اتمام وضو مباح است :نكته
اي باشـد كـه آب در دهـان بـه حركـت در آيـد و در        ضروريست كه مضمضه به گونـه  :تبصره

ست تنها ا بديهي. استنشاق نيز بايد آب را با نفس كشيدن تا حد معيني به داخل بيني جاري كرد
  .كند كردن با دست كفايت نمي آب در دهان يا بيني
د و سـپس بسـم اهللا گفتـه دو    براي وضو گرفتن ابتدا بايد در دل نيـت كـر   :كيفيت وضو گرفتن

آنگاه به ترتيب آب در دهان و سـپس آب در بينـي و آنگـاه    . ميبشوي چدست خويش را تا بند م
تا ) راست(و از عرض از نرمة گوش  چانهموي سر تا زير ) محل روييدن(صورت را از رستنگاه 

بطـور كامـل   بعد دو دست خود را تا آرنج شسته بعد سر خـويش را  . بشوييم) چپ(نرمه گوش 
براي مسح سر بايد از جلوي سر تا پشت سر را مسح كنيم و سفيدي پشت گوشها . كنيم مسح مي

براي مسح كردن داخل گوشها دو انگشـت سـبابه   . را نيز مسح كنيم) جايي كه مو نروييده است(
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در . نماييم كنيم و با دو انگشت ابهام پشت گوشها را مسح مي مي) صماخ گوش(را داخل گوش 
  .شوييم ايان هر دو پا را تا قوزك ميپ

چنانچه اندازة ريش كوتاه باشد ضروريست پوست صورت نيز شسته شود و حتمـاً آب آن را   :تبصره
  .كند اما چنانچه فرد از ريش انبوهي برخوردار باشد شستن ظاهر موي ريش كفايت مي. لمس كند

و غيـره تهيـه   ) چرم(ز پوست موزه عبارتست از پوششي براي پاها كه ا ):خف(مسح بر موزه
بديهي است . نامند چنانچه اين پوشش از جنس پشم و مانند آن باشد آن را جوراب مي. گردد مي

و شخص محتلم يا كسي كـه بـر او   (مسح بر موزه جايز است ) وضويي بي(تنها در حدث اصغر 
  ).كردن ندارد غسل واجب است حق مسح
يعنـي پـس از شسـتن    [دو موزه پس از طهارت كامل بايد  )1 ):خف(شرايط جواز مسح بر موزه
و (اين طهارت صرفاً بايد با آب صورت گيـرد   )2. پوشيده شود] شود پاي چپ كه وضو كامل مي
اي باشد كـه محـل    ها بايد به اندازه موزه )3]. مسح جايز نيست) تيمم(در صورت طهارت با خاك 

         .را بطـور كامـل بپوشـاند   ) ه شـود يعني محلي را كه در وضو فـرض اسـت از پاهـا شسـت    (فرض 
ها بايـد پـاك    موزه) ذات و(جنس  )5. غصب و يا دزديده نشده باشند ،ها بايد مباح باشند موزه )4

  ).يعني در صورتي كه مثالً موزه از پوست خوك تهيه شده باشد مسح بر آن جايز نيست(باشد 
شكل و اندازة عمامه بايد بـه حـدي    )2. اشدعمامه بايد براي مرد ب )1: شرايط جواز مسح بر عمامه

نـه  (باشـد  ) وضويي بي(مسح بايد براي رفع حدث اصغر  )3. باشد كه مقدار معمول از سر را بپوشاند
 .در طهارت مذكور حتماً بايد از آب براي طهارت استفاده گردد )4). غسل يا رفع حدث اكبر

يعنـي همانگونـه كـه    (علق به زن باشـد  حتماً بايد روسري مت )1: شرايط جواز مسح بر روسري
اي  روسري ضروريست به گونه )2). عمامه اختصاص به مرد دارد روسري اختصاص به زن دارد

بـراي رفـع حـدث اصـغر      )3. اي دور سـر بسـته شـده باشـد     باشد كه از زير گلو بطـور دايـره  
. ورت گيردطهارت صرفاً توسط آب ص )4). نه رفع حدث اكبر(مسح صورت گيرد ) وضويي بي(
  .مقدار معمول از سر توسط روسري پوشانيده شود )5

روز و بـراي   براي شخص مقيم مدت زمـان مسـح يـك شـبانه     :مدت زمان جواز مسح بر موزه
كسي اسـت كـه    ،الزم به ذكر است كه منظور از مسافر. مسافر سه شبانه روز تعيين گرديده است

  .گردد صر ميقصد پيمودن مسافتي را دارد كه در آن نمازها ق
وضـويي پـس از    از موقع اولين مسحي كه بعد از بوجـود آمـدن بـي    :زمان محاسبه شروع مسح

زمـان مسـح   ) و سـاعت (گيرد تا فـرداي همـان روز و همـان زمـان      ها صورت مي پوشيدن موزه
   .ساعت كامل خواهد بود 24بنابراين براي مقيم اين مدت، . گردد محاسبه مي

اي كه از موزه بايـد مسـح گـردد عبارتسـت از بيشـتر قسـمت        ودهمحد :مكان و محدودة مسح
ها بايد با انگشـتان   ساق آن، الزم به ذكر است مسح بر موزه)ابتداي(از سر انگشتان تا  ،فوقاني پا

  .گشادة دو دست صورت گيرد
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. كنـد كسي كه در مسافرت موزه پوشيد و مسح كرد و آنگاه مقيم گرديد بايد از حكم مقـيم تبعيـت    :نكته

و چنانچـه شخصـي در محـل    ). يابد روز تقليل مي روز به يك شبانه يعني زمان مسح براي او از سه شبانه(
  .كند اقامت خود موزه پوشيد و مسح كرد و آنگاه مسافر گرديد از حكم مسح براي مسافر تبعيت مي

را بـا آن  . ..جبيره عبارتست از دو تكه چوب تخـت يـا ماننـد آن كـه اسـتخوان و      ):آتل(جبيره 
بندها بـراي ثابـت كـردن     نامند و در گذشته شكسته بندي مي در فارسي اين كار را آتل. (بندند مي

  ).كردند استخوان شكسته شده و غيره از اين روش استفاده مي
و در صورت عدم آن به صاحبش (وجود جبيره ضروري باشد  )1: شرايط جواز مسح بر جبيره

مسح بر آن در سلسله مراتب احكام  )3. ه بيش از مقدار نياز نباشداندازة جبير )2). ضرري برسد
يعني مثالً مسح بر دستي كه جبيره بنـدي شـده پـس از شسـتن صـورت و در      (وضو قرار گيرد 

  ).خالل وضو انجام گيرد
از مقدار الزم بزرگتر باشد ضروريست مقدار زايد را زايـل كنـيم و چنانچـه    ) آتل(نانچه جبيره چ �

  .رساند برداشتن مقدار زايد، الزم نيست و مسح بر آن جايز خواهد بود به مصدوم ضرري مياين كار 
ها هر دو هماهنگ و بدون مقدم كردن يكي بر ديگري صورت  بهتر است مسح بر موزه  �  :نكته
شستن  �.باشد نمي مشروعموزه يا پشت آن ) قسمت تحتاني( زيرمسح كردن كف يا �   .گيرد
 .باشـد  مسح هر دو مكـروه مـي  ) و چند بار انجام دادن(ح آن و تكراركردن ها در عوض مس موزه
  .براي مسح عمامه و روسري ضروريست بيشترين قسمت آنها مسح گردد �

خارج شـدن هـر    )1: شوند عبارتند از شدن وضو مي مواردي كه باعث باطل :هاي وضو شکننده
شدن عقـل بـر    زايل )2. يش و پس انسانمثل ادرار و مذي از پ ىچيز پاك مثل مني و باد و ناپاك

كـه در فارسـي از آن بـه خـواب سـبك نيـز تعبيـر        (البته خواب انـدكي  . هوشي اثر خواب يا بي
خارج شـدن ادرار يـا مـدفوع از     )3. كند در حالت ايستاده يا نشسته وضو را باطل نمي) شود مي

ـ  پـيش ) عورت(شرمگاه لمس كردن  )4). پيش و پس(غير محل اصلي  بـدون   س بـا دسـت  و پ
مثـل  ) غيـر از ادرار و مـدفوع  (خروج هر چيز نجسي )6 .كفر و ارتداد از دين )5. پوشش و مانع

  .خون خيلي زياد

اگر كسي يقين بر طهارت داشت ولي در اينكه آيا طهارتش باطل شده يا خيـر، مشـكوك    :ه نکت
  .)1(اصل بر يقين است] يا بالعكس[گرديد 

يـا   بـراي شـخص بيـدار    خارج شدن مني با لذت از بـدن  )1 : ندگردا آنچه غسل را واجب مي
قسـمت جلـويي   (پنهان شدن حشـفه   )2. خارج شدن آن در هنگام خواب با لذت يا بدون لذّت

مسـلمان شـدن كـافر هـر چنـد قـبالً        )3. زن هر چند انزال صورت نگيرد) مهبل(در فرج ) ذكر
خارج شدن خون حـيض   )4. آورده باشد مسلمان بوده و سپس مرتد شده و اكنون مجدداً اسالم

                              
H8����IE: گويد اب ميدر اصول قاعده استصح  )1(�#�JE�4�:� مترجم. (گردد يعني يقين با شك زايل نمي.(  
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  .مرگ مسلمان )6. خارج شدن خون نفاس از بدن زن )5. از بدن زن
تمامي بدن را به همراه داخل دهـان و   به نيت غسل در غسل فرض است كه آب :فرضهاي غسل

  .بيني در بر گيرد
ذيـل   براي انجام يك غسل به طور كامل و جـامع ضروريسـت مـوارد    ):و مسنون(غسل كامل 
شسـتن   )3). در ابتداي غسـل (بسم اهللا الرحمن الرحيم خواندن  )2. نيت كردن )1.رعايت گردد

      ). عـورت (كـردن نجاسـت از محـل آن     زايـل  )4. دو دست قبل از فروكردن آنهـا در ظـرف آب  
دسـت   )8. جاري كردن آب بر بـدن  )7. ريختن آب بر روي سر، سه مرتبه )6. وضو گرفتن )5

 ).در شستن اعضاي بدن(شروع كردن از راست  )9. بدن با دو دست) اساژ دادنو م(كشيدن 

  .طواف كردن )3. نماز خواندن )2). قرآن(لمس كردن مصحف  )1 :وضو حرام است آنچه بر بي
را ... كسي كه حـدث اكبـر اعـم از جنابـت، حـيض و     ( :آنچه بر دارنده حدث اكبر حرام است

  .طـواف كـردن   )3. نماز خوانـدن  )2). قرآن(ردن مصحف لمس ك )1: داراست بر او حرام است
  .در مسجد ماندن )5. قرآن خواندن )4

  .باشد كردن در غسل مكروه مي يدن شخص جنب بدون وضو و اسرافخواب :نکته
ن اعم از نبودن آب يا كافي نبودن آ(آب  دسترسى بهدشواري در  )1: شرايط جواز تيمم :تيمم

تيمم كردن بايد بـا خـاك پـاك، مبـاح، و غيـر       )2...). و ص مريضيا ضرر داشتن آن براي شخ
 .سوخته صورت گيرد، و ضمناً ضروريست كه خاك داراي غبار نيز باشد

. رعايت ترتيب )3. مسح دو دست تا بند مچ )2. مسح تمامي صورت )1 :تيمم) فرايض(اركان 
  .پي در پي انجام دادن اركان )4

 )2. كنـد  هر آنچه وضو را باطل مـي  )1 :كند عبارتند از ا باطل ميآنچه تيمم ر :هاي تيمم شكننده
شـدن   زايـل  )3. يافتن آب در صورتيكه تيمم به علـت عـدم وجـود آب صـورت گرفتـه باشـد      

مثالً اگر كسي به خاطر مريضي كه داشته قادر به وضـو  . دشواريي كه تيمم را مباح گردانده است
  .گردد باطل مي گرفتن نبوده و اكنون سالمت يافته تيممش

  .همان دعاي پايان وضو را بخواند  است كه پس از تيمم مستحبدر تيمم  :سنتهاي تيمم
  .باشد مكروه مي) و چند بار انجام دادن آن(در تيمم تكراركردن ضربات تيمم  :مكروهات تيمم

خوانيم و آنگـاه   براي تيمم گرفتن ابتدا نيت كرده، بسم اهللا الرحمن الرحيم را مي :چگونگي تيمم گرفتن
گيرنـده داراي   در صورتي كه تـيمم . كنيم دو دست خود را يك مرتبه بر خاك زده صورتمان را مسح مي

سـپس پشـت دسـت    . كنـد  ريش است با كف دو دست ريشش را نيز هماهنگ با صورتش مسـح مـي  
  .كنيم راستمان را با كف دست چپ، و پشت دست چپمان را با كف دست راست مسح مي

حيوانات نجس مانند  )1: اند حيوانات بر دو نوع .حيوانات :الف :عناصر سه گانه :جاستازالة ن
اي  همچنين هـر پرنـده يـا چهارپـايي كـه از جثـه      . آيد سگ، خوك و هر آنچه از آنها بوجود مي

بزرگتر از گربه برخوردار باشد در زمرة اين گروه از حيوانات به حساب آمده، ادرار، مدفوع، آب 
حيوانات پاك كـه خـود    )2. باشد و آب بيني آنها نجس مي) استفراغ(ق، مني، شير، قي دهان، عر
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، بلغـم و رطوبـت   )آب بينـي (آدمي كه مني، عرق، آب دهان، شير، مخاط  )الف(اند  بر سه قسم

گردد جز  الزم به ذكر است هر آنچه از آدمي خارج مي. زن پاك است) زهدان، رحم: لِبهم(فرج 
ادرار، مـدفوع،  : حيوانات حالل گوشت )ب( .باشد مذي، ودي و خون نيز پاك مي ادرار، مدفوع،

 )ج(. باشـد  و مذي چنين حيواناتي پاك مـي ) استفراغ(مني، شير، عرق، آب دهان، آب بيني، قي 
االغ، . احتراز و دوري جستن از آنهـا دشـوار اسـت   ) هر چند حرام گوشت هستند(حيواناتي كه 

  .باشد ز اين قبيلند كه آب دهان و عرق آنها پاك ميگربه، موش و مانند آن ا
اي جز آدمي، ماهي، ملخ و هر آنچه فاقد خون سـائل   هر حيوان خود مرده ):مردگان(ميتات : ب

  .باشد باشد مانند عقرب، مورچه و پشه نجس مي) خوني كه آنقدر زياد باشد كه جريان پيدا كند(
  .ين، سنگها و مانند آن وجود دارد پاك و طاهر استهر آنچه از جامدات از قبيل زم :جامدات: ج

  .گردند جامداتي كه از حيوانات نامبرده در مباحث قبل حاصل شده باشند از اين قاعدة كلي مستثني مي : تبصره
اند اما چنانچـه ايـن مـوارد از حيـواني پـاك حاصـل        نجس... ، زردآب وخون، چرك � :نکته

و مورد عفو قـرار  ) نماز خواندن با آن جايز است(دار آن گرديده باشد در صورت اندك بودن مق
مانـده در گوشـت و رگهـاي حيـوان ذبـح شـده پـاك         خون ماهي و خون باقي � .گرفته است

قطـع يـا   ) و قبل از ذبح شـرعي (گوشت در حال حيات آن  هر آنچه از حيوان حالل � .باشد مي
يـا مضـغه   ) خـون بسـته  (ه علقه همچنين چنين حيواني در صورتي كه ب. بريده شود نجس است

در زايل كردن و از بين بردن نجاست نيت  � .تبديل شده باشد نجس خواهد بود) تكه گوشتي(
لمـس   � .باشد و چنانچه آب باران نجاستي را زايل كند براي طهارت آن كافي است شرط نمي

بـه جسـم يـا    اما ضروري است نجاستي كـه  . كند كردن نجاست با دست يا پا وضو را باطل نمي
هـر   � ).پاك كردن جسم و لباس از واجبات اسـت . (جامة انسان اصابت كرده است زايل گردد

مثل كشيدن كفش بر روي (و يا تماس دو چيز ) هوا(گاه عين نجاست توسط آب، خورشيد، باد 
اما نجاستهايي از نوع سگ و خوك و هر آنچه از آنهـا  . شود پاكي حاصل مي ،از بين برود) خاك
كردن نجاستهاي حاصل از چنـين مـواردي    آيد از اين قاعده مستثني است و براي پاك ود ميبوج
  .بايد ابتدا آنرا هفت مرتبه با آب بشوييم و سپس آنرا با خاك شستشو دهيم مي

چنانچه نجاست حاصل بر روي زمين از نوع ادرار و مانند آن باشد، كافي اسـت   � : ها تبصره
زيم به نحوي كه نجاست از بين برود و رنـگ يـا بـويي از آن بـاقي     مقداري آب بر روي آن بري

امـا چنانچـه نجاسـت از نـوع غـائط      . گـردد  اين نوع نجاست با همين مقدار آب پاك مي. نماند
مثـل  (و مانند آن باشد ناچار بايد هم عين نجاسـت را از بـين ببـريم و هـم اثـر آن را      ) مدفوع(

پـذير   اگر زايل كردن نجاسـت جـز بـا آب امكـان    �   .ممحو گرداني...) رطوبت آن روي زمين و
باشد ) و نامعلوم(اگر محل نجاست بر كسي پنهان  � .شسته شودآب واجب است كه با  ،نباشد

وضو  )تسّن(نفليكسي كه براي اداي  �.دارد بشويد) بيشتري(بايد محلي را كه اطمينان و يقين 
وضـويي او   بر كسي كه بـي  � .نيز بپردازدگرفته است جايز است با همان وضو به اداي فرايض 

چنين . باشد، زيرا باد پاك است حاصل از خواب يا خارج شدن باد بوده است استنجا واجب نمي
  .ند وضو بگيرد و نماز يا هر عبادتي ديگر را انجام دهدكتواند بدون اينكه استنجا  فردي مي
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  مــــــــحک        ألهــــمس  

اكثر سن  اقل و حد حد
  ض؟حي

هنگـامي كـه از زنـي خـوني بـا      . براي سن حيض حدي تعيين نشده اسـت 
  .گردد اوصاف خون حيض خارج گردد زن حايض مي

حيض چقدر بطول 
  انجامد؟ مي

بـا  (همينكـه زن خـون ببينـد    . كنـد  حيض مدت زمان مشخصي ادامه پيـدا نمـي  
  .آن خون حيض است هر چند بسيار اندك به طول انجامد) اوصاف خون حيض

اكثر زماني كه ممكن حد
  است حيض طول بكشد؟

روز است و از ايـن   15حداكثر زماني كه ممكن است حيض به طول انجامد 
  .زمان بيشتر اگر خوني از زن خارج گردد آن خون استحاضه خواهد بود

) پاكي(مدت زمان طهر 
  بين دو حيض؟

دت كشد كه اگر قبل از انقضاي اين مـ  روز طول مي 13طهر مابين دو حيض 
  .باشد مي )1(خوني ديده شد آن خون، استحاضه

  شوند  مي روز حيض 7تا  6غالباً زنها در هر ماه بين   زمان معمول حيض در زنان؟
  .باشند مي) از حيض(روز پاك  24تا  23اغلب زنها بين   در زنان؟ )پاكى(زمان معمول طهر 

حكم خوني كه هنگام بارداري از 
  گردد؟ زن خارج مي

خون، مايع مايل به رنـگ زرد و مـايع َكـدر از زن حاملـه     آنچه از 
  .آيد گردد استحاضه بوده و حيض به حساب نمي خارج مي

فهمد كه از  چگونه زن مي
  حيض پاك شده است؟

خارج گرديد يـا خـون يـا مـايع زرد      )رحم(هرگاه مايعي سفيد رنگ از مهبل
الزم به ذكـر  . رنگ يا خون كدري از مهبل خارج نگرديد زن پاك گشته است

  .گردد وضو باطل مي) قصه البيضاء(است با خارج شدن مايع سفيد رنگ 
زن  )رحم(آنچه از مهبل

بصورت مايع خارج 
  گردد؟ مي

گردد چنانچـه شـفاف باشـد پـاك      هر آنچه به شكل مايع از زن خارج مي
اما چنانچه اين گونـه مايعـات مسـتمر و    . كند است ولي وضو را باطل مي

  .گيرد ورت گيرد حكم استحاضه را به خود ميپي در پي ص

چنانچه زن خون كدر يا 
  زرد رنگي را مشاهده كند؟

متصل به حيض قبل يـا بعـد آن مشـاهده    ) كدر يا زرد رنگ(چنانچه اين خون 
مشـاهده گـردد   ) و نـامنظم (شود اما اگر بطور منفصل  گردد حيض محسوب مي

  .آيد خون استحاضه به حساب مي
يضش مرتب بوده زني همواره ح

ولي اين بار قبل از انقضاي مدت 
  حيض هميشگي پاك گشته است؟

داده ) پـاكي (چنانچه اين زن ديگر خون نبينـد بـه او حكـم طهـر     
هر چند اين بار زمان حيضش كمتر از مـدت معمـول آن   (شود  مي

  ).باشد

                              
حيض خوني است طبيعي كه از بدن زن در حالت صحت و سالمتي خارج مي شود غير از خون بعد از  )1(

استحاضه خوني است كه به علت نوعي بيماري از رگ زيرين رحم كه در عربي بدان عازل گويند ، اما زايمان
  . گردد اري ميج

خون حيض سرخ تيره مايل به سياه و خون )1: خون حيض و استحاضه در وجوهي با هم متفاوتند از جمله
خون حيض غليظ ولي خون استحاضه رقيق )2.استحاضه سرخ روشن مثل خون ريزي عادي مي باشد

  .عادي مي باشد خون حيض داراي بوي خيلي بد و ناخوشايندي است ولي خون استحاضه مانند خون)3.است
-4نماز -3طالق  -2) جماع(أميزش جنسي  -1:اين كارها براي زني كه در حال حيض است جايز نمي باشد

  ماندن در مسجد -7لمس مصحف  -6قراءت قرأن  -6طواف خانه خدا  -5وزه ر
  .ز بيني داردخون حيض رنگي قرمز متمايل به سياه دارد اما خون استحاضه رنگي روشن چون خون خارج شونده ا -1
كنـد   اي جريان پيدا مـي  گردد اما خون استحاضه رقيق است و به گونه خون حيض غليظ است وگاه جريان آن قطع مي - 2

 .حاضه همان بوي خون عادي را داردخون حيض بدبو و زننده است اما خون است - 3. ريزد كه گويي از زخم خون مي

احکام خونهايي که بطور طبيعي از زن خارج  
 )حيض و استحاضه) : (عادت و قاعده(گردد مي
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اگر خون حيض قبل يا بعد از 

  زمان معمول مشاهده گردد؟
را دارا باشـد در هـر زمـان حـيض بـه       چنانچه اوصاف خـون حـيض  

  .آيد وگرنه خون استحاضه محسوب خواهد گرديد حساب مي
اگر حيض بيش يا كمتر از حد 

  معمول به طول انجامد؟
اين خون مشروط به اينكه بيش از حـداكثر زمـان تعيـين شـده بـراي      

  .شود حيض به طول نيانجامد حيض محسوب مي
چنانچه زني 

مدتي طوالني را 
يك ماه  مثالً

كامل يا بيشتر را 
خون ببيند حكم 

  چيست؟
در چنين مواردي 

چهار حكم 
  :وجود دارد

در چـه روزي از مـاه و چنـد روز    چنانچه هر زني وقت حيض خود را بداند كـه   )1
در همان وقت از ماه و به اندازه اي كـه عادتـا حـيض مـي شـده       بوده است، بنابراين

  .كند خون توجه نميبه صفات و ويژگيهاي و است مي نشيند 
شـود   داند ولي مقدار ايامي را كه حيض مي زني كه زمان حيض خود را در ماه مي )2

زمان غالب و معمول حـيض را  ...) چون زمان مشخصي نداشته يا(دهد  تشخيص نمي
  .آورد انجامد را به عنوان ايام حيض خود به حساب مي روز به طول مي 7يا  6كه 

داند ولي به مقـدار ايـامي كـه در مـاه حـيض       را در ماه نمي زني كه زمان حيض خود )3
شود آگاهي دارد همان مقدار معلـوم را از اول هـر مـاه قمـري بـراي خـويش حـيض         مي

  .كند محسوب مي

  
  

  حــــــکم  مســــأله
اگر زني پس از زايمان 

  نبيند؟) نفاس(خون 
زة او باطل هيچ يك از احكام خون نفاس بر وي مترتب نيست و نه تنها رو

  .باشد گردد كه غسل نيز بر وي واجب نمي نمي
هايي  اگر زني صرفاً نشانه

والدت (از زايمان 
  را مشاهده كرد؟) فرزند

هر آنچه را كه زن از خون يا مايع ديگر به همراه احساس درد قبل از 
گيرد بلكه  كند حكم خون نفاس را به خود نمي والدت فرزند مشاهده مي

  .استحاضه است
حكم خوني كه زن در 

و (هنگام والدت فرزند 
مشاهده ) در همان اثنا

  كند چيست؟ مي

هر چند هنوز هيچ يك از شود  ديده ميخوني كه در اثناي والدت فرزند 
اعضاي آن از مهبل خارج نگرديده باشد و يا قسمتي از آن مشاهده گرديده 

وت گرديده خون نفاس است و چنانچه در اين زمان نمازي از زن ف ،باشد
  .باشد قضاي آن بر او الزم نخواهد بود

  .گردد بعد از خروج كامل جنين از شكم مادر ايام نفاس شروع مي  گردد؟ شمارش ايام نفاس از كي آغاز مي

  اقل مدت نفاس؟ حد
براي خون نفاس حداقلي تعيين نگرديده و چنانچه بالفاصله پس از والدت 

چنين زني . زن غسل كند و نماز بگذاردفرزند خون قطع گرديد واجب است كه 
  .بنشيند) كه حداكثر مدت نفاس است(روز  40نبايد به انتظار تكميل شدن 

اكثر مدت  حد
  نفاس؟

روز است و چنانچه زني بيش از اين  40حداكثر زماني كه براي نفاس تعيين گرديده 
مگر . گزاردروز غسل كند و نماز ب 40مدت خون ديد بر وي واجب است كه با اتمام 

اينكه نفاس او مصادف با حيض او گردد و بالفاصله پس از نفاس خون حيض وي 
  .در اينصورت خونِ مازاد، حيض به حساب خواهد آمد. شروع گردد

اگر زني صاحب 
  دو قلو گردد؟

زني كه در يك زايمان دو فرزند بدنيا آورد نفاس او بالفاصله پس از والدت اولين 
  .رددگ فرزند وي آغاز مي

 )نفاس: (گردد  احکام خونهايي که بطور طبيعي از زن خارج مي
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حكم خوني كه 
پس از سقط جنين 

از زن خارج 
  گردد؟ مي

روز يا كمتر داشته باشد خون خارج شونده پس از وي  80چنانچه جنين سقط شده 
روز باشد خوني كه پس از آن  90شود و اگر عمر جنين بيش از  استحاضه محسوب مي

روز عمر  90تا  80اما چنانچه جنين سقط شده ما بين . گردد خون نفاس است خارج مي
گردد، يعني چنانچه جنين مورد نظر متخلق به خلقت انسان  داشته باشد حكم معلق مي

خون خارج شونده پس از آن نفاس خواهد ) يعني شبيه انسان شده باشد(گشته باشد 
  .بود و در غير اينصورت خون استحاضه به حساب خواهد آمد

روزي  40چنانچه زني در خالل 
ي نفاس تعيين كه برا) حداكثر(

شده پاك گردد و مجدداً پس از 
  چندي خون ببيند حكم چيست؟

روز تعيين شده براي نفاس پاك گرديده اين طهر  40چنانچه زني در اثناي 
است كه غسل كند و نماز را بر پاي ) واجب(آيد و بر وي  به حساب مي

اتمام اما چنانچه در همين اثنا مجدداً خون ديد خون مذكور قبل از . دارد
  .گردد روز، نفاس است و احكام نفاس بر وي مترتب مي 40

  :  ها  تبصره
است كه نماز بخواند ولي براي هر نماز بايـد  ) واجب(بيند بر وي  زني كه همواره خون استحاضه مي )1

  .مجدداً وضو بگيرد
ز ظهـر و عصـر   اگر زني قبل از غروب خورشيد از حيض يا نفاس پاك گرديد بر وي الزم است كه نما )2

از حيض يا نفاس پـاك گـردد بـر او    ) صادق(آورد و چنانچه زني قبل از طلوع صبح  همان روز را به جاي 
  .الزم است كه نماز مغرب و عشاي همان شب را به جاي آورد

چنانچه زني وقت و زمان نمازي را دريابد ولي قبل از اينكه نماز بخواند در همان اثنا دچار حيض يا  )3
  .چنين نمازي بر ذمة وي نخواهد بود كردنگردد، قضا نفاس 

در صورت بافته شدن يا (كند واجب است كه موهاي خود را  بر زني كه بر اثر حيض يا نفاس غسل مي )4
) از ايـن قاعـده مسـتثني اسـت و    (كند  ولي زني كه براي رفع جنابت غسل مي. از هم بگشايد) در هم بودن

  .يدنياز نيست موهاي خود را بگشا
فـرج و  (بـردن از زن در غيـر مهبـل    مجامعت با زني كه حايض يا نفساء است حـرام اسـت امـا بهـره     )5

  .باشد جايز مي) شرمگاه
  .باشد زوج جايز مي) ضروري(بيند مكروه است ولي در صورت نياز  مجامعت با زني كه خون استحاضه مي )6
قبل از اداي هر نماز يك بار غسل كنـد  ) بيند كه خون استحاضه مي(مستحب است كه زن مستحاضه  )7

ولي چنانچه از اين امر عاجز شد پس نماز ظهر و عصر را با يك غسل و نماز مغرب و عشا را با غسـل  
اگر اين امـر  . كند روز سه بار غسل مي براي نماز صبح نيز غسل كند كه مجموعاً در شبانه. ديگري ادا كند

اگـر از  . غسل كند و براي اداي هر نمـاز مجـدداً وضـو بگيـرد     نيز بر وي دشوار آمد در هر روز يك بار
  .انجام اين امر نيز ناتوان ماند پس از اينكه غسل حيض را انجام داد براي هر نماز يك بار وضو بگيرد

براي زن جايز است كه دارويي را براي به تأخير انداختن حيض استفاده كنـد تـا بتوانـد بـه مناسـك       )8
همچنين چنانچه زني بخواهد در رمضان حيض نگـردد تـا تمـامي    . بپردازد...) ه وشامل حج، روز(ديني 

البتـه مشـروط بـه اينكـه     . ايام ماه رمضان را روزه بگيرد براي او جايز است از چنين دارويي استفاده كند
��.داروي مورد نظر براي بدن مضر نباشد
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مـردي كـه بـه تنهـايي      ايكفايه است و بـر  اذان و اقامه در محل اقامت براي مردان فرض : اذان و اقامه

ضمناً اذان يـا اقامـه گفـتن    . باشد قصد نماز خواندن دارد و همچنين بر مسافر اذان و اقامه گفتن سنت مي
الزم به ذكر است قبل از فرا رسيدن وقت نماز اذان يا اقامه گفتن جايز نيسـت  . باشد براي زنان مكروه مي

  .مستثني شده كه اذان اول بعد از نيمه شب جايز قرار داده شده استو فقط نماز صبح از اين قاعده 
قـدرت تشـخيص    )3. عقل داشتن )2. اسالم آوردن )1: شروط نماز عبارتند از : شرطهاي نماز

از هنگـام زوال   وقت نماز ظهر؛: داخل شدن وقت نماز )5. پاكي با داشتن توانايي آن )4. داشتن
آغاز و تا هنگامي كه سايه هر چيـز بـه انـدازة    ) ر وسط آسمانقرار گرفتن خورشيد د(خورشيد 

از پايـان وقـت   (وقت اختياري آن  وقت نماز عصر؛. كند ادامه پيدا مي) يك برابر(خودش گردد 
تـا  ) اضطراري(تا هنگامي كه سايه هر چيز دو برابر آن گردد ادامه دارد ولي وقت ضروري ) ظهر

وقت نماز مغـرب تـا پنهـان شـدن      وقت نماز مغرب؛. ندك هنگام غروب خورشيد ادامه پيدا مي
وقت اختياري آن تا پايان نيمة اول شب بوده و  وقت نماز عشاء؛. باشد شفق قرمز در آسمان مي

 وقـت . كنـد  آن از همين هنگام شروع و تا طلوع صبح ادامه پيدا مـي ) ضرورت(وقت اضطراري 
پارچه (پوشيدن عورت در حد توان با  )6. ندك تا هنگام طلوع خورشيد ادامه پيدا مي نماز صبح؛

. باشـد  از زير ناف تا زانوي وي مي )ده سال به باال(بالغ) نر(چيزي ديگر؛ عورت جنس مذكر ) يا
پاك كردن  )7. و زن بالغِ آزاد در هنگام نماز خواندن بايستي تمام بدنش را جز صورتش بپوشاند

). كعبـه (روي كردن به سمت قبله  )8. د توانجسم، جامه و محل نماز از هرگونه نجاستي در ح
  .نيت كردن )9

در  صـورت توانـايي  در ) ايسـتادن (قيـام   )1: نماز چهارده ركن دارد كه عبارتند از : ارکان نماز
 )4). حمد(خواندن سورة فاتحه  )3). يا اهللا اكبر آغازين نماز(االحرام  ةتكبير )2. نمازهاي فرض

قيام كامل پس از ركوع و رعايت اعتدال در  )6. خاستن از ركوعبر )5. ركوع كردن در هر ركعت
اطـراف   دو زانـو و  و بـا بينـى  دسـت، پيشـاني   دو سجده كردن با اجزاي هفتگانه شـامل   )7. آن

نشستن براي تشهد پايـاني   )10. تشهد پايان نماز )9 .نشستن ميان دو سجده )8 .ي دو پاها هپنج
براي اعالم پايـان  (سالم دادن اولي  )12. پيامبر در قعدة اخير درود فرستادن بر )11). قعدة اخير(

 .دادن اركانرعايت ترتيب در انجام  )14. حفظ آرامش و طمأنينه در انجام اركان )13). نماز

اركان نماز از چنان جايگاهي در نماز برخوردار است كه چنانچه يكي از آنها در نمـاز تـرك    �
بطـور كلـي هـيچ نمـازي صـحيح      . گـردد  دي نماز باطل ميشود چه از روي فراموشي و چه عم

  .نخواهد بود مگر اينكه تمامي اركان مذكور بطور كامل در آن عملي گردد
تمـام تكبيراتـي كـه در نمـاز      )1 :واجبات نماز بر هشت قسم است كه عبارتند از : واجبات نماز

بـراي امـام   )1( »لمـن حمـده  سـمع اهللا  �گفـتن قـول   )2). آغـازين (االحرام ةتكبيرشود جز  گفته مي
پس از برخاستن )2( »ربنا لك الحمد��:گفتن قول) 3. خواند و كسي كه به تنهايي نماز مي) جماعت(

                              
  .تخداوند بدانكه وي را ستايش گويد شنواس  )1(
  .بار خدايا تو پروردگار ما هستي و ستايش مخصوص توست  )2(

  نماز
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سبحان ربي ��: گفتن قول) 5  .در ركوع يك مرتبه)1( »سبحان ربي العظيم���: گفتن قول) 4. از ركوع
بـين دو  ) پروردگـارا مـرا بيـامرز   (» رب إغفرلي�:  خواندن قول) 6  .در سجده يك مرتبه)2(»االعلي
  ).قعدة اولي(نشستن در تشهد اولي ) 8  ...).التَّحيات(تشهد اولي  )7 .سجده
گردد ولي چنانچه  چنانچه كسي عمداً يكي از واجبات مذكور را ترك گويد نمازش باطل مي �

  .كند از روي فراموشي واجبي را ترك كرده باشد، انجام سجده سهو آن را جبران مي
شـوند و چنانچـه    دو نوع قولي و فعلي تقسيم مي سنتهاي نماز به ]:قولي و فعلي[سنتهاي نماز 

  . حتي عمداً كسي آنها را ترك كند نمازش باطل نخواهد شد
أعوذ بـاهللا  : خواندن) 2. نماز) آغاز كردن(خواندن دعاي استفتاح ) 1 :سنتهاي قولي عبارتند از

و بلنـد  ) پس از حمـد (گفتن آمين ) 4. سم اهللا الرحمن الرحيمخواندن ب) 3. من الشيطان الرجيم
     .پـس از قرائـت سـورة حمـد    ) به اختيـار (اي  خواندن سوره) 5. خواندن آن در نمازهاي جهري

جـايز   )كسى كه به امام اقتدا كرده(مأموم .در نمازهاى جهرىامام توسط بلند خواندن قرائت ) 6
خوانـد مختـار اسـت كـه      ا چنانچه شخصي به تنهايي نماز ميام ،نيست كه قرائت را بلند بخواند
مـلء  �دعاي) ربنا و لك الحمد(پس از تحميد  مأمومخواندن ) 7 .قرائت را بلند يا آهسته بخواند

سـبحان  از سبحان ربـي األعلـي و  (آنچه در ركوع و سجود ) 8. تا آخر آن را» السموات واألرض
رب �خوانـدن؛  )9. گـردد  د جزو سنتها محسـوب مـي  شو بيش از يك بار خوانده مي) العظيم ربي

 . خواندن دعا قبل از سالم دادن )10. بين دو سجده بيش از يك بار... »اغفرلي

و زمـان ركـوع   ) آغـازين ( االحـرام  ههنگام تكبير) باال بردن دو دست(رفع يدين  )1 : سنتهاي فعلي
قـراردادن دسـت    )2. اول) لـوس ج(كردن و بلندشدن از ركوع و همچنين هنگام بلندشـدن از قعـدة   

فاصله  )4. گاه نگاه كردن به سجده )3). ايستادن(راست بر دست چپ زير يا باالي ناف در هنگام قيام 
قراردادن دو زانو و بعد دو دست و سپس پيشاني و آنگاه بيني در  )5. افكندن ميان دو پا در هنگام قيام

داشـتن دو بـازو از دو پهلـو و همـين طـور جـدا        جدا نگه )6. هنگام سجده بر روي زمين به ترتيب
جدا نگه داشـتن دو زانـو از    )7). در هنگام سجده(داشتن شكم از دو ران و دو ران از دو ساق پا  نگه

قـراردادن   )9. قائم كردن دو پا بصورت جداگانه و قراردادن كف انگشتان بر روي زمين )8  .همديگر
برخاستن بر روي سينه پاها و تكيـه   )10. با انگشتان فرو بستهدو دست برابر دو شانه بصورت باز اما 

فرش گردانيدن پاها در هنگام نشستن بين دو سجده و  )11. كردن با دو دست بر زانوها در هنگام قيام
قـراردادن دو   )13. در قعـدة اخيـر   نشـيمنگاه نشستن بر روي  )12). قعده اول(در هنگام تشهد اولي 

  .از اما با انگشتان فرو بسته بين دو سجده و همچنين در هنگام تشهددست بر دو ران بصورت ب
الزم به ذكر است در هنگام تشهد انگشت خنصر و بنصر از دست راست بـه هـم چسـبيده و در    

گيرد و انگشت ابهام با انگشت وسـطي از همـين دسـت را بصـورت حلقـه در       كنار هم قرار مي
  .كنيم اشاره مي) در تشهد(هنگام ذكر نام اهللا  )اشاره(آوريم و آنگاه با انگشت سبابه مي

                              
  .پاك و منزه است پروردگار من كه عظيم است  )1(
  .پاك و منزه است پروردگارم كه بزرگترين است  )2(
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اشاره با اين انگشت دال بر وحدانيت و يگانگي خداوند است و در هنگام سالم دادن به راسـت  

  .باشد نگرد كه البته شروع از جهت راست مي و چپ مي
 چنانچه شخصي قولي مشروع را در نماز، در غير محل اصلي آن از روي فراموشي : سجدة سهو

، سجدة سهو بر وي سنت است اما اگـر سـنتي از سـنتهاي    ]چون قرائت قرآن در سجده[بخواند 
  .نماز را ترك كرده باشد سجدة سهو براي وي مباح خواهد بود

        .كـردن ركـوعي بـه نمـاز     اضـافه  )1  گردد؛ عبارتنـد از؛  مواردي را كه سجدة سهو در آنها واجب مي
يعنـي از  (در نمـاز   جلوسانجام دادن  اضافه )4 .كردن قيام به نماز هاضاف )3  .كردن سجده اضافه )2

        . سالم دادن قبل از به پايـان رسـيدن نمـاز    )5 . )تعداد مشروع آن از روي فراموشي بيشتر انجام دهد
تـرك كـردن يكـي از     )7. اي از قرآن با لحني كه معناي اصلي آن را تغيير دهد خواندن آيه يا واژه )6

  .انجام داده است اضافهشك كردن در اينكه ركن يا فعلي را از نماز در حال انجام آن  )8 . ات نمازواجب
چنـين شخصـي   . گردد در صورتي كه شخص سجدة سهو واجب را عمداً ترك كند نمازش باطل مي

  .تواند با انجام دو سجدة سهو، قبل از سالم دادن يا بعد از آن نقص نمازش را جبران كند مي
  .گردد اي بر آن گذشت سجده از وي ساقط مي كسي سجدة سهو را فراموش كرد و زمان قابل مالحظه اگر

را ) تكبيـر تحـريم  (بـراي نمـاز خوانـدن روي بـه قبلـه نمـوده، اهللا اكبـر         : چگونگي نماز خوانـدن 
لـي  گويـد و  بلنـد مـي   مـأمومين كـردن   امام اين تكبير و ساير تكبيرات نماز را براي متوجـه . گوييم مي

تـا   اإلحرام ةتكبيرسپس دستهاي خود را هنگام گفتن . تمامي تكبيرات را بايد آهسته بگويند مأمومين
بريم و بعد آنها را فرود آورده با دست راست خود دست چپ را گرفتـه،   هاي خود باال مي برابر شانه

گـاه خـويش    را به سجده در اين بخش از نماز نگاه خود. دهيم قرار مي )يا بر سينه( آنها را باالي ناف
ُس�ْبَحاَنَك الل�ُھ�م� َوبَحْم�ِدَك َوَتَب�اَرك  :مثـل ) سـنت (بعد شروع به خواندن دعاهاي مـأثور  . كنيم متمركز مي

َك َوK إِلََه َغْيُركَ  Dپردازيم و آنگاه  مي )1(,اْسُمَك َوَتَعالَى َجد��K�"<�#�$�L<8�#����;���M 
#��K�"<�#�$�L<8�#����;���M 
#��K�"<�#�$�L<8�#����;���M 
#��K�"<�#�$�L<8�#����;���M 
#������������N"<�#�;#�K</�����N"<�#�;#�K</�����N"<�#�;#�K</�����N"<�#�;#�K</�
KO"�#KO"�#KO"�#KO"�# خـوانيم  را مـي ) حمـد (بعد سورة فاتحـه  ] موارد مذكور نبايد بلند خوانده شود[خوانيم  را مي .

قصد خوانـدن سـورة حمـد پشـت سـر امـام نمـود سـعي كنـد آن را در           مأموممستحب است وقتي 
ايـن در صـورتي اسـت كـه نمـاز      . بخوانـد ) كنـد  وقف مي(شود  جاهايي كه امام از قرائت ساكت مي

 مـأموم گيرد واجب است كـه   صورت مي) پنهاني(زهاي سري كه قرائت خفيه اما در نما. جهري باشد
كنـيم و   بعد به ميزان مقدور از ديگر آيات يا سور قرآن به دلخـواه قرائـت مـي   . سورة حمد را بخواند

بخـوانيم و  ] نبـأ [تا سـورة  ] ق[هاي طوال مفصل مثل سورة  مستحب است كه در نماز صبح از سوره
و در سـاير نمازهـا از   ] نـاس [تـا سـورة   ] ضـحي [هـاي قصـار مثـل سـورة      هدر نماز مغرب از سـور 

  .را قرائت كنيم] ضحي[تا ] نبأ[هاي متوسط مثل سورة  سوره
خواند و در دو نماز ديگر  مي) بلند و آشكارا(امام در نمازهاي صبح، مغرب و عشاء قرائت را جهري 

بعد دستها را با انگشـتاني  . رويم به ركوع مي گوييم و بعد تكبير مي. خواند قرائت را خفيه و آهسته مي
دهيم و سـر را نيـز در مـوازات همـان      باز بر زانو گذاشته پشت خود را صاف و بدون شيب قرار مي

                              
  .و جز تو خدايي وجود ندارد ،نامت مبارك و عظمتت واال است. بار خدايا پاك و منزهي و ستايش از آن توست  )1(
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����Kسپس. دهيم قرار ميP'�#�Q�R�$�0(�KP'�#�Q�R�$�0(�KP'�#�Q�R�$�0(�KP'�#�Q�R�$�0(����N?�را سه مرتبه خوانده و آنگاه با خواندن ����A�;#��S?�N��A�;#��S?�N��A�;#��S?�N��A�;#��S  سر را
َن�ا وَل�کَ الَحْم�ُد : خـوانيم  مـي  )قد راست كرديم(مالً ايستاده شديمو وقتي كا. كنيم از ركوع بلند مي رب�

مواِت َوِمل ءُ َحمداً کثيراً طيباً ُمَبارکاً فِيه ِمل بعـد  . )1(ما ِشئَت ِمْن ش�يٍء َبع�دُ  ءُ َو ِمل ا�رِض  ءُ الس�
ران خـود   در سجده بازوهاي خود را از دو پهلو و شكم خود را از دو. رويم تكبير گفته به سجده مي

بايـد بـه نحـوي سـجده     . دهيم داريم و دستهاي خود را در موازات دو شانة خود قرار مي دور نگه مي
&V %	  در سجده .كنيم كه انگشتهاي پاها و هر دو دست انسان در جهت قبله گشوده شده باشد 	Y
'� �H )u 

F 	a1� بيشـتر يـا دعـاي مـأثور يـا       توانيم همين دعـا را  خوانيم و چنانچه خواستيم مي را سه مرتبه مي
شـويم و پـاي چـپ را     سپس تكبيرگويان از سجده بلنـد مـي  . غيرمأثور ديگري را در سجده بخوانيم

اي كـه انگشـتان آن بـه     كنيم بـه گونـه   مي) ايستاده(نشينيم و پاي راست را قائم  فرش نموده بر آن مي
اي كـه   نشـينيم بـه گونـه    پشت آنها ميكرده بر ) نصب(يا هم اينكه هر دو پا را قائم . سمت قبله باشد

  .انگشتان هر دو پا به سمت قبله قرار گيرد
َواْرَحْمِن�ي  :توانـد عبـارت   البته چنانچه كسي بخواهـد مـي  . خوانيم را دو مرتبه مي لي، اغفر رب بعد

�ي َواْنُصْرنِيَواْجُبرنِي َواْرَفْعنِي َواْرُزْقنِي  Wرا به عبارت قبـل بيافزايـد  )2(َواْھِدنِي َوَعاَفنِي َواْعُف َعن .
بعد . داريم دهيم و سپس تكبيرگويان سر از سجده بر مي بعد سجدة دوم را مانند سجدة اول انجام مي

پس از خواندن ركعت دوم پاهـا  . كنيم شويم و ركعت دوم را آغاز مي از آن با سينه پاها از جا بلند مي
ت راست را بر ران راست و دست چـپ را بـر   نشينيم و دس را فرش گردانده براي خواندن تشهد مي

ران چپ و انگشت خنصر و بنصر را كنار هم قرار داده انگشت ابهام را با انگشت وسـطي بصـورت   
ِ خـوانيم كـه؛    كنـيم و ايـن عبـارت را مـي     آوريم و با انگشت سبابه اشاره مي حلقه در مي �bِ اُت� الت�ِحي�

َباُت، الس�  Wي لََواُت َوالط� ِ َوالص� �N ُم َعلَْيَن�ا َوَعَل�ى ِعَب�اِد<� ِ َوَبَرَكاُت�ُه الس� �N َوَرْحَمُة Dبِي >ُم َعلَْيَك أَيDَھا الن�
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ُ، َوأَْشَھُد أَن� ُمَحم� �N Kِإِلََه إ K الِِحيَن، أَْشَھُد أَْن   )3( .الص�

در دو ركعـت پايـان   . دهـيم  خيزيم و نماز را ادامه مي ان بر ميهاي سوم و چهارم تكبير گوي  تعبعد در رك
سـپس بـراي   . گـردد  شود و فقط هم سورة حمـد قرائـت مـي    خوانده نمي) آشكارا و بلند(قرائت جهري 

گـردانيم و پـاي راسـت را ايسـتاده      بر زمين نشسته پاي چـپ را فـرش مـي   ) پاياني(خواندن تشهد اخير 
خـوانيم و سـپس بـه خوانـدن درود      را مـي ...) التحيـات (، تشـهد اولـي   بعـد از نشسـتن  . كنـيم  مي) قائم(
�ٍد َكَم�ا  ):نص ايـن درود اينگونـه اسـت   . (پردازيم مي) ابراهيمي( �ٍد َوَعَل�ى آِل مَحم� الل�ُھ�م� َص�لW َعَل�ى مَحم�

َك حِميٌد مِجيٌد، الل�ُھم�  �ٍد َكَم�ا َصل�ْيَت َعلَى إِْبَراِھيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِھيَم إِن� �ٍد َوَعَل�ى آِل ُمَحم� َب�اِرْك َعَل�ى مَحم�

                              
ستايشي فراوان، پاك و مبارك كه به اندازة پري آسمانها و زمـين و  . ستايش مخصوص توست. تو پروردگار ما هستي  )1(

  .هر آنچيزي كه خود خواهي تنها شايسته توست
بار خدايا مرا بيامرز و مورد رحمتت قرارم ده، وااليم گردان ومرا روزي عطا كن و ياريم رسان، هدايتم كن و عـافيتم    )2(

  .زاني دار و از گناهانم درگذرار
ها، سالم بر تو اي پيامبر و رحمـت خـدا و بركتهـاي وي،     ملك و فرمانروايي از آن خداست و همه درودها و نيكويي  )3(

دهـم كـه    دهم كه خدايي بحق جز معبود يگانه نيست و گـواهي مـي   سالم بر ما و بر بندگان شايسته خداوند، گواهي مي
  .دة اوستبنده و فرستا صمحمد 
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َك َحِميٌد َمِجي�ٌد، أع�وذ ب�اb  :و سنت است كه در ادامه بگويـد  َباَرْكَت َعلَى إِْبَراِھيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِھيَم، إِن�

اِر َوَعَذاِب اْلَقْبِر، َوفِْتَنِة اْلَمْحَيا َوالَمَماِت، َوفِْتَنةِ  ال من َعَذاِب الن� ج�   .)1( �الَمِسيِح الد�
�دهيم و عبارت  بعد از اين دعا به دو طرف راست و چپ سالم مي<�
�TU/�#V�<NR3�KW�;#  را هر

  .)2(در پايان سنت است كه دعاي مأثور را بخوانيم. خوانيم بار مي
  

سـت  افزايد يا مريضي قـادر بـه ايسـتادن ني    چنانچه ايستادن بر بيماري مريضي مي : نماز مريض
اگـر  . اگر بر نشستن نيز قادر نباشد بر پهلو بخوابد و نماز بخواند. تواند نماز را نشسته بخواند مي

چنانچه مريض توانـايي انجـام   . اين حالت نيز برايش مقدور نبود بر پشت بخوابد و نماز بخواند
ت گرديـده،  مريضي كه نمازش فو. تواند با اشاره نماز بخواند ركوع و سجود را نداشته باشد مي

اگر بر مريضي خواندن نمازها هر كدام در وقت . ياورده جا بست كه قضاي آن را بواجب ابر او 
تواند بين نمازهاي ظهر و عصر با هم و عصر و عشاء با هم جمـع كنـد و    خودش دشوار آيد مي

  .هر دو نماز را در وقت يكي از آنها بخواند
باشد و سفر نيـز سـفري   ) كيلومتر 80(پيمايد تقريباً بيش از  اگر مسافتي را كه مسافر مي : نماز مسافر

چنانچـه مسـافر در   ). قصر كند(تواند نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعت بخواند  مباح باشد مسافر مي
سـت  ب اجـ وادر مكاني را داشته باشد بر او ) وعدة نماز 20(روز ) 4(حين سفر قصد اقامت بيش از 

مكان كامل بخواند و قصر نكند، اگر مسافر بـه شـخص مقـيم در نمـاز      كه نمازش را با رسيدن به آن

                              
گمـان كـه تـو سـتوده      بر محمد و آل محمد درود بفرست چنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادي، بـي ! بار خدايا  )1(

بـر محمـد و آل محمـد بركـت ده چنانكـه      ! بار خدايا) اي كننده نسبت به بندگان بسيار احسان(صفات و در ذات خودعظيم 
نسـبت بـه بنـدگان بسـيار     (ابراهيم، بيگمان كه تو ستوده صفات و در ذات خود عظـيم و  اي بر ابراهيم و بر آل  بركت نهاده

  ].برم از عذاب جهنم و عذاب قبر و فتنه زندگان و مردگان و همچنين از فتنه مسيح دجال به خدا پناه مي) [اي كننده احسان
��: دعاي مأثور اينچنين است؛ گفتن استغفراهللا سه مرتبه و سپس خواندن   )2(

T#"XY#3��UZ#M��1�[XR�(4��TU\/�#�H��3�TU\/�#�[,-�K6��#�������]<�
� <23��<�^#��<�3�H�A#��������H1"_�:��?�O3�;#�:#���%�:
"1�`�abQ_�!X���;�<��&:%�?\ `�:3�� O�:�������������;#�&:%��<�%�:���</^#�b�<�c�#��<�3�!<de�#��<�3��<�'��#��<��?�<1%�:%��<(',�:3�;#�&:%��<�%�:�

��A��,���:�K6��#��$3"��V�#�?"X� �3��1��#����ID�f-�gZ#�H����Z#M��e�1�:3�['����A�QL'�:3�[L
�  
جـز ذات  . اي صاحب شكوه و كرامت تو پاك و منزّهي. گيرد تو از هر عيب پاكي و پاكي و سالمت از تو نشأت مي !بار خدايا

متايي ندارد و پادشاهي و ستايش از آن اوست و او بر همه چيز قـادر و  شك او ه يگانه خداوند خدايي بحق وجود ندارد، بي
. پرسـتيم  جز او خدايي بحق وجود ندارد و جز او را نمـي . هيچ نيرو و حركتي جز با عنايت خداوند مقدور نيست. تواناست

د كافران را ناخوشايند جز او خدايي بحق وجود ندارد و هر چن. نعمت از آن اوست و فضل و ثناي نيكو بدو اختصاص دارد
آن نشايد و آنچـه را كـه   ) و سد كردن(هر آنچه را كه ببخشايي كسي را مجال ممانعت  !بار خدايا. باشد به دين وي وفاداريم

). اي جز با عنايت تو عايـد نخواهـد شـد    را نصيب يا بهره(هيچ تالشگري ) شك بي. (نبخشايي كسي قادر به عطاي آن نباشد
>]�23> ������و مغرب بعد از دعاي مذكور عبارت ؛بعد از نماز صبح h3�Q<i��<�^#���3�H�A#��������H1"_�:�?�O3�;#�&:%���#�:

�"1�<`�*bQ_�!X�]�
. جز او خـدايي بحـق وجـود نـدارد و همتـايي بـراي او نيسـت       : شود را ده مرتبه بخواند، ترجمه آن مي��
سپس سبحان اهللا را سي و سه مرتبـه  . راند و او بر همه چيز تواناستمي كند و مي پادشاهي و ستايش از آن اوست كه زنده مي

:�%�>��#:�#;�����H1"<_�:�?�<O3: خوانيم و آنگاه با عبارت و الحمدهللا را نيز سي و سه مرتبه و اهللا اكبر را هم سي و سه مرتبه مي
_�!X�]�
� 23���^#���3�H�A#�������bQ��"1�<`  هـاي   د آيه الكرسي را خوانده و آنگاه سورهكنيم و بع تكميل ميرا شماره صد

الزم . خـوانيم  را هر يك، يك مرتبه مي )قل اعوذ برب الناس(: و ناس )قل اعوذ برب الفلق(: ، فلق) قل هو اهللا احد(: توحيد 
  .شود به ذكر است بعد از نماز مغرب و صبح هر يك از اين سه سوره سه مرتبه خوانده مي
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قضا كرده در سفر به ياد آورد يا بالعكس در ) محل اقامت(جماعت اقتدا كند يا نمازي را كه در حضر 
توانـد نمازهـاي    الزم به ذكر است مسافر مي. هر صورت بايد نماز را بطور كامل بخواند و قصر نكند

  .آنها افضل و بهتر است) دو ركعت خواندن(مل نيز بخواند ولي قصركردن چهار ركعتي را كا
نماز جمعه از فضيلت بيشتري نسبت به نماز ظهر برخوردار است و خـود نمـازي    : نماز جمعه
  .قصر نماز ظهر باشد) كه دو ركعت است(يعني اينگونه نيست كه نماز جمعه . باشد مستقل مي

بايسـتي همـان دو ركعـت    (ز جمعه چهار ركعت جـايز نيسـت و   بديهيست به هيچ وجه خواندن نما
گردد و حتي اگر شرايط جمع در ديگر  همچنين نماز جمعه با نيت نماز ظهر منعقد نمي) خوانده شود

  .نمازها براي نماز جمعه محقق گردد باز هم جمع كردن نماز جمعه با عصر مطلقاً جايز نخواهد بود
  . كند وقت اداي آن از نماز عشاء آغاز و تا طلوع صبح ادامه پيدا مي نماز وتر سنت است و : نماز وتر

بهتر آنست كه دو ركعت دو ركعـت  . باشد ركعت مي) 11(حداقل نماز وتر يك ركعت و حداكثر آن 
خوانده شود، ولي خواندن آن بصورت چهار ركعتي، شش ركعتي يا هشت ركعتي بـا هـم نيـز جـايز     

افزايد تا تعداد ركعتها وتر يا فرد گـردد؛   مي) كه زوج بود(دار مذكور در پايان يك ركعت به مق. است
حداقل مقبول در انجـام وتـر سـه ركعـت بـا دو      . خواند ركعت را با هم مي 9يا  7، 5، 3يا بطور كلي 

  .باشد البته رواياتي دال بر خواندن دو ركعت در پايان با حالت نشسته نيز موجود مي. سالم است
و دفـن كـردن مـردة    ) تشـييع جنـازه  (سل دادن، كفن كردن، نماز خواندن، حمل غ : نماز جنازه

آيد با همان حـالتي   باشد اما كسي كه در ميدان جنگ به شهادت نائل مي مسلمان فرض كفايه مي
. و جايز است كه بر شـهيد نمـاز خوانـده شـود    . گردد كه جان باخته بدون غسل و كفن دفن مي

شـود و مـردة زن در پـنج     كفن كرده مي) تكه پارچه(در سه لفاف  مرد باشد) مرده(چنانچه ميت 
  . شود شلوار، چادر، پيراهن و دو لفاف كفن مي: جامه شامل

سنت است كه امام يا شخصي كه به تنهـايي قصـد نمـاز خوانـدن را     ) براي خواندن نماز جنازه(
حـدود  (باشد در وسـط  دارد در صورتي كه مرده مرد باشد در مقابل سينة او، در صورتي كه زن 

بايستد، سپس تكبير گفته دستها را باال ببرد و أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم و بسم ) ناحيه كمر او
در تكبيـر  . را بطور آهسته قرائت كنـد ) حمد(اهللا الرحمن الرحيم را بخواند و آنگاه سورة فاتحه 

). درود ابراهيمـي (درود بفرسـتد   ص اهللاو بر رسول ) رفع يدين كند(دوم باز دستها را باال برده 
كند و اين بار براي ميت دعا كند و در پايان تكبير چهارم را گفته  در تكبير سوم نيز رفع يدين مي

  .رفع يدين كند و اندكي درنگ كند و سپس يك بار به سمت راست سالم گويد
، بوسيدن و راه رفـتن بـر   ، گچكاري كردن، بخوردادن، نوشتن)شبر(باال آوردن سطح قبر بيش از يك وجب 

، طواف كردن بر قبر، ساختن مسجد بـر روي  )چراغاني كردن(روي قبر حرام است و همچنين روشن كردن 
  .آيد، و واجب است كه آن بناها را خراب كرد قبر و يا بناي قبر در مسجد از جمله محرمات به حساب مي

 :ته شود، از جمله اين است كه بگويدبايد گف) تسليت گفتن(الفاظي كه در هنگام تعزيه دادن  �
"�-�;#�KP
-"�-�;#�KP
-"�-�;#�KP
-"�-�;#�KP
-jjjj����@#k
��/O-3@#k
��/O-3@#k
��/O-3@#k
��/O-3HHHH�����<)A�"el3�<)A�"el3�<)A�"el3�<)A�"el3HHHH )      خداوند پاداش تـو را افـزون كنـد و عزايـت را نيكـو


�K<P#;�-�>"��: براي تسليت گفتن به كافر بگويد. بيامرزدات را  بگرداند و مرده-��"<�-�;#�K<P
-��"<�-�;#�K<P
-��"<�-�;#�K<P
-jjjj������<@#k
��</O-3��<@#k
��</O-3��<@#k
��</O-3��<@#k
��</O-3HHHH .
  ).اندخداوند پاداش تو را افزون كند و عزايت را نيكو گرد(
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سـت كـه   واجـب ا سرايي خواهند كرد بر او  داند كه اگر بميرد اهل او بر او نوحه چنانچه كسي مي �

  .در غير اينصورت عذاب خواهد شد. در زمان حيات خود آنها را وصيت كند كه اين كار را نكنند
ي ا جلسـه تعزيـه جلسـه   . باشد نشستن در جلسه تعزيه مكروه مي: فرمايد مي :امام شافعي  �

تسـليت  ) آنـان مصيبت آنها را بـه  (آيند تا آنانكه قصد دارند  است كه اهل ميت در آن گردهم مي
هاي خود متفـرق شـوند و    شايسته است اهل ميت براي برآوردن خواسته. ندگويند، نزد آنان بياي

  .نيستجايز چه مرد  اجتماع آنها چه زن و
اي اهل ميت و يا مهياكردن غذا بـراي  مهياكردن غذا براي اهل ميت سنت ولي خوردن از غذ �

  .باشد آيند مكروه مي كساني كه در جلسه تعزيه گردهم مي
و . زيارت قبر مسلمان مشروط به اينكه سفري را تنها بدين امر اختصاص ندهد سنت اسـت  �

چنانچه كافري قصد زيارت قبر مسلماني را داشته باشد نيز از . باشد زيارت قبر كافر نيز مباح مي
  .آيد ممانعت به عمل نمي او
���R#m�KV: شود سنت است كه اين دعـا را بخوانـد   براي كسي كه به قبرستان وارد مي �<�
�TU</�#

����3-�<� I��+<<���nT <<`=�#��<<��R�1�<<�#�!<<2-������K<<V��;#�b�<<_�$%��<<,%3�<� I��+<<A����<<\���I����E)<</A#�;#�KO"<<1��$ <<EO:
:�K6��#��W��'�#�KV�3�����;#���/,���1"o�)/A#3Kp3�����"el#3��K2�'���\��)e4�:3��K2"�-����"q�.  

. ترديد مـا نيـز بـه شـما ملحـق خـواهيم شـد        به مشيت الهي بي) اهل قبرستان(اي گروه مؤمنان 
از خداوند براي شما و خويشتن عافيـت مسـألت   . خداوند پيشينيان و آيندگان ما را رحمت كند

و مـا و   ما را به فتنه نيانداز،روم مگردان و بعد از آنان بار خدايا ما را از پاداش آنها مح. داريم مي
  .آنان را مورد آمرزش خويش قرار بده

نوشتن آيات قرآن بر روي كفن به دليل خوف از اينكه ممكن است آلوده و ملـوث گـردد و    �
  .احترامي به قرآن، حرام است و روايتي دال بر جواز اين كار نيز وجود ندارد همچنين به دليل بي

#��&�e�l#��K<�6>"������: خواند هرگاه قصد دعا خواندن بر ميت را داشت اين دعا را مي ص رسول اهللا �
����	O�R#	3�����������	
��r�
#	3������	
	3�������k�,��T�"�X�-	3������	o�������s�	3	3���m	"	(��#	3��t���c�#	3��b�	������������/�l#	3����	1��L	u��#��������vE	,	3

�X�w	,���#������	J	���x#�	y� �c�#�	[�&E	,��	�����z#"<�	o�#{R#	m���<�������-	3���?�R#	m���<�����zU<�2�-	3��z#"<�	o�����<���2�-���<�����z�<��3	|	3��z#"<�	o�����<��
�����3	|���W��	}��#������o�m�-	3����"�(�E��#��y#	~	
�������?�~�
�-	33�R����#��y#	~	
��������K�/���   
. وي را بيامرز و مورد رحمتت قـرار بـده و او را عافيـت عطـا كـن و از وي درگـذر      ! خدايابار 

وي را نزد خودت گرامي دار و قبر وي را فراخ گردان و او را با آب و برف و تگرگ ) خداوندا(
همچنانكه اين لباس سـفيد را از آلـودگي پـاك نمـودي وي را از     ) خواهم از تو مي. (شستشو ده

) اي خـانواده (و اهلـي  ) در دنيـا (اي بهتر از خانة وي  خانه) و در آخرت(كن  پاكخطا و لغزش 
بـه وي ارزانـي دار و در بهشـت    ) در دنيـا (و همسري بهتر از همسرش ) در دنيا(بهتر از اهل او 

  .پناه بدهخويش او را داخل كن و از عذاب قبر و عذاب جهنم او را 
وقت نماز عيد مانند نماز ضحي اسـت و  . فايه استفرض ك) دو عيد(نماز عيدين  : نماز عيدين

شود  چنانچه بعد از زوال معلوم گرديد كه آن روز عيد است فرداي همان روز قضاي نماز ادا مي
و قبـل از   اإلحـرام  ةتكبيـر براي خواندن آن در ركعـت اول بعـد از   . و نماز عيد دو ركعت است

و در ركعـت دوم قبـل از   . شـود  تكبير گفته مـي  مرتبه) 6(خواندن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
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را �����fedcb آنگـاه . گويد مرتبه رفع يدين كرده هر بار تكبير مي) 5(خواندن حمد
ـپس سـوره   خوانـد  ميرا ) حمد(جهراً سوره فاتحه پس س�.خواند مي در ركعـت اول، و سـوره   ) أعلـي (، س

تي كه سـالم داد چـون خطبـه جمعـه دو     خواند، پس از پايان نماز وق ميرا عت دوم كدر ر) الغاشيه(
همچنين اگر . الزم به ذكر است در خطبة عيدين بايد تكبير زياد گفته شود. شود خوانده مي خطبه 

كسي نماز عيد را چون نماز نافله خواند نمازش درست است زيرا تكبيـر زوائـد و اذكـار در آن    
  .سنت است

آن از هنگام كسوف خورشيد يا خسـوف  نماز كسوف سنت است و زمان  : )آيات(نماز کسوف 
وقتي سـبب آن زايـل شـد ديگـر     . كند ماه آغاز و تا از بين رفتن خسوف يا كسوف ادامه پيدا مي

  .الزم نيست قضاي نماز آن آورده شود
) حمـد (چگونگي خواندن نماز آيات؛ اين نماز دو ركعت است و در ركعت اول آن سورة فاتحه 

شود و آنگـاه ركـوعي طـوالني را انجـام داده از      بلند خوانده مي) به اختيار(و يك سورة طوالني 
خوانيم، ولي ديگر مثل بقيـه   شويم و سمع اهللا لمن حمده و ربنا و لك الحمد را مي ركوع بلند مي

كنيم بلكه مجدداً سورة حمد و يك سورة طوالني را خوانده و دوبـاره ركـوع    نمازها سجده نمي
رويـم و دو   بعد از ركوع بلند شده آنگاه به سجده مي. كنيم طوالني مي كنيم و اين ركوع را نيز مي

ركعت دوم را نيز چـون ركعـت اول انجـام داده سـپس تشـهد را      . دهيم سجدة طوالني انجام مي
بعد از ركوع اول به نمـاز ملحـق شـود     مأمومالزم به ذكر است اگر . دهيم خوانيم و سالم مي مي

  ).و بايد بعد از امام نمازش را تكميل كند(ركعت اول را در نيافته است 
. شود و باران نبارد سنت است كه نماز استسقاء برگزار شـود  سالىچنانچه خشك : نماز استسقاء

زمان اين نماز و احكام و چگونگي اداي آن مانند نماز عيد است جز اينكه امام در اين نماز قبـل  
سنت است در آخر اين نماز نمازگزار لباسش را زير . كند را ايراد مي  از اقامه نماز فقط يك خطبه

  .گرداند و اوضاع را متحول كند) عوض(و رو كند به معني اينكه خداوند احوال را بدل 
تأكيد فراوان  ص هللادر مورد برابر كردن و منسجم كردن صفها رسول ا � :ها  ها و تبصره نكته
�	����K�V�2 <���3�/�)	 � �e����$7�����K�V ص رسول اهللا. كرد مي�	����&��#����e���	u�بايد كه صـفهاي خـود را    ���-����3�

  .اندازد برابر و منسجم بگيريد وگرنه خداوند ميان شما اختالف مي) در نماز جماعت(
ها و زانوهـا و قـوزك    ديدم كه شانه افراد را مي) پس از حديث مذكور: (گويد نعمان بن بشير مي

  .چسباندند مي پاهاي خود را به همديگر
اً آنـرا تـرك   دنماز جماعت بر مردان حتي در سفر در صورت امكان واجب است و كسـي كـه عمـ    �
نماز جماعت شعار مسـلمين  . گيرد دهد مورد تنبيه و تعزير قرار مي به خرج مي ىكند يا در آن سست مي

$�����>"	������3	,���~<&�#	���e: فرمايـد  مي صرسول اهللا . و ترك آن شعار نفاق و منافقين است�>]��-��	�	2���<�E����?��<	���Q<�/
���	$�M	+������U�D����	"�����K���	.�L�0����a.�L�����zU<��	R�	"<�����K<����	6�����������K�6	4 <�����K�6�<��	
�	�s"	O��<���n��<	��R�]<���%�	r���<	o�-��K<���	��<���#��T�+<	����

���<�
��<e)�آوري  هيـزم جمـع  ) اي عـده (خواست دستور دهـم تـا    قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست دلم مي �
كنند و آنگاه دستور دهم اذان گفته شود و شخصي را به عنوان امام جماعت انتخاب كنم تا بـراي مـردم امامـت    

  .هاي آنها را به آتش بكشم اند بروم و خانه و آنوقت نزد آناني كه در جماعت شركت نكرده كند
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  : اند كه عبارتند از گيرد چهار صنف آنها تعلق مي مواردي كه زكات به : اصناف زکات

اثمـان   )2). دهد اختصاصاً به آنها آذوقه نمي آنها و صاحب(چرند  چهارپاياني كه در بيابان مي )1
  .رويد هر آنچه از زمين مي )4. كاالهاي تجاري )3). غيره نقدينه ومانند طال و نقره و (

  :آنها عبارتند از. گردد ذيرد زكات واجب نميتا پنج شرط تحقق نپ : شرايط وجوب زکات
. گيرد به حـد نصـاب   رسيدن مال زكات يا آنچه بدان زكات تعلق مي )3. آزادبودن )2. اسالم )1
  . گذشتن يك سال كامل بر مال زكات )5). يعني كامالً صاحب آن مال گردد(تماميت ملك  )4

ين قاعده مستثني است و گذشتن سال بر هر آنچه از زمين برويد از ا) صنف چهارم زكات(البته 
  .باشد آن شرط نمي

  :شوند تقسيم مي فندگوس )3. گاو )2. شتر )1: چهارپايان به سه گروه شامل : زکات چهارپايان
اينكه يك سال كامل يا بيشـتر   )1 :شرايط وجوب زكات در اين سه گروه از حيوانات عبارتند از.

... وري شامل شير دادن و يا بهره) زاد و ولد(به منظور ازدياد اينكه اين حيوانات  )2. بر آن بگذرد
امـا چنانچـه ايـن حيوانـات بـه منظـور       . نگهداري شوند، نه اينكه براي كار از آنها استفاده شود

  .گردد تجارت نگهداري شوند به عنوان كاالي تجاري زكات آنها پرداخت مي
  زکات شتر

  120 - 91  90-  76  75 - 61  60- 46  45 - 36  35 - 25  24 - 20  19 - 15  14 - 10  9- 5  4 -  1   تعداد
مقدار 
 زكات

  زكات 
   ندارد

يك 
  گوسفند

دو 
  گوسفند

چهار   سه گوسفند
  گوسفند

يك بنت 
   مخاض

يك بنت 
   لبون

يك 
   حقه

يك 
   جدعه

دو بنت 
   لبون

   دو حقه

شود يك بنت لبـون   مي شتري كه افزوده 40شتر يك حقه و از هر  50بيشتر شود از هر  120اگر تعداد شترها از 
  .شود به عنوان زكات داده مي

بنت لبون؛ شتري را گويند كـه دو سـال   . بنت مخاض؛ شتري را گويند كه يك سال تمام عمر داشته باشد:  تذكر
شتري اسـت كـه چهـار    : جدعه. شتري را كه سه سال تمام داشته باشد حقه گويند: حقه. تمام بر آن گذشته باشد

  .شدسال تمام داشته با
  زکات گوسفند                  زکات گاو

  399- 201  200- 121  120- 40  39- 1  تعداد   59 - 40  39- 30  29- 1  تعداد
مقدار 
  زكات

زكات 
  ندارد

يك تبيع يا 
  يك تبيعه

يك مسنّ 
  يا يك مسنّه

  مقدار 
  سه گوسفند  دو گوسفند  يك گوسفند  زكات ندارد  زكات

يا بيشتر از آن برسد  60چنانچه تعداد گاوها به 
گـاو يـك    40گاو يك تبيع و از هـر   30از هر 

  .شود مسنه به عنوان زكات داده مي
   :تذكر

است كه يـك  ) اي نر يا ماده(گاو  ؛تبيع يا تبيعه
  . سال تمام عمر داشته باشد

است كـه دو  ) اي نر يا ماده(گاو  مسنّ يا مسنّه؛
  .سال تمام بر آن گذشته باشد

  

گوسفند  100يشتر رسيد از هر يا ب 400هر گاه تعداد گوسفندان به  
  . شود شود يك گوسفند به عنوان زكات داده مي كه افزوده مي

ز، و  براي زكات گوسفند، جايز نيست كه گوسفند  گوسـفندي كـه   بـ
 ،يا گوسفندي كـه كـور   ،شود براي توالد و تناسل از آن بهره گرفته مي

كـه  و يـا گوسـفندي    ،يا در حال شير دادن بچه خود اسـت  ،يا حامله
همچنـين  . به عنوان زكات گرفتـه شـود   ،گشته است) دندان بي(پير و 

  .نبايد بهترين و نفيسترين گوسفند به عنوان زكات گرفته شود
  ؛ گوسفند ماده كه شش ماه داشته باشد، جذعه :تذكر
  .كه يكسال تمام كرده باشد: ثني

رويد  ها كه از زمين مي ميوه هر آنچه از گياهان، شامل حبوبات و : رويد زکات آنچه از زمين مي
اينكه از نـوعي   )1 اما شرايط وجوب زكات در اين صنف عبارتند از؛. گيرد بدان زكات تعلق مي

در ميان حبوبـات،  . محسوب شود و قابل ذخيره كردن باشد) كيل شدني(باشد كه جزو مكيالت 

 زكات
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رسيدن آن به حد نصاب كه  )2 .باشد از اين قبيل مي... ها انگور و خرما و از ميوه... گندم و جو و
اينكه گياه مورد نظر در هنگـام وجـوب    )3 .اند كيلوگرم يا بيشتر تعيين كرده) 653(نصاب آن را 

  .زكات كامالً در تملك شخص باشد
و حبوبـات نيـز سـخت و    ) قرمز يا زرد گردد(ها برسد  از هنگامي كه ميوه : وقت وجوب زکات

  .گردد ب ميزكات واج) و به ثمر رسد(خشك گردد 
 هزينـه  رويـد بـدون تكّلـف    از زمـين مـي  ) ها و حبوبات كه شامل ميوه(اگر آنچه  : وجوب عشر

)(آبياري گردد مثل اينكه توسط باران يا رودخانه آبياري شود واجب است كه عشر آن 
10
1

بـه  (را  
  . پرداخت كنند...) فقرا و مساكين و

شود مثل اينكه كشاورز  با مشقت و دشواري آبياري مي يا مزارعمحصوالت چنانچه  : نصف عشر
آن بـه   )%5(در اين صورت تنها نصف عشـر يعنـي  ... توسط آب چاه محصوالتش را آب دهد و

اي باشد كه در مقداري از ايام  اما اگر محصول كشاورزي به گونه. شود عنوان زكات پرداخت مي
در مقداري ديگر از سال با تكلّف و مشقت آبياري سال به راحتي و بدون مشقت آبياري شود و 

دهيم، يعني اگر مقدار ايامي كه با مشقت آبيـاري شـده بيشـتر از     گردد اغلبيت را مدنظر قرار مي
گيريم و در غير اينصورت ايامي را كه به  را در نظر مي) با مشقت(ديگر ايام بود همان ايام غالب 

  .پردازيم و حد تعيين شده در هر يك را اختصاصاً مي گيريم راحتي آبياري نموده در نظر مي
طال؛ حـد نصـاب طـال بـراي زكـات       )1 اثمان بر دو نوع است؛ : ...)طال و نقره و(زکات اثمان 

) 595(نقره؛ حد نصـاب نقـره    )2 .گيرد گرم است و به كمتر از اين مقدار زكات تعلق نمي) 85(
  .گيرد نميگرم است و به كمتر از اين مقدار زكات تعلق 

به پول و اسكناس تا زماني كه در وقت وجوب زكات قيمت آن معادل حـد نصـاب طـال و     �
  .گيرد نقره نگردد زكات تعلق نمي

  .باشد مي%) 2.5(ربع عشر ...) طال و نقره و(مقدار زكات در اثمان  �
ه به جواهرآالتي كه مباح بوده و در اصل براي استعمال و اسـتفاده شخصـي خريـداري شـد     �

انداز گردد بـه   اجاره داده شود يا ذخيره و پس گيرد اما چنانچه اين جواهر آالت زكات تعلق نمي
  .گيرد آن زكات تعلق مي

  .پوشيدن و بكار بردن طال و نقره براي زنان به مقدار معمول و عرف زمان مباح است �
دسـتگيرة ظـرف را از نقـره     اي كه مثالً براي زينت، به گونه(اي نقره بر روي ظروف  قراردادن تكه �

براي مردان بطور محدود مثـل پوشـيدن انگشـتر يـا عينـك      ) نقره(مباح است و پوشيدن آن ) بپوشاند
هر چند بـراي  (اي كوچك از طال بر روي ظروف  اما قراردادن حتي تكه. باشد نيز مباح مي... اي و نقره

كه طالي مورد استفاده خـود تـابع چيـز    استفاده از طال براي مردان مشروط به اين. حرام است) تزيين
طاليي براي پيراهن و يا حلقه طاليي دور دندان كه بـراي محكـم نگـه     )تكمة(دكمه ديگر باشد مثل 

  .و البته در اين نيز بايد تشبه به زنان صورت نگيرد ،گيرد جايز است داشتن آن مورد استفاده قرار مي
شود و پرداخت زكات  زياد و كم مي) طول سال ثابت نيست و در(اگر كسي مال و دارايي او ��
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نمايد، بر اوست كه روزي را خود در سال تعيـين كنـد و در    كل مبلغ در سال براي او دشوار مي

  آن را به عنوان زكات پرداخت كند، هر چند%) 2.5(همان روز مقدار دارايي خود را بسنجد و 
  .اشدبر مقداري از دارايي او هنوز يك سال تمام نگذشته ب

و ماهانـه مبلغـي را   (اي را بـه اجـاره داده    گيرد يا زمين يا خانه چنانچه شخصي مستمري مي��
اگر از اين درآمد خود چيزي ذخيره نكرده باشد هر چند ميزان اين درآمد زياد باشد باز ) گيرد مي

ن يـك  اما اگر از اين درآمد چيزي ذخيره كرده باشـد بـا گذشـت   . گيرد به آن تعلق نميزكات هم 
چنانچه تعيين زكات بر او دشوار بود، مثل مورد قبـل يـك   . گيرد سال بر آن بدان زكات تعلق مي

  ).كند و در آن روز زكات مالش را محاسبه مي(كند  روز را خود تعيين مي
اگر كسي از شخصي ثروتمند و غني طلبكار باشد يا صاحب مالي باشد كـه تملـك    : زکات دين

باشد در هر دو صورت زماني كه به مـالش دسـت يافـت و آن را قـبض      آن نيز براي وي مقدور
. زياد باشد پرداخت كنـد  كه را هر چند ت آنچه از سالها بر آن مال گذشتهكرد بر اوست كه زكا

اما چنانچه از كسي طلبكار باشد كه مفلس و فقير باشد در اين صـورت زكـات بـر وي واجـب     
  .دور نيستنيست، زيرا تصرف اين دين براي وي مق

  :چهار شرط الزم براي وجوب زكات در كاالهاي تجاري عبارتند از : زکات کاالهاي تجاري
رسيدن قيمت كاالي تجاري بـه حـد نصـاب    ) 3. قصد تجارت داشتن با كاال) 2. تملك كاال )1

حد نصاب كاالي تجاري رسيدن قيمت آن بـه مقـدار حـداقل نصـاب طـال و نقـره       [تعيين شده 
با تحقّق يافتن شـروط مـذكور پرداخـت    . گذشتن يك سال كامل بر كاالي تجاري )4]. باشد مي

  .گردد زكات واجب مي

چنانچه مالك كاالي تجاري صاحب طال، نقره يا پول نقد باشد آن را به قيمت كاالي تجاري ��
  .كند تا نصاب تعيين شده تكميل گردد ضميمه مي

ه از كاالي تجـاري شـامل لبـاس، خانـه و     اگر صاحب كاالي تجاري قصد استعمال و استفاد �
امـا اگـر   . گيـرد  را كرد ديگر به كااليي كه مورد استفاده قرار گرفته زكات تعلـق نمـي  ... ماشين و

صاحب اين كاالها پس از استفاده، مجدداً قصد تجارت با آن را نمود با گذشتن يك سال بـر آن  
زماني كه نيت مجدد براي تجـارت نمـوده   شمارش ايام سال از . (گيرد كاال زكات به آن تعلق مي

  .در ضمن در پرداخت زكات يك سال هجرى معتمد است .)1( )گيرد صورت مي
اش را دارا  هر مسلماني كه در شب يا روز عيد زياده بر ُقـوت خـويش و خـانواده    : زکات فطر

  .گردد باشد زكات فطر بر وي واجب مي
از طعام معمـول ديـاري اسـت    ) 2.25( £كيلو ومقدار زكات فطر پرداخت دو : مقدار زكات فطر

  ).كه شخص زكات دهنده ساكن است(

                              
گـرم   85(كاالي تجاري آن است كه قيمت آن در زمان زكات دادن معادل حداقل نصاب طال  حد نصاب: نصاب كاال  )1(

  .گردد) گرم 595يا حداقل نصاب نقره 
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دار پرداخت مخارج او  زكات فطر شخصي كه در شب عيد عهده ىفردهر مستحب است كه  �
ب است كه زكات فطر در روز عيـد و قبـل از اقامـة    همچنين مستح. است را نيز بپردازدگرديده 

  .نماز عيد پرداخت گردد
زكات فطر به بعد از اقامة نماز عيد جايز نيست ولي چنانچه شـخص يـك يـا دو روز    تأخير  �

همچنين جايز است كـه فطريـه چنـد    . قبل از روز عيد زكات فطرش را پرداخت كرد جايز است
  .بدهد) مستحق(نفر را به يك نفر، يا فطريه يك نفر را به چند نفر 

پرداخت گردد و ) و بدون تأخير(ري واجب است كه زكات فو : چگونگي پرداخت زکات فطر
كودك و شخص ديوانه است كه خود زكات فطر اين دو را بدهد بر ولي.  

ضروريسـت  . ول پرداخت زكات فطر بدان اظهار كند و به تفكيك آن بپردازدؤسنت است كه مس
هرگاه مكلف قصد پرداخت اين نوع زكات را دارد نيـت كنـد و جـايز نيسـت كـه شـخص در       

اگر چنين كرد اگر تمـام مـالش را هـم بدهـد بـاز فطريـة وي ادا       . نيت صدقه بكندپرداخت آن 
بهتر آن است كه زكات كل مالش را به همان فقراي ديارش بپردازد، اما اگر بـه خـاطر   . گردد نمي

  .مصلحتي اين زكات را به فقراي ديگر ديار داد جايز است
كه به حد نصـاب برسـد جـايز اسـت     پرداخت زكات زودتر از فرا رسيدن موعد آن در صورتي 

زكات دو سال را با هم در حاليكه كه هنوز فقط يـك سـال سـپري شـده و سـال      پرداخت مثالً [
  ].ديگر را پيش رو داريم جايز است

كسـاني   )3. مساكين )2. فقرا )1 :اند كه عبارتند از هشت گروه مستحق زكات : مستحقان زکات
انـد و   كساني كه تـازه اسـالم آورده  (مؤلفه قلوبهم  )4. ندكن آوري زكات فعاليت مي كه براي جمع

مجاهدي كه در راه خدا  )7. بدهكاران )6. غالم و برده )5). اند هنوز در اسالم خود راسخ نگشته
  .مسافر )8. كند جهاد مي

گردد جز مورد سوم كـه بـه ميـزان     زكات به مقدار نياز هر يك از موارد فوق به آنها پرداخت مي
  .باشد) از زكات(نياز  شود هر چند غني و بي براي وي تعيين شده به او پرداخت مي مزدي كه

اند جايز  اند و بر آن ديار مسلط گشته پرداخت زكات به باغيان و كساني كه به ديار او يورش برده
همچنين اگر حاكم ظالمانه يا عادالنه و به اختيار يـا اجبـار زكـات را از وي اخـذ نمايـد      . است

  ).باشد و نيازي به پرداخت مجدد آن نمي(شود  زكات مال او محسوب مي همان،
هاشم و كسي كه تحـت تكفـل صـاحب مـال      ، بني)غني(پرداخت زكات به كافر، غالم، ثروتمند 

  .است و نفقة او به عهدة وي است جايز نيست
به غيـر مسـتحق آن پرداخـت كـرد و سـپس فهميـد كـه         بدون تحقيقاگر كسي زكات مالش را 

امـا اگـر   ). و بايد تجديدنظر كنـد (شخص مورد نظر مستحق زكات نبوده زكاتش ادا نشده است 
شد ولي بعداً معلوم شد شـخص   زكات مالش را به شخصي داد كه به گمان او فقير محسوب مي

  ).و نياز به پرداخت مجدد نيست(مورد نظر فقير نبوده است زكاتش ادا شده 
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. سلمان عاقل و بالغي كه توانايي روزه گرفتن دارد واجـب اسـت  گرفتن روزة ماه رمضان بر هر م

از ايـن قاعـده مسـتثني    (بيننـد   مـي ) پس از زايمـان (البته زناني كه حايض هستند يا خون نفاس 
نيـز بايـد بـه    ) انـد  كه هنوز بالغ نشده(الزم به ذكر است كودكان . نبايد روزه بگيرند) باشند و مي

  .تا به آن عادت كنندروزه گرفتن دستور داده شوند 
هرگـاه   )1 :گـردد كـه عبارتنـد از    داخل شدن ماه رمضان به دو طريـق ثابـت مـي    : ماه رمضان

   شـود  مسلماني عادل چه زن باشد و چه مرد بر ديدن اين ماه گواهي دهد ماه رمضـان ثابـت مـي   
و اين امـر  (د اگر سي روز ماه شعبان كامل گرد )2). گردد كه روزه بگيرند و بر مردم واجب مي(

 .گردد شروع ماه رمضان نيز ثابت مي) بر ما ثابت شود

 گردد كه از هنگام طلوع صبح صادق تا زماني كه واجب مي) با حلول ماه رمضان( : روزه گرفتن
  .نيت روزه كنيم صادقصبح طلوع در روزة ماه رمضان بايد قبل از . كند روزه بگيريم خورشيد غروب مي

جماع و همبسـتري كـردن؛ هـر كـس در      )1 :ت روزه عبارتند ازبطالم : کند يآنچه روزه را باطل م
زيـرا  . جماع كند بر اوست كه هم قضاي روزه را بياورد و هم كفّـاره بدهـد  ) هنگام روزه(ماه رمضان 

آزادكردن يك بـرده و اگـر اسـتطاعت    : كفّاره عبارتست از. كفاره روزه نيست، بلكه جريمه كار است
ت، دو ماه روزه گرفتن پي در پي، و اگر بر اين نيـز توانـايي نداشـت طعـام دادن بـه      اين كار را نداش

خـارج شـدن منـي بـه     ) 2. مسكين، و اگر بر اين نيز قادر نبود ديگر چيزي بر وي نخواهد بود) 60(
البته اگر كسي در خواب محتلم شد و به اين سبب از وي منـي  . سبب بوسيدن، لمس كردن يا استمنا

اگـر كسـي   . خوردن و نوشيدن بطور عمدي )3 .تطبيق داده نمي شودد اين حكم بر وي خارج گردي
  .اش صحيح است و باطل نشده است هنگام روزه از روي فراموشي چيزي خورد روزه

و ) آب در دهـان كـردن  (اگر غباري به گلـوي شخصـي راه يافـت، يـا در هنگـام مضمضـه        �
لق او رسيد، يا با فكر كـردن از وي منـي خـارج    مقداري آب به ح) آب در بيني كردن(استنشاق 

، و يا از وي خـون  )و در خواب از وي مني خارج شد(شد  محتلم، و يا اينكه )انزال شد(گرديد 
شـود، و الزم نيسـت آن را قضـا     اش باطل نمـي  به هر دليلي خارج گرديد، روزه) استفراغ(يا قي 

شـود هـم بايـد قضـا      جنـب جامعت و همبستري اگر كسي بر اثر م) چنانچه قبالً گفتيم(اما . كند
  .بياورد و هم كفاره روزه را ادا كند

اگر كسي به گمان اينكه اكنون شب است چيزي بخورد و بعد معلوم گردد كه آنزمان روز بوده 
است بر اوست كه قضاي آن روزه را بياورد، و اگر چنانچه شخصي هنگام شب و در حاليكـه  

شود، امـا اگـر در    اش باطل نمي ه يا خير چيزي بخورد روزهمشكوك است كه صبح طلوع كرد
روز و در حاليكه مشكوك است كه آفتاب غروب كرده يا خير چيزي بخـورد بـر اوسـت كـه     

  .قضاي آن روزه را بياورد
روزة مـاه  ) خوردن(افطاركردن  : )کنند کساني که روزة خود را باطل مي(احکام افطارکنندگان 

بيند، و همچنين كسي  اما بر زن حايض و زني كه خون نفاس مي. باشد يرمضان بدون عذر حرام م
  . اش را در اين زمان افطار كند كه بخواهد شخصي را از هالكت نجات دهد، واجب است كه روزه

  روزهروزه
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اش افزون گردد و همچنـين مسـافري كـه     ترسد با روزه گرفتن بيماري سنت است كه مريضي كه مي
  .شود روزة خود را افطار كنند ه در آن مسافت، نماز قصر خوانده ميقصد پيمودن مسافتي را دارد ك

كند يا زن حامله  روزه براي شخص مقيمي كه در اثناي روز قصد سفر مي) افطار كردن(خوردن  �
ترسند با روزه گرفتن به خود آنها يا فرزندشان ضرري برسد مباح است و بـر   و زن شيردهي كه مي

  .اند بياورند و كفاره بر آنها الزم نيست اي را كه افطار كرده روزههمه آنهاست كه تنها قضاي 
اي باشد كه  اگر كسي به علت كهولت يا مريضي قادر به روزه گرفتن نباشد و حال او به گونه �

براي او نباشد بر اوست كه در قبال هر روز از ماه رمضان يك  و سالمتى احتمال بازيافتن صحت
  .گر قضاي روزه بر وي واجب نخواهد بودمسكين را طعام دهد و دي

اگر كسي قضاي روزة ماه رمضان را به حدي به تأخير اندازد كه ماه رمضان ديگر حلول كند  �
بوده بر اوست كه تنها همان قضاي روزه را بياورد، ولي اگـر  ) شرعي(اگر تأخير او به دليل عذر 

بر قضا آوردن روزه در قبال هر روز يـك  اين كار را بدون عذر انجام داده بر وي است كه عالوه 
  .مسكين را طعام دهد

) در همين خـالل (اگر كسي قضاي روزة ماه رمضان را به دليل عذر شرعي به تأخير اندازد و  �
قبل از اينكه قضاي آن را بياورد بميرد چيزي بر ذمة وي نخواهد بود، اما چنانچـه شخصـي ايـن    

ر قبال هـر روز پـس از وي بـه يـك مسـكين طعـام داده       كار را بدون عذر شرعي انجام دهد، د
  .)دهند اين كار را بازماندگان وي انجام مي(شود  مي
از ميت هر آنچه را نذر كرده بـرآورده كننـد و    تبعيتبه ) مرده(سنت است كه نزديكان ميت  �

الزم گشـته  اي  اي نذر كرده به جاي او آن را به انجام رسانند و اگر بر ميت قضاي روزه اگر روزه
  .و وي آن را انجام نداده است به جاي وي آن را ادا نمايند

اش را افطار كرد و در خالل همان روز عذر شـرعي   روزه) شرعي(اگر كسي به خاطر عذري  �
برطرف گرديد يا اگر كافري در خالل روزة ماه رمضان اسالم آورد يا زن حايضي پاك گرديد يـا  

اي عاقـل   ي مقيم گشت يا كودكي بـالغ گرديـد يـا ديوانـه    مريضي شخصي برطرف شد يا مسافر
همچنـين   ،گرديد در تمامي موارد فوق بر همگان الزم است تـا قضـاي روزه آن روز را بياورنـد   

  .روزه باشندد ادامة همان روز را باي
براي شخصي كه بر وي جايز شده تا روزة ماه رمضان را افطار كند جايز نيست كه روزه غير  �

  .در اين ايام به جا آورد) را... مثل روزة قضايي، نذري و(ان ماه رمض
. آن است كه همواره يك روز در ميان روزه گرفتـه شـود   )سنت( بهترين روزة نفلي : روزة نفل

روزه گرفتن در روزهاي دوشنبه و پنجشـنبه از هـر هفتـه و     )سنت(پس از آن بهترين روزه نفلي
از هـر  ) 15و  14، 13(بهترين اين روزها نيز ايام ِبـيض   سپس روزه گرفتن سه روز از هر ماه كه

سنت است كه بيشتر ايام ماه محرم و شعبان و همچنين روز عاشـورا و  . باشد ماه قمري است مي
  .روز از ماه شوال روزه گرفته شود) 6(روز عرفه و 

  .اختصاص داده شود )سنت(مكروه است كه ماه رجب و روز جمعه به روزة نفلي �
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  : ها نکته
بيند قبل از طلوع صبح پاك گردد بر او جايز است كه غسـل   اگر زني كه خون حيض يا نفاس مي �

اش  را تا بعد از اذان صبح به تأخير اندازد و چنانچه قبل از غسل سحري بخورد تـا روزه بگيـرد روزه  
) عنـي نـوع ديگـر حـدث اكبـر ي    (همچنين اگر كسي از . صحيح است و اشكالي بر آن مترتب نيست

  .باشد اش نيز صحيح مي جنابت برخوردار بود و تا بعد از اذان صبح غسل نكرد جايز است و روزه
بر زن جايز است براي اينكه در عبادت مسلمين در ماه رمضان هماهنگ با آنها مشـاركت كنـد    �

  .ه نمايداندازد استفاد در صورتي كه زياني وي را تهديد نكند از داروهايي كه حيض را به تأخير مي
  .دار جايز است گيرد براي روزه خوردن و بلعيدن بلغم و خلطي كه در گلو قرار مي �
 له كنند و سحري را تـأخير نماينـد  افطار عج در همواره امتم تا زماني كه: فرمايد مي ص رسول اهللا �

 بر خير خواهند بود
)1(.  

افطار را تعجيل كنند دين همـواره  ) امتم(تا زماني كه مردم : فرمايد مي ص در جاي ديگر آن حضرت
و همـين باعـث   . ()2(اندازنـد  تأخير مـي به خواهد بود، زيرا يهود و نصارا افطار را ) و سرزنده(آشكار 

  ).گردد تفكيك آنها از مسلمين مي
در ايـن مـورد    ص در هنگام افطار كردن مسـتحب اسـت كـه دعـا شـود، زيـرا رسـول اهللا        �
دعاهـايي كـه در   از جمله . )3(شود كند رد نمي ه هنگام افطار دعا ميداري ك دعاي روزه: فرمايد مي

 :فرمـود  روايت شده اين است كه آن حضـرت هنگـام افطـار مـي     ص هنگام افطار از آن حضرت
تثبيـت  ) روزه(تشنگي برطرف شد و رگها مرطوب گرديد و اگـر خـدا بخواهـد اجـر و پـاداش      

  ...)يعني مورد قبول واقع شد و.()4(شد
افطار شـود و  ) تبديل شود خرماى خشكخرماي تر قبل از اينكه به (است كه با رطب سنت  �

افطار شود و اگر اين نيـز  ) خرماي تقريباً خشك(اگر موجود نبود سنت است كه با تعدادي تمر 
  .موجود نبود سنت است كه با آب افطار شود

گام روزه درست است يا خيـر اخـتالف   در هن... چون ميان فقها در مورد اينكه آيا استفاده از سرمه و �
وجود دارد بهتر است براي رهايي از اين اختالف از سرمه و چكاندن قطره در چشـم يـا گـوش پرهيـز     

ناچار بود براي معالجة خود از اين موارد استفاده كند حتـي  شخص اما اگر ضرورتي پيش آمد كه . شود
  .صحيح است و باطل نشده استبه حلق شخص برسد باز هم روزة او .. اگر طعم قطره و

  .باشد تنها مكروه نيست بلكه سنت مي دار نه مسواك كردن در هر زمان براي روزه �

                              
)1(   � 	%. �Y ��� �� �� �2	f 	� 	%&	= 
[ �c� �. �� �L 	a & 	� v 
8 	w�R A�, ���f �0� 	" 	? gd ���  
)2(  � �:� 	@ �L 	a & 	� � x� �4&	y ��# )�� �0� 	" 	# g 	V� �� )2 	� �# z 	%& 	/�:� 	� 	M. �!	�
� �V	1 	�
= �;
� ��& dM��M .Rfe  
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چيني، دروغ و مانند آن اجتنـاب كنـد و اگـر چنانچـه      دار واجب است كه از غيبت، سخن بر روزه �
دار كامـل و   در صـورتي روزة روزه . دارم مـن روزه : كسي به او فحش و ناسـزا گفـت، فقـط بگويـد    

 ص رسـول اهللا . محفوظ باقي خواهد ماند كه زبان و تمـامي اعضـاي خـود را از گنـاه حفـظ كنـد      
كسي كه در سخن و كردار از گناه اجتناب نكند خداونـد نيـازي بـه اجتنـاب او از غـذا و      : فرمايد مي

  ).يعني تنها نخوردن و ننوشيدن كافي نيست( )1( .نوشيدني ندارد
دار را كسي به طعام فرا خواند ميزبان را از روزة خود مطلع كند و  ه روزهسنت است كه هرگا �

  .برايش دعاي خير كند، و اگر روزه نداشت دعوتش را اجابت كند و از طعام او ميل نمايد
ترين شب سال است و زمان آن در ده شب آخر ماه رمضان محصور شـده و   شب قدر با فضيلت �

تأكيد قرار گرفته و گفته شده آن شب، شب قدر است شـب بيسـت    شبي كه بيش از ديگر شبها مورد
گيرد بهتر از عمل صالحي اسـت كـه    عمل صالحي كه در اين شب انجام مي. باشد و هفتم اين ماه مي

: هايي براي شب قدر تعيين گشته كه عبارتند از اينكه نشانه. گيرد انجام مي) غير اين شب(در هزار ماه 
كند و اشعة زيادي نـدارد و هـواي آن شـب     تقريباً مايل به سفيد طلوع ميخورشيد در صبح آن شب 

. جه بسا مسلماني اين شب را باز يابد ولي او خود به اين مسأله پي نبرد. باشد نيز مطبوع و معتدل مي
مطلوب آن است كه شخص مسلمان در تمامي ماه رمضان در عبادت بكوشد و بخصـوص ده شـب   

ادت اختصاص دهد و مسلمان بايد تالش كند تا سرحد امكان در هـيچ يـك   آخر ماه رمضان را به عب
خوانـد تـا    را ترك نكند و اگر نماز تراويح را با جماعت مـي ) و نماز شب(از شبهاي رمضان عبادت 

  .پايان نماز امام را همراهي كند تا همين براي او در زمرة نماز شب محسوب گردد
ده سنت است كه آن روزه را به پايان رساند ولي اتمـام آن بـر وي   نمو )سنت( اگر كسي نيت روزة نفلي �

  .اش را باطل نمود نيز بر او حرجي نيست و الزم نيست قضاي آن را بياورد واجب نيست و اگر عمداً روزه
اعتكاف عبارتست از اينكه مسلماني عاقل در مسجد به منظور عبادت بيتوته كند و  : اعتکاف �

شرايطي كه براي معتكف در نظر گرفته شده عبارتند از اينكه وي بايـد از   .به مسجد ملتزم گردد
) دستشويي رفـتن (پاك باشد و بجز مواقع ضرورت مثل قضاي حاجت ...) جنابت و(حدث اكبر 

اگر معتكفي بدون ضرورت از مسجد خارج گردد يا . از مسجد خارج نگردد... و غسل واجب و
  .گردد ياعتكافش باطل م شود با زنش همبتسر

اعتكاف در هر زمان سنت است و در ماه رمضان و بخصوص در ده روز آخر ماه رمضـان بـدان   
كمترين مدت تعيين شده براي اعتكاف يك سـاعت اسـت و مسـتحب    . تأكيد فراوان شده است

زن جز با رضايت همسرش حق اعتكـاف نـدارد و سـنت    . روز كمتر نباشد است كه از يك شبانه
شود وقت خود را در عبادت و اطاعت فرامين الهي سپري كنـد و   كف مياست كه هر كسي معت

  .داز زياد پرداختن به مباحات پرهيز نمايد و همين طور از كارهاي بيهوده و لغو نيز اجتناب نماي

                              
ِ َحاَجٌة فِي أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َمْن لَْم يَ «   )1( �bِ وِر َواْلَعَملَ بِِه َفَلْيَس Dأحمد »َدْع َقْولَ الز.  
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  . يك حج و يك عمره در عمر واجب است به جا آوردن��

. آزادبودن)4  ).رسيدن به سن بلوغ(وغ بل )3. عقل )2. اسالم )1 :شروط وجوب حج و عمره عبارتند از
. عقـل  )2. اسـالم  )1  .اي كه زاد و توشة سفر حج را دارا باشـد  داشتن استطاعت و توانايي به گونه )5
اي كه زاد و توشة سفر  داشتن استطاعت و توانايي به گونه)5. آزادبودن)4). رسيدن به سن بلوغ(بلوغ )3

. كسي او را همراهي كند ،يا همسرش از محارم بايدرفتن دارد كه قصد حج  يزن) 6. حج را دارا باشد
كسي در حج كردن  اگر. شود كار مي البته حج كردن زن بدون محرم صحيح است ولي زن با اين كار گنه

انگاري و كوتاهي كرد كه قبل از رفتن به سفر حج از دنيا رفت، به مقدار هزينـه يـك سـفر     آنقدر سهل
 ).تـا بـراي حـج و عمـره او مصـرف شـود      (شود  ه باقي مانده كنار گذاشته ميحج و عمره از مال او ك

  ).شود كند براى والدينش هم نوشته مى اجر كودكى كه حج مى(:توجه
اي حج كرد حج آنها درست است اما ايـن   حج كافر و ديوانه درست نيست، ولي اگر كودك يا برده

وقتى كودك به سن بلوغ رسـيد بايـد حـج    ، و قرار گيرد) حج فرض(تواند جاى حج االسالم  نمي
  .بضاعتي پول قرض كرد و با آن حج گزارد حجش درست است اگر فقير و بي. فرض را بجا آورد

اگر شخصي در حاليكه حج بر او فرض شده اما به اداي آن نپرداخته اسـت بـه نيابـت از كسـي     
انجام شده بـه كسـي   حج (شود و  ديگر به حج برود حجي كه گزارده براي خود او محسوب مي

  ).گيرد كه او را نايب قرار داده تعلق نمي
كسي كه قصد احرام بستن دارد سنت است كه غسل كند، و به نظافـت و خوشـبوكردن    : احرام

خود بپردازد، و از پوشيدن لباس دوخته شده پرهيز كند، و با دو تكه پارچة سفيد، يكي به عنوان 
سوار بر مركب هنگام  هن خود را بپوشاند و آنگاه احرام بستهشلوار و ديگري به عنوان ردا و پيرا

K6��#�H: بگويد حركت(�)1(���"�
�1�z�}O���1��"�
3�z�}O�  ،و ابتدا عمره، و بعد حج، و يا اول حج
ر است كـه ايـن   هتاگر ترس دارد كه چيزي مانع انجام حج او شود ب. و آنگاه عمره را به جا آورد

���w��O��/(�0g��Q��9	���O$: عبارت را بخواندO�)/(O)2(.  
ران و حج إِفراد را كه خواستشخص حاجي مختار است هر يك از مناسك سه گانه شامل حج تمتع، حج ق، 

انجام دهد ولي بهتر آن است كه قصد حج تمتع نمايد و آن عبارتست از اينكه در ماههاي حج براي عمره احرام 
افراد آن است . ردد و سپس براي اداي حج فرض در همان سال احرام بنددبندد و آنگاه از احرام عمره خارج گ

احرام بندد يا ابتدا براي اداي عمره  با همكه تنها براي حج احرام بندد، و قران آن است كه براي عمره و حج 
  .احرام بندد و قبل از شروع به طواف عمره حج را نيز در عمرة خود داخل گرداند

>��H:  را بخواند سنت است كه اين دعا دة حج دارد بر مركب خويش قرار گرفتهر گاه شخصي كه ارا(�
H(��K6��#��H(��H��H1"_�:�H(�����^#�$%�H�A#3�H��W�'��#3��H1"_�:�H�)3( .  

                              
گويد منظور اين اسـت كـه او بـا خـداي خـويش پيمـان        لبيك به معني اجابت و پاسخ است و وقتي حاجي لبيك مي  )1(

  .بندد تمام دستورات و فرامين الهي را انجام دهد مي
  .شود و هر جا مانعي براي وي پيش آيد همانجا تحليل وي خواهد بود با خواندن اين عبارت كاستيهاي كارش جبران مي  )2(
در بارگاه تو حاضرم، حاضرم و هيچ شريكي براي تو نيست، بـه  ) ها و اداي فرامين تو براي اجابت خواسته! (بار خدايا )3(

تنهـا تـو   ) و در تمـام كاينـات  (وبيها هسـتي و تمـام نعمتهـا از آن تـو هسـتند      درگاه تو حاضرم، شايسته تمام حمد و خ
  ..كني و براي تو هيچ شريك و همتايي وجود ندارد فرمانروائي مي

    هحج و عمر
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مستحب است كه مردان اين دعا را با صداي بلند بخوانند و همچنين مستحب است هـم مـرد و هـم زن    
  .تكرار كنند حاجي به كثرت اين دعا را

  :نُه چيز در هنگام احرام ممنوع است كه عبارتند از : آنچه در هنگام احرام ممنوع است
. پوشيدن لباس دوخته شده براي مردان )3. كوتاه كردن ناخن )2. مو از بدن برداشتنتراشيدن يا  )1

و همچنـين  . فاده كندتواند از شلوار است مي. البته اگر شخص محرِم ازاري نيافت تا خود را بپوشاند
. اي نيز بر او واجـب نخواهـد شـد    استفاده كند و فديهيا كفش  تواند از موزه مي ،نيافت دمپايىاگر 

شكاركردن  )6   . استفاده از عطر و خوشبويي بر روي بدن يا لباس )5. پوشيدن سر براي مردان)4
البته اين امر حرام است . حبستن عقد نكا )7. و كشتن حيواني كه وحشي و در عين حال مباح است

اين امـر فديـه دارد و   . لمس كردن اعضاي همسر غير از شرمگاه از روي شهوت )8. اي ندارد ولي فديه
مجامعـت   )9. باشـد  فدية آن يك گوسفند يا سه روز روزه گرفتن يا طعام دادن بـه شـش مسـكين مـي    

اسـد شـده و بـر وي واجـب     صورت گيرد حج شـخص ف  )1(اگر جماع كردن قبل از تحليل اول. كردن
را قربـاني  ) جمـل (در ضمن بايـد شـتري   . گردد آن را كامل كند، و در سال آينده قضاي آن را بياورد مي

امـا چنانچـه مجامعـت پـس از تحليـل اول صـورت       . كند و گوشت آن را ميان فقراي مكه تقسيم كنـد 
اگـر كسـي در عمـره    . ايـد شود كه شتري قربـاني نم  شود ولي بر او واجب مي گرفت حجش فاسد نمي

گردد و بر اوست كه گوسفندي را قرباني كنـد و در ضـمن قضـاي آن     اش فاسد مي مجامعت كند عمره
زن نيـز در  . گردد الزم به ذكر است حج و عمره با عملي غير از مجامعت باطل نمي. عمره را بعداً بياورد

توانـد لبـاس    آن اسـت كـه او مـي    احكام فوق چون مرد است و فقط وجه تفاوت او در احكام بـا مـرد  
 .دوخته شده بپوشد اما حق پوشيدن دستكش، نقاب و روبند را ندارد

اي است كه بر اثر تراشـيدن و كنـدن    و آن فديه :فديه اختياري) 1 :فديه بر دو نوع است : فديه
سر و يا ؛ يا كوتاه كردن ناخن، تراشيدن موي ...)مثل عطر و صابون و(مو يا استفاده از خوشبويي 

گردد كه در اين نوع فديه حاجي مختار است يا سه روز  پوشيدن لباس دوخته، بر ذمة حاجي مي
و بر اوست كه براي هر مسكين مقدار يك كيلـو  [مسكين را طعام دهد ) 6(روزه بگيرد، يا شش 

و جـزاي صـيد ايـن اسـت كـه در      . يا گوسفندي را ذبح كند] و نيم به عنوان طعام در نظر گيرد
  .رت وجود همانند آن صيد فديه دهد و در صورت نبود همانند آن قيمتش را بپردازدصو

در اين نـوع  . (باشد مي] شتر[ي جماع  و فديه] گوسفند[ي متمتع و قارن  هفدي :ي ترتيبي فديه) 2
در صـورت عـدم   ) داده شـود و ) متمتـع، قـارن يـا جمـاع    (ي هر كدام  فديه، بايد به ترتيب فديه

. يستي سه روز در ايام حج و هفت روز نيز پس از بازگشت از سفر حج را روزه بگيردتوانايي با
  .يا إطعام صرفاً براي استفادة فقيران حرم بايد صورت گيرد) قرباني(هدي 

وقتي حاجي به مكه وارد شد هنگام داخل شدن در مسجد الحـرام دعـاي    : پس از دخول در مکه
. گـردد  خواند و وارد مسـجد الحـرام مـي    خوانند مي را كه هنگام داخل شدن در مسجد مي )2(مأثور

دهد و اگر قصد حج إِفراد يـا قـران دارد    سپس اگر قصد حج تمتع نموده طواف عمره را انجام مي

                              
  .اند آن را تحليل كوچك نيز ناميده  )1(
  .)مترجم. (بر من بگشاي را بار خدايا درهاي رحمتت. فتح لي ابواب رحمتكاللهم ا  )2(



  

     

 

138  

  
ش گذرانـده دو  خود را از زير دست راسـت ) امة احرامج(آنگاه رداي . دهد طواف قدوم را انجام مي

انـدازد و از مقابـل حجراالسـود طـواف خـود را آغـاز كـرده و         را بر شـانة چـپش مـي   طرف ردا 
بوسد و اگر خواست تنها به اشـاره كـردن بـه آن اكتفـا      كند و مي مي) لمس(را استالم  حجراالسود

اين كار در هر دور طواف بايـد  . خواند كرده و همزمان با اشاره به سوي آن بسم اهللا واهللا اكبر را مي
الزم . كنـد  دهد و هفت مرتبه دور آن طواف مـي  بعد خانة خدا را سمت چپش قرار مي. گيردانجام 

به ذكر است سه دور اول از طواف حتي المقدور بايد باگامهاي كوتاه اما با سرعت و تنـدي انجـام   
كننده برابـر ركـن    هرگاه طواف. گيرد پذيرد اما چهار دور آخر آن همچون راه رفتن عادي انجام مي

ركن را لمـس كنـد و در   ) و مجال براي او فراهم شد(ماني قرار گرفت بر اوست كه اگر توانست ي
3`���
~#R���#�y:  ميان دو ركن اين دعا را بخواند�W�/O��"o�#��3�W�/O��,��#�����4�����R)1( �  

نـد و  خواب خواهد تواند هر دعايي را كه خود مي دهد مي كننده در هر دور طوافي كه انجام مي طواف
آنگاه در صورت امكان بايد دو ركعت نماز پشت مقام ابراهيم ادا كنـد ودر ركعـت اول آن سـورة    

هر است كه آب زمزم آن نوبت نوشيدن  بعد از. سورة اخالص را بخواند ،كافرون و در ركعت دوم
و اگر و سپس به سمت حجر االسود رفته اگر توانست آن را لمس كند  بهتر است چه بيشتر بنوشد

كند، و بعد بـه سـوي كـوه صـفا      دعا مي] بين حجر االسود و درب خانه خدا[متيسر شد نزد ملتزم 
 :كند كـه  ، و سپس اين آية قرآن را قرائت مي )2(-��-�����>�-�#;��>���: گويد رود و مي رفته و بر آن باال مي
�wvu�{zyx�|�_~}�̀�a�b�edc�lkjihgfنث
m�nنمايـد و   گويد و بعد روي بـه قبلـه مـي    مي»  ال إله إالَّ اهللا��ر گفته وآنگاه تكبي .)158:البقره()3(مث

آيد و به سـوي پـرچم سـبز رنـگ روانـه       كند و سپس پايين مي برد و دعا مي دستهاي خود را باال مي
رود و بعد از آن پـرچم بـه قـدم زدن ادامـه      مي سبز رنگ با شتاب) عالمت(دو پرچم و بين . شود مي
دهد و آنگاه پـايين آمـده    در مروه هر آنچه را كه در صفا انجام داد، انجام مي. ه برسددهد تا به مرو مي

كننـده   سعىگيرد كه  اين سعى به اين نحو انجام مي. كند كند و هفت بار را كامل مي مي ىشروع به سع
كند، و سعى دوم را از سـمت مـروه    ميان صفا و مروه سعى اولش را از صفا به سمت مروه شروع مي

سپس موهاي خـود  . دهد دهد، و تا كامل شدن هفت سعى اين كار را ادامه مي به طرف صفا انجام مي
البته تراشيدن بهتر است ولي در عمرة متمتع چون حجي را پـس از عمـره   . تراشد را كوتاه كرده يا مي

يـد، جمـرة   كسي كه قصد حج قران يا إِفـراد دارد تـا در روز ع  . در پيش دارد تراشيدن اولويت ندارد
حكم زن در احكام مذكور چـون مـرد اسـت جـز     . شود عقبه را نزند پس از طواف قدوم تحليل نمي

. رود رونـد راه نمـي   و مروه چون مردان كه با حالتي خاص راه مياينكه زن در طواف و سعي بين صفا 
  ).حالتي است بين راه رفتن و دويدن(

انچه از احرام بيـرون آمـده باشـد از منـزل خـود در      چن) روز هشتم(در روز ترويه  : چگونگي حج کردن
كنـد و آنگـاه زمـاني كـه      پرىسـ شود تا شب نهم را در آنجا  روانه مي» مني�بندد و به سوي مكه احرام مي

                              
  .ا در دنيا و آخرت به ما خير و نيكي عنايت كن و از عذاب آخرت ما را رهايي بخشبار خداي  )1(
  .كنيم با همان چه خدا با آن آغاز نموده آغاز مي  )2(
خدا است پس كسي كه حج بيت كند يا عمره به جا آورد بـر او بـاكي   ) پرستشگاههاي(همانا صفا و مروه از شعارها   )3(

  .و كسي كه خواستار نكويي شود همانا خدا سپاسگزار داناستنيست كه بر آنها طواف كند 
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شود و نماز ظهـر و عصـر خـود را در ايـن مكـان قصـر و        خورشيد روز نهم طلوع كرد روانه عرفات مي
:�%�>��%:���در اين ميان بايـد مقولـة   ]. عرَنه[شود جز وادي  مي تمامي عرفات موقف محسوب. كند جمع مي

�H1"_�:�?�O3�;#��<���"1�<`�bQ_�!X�]�
� 23���^#���3�H�A#���«)1(     را به كثرت تكرار كنـد و در دعـا و توبـه
هنگام غروب خورشيد بايد با آرامي اين ديار را به سوي مزدلفـه تـرك گويـد    . و توجه به خداوند بكوشد

و در حاليكه به ذكر خداوند مشـغول اسـت مسـير عرفـات تـا مزدلفـه را بـا        ] لبيك گويان[تلبيه گويان  و
آرامي و وقار بپيمايد و زماني كه به مزدلفه رسيد نماز مغرب و عشاء را در اين مكـان قصـر و جمـع كنـد     

مشـغول   و دعـاء  عبادت بهنماز صبح را در اول وقت ادا كند و  ،بعد. نمايد )شب ماندن(و همان جا بيتوته
سپس قبل از طلوع خورشيد آن مكان را ترك گويـد و زمـاني كـه بـه     . روز آشكار شودروشنايى گردد تا 

سپس جمرة عقبه را بزند، به ايـن ترتيـب   . برسد» مني�رسيد، در حد توان سرعت گيرد تا به» محسر�وادي
. سـمت محوطـة مربوطـه پرتـاب كنـد     را بـه   ـ�در حد بين نخود و فندق ) قطعه سنگ(كه هفت سنگريزه 

خـويش را   كند تكبيـر بگويـد و دسـت    رتاب ميزند بايد همراه هر سنگريزه كه پ كسي كه جمرة عقبه مي
كه حـوض ماننـد   (در همان محوطة مربوطه بايد ضروريست كه قطعه سنگها . نيز در هنگام زدن باال بگيرد

آنگاه كه رمـي جمـرات شـروع گرديـد     . [نكند بيافتد هر چند به شاخص و نماد تعيين شده اصابت) است
تراشـد هـر چنـد     يـا مـي  مـي كنـد   كند و سرش را كوتاه  سپس قرباني مي]. يابد ديگر تلبيه گفتن پايان مي

گـردد   همه چيز بـر حـاجي حـالل مـي    و تراشيدن سر با انجام رمي جمرات . تراشيدن افضل و بهتر است
سپس بـه مكـه رفتـه و در آنجـا بـه طـواف       . آن ياد كرديم است كه از )2(جز زنان و اين همان تحليل اول

پردازد و آنگاه چنانچه حـج او تمتـع بـوده بـه سـعي       مي] يابد طواف واجبي كه حج با آن پايان مي[افاضه 
همچنين اگر كسي قبالً همراه طواف قـدوم بـه سـعي صـفا و مـروه نپرداختـه       . پردازد بين صفا و مروه مي

با زنـان نيـز   ) همبستري(با انجام اين سعي همه چيز حتي . آن را انجام دهداست اكنون وقت آن است كه 
) الزامـا (گـردد و وجوبـاً    بر مي» مني�سپس به . گويند )دوم(گردد و اين را تحليل ثاني  بر حاجي حالل مي

را ) زدن سـنگريزه (ند و در آنجا بعـد از زوال هـر روز رمـي جمـرات     ك ميسپرى شبهايي را در آن مكان 
بـه ايـن   ) جمـرات (نحوة پرتاب سـنگريزه  . كند دهد و در هر مرحله هفت سنگريزه را پرتاب مي ام ميانج

كنـد، و آنگـاه جلـوتر رفتـه و پـس از       ترتيب است كه ابتدا در جمرة اولي هفت سـنگريزه را پرتـاب مـي   
رفتـه  ) وسـطي (آنگاه به قسـمت ميـاني   . پردازد مي و دعا شود و به ذكر الهي برداشتن چند گام متوقف مي

پـردازد، و بعـد جمـرة     مـي  و دعـا  دهد و پس آن به ذكر خـدا  چون جمرة اولي رمي جمرات را انجام مي
اگـر  . كنـد  روز دوم نيز همين كار را تكرار مـي . كند دهد و ديگر در اين مرحله توقف نمي عقبه را انجام مي

ز غـروب آفتـاب از آن مكـان    كند بر اوست كـه قبـل ا   عجله» مني�حاجي دوست داشت تا در خروج از 
سـت كـه در   واجـب ا  بود بر او» نيم�خارج گردد، و اگر خورشيد روز دوازدهم غروب كرد و او هنوز در

امـا اگـر او قصـد خـروج     . همانجا شب را صبح كند و رمي جمرات را در فرداي آن روز نيز انجـام دهـد  
تواند پس از غـروب آفتـاب نيـز آنجـا      د ميگشته باش» نيم�كرده باشد ولي ازدحام مردم مانع خروج او از

حكم براي شخصي كه قصد حج قـران دارد ماننـد كسـي اسـت كـه      . نيسترا ترك گويد و اشكالي بر او 

                              
  ..پادشاهي و ستايش تنها مختص اوست و او بر همه چيز قادر و تواناست. نيست خدايي جز خداوند يگانه و براي او همتايي وجود ندارد  )1(
  .)مترجم. (گردد حالل ميمنظور از تحليل اول همان زماني است كه همه چيز جز همبستري با زنان بر حاجي   )2(
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  .قصد حج إِفراد دارد جز اينكه بر او واجب است كه چون متمتع بايد قرباني كند

كـه تـا طـواف وداع را    آنگاه كه حاجي ارادة سفر به سوي اهل و عيال خود نمود بـر اوسـت      
  . بندد اين طواف آخرين عهدي است كه او با صاحب خانه مي. انجام نداده از مكه خارج نگردد

اگر كسي پس از طواف . گردد الزم به ذكر است طواف وداع از ذمة زن حايض و نفساء ساقط مي
قبـل از انجـام   وداع به تجارتي مشغول شد بايد دوباره اين طواف را انجام دهد، امـا اگـر كسـي    

طواف وداع از آن مكان خارج گرديد اگر نزديك بود بايد برگردد و اين طواف را بـه جـا آورد،   
  .ولي اگر از آنجا دور شده بود بر او واجب است كه براي جبران آن قرباني كند

وقـوف در   )2. نمايـد  ك مـي سُنحرام بستن، كه در آن نيت دخول در ا )1: اركان چهارگانه حج
  .سعي حج )4). يا افاضه(طواف زيارت  )3 .عرفه

بيتوتـه   )3. وقوف در عرفه تا هنگـام شـب   )2. احرام بستن از ميقات )1: واجبات هفتگانه حج
. رمي جمرات )5. در شبهاي ايام تشريق» نيم�بيتوته در  )4. ا بعد از نيمه شبكردن در مزدلفه ت

  .طواف وداع )7. كوتاه كردن يا تراشيدن مو )6
  .سعي عمره )3. طواف عمره )2. احرام بستن )1: ن سه گانه عمرهاركا

  .كوتاه كردن يا تراشيدن مو )2. احرام بستن از ميقات )1: واجبات عمره
لذا انجـام هـر يـك از اركـان     (گردد  هيچ يك از مناسك حج بدون انجام اركان مذكور كامل نمي �

  ).گردد و دم بر او واجب مي(قرباني كند چنانچه كسي واجبي را ترك كند بر اوست كه ) ضروريست
اي چـون قربـاني    و جريمـه (اما اگر سنتي از سنتهاي حج را ترك گويد چيزي بر او نخواهد بود 

  ).را متحمل نخواهد گرديد... و
. مسلمان بـودن  )1 اين شرايط عبارتند از؛ سيزده شرط الزم است براي صحت طواف بدور کعبه

پوشـيدن عـورت در    )5. داخل شدن وقت طواف )4. مشخص و معيننيت  )3. دارابودن عقل )2
تكميـل   )7. باشـد  البته كودك از اين قاعده مسـتثني مـي  . وضويي و حدث پاكي از بي )6. حد توان

بديهيست آنچه اشتباه انجـام داده را  . قراردادن كعبه در سمت چپ خود )8. هفت دور بطور يقيني
راه رفـتن بـراي كسـي كـه توانـايي آن را      )10.ع از رفـتن خـود  عدم رجو )9. كند)تكرار(بايد اعاده

طواف  )12.پي در پي انجام دادن دورهاي طواف)11). سوار شود...تواند بر چرخ يا معذور مي(اردد
  .طواف بايستي از كنار حجر االسود شروع گردد )13. بايد داخل مسجد الحرام صورت گيرد

گفتن تكبير در جوار  )2. جر االسود و بوسيدن آنلمس كردن ح )1 : عبارتند از سنتهاي طواف
رعايت طريقة راه رفتن كه در برخي مواضـع بايـد    )4. استالم و لمس ركن يماني )3. اين سنگ

دعاكردن  )5. ...سريع اما با گامهاي كوتاه حركت كند و در مواقع ديگر بصورت عادي راه برود و
. قرار گرفتن نسبت به خانه خدا در اثناي طـواف هر چه نزديكتر  )6. و ذكركردن در اثناي طواف

همچنين در هنگام طواف سـنت اسـت كـه رداي    . خواندن دو ركعت نماز پشت مقام ابراهيم )7
اي كه كتف راست او برهنه بماند اين فقط  خود را از زير بغل راست بر شانه چپ اندازد به گونه

  .باشد در طواف قدوم و طواف افاضه و طواف عمره مي
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راه )5.پي درپي انجـام دادن  )4. نيت)3. عقل )2. اسالم )1 )بين صفا و مروه(گانة سعي  روط نهش
 )7. )رفت و برگشـت ميـان صـفا و مـروه    (مرتبهتكميل هفت )6. رفتن براي كسي كه توانايي دارد

طوري سعي را انجام دهد كه )9.سعي پس از طواف صحيح صورت گيرد)8.صفا و مروه)1(استيعاب
  .، و شروع آن از مروه به صفا شوط دوم باشد)دور(از صفا به سوى مروه يك شوط شروع سعي

 )3. پوشـيدن عـورت   )2). حـدث (وضويي  پاكي از نجاست و بي )1 : عبارتند از سنتهاي سعي
رعايت طريقه رفتن در سعي كه برخي جاها بايد سريع  )4. سعيدعاكردن و ذكر گفتن در اثناي 

پـي در پـي انجـام     )6. باال رفتن بر تپة صفا و مروه )5. )2(حركت كند و برخي مواضع بايد آرام
  .بين اين دو )متوالي( دادن سعي پس از طواف و رعايت مواالت

روزي را به تأخير انـدازد هـر چنـد آن    ) زدن سنگ به موضع مشخص(اگر كسي رمي  :� نكته 
تشريق موكول كند، جايز است اما  ها را به اواخر ايام تمامي رميو باشد ) نحر(روز، روز قرباني 

  .بهتر است هر رمي در همان روزي كه بدان اختصاص يافته انجام پذيرد
قرباني كردن سنت مؤكده است، و وقتي روز دهم ذي الحجه فرا رسيد كسـي كـه اراده    : قرباني

  .داشتمو يا پوست يا كوتاه كردن ناخن را تا قرباني نكرده، نخواهد  برداشتنقرباني دارد حق 
عقيقه سنت است و اگر فرزند پسر بود دو گوسفند و اگر دختر بود يك گوسفند بايد ذبح  : عقيقه

همچنـين سـنت   . مستحب است كه اين گونه ذبح روز هفتم از والدت فرزند صـورت گيـرد  . شود
  .وزن موهايش نقره صدقه بدهند است كه چنانچه فرزند پسر بود موهاي سرش را بتراشند و هم
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  .)مترجم. (استيعاب بدان معني است كه فضاي ميان صفا و مروه را بطور كامل بپيمايد  )1(
  .)مترجم. (در فارسي بدان هروله نيز گويند  )2(
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كند كه در هفت مرحله با انسان پيكار كند تا در يكي از آنها بر وي پيـروز   شيطان تالش مي  �
كنـد وي   كند انسان را به كفر و شرك مبتال كند، و اگر نتوانست سعي مي دا تالش مياو ابت. شود

اگر در ايـن  . و يارانش باز دارد صرا دچار بدعت در اعتقاد نموده و او را از پيروي رسول اهللا 
كند او را دچار گناهان كبيره نمايد، و اگر در ايـن مرحلـه    نشود، تالش مي پيروزمرحله نيز بر او 

كند به گناهان صغيره او را دچار كند، و در صورت ناكامي در ايـن مرحلـه    كام بماند، سعي مينا
مشـغول  ) كارهاي غيرديني اما جايز(كند تا آنقدر انسان را به انجام مباحات  نيز شيطان تالش مي

در مرحلة آخر وقتي كـه شـيطان در مراحـل ششـگانة فـوق      ). كه وي را از عبادت باز دارد(كند 
كند با مشغول كردن انسان به عباداتي كه از فضيلت كمتري برخـوردار اسـت    ميد شد سعي ميناا

  .او را از عبادات پرفضيلت كه اجر فراوان دارد باز دارد
گناهان و بديها با اموري چون توبة صادقه، استغفار، كارهاي نيكو انجـام دادن، مبتالشـدن بـه      �

اما چنانچه گناهي باقي بماند . گردد اي ديگران محو و زايل ميباليا و مصائب، صدقه دادن و دعا بر
شـود   و در دنيا مورد آمرزش قرار نگيرد گنهكار در قبر يا روز قيامت يا در جهنم الهي مجازات مي

سپس اگر گناهكار موحد و يكتاپرست بوده باشد به بهشت راه پيـدا  . تا زماني كه از گناه پاك گردد
  .ماند ر، منافق يا مشرك بوده باشد براي هميشه در جهنم باقي ميكند و چنانچه كاف مي
قلـب را   )2.نمايـد  ايجاد وحشت و ظلمت در قلب مـي  )1 : آثار گناه و معصيت بر انسان  �

بـر ديـن نيـز     :آثار آن بر ديـن  .شود ميان دل و خداوند حايل مي )3 .گرداند مريض و خوار مي
شدن انسانها از اطاعت خداوندي و همين طـور محـروم   باعث محروم  كهگذارد  چنان آثاري مي

  . گردد و فرشتگان و مؤمنان مي ص اهللاشدن انسان از مشمول شدن در دعاي رسول 
باعث محروم مانـدن از رزق، و همچنـين موجـب زايـل شـدن نعمـت        :آثار آن بر رزق انسان

 .كنـد  كت عمر را زايـل مـي  بر :آثار آن بر فرد .شود و از بين رفتن بركت در مال مي) خداوندي(
كارهـا بـر وي    )2 .گـردد  عايد او مـي ...) با كمبود رزق و(معيشت و زندگي سخت و دشوار  )1

آثـار آن بـر    .گـردد  باعث عدم قبولي عبادات و طاعات مـي  :آثار آن بر اعمال .گردد مشكل مي
مسـلط شـدن   باعـث   )3.شود موجب گراني مي )2 .شود باعث از بين رفتن امنيت مي )1: جامعه
 ...شود باران رحمت الهي منقطع گردد و موجب مي )4 .گردد و دشمنان مي) ناعادل(حكام 

ترديد بـا حصـول    آرامش دل و شادابي و از بين رفتن غم و اندوه را همگان آرزومندند و بي  �
براي حصول اين آرامش و سرور اسبابي . گردد اين موارد است كه زندگي نيكو و سالم محقق مي

از آن . يني، طبيعي و عملي وجود دارد كه البته جز براي شخص مؤمن و موحد مقـدور نيسـت  د
انجام اوامر الهي و اجتناب از آنچـه   )2. ايمان به خدا )1 :توان به موارد ذيل اشاره كرد جلمه مي

جام و ان ردر گفتار و كردا...) شامل انسان و(نيكي كردن با خلق خدا  )3. ما را نهي فرموده است
عدم تفكـر   )5. اشتغال به كارها يا دانشهاي سودمند ديني يا دنيوي )4). ها نيكي(انواع معروفات 

به كارهايي كه در آينده انجام خواهد گرفت يا كارهايي كه در گذشته انجام گرفته اسـت، بلكـه   
ول و مشـغ (زياده ذكر كـردن خداونـد    )6. مشغول شدن به تفكر در مورد حال و كارهاي روزانه

 متفرقات 

� 
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. هاي ظاهري و باطني الهيتسخن گفتن و بازگو كردن نعم )7) . شدن به گفتن اسما و صفات او
تري از ما قرار دارد و عدم نگريستن بـه   نگريستن به كسي كه از لحاظ دنيوي در سطح پايين )8

از بين بردن آنچـه بـراي انسـان غـم و انـدوه       )9. آنكه در امور دنيوي بر ما سبقت جسته است
التجا وپناه بردن  )10. آورد آفريند و حصول اسبابي كه شادي و سرور را براي ما به ارمغان مي مي

ماننـد  . جسـت  هم و اندوه استعانت مـي  با آن براي برطرف كردن صبه خدا بدانچه رسول اهللا 
�ي َعْب�ُدَك : الَ َم�ا أََص�اَب أََح�ًدا َق�طD َھ�م, َوK َح�َزٌن َفَق�« : فرمايد كه مي صاين فرمودة رسول اهللا  Wالل�ُھ�م� إِن

ْيَت ِب�ِه َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن أََمِتَك َناِصَيتِي بَِيِدَك َماٍض فِي� ُحْكُمَك َعْدلٌ فِي� َقَضاُؤَك أَْسأَلَُك ِبُكلW اْسٍم ُھ� َو َل�َك َس�م�
َك أَْو اْسَتأَْثْرَت بِِه فِي ِعْل�ِم اْلَغْي�ِب ِعْن�َدَك أَْن َتْجَع�لَ اْلقُ�ْرآَن َنْفَسَك أَْو َعل�ْمَتُه أََحًدا ِمْن َخْلقَِك أَْو أَْنَزْلَتُه فِي ِكَتابِ 

ي Wُه َوُحْزَنُه َوأَْبَدلَُه َمَكاَنُه َفَرًحا . َربِيَع َقْلبِي َوُنوَر َصْدِري َوَج>َء ُحْزنِي َوَذَھاَب َھم ُ َھم� �N أَذَھَب Kِإ«. 
بار خدايا من بنـدة تـو و فرزنـد    : وي وارد شود و او بگويدهر آنكسي را كه حزن يا اندوهي بر 

در دست توست ...) سرنوشتم و(ام  موي پيشاني. آندو نيز بندة تو هستند) زن و مردي هستم كه(
. و هر آنچه حكم فرمايي در من نافذ و هر آنچه در مورد من قضاوت كني جز عدل نخواهد بود

اي و هر آن اسمي كه آن را به مخلوقي  ا بدان اسم ناميدهتو را با تمام اسمايي كه خود خويشتن ر
اي و يا اسمي كه در علم غيبي  اي يا آن را در كتاب خويش نازل نموده از مخلوقات خود آموخته

خواهم كه قرآن را بهار قلب و نور سينه  اي از تو مي كه تنها تو بدان واقفي براي خويش برگزيده
  .»آن هم و غمم را زايل فرماييو جالي اندوهم قرار دهي و با 

  .دارد برد و در عوض، سرور و شادي را بر وي ارزاني مي خداوند تمامي حزن و اندوه او را از بين مي
تالوت قرآن بـا   )1: دواي قلب پنج چيز است كه عبارتند از: فرمايد مي�:�ابراهيم الخواص  �

داري بـراي   زنـده  شـب  )3). كم خـوردن (خالي نگهداشتن شكم  )2. تدبر در مفهوم و معاني آن
  .همنشيني با صالحان و نيكوكاران )5. تضرّع و زاري هنگام سحر دربارگاه خداوندي )4. عبادت

دوازده ركعت نماز سـنت نيـز بـه جـا      ،غير از نمازهاي فرضي صثابت شده است كه رسول اهللا   �
دو  )3. چهار ركعت قبل از فرض ظهـر  )2 .دو ركعت قبل از فرض صبح )1اند كه عبارتند از؛  آورده مي

  .دو ركعت بعد از فرض عشاء )5. دو ركعت بعد از فرض مغرب )4. ركعت بعد از نماز فرض ظهر
عالوه بر نمازهـاي سـنت فـوق كـه      صهمچنين بروايت صحيح نقل شده كه آن حضرت   �

  اندنـد كـه عبارتنـد از ؛    خو گويند، نيز نمازهاي نفلي ديگري را روزانه مي سنن رواتب به آنها مي
دو  )3). و قبـل از فـرض مغـرب   (دو ركعت بعد از اذان مغرب  )2. چهار ركعت قبل از ظهر )1

 .ركعت بعد از اداي نماز وتر بصورت نشسته

) براي درست خواندن(چنانچه قاري قرآن از حفظ به تالوت قرآن بپردازد به خاطر تدبر و تفكر   �
خواندن قرآن از ثواب بيشتري نسبت به كسي كه از روي مصحف تـالوت  و بسيج دل و بينايي براي 

اي كه از حفظ قرآن  كننده در تالوت...) كر وفتدبر، ت(اما چنانچه موارد فوق . شود كند برخوردار مي مي
پـردازد مسـاوي باشـد مـورد دوم      اي كه از روي مصحف به قرائت قرآن مي كننده خواند با تالوت مي

  .گردد از اجر و فضيلت بيشتري برخوردار مي) از روي مصحف  كننده تالوت(
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ايـن  . باشـد  نمازخواندن در اوقاتي كه نماز خواندن در آن وقتها ممنوع و نهي گرديده جايز نمـي   �

). طلوع خورشـيد (بعد از صبح تا هنگامي كه خورشيد به اندازه يك نيزه بر آيد  )1اوقات عبارتند از؛ 
بعد از نماز عصر  )3. گيرد يعني زماني كه خورشيد در وسط آسمان قرار مي هنگام زوال خورشيد )2

. دو ركعت طواف )2. تحيه المسجد )1: الزم به ذكر است گزاردن نمازهايي چون. تا غروب خورشيد
كه از آن به تحيه (دو ركعت وضو  )5. نماز جنازه )4). كه دو ركعت است(صبح ) سنت(نماز نفل  )3

  .در اين اوقات جايز و بالمانع است. سجدة تالوت و سجدة شكر )6). شود ميالوضوء هم ياد 
كه ابتـدا دو ركعـت    مستحب استداخل گرديد ) در مدينه( صهرگاه كسي در مسجد النبي   �

رفته پشت به قبله و رو بـه قبـر آن    صتحيه المسجد بخواند، و سپس به جوار آرامگاه رسول اهللا 
: بينـد بگويـد   سراسر خشوع و خضوع، گويي كه آن بزرگوار را مـي بايستد و با قلبي  صحضرت 

3��4��e"�����4<<<<السالم عليك يا رسول اهللا و اگر زياده بر اين بگويد �X"�3�;#�WNR3�4"e��3��4�X"�3�;#�WNR3�4"e��3��4�X"�3�;#�WNR3�4"e��3��4�X"�3�;#�WNR3G���G���G���G��� بهتر است.  
>����H: آنگاه به اندازة يك ذراع به سمت راست رفته بگويد�
�TU</�#���1�<\D�#�"V���-��1�H�
�TU/�#

��3R�e�#�"�
��1�z#�o�TU�Y#��
3���6(,��
���2k�-�K6��#)1( .سپس رو به قبله كرده، و حجره ) خانه
  .خواهد دعا كند را در سمت چپ خود قرار دهد و هر آنچه خود مي) صپيامبر 
تبريك گفتن اعياد كفار و شركت در مجالس عيد آنها و همچنـين آغـاز كـردن بـه سـالم و اول        �

) علـيكم (اما اگر كافري بر مسلماني سالم كرد بر اوست كـه بـا لفـظ    . است سالم كردن بر آنها حرام
گذار و كافر نيز حرام است و مصافحه كردن نيـز بـا    به پا خاستن براي بدعت. سالمش را پاسخ گويد

الزم به ذكر است به عيادت كفار رفتن و يا تعزيت و تسليت گفتن به آنان نيز از . باشد آنان مكروه مي
  .مات است و فقط در صورتي كه مصلحتي شرعي اقتضاء كند اين امر جايز خواهد گرديدجمله محر

رود سـنت و   ازدواج كردن براي كسي كه ميل جنسي و شهوت دارد ولي خـوف زنـا از وي نمـي     �
رود واجب، و حتـي   براي كسي كه ميل جنسي و شهوت ندارد مباح، و براي كسي خوف زنا بر وي مي

نگاه كردن به زن نامحرم و همچنين نگريستن بـه زن مسـن و پسـر    . تر است و مقدماز رفتن حج براي ا
  .باشد بچه با نظر شهوت و حتي نگاه كردن و خلوت گزيدن با حيوان با ديد شهواني از محرمات مي

خواهـد،   پدر و مادر حق ندارند فرزند پسرشان را مجبور كنند تا با كسي كـه او خـود نمـي     �
چنين مواردي اطاعت فرزند از پدر و مادر واجب نيسـت و اگـر در ايـن مـورد      در. ازدواج كند

  .نافرماني پدر و مادر را بكند نافرمان نخواهد شد
تعيـين   )1 براي تحقّق ازدواج صحيح ميان يك زن و مرد پنج شرط الزم است كه عبارتند از ؛  �

يكـي از دختـرانم را   : دارد بگويـد  بنابراين جايز نخواهد بود كه ولي در حاليكه چند دختر. زوجين
آزاده و ) زن(مكلف و بالغ و همچنين رضايت زوجـه  ) مرد(رضايت زوج  )2 .به همسري تو دادم

ـ  تواند خود را به همسري زن به تنهايي نمي: ولي )3 .عاقل و  يكسي در آورد و تا زماني هم كه ول
  .ازدواج كسي در آوردتواند دخترش را به  دختر موجود است كسي ديگر نمي سرپرست

                              
  .خير ارزاني كندرود بر شما اي ابوبكر صديق و درود بر شما اي عمر فاروق؛ بار خدايا اين دو را از اسالم و نبي آنها پاداش   )1(
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البته اگر ولي از ازدواج دخترش با شخصي كه كفو و شايسته دختر اوست ممانعت كنـد قاعـدة   
  .يابد فوق تغيير مي

  اولويت با پدر دختر و )1 ترين افراد براي تزويج دختر به ترتيب عبارتند از؛ ترين و مستحق شايسته
اگر از اولويت اول كسي موجود نبود اولويت با فرزنـد   )2. است... و جد الجد و) جد(اگر نبود با پدر پدر 

هـاي بعـدي خواهـد     بعد از او اولويت با پسر پسرش و همينطور تا نسـل . زن است، اگر فرزند داشته باشد
كه پدرشـان يكـي و مادرشـان    (بعد اولويت با برادر پدري او  )4. سپس اولويت با برادر تني است )3. بود

 ...بعد فرزند برادر اولويت دارد و )5. دباش مي) متفاوت است

  .براي صحت ازدواج و عقد بايد دو مرد بالغ، عاقل و عادل گواهي دهند: شهادت )1
شود شـامل پيونـد رضـاعت و     عواملي كه باعث ممنوعيت ازدواج مي) زن و مرد(نبايد ميان زوجين ) 2

  .وجود داشته باشد شيرخوارگي ميان زن و مرد يا قرابت نسبي و سببي و مانند آن
  .اند گردد بر دو قسم حرام مي زناني كه ازدواج آنها بر يك مرد :محرمات نكاح  �

محـارم نسـبي وي    )1 :گردد و آنها عبارتنـد از  گروهي كه براي هميشه ازدواجشان بر وي حرام مي :الف
آخـر، خـواهر و دختـر     شامل مادر، جده، و مادر جده تا آخر، دختر و دختر فرزند و دختر دختر فرزند تـا 

خواهر و دختر پسر خواهر و دختر دختر خواهر و دختر برادر بطـور كلـي و دخترهـاي آنهـا و دخترهـاي      
  .پسرهايشان و دخترهاي دخترانشان تا آخر و عمه و خاله تا آخر

نيز چـون محـارم نسـبي    ) سببي(محارم رضاعي وي كه حكم حرمت در آن حتي در نسبت مصاهره  )2
 ).باشد نيز حرام مي) خويشاوندى(هر آنچه در َنسب بر او حرام قرار داده شده در رضاعت و (وي است 

هاي وي و دختران زن و دخترانِ دخترانِ زن تا آخـر   مادرِ زن و جده: محارم سببي وي كه عبارتند از )3
  .دارند  نسبتپدربزرگ و پدران او و زناني كه با 

زناني كه به خاطر عـدم   )1 :اند باشند و آنها بر دو قسم رام ميگروهي كه تا زمان مشخصي بر وي ح :ب
يعنـي زن و خـواهر و عمـه و خالـه اش     (و عمه و خاله زن اند مثل خواهر زن  جمع بر وي حرام گشته

زناني كه مانعي براي ازدواج با آنها وجود دارد مثل زني كه  )2 ).دريك زمان نبايد همسر يك مرد باشند
  ).شوهرش از وي جدا نگشته ازدواجش با ديگري ممنوع قرار داده شده است و تا( شوهر دارد 

آميـزش  دادن زن در هنگامي كه حيض يا نفاس است يا در طُهري كه مرد با وي طالق  :طالق  �
طالق دادن بدون ضـرورت مكـروه و   . شود اما طالق واقع مي ،مجامعت نموده است حرام استو 

) برد و از آن رنج مي(گردد  اما چنانچه كسي از نكاح متضرر ميباشد،  در صورت ضرورت مباح مي
  .باشد اطاعت از پدر و مادر براي طالق دادن زن واجب نمي. باشد طالق براي وي سنت مي

همچنـين  . دادن زنش را نمود بر او حرام است كـه وي را بـيش از يـك طـالق دهـد      اگر كسي قصد طالق
  . مرد با زنش همبستر نشده باشد) پاكى(جام گيرد كه در آن طُهر ان) پاكى(واجب است كه طالق در طهري 

خواهد زنش را طالق دهد بايستي او را يك طـالق بدهـد و او را واگـذار كنـد تـا       وقتي مردي مي
اش  بديهيست چنانچه زني طالق رجعي داده شود بر او حرام است كه از خانـه . اش را بگذراند عده

الزم به ذكـر اسـت   . اش وي را خارج گرداند بل از تمام شدن عدهخارج گردد، يا اينكه شوهرش ق
  .گيرد و صرف نيت براي وقوع طالق كافي نيست طالق تنها با نطق و الفاظ صورت مي
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چنانچـه زنـي حاملـه باشـد و      )1 :گذرانند كه عبارتند از هاي متفاوتي را مي زنان عده :عده  �

زنـي كـه    )2. خواهد بود) زايمان(ده وي وضع حمل همسرش فوت كند يا از وي طالق گيرد ع
زني كه در حاليكه حايض بوده طالق  )3. گذراند شوهرش فوت كند چهار ماه و ده روز عده مي

باشد و پايان عدة وي طهري است كه پس از حيض سـوم   اش سه حيض مي داده شده است عده
  .اشدب اش سه ماه مي شود عده زني كه حيض نمي )4. گردد حاصل مي

اگر زني طالق رجعي داده شده است واجب است همراه شوهرش باقي بماند و در اين اثنا بر شـوهر  
جايز است كه هر يك از مواضع زينت زن را كه خواست مشاهده كند يا با وي خلوت گزينـد، بـدان   

عـده ايـن   اميد كه شايد خداوند قلبهاي آندو را مجدداً به هم پيوند دهد و بديهيست پس از انقضـاي  
اگر زوج به زن بگويد به تو رجوع كردم يـا بـا   ) طالق رجعي(در اين نوع طالق . شود حق سلب مي

  .باشد وي همبستر شود رجوع صورت گرفته و در اين رجوع رضايت زن شرط نمي
ن بـراى  اي سوگواري كند، مگـر ز  بر زن حرام است كه بيش از سه روز بر مرده :سوگواري  �

ت مدت چهار ماه و ده روز برايش سوگوار باشد و در اين مـدت از هـر   همسرش كه واجب اس
نوع زينت و آرايش بپرهيزد و از پوشيدن زيورآالت چون انگشتر و لباسهاي زيبا و جذاب مانند 

  .لباسهاي قرمز و زرد رنگ و عطرآگين كردن خود به زعفران اجتناب كند
و همچنين آغشته كردن پوست با روغنهاي همين طور آرايش با حنا يا رنگ ديگر و سرمه كردن 

  .است حراممعطر در اين زمان براي وي 
تواند ناخنهاي خود را كوتاه كند و موهاي زايد را از بدن زايل كند و  بديهيست در اين مدت او مي

الزم به ذكر است واجب نيست كه او حتماً در ايام سوگواري خود لبـاس بـا   . همچنين غسل نمايد
بلكه تنها بايد از پوشيدن لباسهايي با رنگ شاد و جذاب اجتناب (ثل لباس سياه بپوشد رنگ معين م

اي بگذرانـد كـه در زمـان حيـات شـوهرش در آن       اش را در خانـه  زن شوهر مرده بايد عـده ). كند
داشته است، بنابراين زن حق جا به جا كردن محل سكونت خود را ندارد و بـراي خـارج    ونتسك

  .تواند از آن خانه خارج شود تنها در مواقع ضرورت آن هم در هنگام روز مي شدن از خانه نيز
گـردد   نيـز حـرام مـي   ) شيرخوارى(گردد در رضاعت  هر آنچه در نسب حرام مي :رضاعت  �

يعني همان احكامي كه بر شير خوردن از مادر نسبي مترتـب اسـت بـر شـير خـوردن از مـادر       (
  آنها عبارتند از ؛. تحقق رضاعت سه شرط الزم استالبته براي ). رضاعي نيز مترتب است

 )2. اينكه شير موجود و مورد استفاده بر اثـر والدت حاصـل شـده باشـد نـه غيـر از والدت       )1
اينكـه تعـداد    )3. رضاعت و شير خـوردن طفـل در دو سـال اول عمـرش تحقـق يافتـه باشـد       

  .ه باشدشيرخوردن طفل بطور يقيني پنج مرتبه يا بيش از آن صورت گرفت
. شير خوردن به اين معني است كه طفل پستان در دهان بگيرد و پـس از چنـدي آنـرا رهـا كنـد     

بديهيست مراد از شير خوردن سير شدن و پرشدن شكم طفل از شير نخواهـد بـود، بلكـه مـراد     
  .شود با رضاعت، نفقه و ارث ثابت نمي. ري شير در هر مرتبه استاصرف مكيدن مقد

قصد انعقاد قسـم   )1 :وب كفاره در قسم چهار شرط الزم است كه عبارتند ازبراي وج :قسم  �
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بنابراين قسم لغو مثل اينكه با زبان سوگند ياد كند و در دل قصد قسم نداشته باشـد كفـاره   : داشتن
قسـم بـر    )2). نه به خـدا سـوگند  (، )آري به خدا(گويد  مثالً در خالل سخنش مي. نخواهد داشت

بنابراين اگر كسـي از  . تحقق خواهد يافت و امكان آن وجود دارد صورت گيرد چيزي كه در آينده
روي ناداني بر امري در گذشته سوگند ياد كند يا به گمان اين كه فـالن چيـز آنگونـه كـه او فكـر      

و اين همـان سـوگند غمـوس    (كند است و بدان سوگند ياد كند يا دانسته بدروغ سوگند خورد  مي
پنـدارد اسـت    يا بر امري در آينده بگمان اينكه آنگونـه كـه او مـي   ) يره استاست كه از گناهان كب

اينكه قسـم   )3. شود سوگند ياد كند و بعداً خالف آن ثابت شود، در تمام اين موارد كفاره الزم نمي
اينكه در آنچه قسم ياد كرده حانـث   )4. خورنده از روي اختيار و نه از روي اجبار سوگند ياد كند

اگـر سـوگند    يـا انجـام ندهـد   و دهـم   مثالً اگر قسم خورده فالن كار را انجام مي. شود) قسم گير(
  . خورده فالن كار را انجام نخواهم داد ولي آن را انجام دهد

اگر كسي سوگند ياد كرد و در سوگندش چيزي را استثنا كرد به دو شرط بر وي كفـاره واجـب   
اينكه قسم خورنـده   )2. ه سوگند استثنا شده باشداينكه آنچه مستثني شده متصل ب )1. گردد نمي

. كنم اگر خـدا بخواهـد   مثل اينكه بگويد سوگند ياد مي. قصد تعليق قسم به استثنا را داشته باشد
 ]يا واهللا إن شاء اهللا[

كند خـالف آن را   اگر كسي بر انجام كاري سوگند ياد كند ولي بعداً پي ببرد كه مصلحت اقتضا مي
  .است كه كفارة سوگندش را بدهد و آنچه را كه مصلحت و نيكوست انجام دهد انجام دهد سنت

كفاره قسم عبارتست از؛ طعام دادن به ده مسكين به نحوي كـه بـراي هـر مسـكين      :كفارة قسم
يـا  ) و بپوشـاند (غذا اختصاص دهد يا ده مسـكين را لبـاس دهـد    ) يك و نيم كيلو(نصف صاع 

استطاعت انجام هيچ يك از موارد فوق را نداشت بر اوسـت كـه    اگر كسي. اي را آزاد نمايد برده
بديهيست اگر كسي استطاعت غذا دادن يا لباس پوشيدن مسـكين را  . سه روز متوالي روزه بگيرد

پرداخت و بـه انجـام رسـاندن    . اش ساقط نخواهد گرديد گرفتن، كفاره از ذمه داشته باشد با روزه
  .است كفاره قبل و بعد از حانث شدن جايز

اگر شخصي بيش از يك بار بر يك امر سوگند يـاد كنـد دادن يـك كفـاره تمـام سـوگندهايش را       
  .كند ولي اگر بر امور متعدد سوگند ياد كرده باشد براي هر سوگند بايد يك كفاره بدهد كفايت مي

بم نـذري  اگر از اين مرض شفا يـا : مثل اينكه بگويد نذر مطلق؛) 1 :انواع نذر عبارتند از :نذر  �
در اين صـورت اگـر شـفا    . ولي اينكه چه چيزي نذر كرده را معين نكند. ام باشد در راه خدا بر ذمه

نـذر غضـب و   ) 2 .پرداخـت كنـد  ) براي اداي نذر خـود (يافت بر اوست كه به مقدار كفارة قسم 
مثـل  . دو آن اين است كه نذر را به قصد انجام يا عدم انجام كاري به شرطي معلق گردان لجاجت؛

حكـم چنـين نـذري آن    » ام باشـد  اگر با تو سخن گفتم يك سال روزه گرفتن بر ذمه�: اينكه بگويد
انجام دهد يا يـك  ) روزة يك سال(است كه اگر سخن گفت يا آنچه را خود بر ذمة خود قرار داده 

اينكـه   مثـل  نـذر مبـاح؛  ) 3 .بپـردازد ) كه مقدر آن را در مباحث قبلي تعيين نمـوديم (كفارة قسم 
حكم چنين نذري آن است . كه لباسم را بپوشم) كنم و نذر مي(بندم  با خدا عهد مي: شخص بگويد
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مثل اينكه  نذر مكروه؛) 4 .كه يا شخص لباس را بپوشد يا كه كفارة قسم را براي جبران آن بپردازد

كه؛ سـنت   حكم اين گونه نذر آن است. كنم كه زنم را طالق دهم بگويد؛ با خداي خويش نذر مي
). طالق ندهـد (است نذركننده يك كفارة قسم بپردازد و از انجام آنچه كه خود نذر كرده اجتناب كند 

؛ بـا   مثـل اينكـه بگويـد    ؛ نذر براي انجام گنـاه ) 5 .اي بر ذمة او نيست اما اگر طالق داد ديگر كفاره
به فعليت  ؛ي انجام گناهحكم نذر برا. كه دزدي كنم) بندم و عهد مي(كنم و  خداي خويش نذر مي

حرام است و اگر نذر كننده آنچه را نـذر كـرده بـود بـه انجـام      ...) دزدي كردن و(رساندن اين نذر 
اش نخواهد بود ولي اگر آن را انجام نداد يك كفارة قسـم بـر    اي بر ذمه رساند گنهكار شده و كفاره

ل اينكه جهت تقرب به خداونـد  مث خداوند؛) و عبادت(نذر براي اطاعت ) 6 .اش خواهد بود ذمه
  . كه نماز بخوانم) بندم و عهد مي(كنم  بگويد؛ با خداي خويش نذر مي

چنانچه نذركننده اين نذر را معلق به شرطي كند مثل اينكه بگويد اگر شفا يابم چنين كنم در اين 
مطلـق  گردد ولي اگر نذرش را  وفاي به نذر بر وي واجب مي...) شفا و(صورت با حصول شرط 

  .گردد گفته باشد و آن را مشروط به شرطي نكرده باشد؛ وفاي به نذر بر وي واجب مي
كردن براي كسي كه بر ذمة او حقـي اسـت و شـاهدي بـر آن      وصيت وصيت پس از مرگ  �

صاحب حـق را بـه وي    است، و بايد وصيت كند تا از نزديكان او كسي حقِّ واجبوجود ندارد 
5است كه وصيت كند  مستحبراي مال فراوان باشد چنانچه كسي دا. بپردازد

مال وي را ميـان   1
اگر چنين بستگاني نداشت مستحب اسـت  . برند تقسيم نمايند بستگان فقير او كه از او ارث نمي

5كه
1

  .را ميان مساكين، علما و صالحان تقسيم كنند 
مالش به غير ورثة او تعلّق (ورثه باشد مكروه است كه وصيت كند چنانچه شخص فقيري داراي 

نيـاز از مـال وي شـده باشـند در آن      البته اگر ورثة او داراي مكنت مالي شده باشند و بي). گيرد
مـال بـراي شـخص     ¢وصـيت كـردن بـيش از    . صورت وصيت براي فقير مبـاح خواهـد شـد   

يت كردن مقداري از مـال بـراي وارث هـر    حرام است و همچنين وص )غير از خويشاوند(اجنبي
  .اجازه دهند كننده وصيتچند مقدار آن كم باشد نيز حرام است مگر اينكه ورثه بعد از وفات 

از وصيتم رجوع كردم يـا آن را باطـل كـردم يـا آن را     : بگويد) موصي(كننده  اگر شخص وصيت
  .گردد در تمام اين موارد وصيت باطل مي... تغيير دادم و

بس�م N  (: حب است كه شخص وصيت كننده در مقدمـة وصـيت خـود اينگونـه بنويسـد     مست
َ َوْح�َدهُ K َش�ِريَك َل�ُه، َوأَن�  �N Kإَل�َه إ K ُه َيْش�َھُد أَْن� الرحمن الرحيم َھذا َما أَْوَصى ب�ِه ُف�>ٌن أَن�

، َوأَن�  َة َحق, داً َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، َوأَن� اْلَجن� اَعَة آِتَي�ٌة K َرْي�َب ِفيَھ�ا، َوأَن� ُمَحم� ، َوأَن� الس� اَر َحق, الن�
َ َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُب�ورِ  �N . ،َوُيْص�لُِحوا ذاَت َبْي�ِنِھْم َ �N ُق�وا َوأُوِص�ي َم�ْن َتَرْك�ُت ِم�ْن أَْھلِ�ي أَْن َيت�

َ َوَرُسوَلُه إْن َكاُنوا ُم�ْؤِمِنينَ  �N وِص�يِھْم بَم�ا أَْوَص�ى ب�ِه إْب�َراِھيُم َبِني�ِه َوَيْعُق�وبُ َوأُ . َوُيِطيُعوا : �
خداونـد ايـن   ! فرزندان من« ).132:البقـره ( .مث£¤¥¦�¢�¡���~�|{�}نث

از ) تسليم در برابر فرمان خـدا (و شما، جز به آيين اسالم  ؛آيين پاك را براى شما برگزيده است
دهد كـه   نامة فالني است و او گواهي مي وصيتبه نام خداوند بخشندة مهربان؛ اين  .»!دنيا نرويد
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بنده  صجز خداي يگانه خدايي بحق وجود ندارد و شريك و همتايي براي او نيست و محمد 
حق است و بدرستيكه قيامت آمـدني  ) جهنم(و فرستادة اوست و همانا بهشت حق است و آتش 

. انگيزاند را بر مي) مردگان(اهل قبور ) در آن روز(است و در وقوع آن ترديدي نيست و خداوند 
كنم كه تقواي الهي پيشه كنند و روابط خويش را بـا همـديگر نيكـو     اهل و عيالم را سفارش مي

ايمان برخوردارند مطيـع فـرامين   ) نعمت(و همواره تا از ) و اصالح ذات البين نمايند(نگه دارند 
 إابـراهيم و يعقـوب    كـنم كـه   آنان را به همان چيـزي سـفارش مـي   . خدا و رسول او باشند

اي فرزندان من خداوند ديـن را بـراي   ���:آندو وصيت كردند. فرزندانشان را بدان سفارش كردند
جز با دين و در حاليكه تسليم فرامين ديني هستيد از ) تالش كنيد(شما انتخاب و برگزيده است 

  .»دنيا نرويد
و سالم جمع ) درود(ين صلوات ب صمستحب است كه هنگام درود فرستادن بر رسول اهللا   �

��#�/TUيعني مثالً نگويد . (كند و به يكي از اين دو اكتفا نكند�
��#�D>� ���يا �
>���بلكه بگويد  �

TU/�#3���# ��D�# .( ابتدا كردن به درود>� ��G    براي غير انبيا مكروه تنزيهي است يعني مـثالً نبايـد

��ابوبكر : بگويد�
و گروه انبيا بصـورت جمـع    هاما چنانچه اين بزرگان را در زمر.... و�	� #��#;�
3
�>[������>���������:مثل اينكـه بگويـد  . ياد كنيم درود فرستادن بر آنان جايز است��<���]<�
�s!<	��K6<��#

�)\1RM3���#3|-3����0�-3�   بار خدايا بر محمد و آل محمد و ياران و همسران و نسل و فرزنـدان وي
  .گيرند نه درود فرستادن غير انبياء تابع و زير مجموعة آنها قرار ميدر اين گو. درود فرست

مستحب است با ذكر نام اصحاب، تابعين و سپس علما و عابدان و ديگر بزرگان دين بر آنها   �
مـثالً بـا ذكـر نـام بزرگـاني چـون       . رحمت بفرستيم و رضايت خداوند را براي آنان مطالبه كنيم

  .حمهم اهللايا ر ن: ييمو احمد بگو ابوحنيفه و مالك و شافعي
خواهد مصيبت يا اندوهي كه او را عايد شده تخفيف يابد، بايـد كـه در ذهـن     اگر كسي مي  �

خويش اندوه و مصيبتي بزرگتر از آن را تصور كند، و به اين بيانديشد كه در قبـال آن از پـاداش   
  .بزرگ برخوردار خواهد شد

كند و گوشتش مباح و دسترسي بدان ممكن است  دگي ميذبح هر حيواني كه در خشكي زن  �
كننـده   اينكه شـخص ذبـح   )1 :براي ذبح حيوان چهار شرط الزم است كه عبارتند از. جايز است
. وسيلة ذبح چيزي غير از ناخن و استخوان باشد؛، زيرا ذبح با اين دو جايز نيست )2. عاقل باشد

و همچنين قطع كـردن هـر دو   ) خوراك در حلق مجراي(بريدن و قطع كردن حلقوم و بلعوم  )3
بسم اهللا گفتن هنگام حركت دست براي ذبح  )4. يا يكي از دو رگي كه در زير گردن وجود دارد

  .البته اگر به زباني غير عربي نيز هنگام ذبح خدا را ياد كند جايز است. و بريدن گردن گوسفند
بسـم اهللا اهللا  : (يعني اينگونـه بگويـد  . (نيز بگويد )اهللا اكبر(سنت است كه با بسم اهللا گفتن تكبير 

الزم به ذكر است چنانچه ذبح كننده از روي فراموشـي ذكـر مـذكور را    ...). اكبر بسم اهللا اهللا اكبر
ولي اگر از روي ناداني اين ) و اشكالي بر آن مترتب نيست(گردد  فراموش كند آن ذكر ساقط مي

  .گردد ذكر را ترك كند انجام آن ساقط نمي
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صيد عبارتست از به دام انداختن و گرفتن حيواني حـالل گوشـت كـه ذاتـاً     : صيد يا شكار  �

شـكاركردن  ). اهلـي نيسـت  (وحشي است و در دسترس و تصرف هميشگي انسان قـرار نـدارد   
چنين حيواني مباح است و البته چنانچه كسي به قصد تفريح و لهو و لعب به شكار بپردازد ايـن  

همچنين اگر با دنبال كردن صيد باعث آزار رساندن مردم در مزارع و امـاكن  . باشد يكار مكروه م
  .مسكوني آنان گردد اين گونه شكاركردن حرام خواهد بود

اينكه شكاركننده شخصي باشد كه ذبح كـردن بـراي    )1 :عبارتند از: شرايط چهارگانه براي جواز صيد
كنـد از جملـه    اي كه بـا آن صـيد مـي    اينكه وسيله )2). و صالحيت ذبح را داشته باشد(وي جايز باشد 

ابزار و وسايلي باشد كه باعث حالل شدن گوشت مذبوحه گردد يعني از چيزي تيز چون نيزه و تيـر و  
مانند آن استفاده كند و اگر قصد شكاركردن با حيوان شكاري چون شـاهين و سـگ را دارد از حيـواني    

اينكه قصد شكار داشته باشد و اين بدان معني اسـت كـه    )3. اده نمايدكه براي اين كار تعليم ديده استف
بديهيسـت چنانچـه شخصـي بـدون ارادة     . اي را به قصد شكاركردن به طرف حيوان پرتاب كنـد  وسيله

گوشـت حيـوان   ) به نحوي كه مـثالً تصـادفي حيـواني را از پـاي در آورد    (شكار حيواني را شكار كند 
. بگويـد ) بسـم اهللا ...) (اعم از نيزه و(اينكه هنگام ارسال وسيله شكار  )4. شكار شده حالل نخواهد بود

الزم به ذكر است اگر در اين مورد بسم اهللا فرامـوش شـود ديگـر گوشـت حيـوان شـكار شـده حـرام         
 .گردد و هر چند عمداً آنرا ترك نكرده باز از ذمة او ساقط نمي )1(خواهد بود

. اصل در طعام بر حالل بودن است. شود خورده يا نوشيده ميطعام عبارتست از آنچه  :طعام�����
  باشد كه آنها عبارتند از؛  هرگونه طعامي با دارابودن سه شرط حالل مي

  .اينكه نجس و آلوده نباشد )3. طعام مضر و زيانبخش نباشد) 2. اينكه طعام پاك باشد) 1
اشـد، و  ه چـون سـم زيانبـار ب   بنابراين هر طعامي كه چون خون و مردار نجس باشد، و هر آنچـ 

ل و ادرار حيوان و شپش و كك آلوده و كثيف باشد خـوردن و  همچنين هر چيزي كه چون پشك
  .استفاده از آن حرام خواهد بود

كنند، االغ اهلي و هر حيـواني كـه چـون شـير، ببـر،       در ميان حيواناتي كه در خشكي زندگي مي
نـيش  (، روباه و سنجاب كه با دندانهاي )هليهر چند ا(گرگ، پلنگ، سگ، خوك، ميمون، گربه 

جز كفتار، حـرام گوشـت   ) درند و حيوان شكار شده را مي(كنند  شكار مي) در جلوي دهان خود
كركس، جغـد و ماننـد    كه چون عقاب، باز، شاهين، آن پرندگانيدر ميان پرندگان نيز . باشند مي

  .باشند پردازند حرام گوشت مي آنها با چنگال خود به شكار مي
همچنين پرندگاني كه چون كركس، الشخور و لك لك مردارخورند و هر آنچه را كه هـر چنـد   

كنند، عرب آنها را پليـد برشـمرده چـون خفـاش، مـوش، زنبـور        در محيط مسكوني زندگي مي
در ميـان حشـرات نيـز امثـال      مار و معمولي، زنبور عسل، شانه به سر، جوجه تيغي، خارپشت و

                              
شود و قبل از اينكـه   صيد مي... منظور از شكار مورد نظر در بحث مربوطه حيواني است كه با تير يا حيوان شكاري و  )1(

  ..)مترجم. (در صورتي كه هنوز حيوان زنده باشد حكم متفاوت است. بازد در دسترس انسان قرار گيرد جان مي
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ها و همچنين هر آنچه كه شريعت مقدس  و همين طور موش صحرايي و وزغ كرمها و سوسكها
به كشتن آن امر فرموده چون عقرب، و آنچه را كه از كشتن آن نهي فرموده مثـل مورچـه و هـر    
حيواني كه از آميزش يك حيوان حالل گوشت با يك حيوان حرام گوشت بوجـود آمـده باشـد    

و خوردن آنها حـرام  (آيند  مرة طعام حرام به حساب ميمثل بچة گرگ از كفتار همه و همه در ز
الزم به ذكر است چنانچه حيواني بر اثر آميزش دو حيوان از دو گونة متفـاوت بوجـود   ) باشد مي

آيد كه هر دو خوردن گوشت آنها مباح باشد مثل قاطري كـه از آميـزش اسـب بـا االغ وحشـي      
اند و در شريعت نيز  كه براي عرب ناشناخته حيواناتي. آيد گوشتش حرام نخواهد بود بوجود مي

به لحاظ حـالل گوشـت   (ذكري از آنها به ميان نيامده است، آنرا بايد با حيواناتي كه ماهيت آنها 
چنانچه به حيـوان حـرام گوشـت    . براي ما معلوم است مقايسه كنيم) بودن يا حرام گوشت بودن

. شباهت داشته باشد حالل خواهـد بـود   شبيه باشد پس حرام خواهد بود و اگر به حالل گوشت
اما چنانچه حيوان مورد نظر شباهتي تلفيقي با حيواني حرام گوشت و در عين حال با حيواني كه 
حكم مباح به گوشت آن داده شده است داشته باشد حكم حرمت در اين مورد غالب خواهد بود 

  ).يعني در زمرة حرام گوشت به حساب خواهد آمد(
حشـي مثـل   حيواناتي كه ذكر كرديم شامل چهارپايان، اسـب و بقيـة حيوانـات و   گوشت غير از 

، )نوعي حيوان شبيه موش كـه دسـت و پـاي كوچـك و دم بلنـد دارد     (زرافه، خرگوش، يربوع 
باشد و در ميان پرنـدگان نيـز آنچـه ذكـر      خرگوش رومي، گاو وحشي، سوسمار و آهو مباح مي

هـا، مرغـابي و    ، گنجشـك )انواع مختلف آن(ي، كبوتر نكرديم مثل شترمرغ، مرغ، طاووس، طوط
تمامي حيوانـاتي كـه در آب   . غاز و پرندگان آبي بطور كلي نيز در زمرة پرندگان مباح قرار دارند

هـايي كـه بـا آبـي نجـس       گياهان يا ميوه. كنند بجز قورباغه، مار آبي و تمساح حاللند زندگي مي
يخته شده است خوردن ثمر آنها جايز است، مگر اينكه اند يا چيزي نجس پاي آنها ر آبياري شده

  .در ثمر بو يا طعم نجاست يافت شود كه در آن صورت حرام خواهد بود
خوردن زغال چوب، خاك، گل و همچنين پياز، سير، تُرُب و تره فرنگي بصورت نپختـه و خـام   

اجب است كـه بـه   ترسيد كه از گرسنگي تلف شود و مكروه است اما اگر كسي مجبور شد و مي
  ).تا از مرگ رهايي يابد(مقدار الزم از موارد مذكور بخورد 

عورت عبارتست از شرمگاه و هر آنجايي كه انسان از ديده شدن و آشكارشـدن آن   :عورت  �
منظور ما از عورت در اين بحث مقدار اعضايي از انسـان اسـت كـه نمـاز و     . كند شرم و حيا مي

اي كه عمر او به ده سال رسيده  عورت پسر بچه. گردد ها جايز نميطواف جز با پوشيدن آن قسمت
باشد عبارتست از مابين ناف و زانو و عورت كودك هفـت تـا ده سـاله تنهـا پـس و پـيش وي       

باشد، اما زن آزاده و بالغ تمامي بدنش جز صورت و دو كف دسـت و قـدم پـاي او عـورت      مي
ني در حاليكه ساعدش برهنه است نمـاز بخوانـد يـا    است، و بنابراين به عنوان مثال اگر چنين ز

پوشيدن عورت غليظه شامل ُقبل و . طواف انجام بدهد عبادتش باطل و غيرقابل قبول خواهد بود
حتي در خارج از نماز نيز واجب است و ظـاهر كـردن ايـن دو عضـو بـدون      ) پيش و پس(دبر 
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بديهيست آشكاركردن ايـن دو عضـو در   . باشد ضرورت حتي در تاريكي و تنهايي نيز مكروه مي

  ).و اشكالي ندارد(مواقع ضروري مثل معالجه و ختنه كردن مباح است 

تـرين   داشـتني  ترديد مساجد دوسـت  ساختن مسجد به مقدار نياز واجب است و بي :مساجد  �
 زدن، آوازخواندن، موسيقي، خواندن اشعار ناروا و حـرام، مخـتلط   كف. مكانها نزد خداوند است

شدن مردان و زنان، همبستري و مجامعت و خريد و فروش در مسجد حرام است و سنت است 
بهـره   خداوند تو را در تجارتت بي: كند بگوييم كه چنانچه كسي را ببينيم كه در مسجد معامله مي

همچنين اگر كسي چيزي را گم كرده نبايد در مسجد براي يافتن آن اقدام و اعـالن نمايـد،   ! كند
: اما اگر كسي اين كار را كـرد بـر شـنونده اسـت كـه بگويـد      . ين كار نيز حرام و نارواستزيرا ا

  !خداوند هيچگاه آن را به تو برنگرداند
رود، عقد نكاح بسـتن،   از آنها نمي) ادراركردن و نجس كردن مسجد(آموزش كودكاني كه ترس 

ف، بيتوتـه كـردن ميهمـان و    داوري و قضاوت، خواندن اشعار مباح و جايز، خوابيدن براي معتك
مريض و قيلوله كردن در مسجد مباح است، و سنت است كه در مسجد از هياهو و فرياد، دعـوا  

همچنـين در حـد امكـان    . گويي و بلند گفتن الفاظ مكروه و زشت اجتناب شود و جنجال، زياده
فرشها، چراغها و  الزم به ذكر است استفاده از. بايد تالش شود كه در مسجد راهرو ايجاد نگردد

مكروه است و زياد سخن گفتن از امور  …المپها و برق مسجد براي مجالس تعزيه و عروسي و 
  .آيد دنيوي در مسجد نيز از مكروهات به حساب مي

بزرگترين مجازات مجازاتي است كه مجازات شونده به عقوبـت  : فرمايد مي :ابن جوزي   �
و شديدتر از آن، آن است كه مجازات شونده بـه خـاطر    و مجازات پي نبرد و آن را حس ننمايد

مانند اينكه به خاطر دست يـافتن بـه مـالي حـرام، يـا      . مجازاتي كه شده شادي وخوشحالي كند
در حاليكه در هر دو صورت خداوند قصد عقوبـت و  (تواناشدن بر انجام گناهي خوشحالي كند 

  ).مجازات وي را داشته است
وقت . كردند فايده پرهيز مي تلف كردن وقت در كارها و چيزهاي بي بزرگان سلف از :وقت  �

را برداشـت  ) و دانه(اي است كه هر بذري را كه در آن بكاري هزار بذر  همچون مزرعه) و عمر(
با اين وجود آيا عاقالنه خواهد بود كه كسي در كاشتن بذر و دانه كوتاهي كند يا از . خواهي كرد

  !كاشتن آن اجتناب نمايد؟
نفقه يك زن عبارتست از اينكه مرد نيازهاي . بر مرد واجب است كه نفقة همسرش را بدهد  �

غذا، نوشيدني، پوشاك و محل سكونت را در حدي كه در زمان وي معمول : ضروري وي شامل
  .و عرف است را برآورده كند

. غذا دهـد بر صاحب حيوانات واجب است كه حيواناتي كه در ملكيت وى هستند را آب و   �
چنانچه از اين كار . سازند چنانچه شخصى از اين كار اجتناب ورزد، وي را بر اين امر مجبور مي

كنند تا به فروختن يا اجـاره دادن يـا ذبـح كـردن      ابا ورزد يا از عهدة آن بر نيايد او را مجبور مي
  .بپردازد) در صورت حالل گوشت بودن آنها(حيوانات 
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ردن حيوانات، بـار سـنگين بـيش از حـد تـوان حيـوان بـر آن نهـادن،         بديهيست لعن و نفرين ك
آن ضرري برسـد، زدن حيـوان و همچنـين خـالكوبي بـر روي       ةدوشيدن آن در حدي كه به بچ

  .صورت آن حرام و نارواست
پوشيدن لباسي كه چهرة انسان يا حيوان بر آن نقـش بسـته اسـت و همچنـين آويـزان كـردن آن و         �

  .شود ديوار حرام است و خريد و فروش آن نيز حرام و از گناهان كبيره محسوب مينصب كردن آن بر 
بعد از قتل گناهي : مايدفر مي :�امام احمد. زنا بعد از شرك از بزرگترين گناهان است : زنا  �

مثالً زناكردن با زني كه شوهر دارد، يا بـا  . انجام عمل زنا متفاوت است. شناسم بزرگتر از زنا نمي
  .م خود، يا با همسايه، يا يكي از نزديكان، بسيار شنيع و زشت و پست استمحر

شـونده هـر    كننـده و لـواط   به همين خاطر اكثر علما بر آنند كه لواط. بدترين فواحش لواط است
گر امام صـالح را بـر آن بدانـد كـه     ا: گويد مي :�الدين شمس .چند بِكر باشند بايد كشته شوند

و اين در واقع مفهـوم روايتـي اسـت كـه از     . ند چنين حقي را خواهد داشتكننده را بسوزا لواط
  . ابوبكر صديق و گروهي از صحابه نقل شده است

اي بخواند كـه تنهـا خـودش بشـنود تـا باعـث        خواند بايد به گونه اذكاري را كه در نماز مي  �
  .ديگر نمازگزاران نگردداذهان تشويش 

امـا  . قرار داده اسـت ) و نعمت(رزندان را براي ما در دنيا زينت خداوند بر ما منّت نهاده و ف  �
�onmنث: فرمايـد  خداوند متعال مي. گردند همين فرزندان موجب آزمايش انسان مي

pآزمايش شما هستند ءاموال و فرزندانتان فقط وسيله ).15:التغابن( .��مث.  
خداونـد متعـال   . كنـد پدر ملزم است در جهت اصالح و مصلحت افراد تحت تكفّل خود تالش 

اى كساني كه ايمان  ).6:التحـريم (. مث»¬®¯µ´³²±°نث :فرمايد مي
  .خويش را از آتشي كه هيزم آن انسانها و سنگهاست نگه داريد ءخود و خانواده! ايد آورده


(���:فرمايد نيز مي صرسول اهللا R��
��3+/��KV�X3��#R�KV�X�. )روايت مسلم(  
بديهيسـت رسـيدن   . د و هر كدام نسبت به زيردستانتان مسئوليت داريديعني؛ هر يك از شما نگاهباني

بنـابراين اگـر   . شـود  به سن بلوغ موجب رفع مسئوليت از ولـي نمـي  ) و افراد تحت تكفل(زيردستان 
كسي در نصيحت كردن و مانع شدن فرزندانش از ضررهاي ديني و دنيوي كوتاهي كنـد بـه تحقيـق    

ترديـد مسـتحق همـان     خيانـت كـرده و بـي   ) فرزنـدانش (رزاني داشته كه در امانتي كه خداوند بدو ا
َم�ا ِم�ْن  «  :فرمايـد  مـي  صدر اين حديث رسول اهللا . عقوبتي خواهد شد كه در حديث آمده است

   .» َعْبٍد َيْسَترِعيه Nُ َرِعّيًة َيُموُت َيوَم َيُموُت وُھَو َغاش, لَِرعّيِتِه إKّ َحّرَم Nُ َعلْيِه الَجّنة
) در سرپرسـتي (اي را به او بدهد و او در حاليكه  اي كه خداوند سرپرستي عده يعني؛ هر آن بنده

ترديد خداوند بهشـت را   از دنيا برود بي) و مسئوليت خود را به خوبي انجام نداده(خيانت كرده 
  .بر وي حرام خواهد گردانيد

� 
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يابـد كـه مـورد     پـردازد در مـي   يها و قوانين الهي به انديشه م كسي كه در ارتباط با سنت

 :فرمايـد  زيـرا مـي  . هـاي مقـدر خداونـد اسـت     آزمايش واقع شدن يا ابتال يكـي از سـنت  
  ).155:البقره( مثP�Q�\[ZYXWVUTSRنث
و مواد ( ها قطعا همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها و ميوه «

  .»كنندگان استقامتو بشارت ده به  ؛كنيم ، آزمايش مى)غذايي
ماننـد در اشـتباهند،    هاي صالح و پرهيزگار از ابتالء دور و مصون مي برد انسان كسي كه گمان مي

كـدام  «: سوال شـده كـه   صزيرا مورد آزمايش قرار گرفتن نشانه ايمان است زيرا از رسول اهللا 
پس از ايشان صالحان و پس  پيامبران و :گيرند او پاسخ فرمود ها بيشتر مورد ابتالء قرار مي انسان

هركس به اندازه ميزان دينـداريش مـورد آزمـايش قـرار      ،از آنها كساني كه بيشتر به ايشان نزديكند
گردد و چنانچـه در دينـداري او    گيرد، اگر در دين او استواري باشد به ميزان آزمايش او افزوده مي مي

  )جهروايت ابن ما( .»شود باشد از آن كاسته مي ضعف و نرمي
  .در واقع ابتالء، عالمت محبت خداوند در مورد بنده خويش است

َ إَِذا أََحب� َقْوًما اْب�َت>ُھمْ  « :ندا هفرمود صرسول اهللا  �N داوند هرگاه ملتي را دوست خ ،أحم�د » َوإِن�
  . هدد ميقرار  بدارد آنان را مورد ابتالء

 :نـد ا هفرمـود  صزيرا رسول خدا . بنده اش اراده خير داردهمچنين بال و ابتال نشانه آن است كه خداوند به 
ُ بَِعْبِدِه الش� «  �N ْنَيا، َوإَِذا أََراَد Dلَ لَُه اْلُعقُوَبَة فِي الد ُ بَِعْبِدِه اْلَخْيَر َعج� �N ى إَِذا أََراَد� ر� أَْمَسَك َعْن�ُه بَِذْنِب�ِه َحت�

ش اراده خيـر داشـته باشـد زودتـر او را در دنيـا      ا هاگر خداوند نسبت به بند , ترمذيال »ُيَوافَِي بِِه َيْوَم اْلقَِياَمِة 
او را بـا گناهـانش بـه    . نمايد و در صورتي كه  نسبت به او اراده شر داشته باشد دچار مجازات و عقوبت مي

  .گذارد تا در قيامت به تمام و كمال او را مجازات كند حال خود مي
َم�ا «  :فرمايـد  مـي  صرسول گرامي اسالم . ك و كم باشند كفاره گناهانندبال و ابتال هر چند اند

ِ◌َئاتِهِ َكَما َتُحطD الش�َجَرةُ َورَ  Wبَِھا َسي ُ �N َكف�َر Kِمتفق عليه »َقَھا ِمْن ُمْسلٍِم يُِصيُبُه أًَذى َشْوَكٌة َفَما َفْوَقَھا إ .  

ر از آن دچار اذيت و درد شـود مگـر آنكـه    هيچ مسلماني نيست كه بخاطر فرورفتن خار يا بيشت
  .گرداند خداوند همچون ريزش برگ درختان آنها را كفاره گناهانش مي

صالح باشد بال و ابتال سبب پاك شدن گناهـان گذشـته يـا    , اين بدان خاطر است كه اگر آن انسان مسلمان
شـود و او را بـه اهميـت     انش ميشود و در صورتي كه گناهكار باشد كفاره گناه اش مي بلند گرديدن مرتبه

 .)41:الـروم ( مث�ÒÑÐ�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Øنث: فرمايـد  همانگونه كه مي. نمايد آن يادآوري مي
  .»اند آشكار شده است كه مردم انجام داده) ناپسندى(فساد، در خشكى و دريا بخاطر كارهاي «

و دومـي  . و سـرمايه  يكي آزمايش از طريق خير است مانند افـزايش ثـروت  : اند بال و ابتال دو گونه
    :فرمايـد  خداونـد متعـال مـي   . گرسنگي و مشكالت مالي: آزمايش به وسيله شر و بدي است مانند

  .»كنيم و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى« .)35:األنبياء( مث��ÔÓÒÑنث
گري ناشـي  همچنين گاهي بال و ابتال از طريق بيماري و مرگ است كه مهمترين عامل آنها چشم زني و جادو

أكَث�ُر َم�ْن َيُم�وُت ِم�ْن أّمِت�ْي َبْع�َد َقَض�اِء Nِ «  :روايت شـده كـه   صاز حسد ورزي است زيرا از رسول اهللا 

 تعويذ و نوشته مشروع
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� »وَقَدِرِه بالَعْين �����  .بعد از قضا و قدر خداوند يكي از عوامل مرگ امت من چشم بد است �
جادوگري قبل از واقع شدن در آنهـا  الزم است با وسايل جلوگيري از چشم زدگي و  : جلوگيري

جلوگيري از آنها به وسـايل  . زيرا جلوگيري از معالجه بهتر است. آشنا شويم و آنها را بكار بگيريم
س به وسيله توحيد و ايمـان بـه   فقويت نت   �:مختلف بسياري است كه برخي از آنها عبارتند از

وند است و همچنـين اقـدام بـه امـور     اين حقيقت كه دخل و تصرف در نظام هستي تنها كار خدا
حسن ظن به خداوند و توكل بر او و بخاطر هرگونه چشم بـد   �. نيك و پسنديده ضرورت دارد

 .  )1(گردد زيرا توهم و خيال خود نوعي بيماري است اي گمان نكند كه بيمار مي و عارضه
باب و وسـايل  هرگاه كسي به حسادت و چشم  بد بودن شهرت داشت از باب پرهيـز از اسـ   �

ذكر خداوند و قدرت خداوند در مـواردي   ���.بايد از او پرهيز نمايد، نه از روى ترس و هراس
ـ  مـي  صزيـرا رسـول اهللا   . بيند كه چيز شگفت بر انگيزي را مي إَِذا َرأى أََح�ُدُكْم ِم�ْن «  :دفرماي

: ماننـد ايـن گفتـه   بريك وت( �الحاكم »ن َحّق َنْفِسه، أَو َماله، أَْو أَِخْيه َما ُيِحّب، َفْلُيَبّرك، َفإن� الَعيْ 
  ).تبارك اهللا: نه اينكه بگويدبارك اهللا لك، 

ما شاء اهللا گفتـه و  . اش چيزي را ديد هرگاه يكي از شما در مورد نفس خود يا دارايي برادر ديني
  .آن را تبريك گويد زيرا چشم زخم حقيقت دارد

يكـي از اسـباب مصـونيت در برابـر      �. ردانـد خداوند آن را برايت مبارك بگ : يعني بگويد
روي  �. اسـت  [#��)>�����W<�1هاي  از نخلستان) عجوه(چشم بد آغاز كردن روز با هفت دانه خرما 

آوري به خداوند و توكل و حسن ظن و پناه بردن به او از چشم بد و جادوگري و اقدام به ذكـر  
 .ار با اذن خداوند كم و بيش داراي تاثيرندآن اذك )2(در هر بامداد و شامگاه )تعويذ(و پناه بردن 

  .ودش ميايمان به اينكه هر چه در آن آمده حق است و حقيقت دارد و با اراده خداوند مفيد واقع  )1
آن را به زبان بياورد يا به آن گوش فرا بدهد و دل را به آن بسپارد زيرا آنها دعا هسـتند و بنـابر    )2

  .شود يمروايت دعاي دل غافل پذيرفته ن
را بعـد از نمـاز عصـر     شـامگاه ذكر و اوراد صبحگاه را پس از نماز صبح، و اذكار  : زبان ذكر و تعويذ

  .، هرگاه مسلماني آنها را  فراموش كرد يا به كاري مشغول بود، هرگاه بياد آورد آنها را بگويدبايد خواند
رعي تعارضي وجود ندارد زيـرا  ميان كار پزشكي و تعويذ ش : عالئم مبتال شدن به چشم بد و غيره

  .روحي و معنوي هاي جسمي شفا دارد و هم براي بيماري هاي براي بهبودي بيماري هم قرآن
صداع و سـردرد   :آن معموال عبارتند ازجسمي سالم باشد، عوارض  هاي اما هرگاه انسان از بيماري

ي يا تب و لرزه، تپش قلب، درد الح زردي چهره، عرق و ادرار بسيار، كم اشتهايي،  بي غير متمركز، 
خستگي و كوفتگي   اندوه و غصه،. ابدي و پشت نقل و انتقال مي ها و المي كه در قسمت پايين شانه

يري، تنبلي گ ، افسردگي، گوشهعشبانه، فعل و انفعاالت ناشي از ترس، خشم غير طبيعي، كثرت تهو
                              

باورند كه بيشتر از دوسوم امراض جسمي از اسباب نفسي و رواني به گمان اينكه بر اين  بيشتر پزشكان و متخصصين  )1(
  ).مترجم. (در حاليكه اصال چنين بيماري در شخص وجود ندارد. گيرد آنها بيمار هستند نشأت مي

  .167نگا أذكار الصباح والمساء ص   )2(
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كه از نظر پزشكي غالبـاً اسـباب آنهـا    عالقه به خوابيدن و مشكالت و عوارض ديگر  و افسردگي، 

  .شناخته شده نيستند و گاهي با توجه به شدت و ضعف بيماري، آن عالئم وجود دارند
بـه آن راه پيـدا    هـا  انسان مسلمان بايد از ايماني استوار و قلبي قوي برخوردار باشـد كـه وسوسـه   

زيـرا معالجـه بيمـاري تـوهم و      ننمايند و تنها با احساس يكي از عوارض خود را بيمار گمان نبرد،
زيرا گاهي بعضـي اشـخاص در حـالي كـه     . خيال پردازى خود كاري بسيار سخت و پيچيده است

  سالمند يكي از آن عوارض در آنها وجود دارد و ممكن است بيماري ايشان بيماري جسمي باشـد، 
در   ايمـان باشـد،   اي ضعفه الي نشانهح بي و اندوه افسردگي و : گاهي ممكن است عوارضي مانند

  .اين صورت الزم است چگونگي ارتباط خود را با خداوند مورد بررسي و باز بيني قرار بدهد
آن را معالجه  توان ، با خواست خداوند از دو راه مي)1(در صورتي كه بيماري بر اثر چشم بد باشد

چشم زده شده ود كه غسل كند و ش به او گفته مي اگر چشم زننده شناخته شود،  )1  :معالجه نمود
  اگر چشم زننده شناخته شده نبود، از طريق تعويـذ،  )2 .با آب آن يا با مقداري از آن غسل نمايد

 .دعاء و حجامت بايد به معالجه آن پرداخت
معالجه آن با خواست خداوند از يكـي   اما در صورتي كه بيماري بر اثر سحر حاصل شده باشد، 

انست و آن را يافت در حالي كه دو د اگر محل سحر را مي )1:  اي زير ممكن خواهد بوده از راه
اي آن را هـ  وانـد گـره  خ را مـي  )قل أع�وذ ب�رب الن�اس وق�ل أع�وذ ب�رب الفل�ق(ن سوره معوذتي

از طريق تعويـذ شـرعي و آيـات قـرآن بـه ويـژه دو سـوره         )2 .بگشايد و سپس آن را بسوزاند
 نشـره  )3 .بـراي معالجـه آن تـالش نمايـد      ،معوذتين و بقره و دعاهايي كه در پايان خواهند آمد

نوعي از آن كه باطل گردانيدن سحر به وسيله سحر   :الف :كه دو گونه است:  )باطل كردن سحر(
نـوع ديگـر روا    :ب .اشـد ب و مراجعه به ساحران براي باز و باطل نمودن آن است، كه حـرام مـي  

و خوردكردن آن در ميان دو سـنگ و   )ُكنار(تهيه هفت عدد برگ از درخت سدر: اشد، مانندب مي
الفلق و الناس سه بار و سـپس قـرار دادن آن در   , اإلخالص,  اي الكافرونه سپس خواندن سوره

چند بار تا شفا پيـدا كـردن بـه    را آب و بعد از آن نوشيدن و غسل كردن به وسيله آن و اين كار 
  ).عبدالرزاق در كتاب مصنف. (دانجام دهخواست خداوند 

رج گردانيدن سحر از راه خوردن مواد خوراكي اسهال آور اگر سحر در شكم قرار داشته باشـد  خا )4
  .براي معالجه آن اقدام شود) نوعي خون گرفتن()2(اي ديگر باشد از طريق حجامته و اگر در قسمت

 . اي خداونـد باشـد  هـ  ا و صفته به وسيله نام) 1 :عبارتند از اينكه) يشرع يدعا(شروط تعويذ

                              
و اعجابي از طـرف   وصفسبب به خورده  بر چشم اذيتي از طرف جن است كه به اذن خداوند, يا چشم زخم: العين   )1(

و . شـود  واقـع مـي  .. ) و, نمـاز , مانند ذكر ( وجود ندارد  در مقابل آن و مانعي, كنند زننده كه شياطين آنرا فراهم مي چشم
����Tm<�بروايت بخاري شاهد آن است و روايت) العين حق ( حديث �#��/O3�$�L8�#��2"di3G  بروايت أحمد كه هيثمـي 

شـود زيـرا آن آلـت وصـف      و در حديث به عين يعني چشم تعبير مي. آن را صحيح دانسته براي آن شاهد ديگري است
  .بيند شود در حاليكه نمي شود زيرا شخص كور بدان گرفتار مي است و نه بخاطر اينكه ضرر متوجه آن مي

�W: (فرمايد مي صرسول اهللا   )2(�}^#����K)13#�4�����o��$% .(و حوادث بسـياري از  . حجامت است رين دارو براي مداوابهت
  .اين قبيل رخ داده كه سبب آن سحر و چشم زدن بوده و بوسيله حجامت رفع شده است، مانند مرض سرطان و غيره
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اين اعتقاد كه تعويذ در ذات خـود مـوثر   ) 3. ه وسيله زبان عربي يا زباني مفهوم انجام شودب) 2
 .نيست و شفاي اين بيماري با خواست و اراده خداوند است

مستحب است كه تعويذ كننده مسلماني صالح و پرهيزگار باشد زيرا به  )1 :شروط تعويذ كننده
به هنگام اقدام به تعويذ صادقانه به  )2 .بيشتر خواهد بود هر ميزان كه پرهيزكار باشد تاثير كار او

امـا بهتـر آن اسـت كـه     . ي كه قلب و زبان او همـراه شـوند  ا سوي خداوند روي بياورد به گونه
قلبشان به چيزي ديگر مشغول است و   زيرا ديگران غالباً هركس براي خود اقدام به تعويذ نمايد، 

نـد و خداونـد خـود اجابـت     ك نيازمندي او را احساس نمـي هيچكس به اندازه خود او مشكل و 
 .دعاي نيازمندان را وعده فرموده است

قوت و ضعف  و صالح باشد و ميزان تاثير آن با مستحب است كه مومن )1 :شروط تعويذ شونده
�}�t�u�v�w�x�y�zنث :فرمايد ايمان و پرهيزگاري در ارتباط است خداوند مي

و از قرآن، آنچه شفا و رحمت اسـت بـراى مؤمنـان، نـازل     « .)82:اإلسراء( مث¢�¡���~�{�|
روي آوردن صادقانه به پيشگاه خداوند  )2. »افزايد نمى) و زيان(و ستمگران را جز خسران  ؛كنيم مى

ندي نكند،  زيرا تعويذ م خير در شفا و بهبودي اظهار گلهأدر ارتباط با ت )3. و طلب شفا از جانب او
 .ممكن است هيچگاه دعاي او پذيرفته نشود رد شفا عجله كند، دعاست و چنانچه در مو

  �متفق عليه »َدَعْوُت َفلَْم ُيْسَتَجْب لِي: ُيْسَتَجاُب �ََحِدُكْم َما لَْم َيْعَجلْ َيقُولُ «: ندا هفرمود صرسول اهللا 
  .)ود نگوييد دعا نموديم اما مورد قبول واقع نشدش چنانچه عجله نكنيد دعايتان مستجاب مى(

خوانـدن   )2. خواندن تعويذ همراه با دميـدن  )1 :ي است كه عبارتند ازيها تعويذ داراي روش
گرفتن آب دهان به وسيله انگشت و آميختن آن با خاك و سپس ماليـدن   )3. تعويذ بدون دميدن

  .خواندن تعويذ با ماليدن بر روي محل درد )4. آن بر روي محل درد
  : شود عبارتند از يآنها براي بيمار تعويذ م ءآيات و احاديثي كه به وسيله

�سوره فاتحه، "V�#�W1�] نث : هـاى  و آيـه  ، و دو آيه آخر سوره البقـره���}��|��{������z��y
��l��k��j������i��h��g��f��e��d��c��b�����a��`��_��~

��z�������y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��n���mدر  اًممسّل« ).191-190:آل عمران( مث�
. براى خردمندان اسـت ) روشنى(هاى  آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه

و در  ؛كننـد  انـد، يـاد مـى    همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پهلو خوابيده
! اى ده نيافريـده اينهـا را بيهـو  ! بار الهـا :) گويند و مى( ؛انديشند اسرار آفرينش آسمانها و زمين مى

  .»!ما را از عذاب آتش، نگاه دار! منزهى تو
����ÂÁÀ¿¾½�Ã�ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄ�Óنث

Ôبصـورت مـار   (ناگهـان  » !عصـاى خـود را بـيفكن   «: به موسى وحى كرديم كه) ما(« ).119- 117:األعراف( مث
و آنچـه   ؛شـد  حق آشـكار ) در اين هنگام،( .گرفت وسايل دروغين آنها را بسرعت برمى) عظيمى در آمد كه

  .»و خوار و كوچك گشتند ؛مغلوب شدند) همگى(و در آنجا  .آنها ساخته بودند، باطل گشت
��������A�B�DC�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Yنث



  

     

 

158  

  
Z�[�\�]�^�_�`�a�b�c�d�e�f�g�kjih�l�m�n�o�p�q�r�
s�t�u�v�w�x�yعصاى خـود را (اول  آيا تو! اى موسى«: گفتند) ساحران(« .)69-65:طـه ( مث� (
در اين هنگام طنابها و » !شما اول بيفكنيد«: گفت. »!افكنى، يا ما كسانى باشيم كه اول بيفكنيم؟ مى

موسى ترس خفيفـى در  . !كند رسيد كه حركت مى عصاهاى آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مى
و آنچـه  . !برتـرى ) پيروز و( ماًتو مسّل! نترس«: گفتيم. )!مبادا مردم گمراه شوند(دل احساس كرد 

اند تنها مكر سـاحر   آنچه ساخته! بلعد اند مى را در دست راست دارى بيفكن، تمام آنچه را ساخته
  .»!و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد ؛است
و از قـرآن، آنچــه  « ).82:اإلسـراء ( مث¢�¡���~�{�|�}�t�u�v�w�x�y�zنث

  .»افزايد نمى) و زيان(و ستمگران را جز خسران  ؛مكني شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى
اند  براى كسانى كه ايمان آورده) كتاب(اين «: بگو« ).44:فصـلت ( .مث��º¹¸¶µ´���³نث

آورند، در گوشهايشان سنگينى اسـت و گـويى    ولى كسانى كه ايمان نمى ؛هدايت و درمان است
  .»بينند نابينا هستند و آن را نمى


a`_~}|{zyنثb
c
edاگر اين قرآن را بر كـوهى  «� ).21:الحشر( �����مث
  .»!شكافد شود و از خوف خدا مى ديدى كه در برابر آن خاشع مى كرديم، مى نازل مى

نزديك اسـت كـافران هنگـامى    « ).51:القلـم ( مث�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�wنث
  .»!ديوانه استاو «: گويند زخم خود تو را از بين ببرند، و مى شنوند با چشم كه آيات قرآن را مى

  . ودش مياي الكافرون، االخالص، الفلق، الناس براي تعويذ استفاده ه همچنين از سوره
   : شود میبراي تعويذ از روايات زير استفاده 
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را به وسيله كلمات كامل اهللا از بدى هـر شـيطان و جـانور     م من شما دو نفر حسن و حسين (

  ).سپارم مي زهردار و زخم چشم به حفظ خدا
�افِي Kَ ِش�فَاَء إ�K ِش�فَاؤَك ِش�فَاًء Kَ يَُغ�اُِدر َس�قََماً  «*   .)ب�ار ٣(  » الل�ھُم� َرب� الن�اِس أَْذِھِب الَب�أَْس اِْش�ِف أَْن�َت الش�
ي نيسـت،  ا هجزتـو شـفادهند  . يا هها، شفا بده كه تو شفا دهنـد  اي معبود مردم و نابودكننده مرض! خدايا بار(

  .)گذارد مينها را باقي  ي كه مرضشفاي
َھا َوَبْرَدَھا َوَوَصَبَھا «*     .» الل�ُھم� أَْذِھِب َعْنُه َحر�
ْلُت َوُھَو َربD اْلَعْرُش اْلَعِظيمِ  « * ك�   .)بار ٧( »َحْسِبَي K ُNَ إَِله إ�K ُھَو َعَلْيِه َتو�
   .)بار ٣( »ْيَك َوِمْن َشرW ُكلW َنْفٍس أَو َعْيٍن َحاِسٍد Nُ َيْشفِْيَك ِبْسِم Nِ أْرقِْيكَ ِبْسِم Nِ أْرقِْيَك ِمْن ُكلW َداٍء ُيْؤذِ  «* 
��� �� �: بگوييـد ) بـار  3(دست خود را روي محل درد قرار دهيد و  * 
��R � d  بگوييـد ) بـار  7(و:       
ِة Nِ َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرW َما أَِجدُ  « ـ  خـدا و قدرتش پناه مي عزت من بـه( .» َوأَُح�اِذرُ  أَُعْوُذ ِبِعز� رم از ب

  ).ترسم وم و از آن بيم دارم و ميش به آن دچار مي شرّ آنچه
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  : چند ياد آوري
خوردن ادرار از او، يا باطل شـدن چشـم   : تصديق خرافات مربوط به صاحب چشم بد، مانند )1

  .به هيچ وجه صحيح نيست... زدن او پس از مرگش و
راردادن مهره و طلسم و دستبند و گردنبند بـر روي جـايي يـا چيـزي كـه در مـورد چشـم        ق )2

 .خوردگي جاي نگراني دارد، جايز نيست
يزي را برخود بيـاويزد،  هر كس چ ,الترم�ذي » َمْن َتَعل�َق َشْيًئا ُوِكلَ إِلَْي�هِ « :فرمايد مي صرسول اهللا 

  .شود ميسرنوشتش در اختيار آن چيز قرار داده 
  .ما اگر آياتي از قرآن باشد در مورد آن اختالف نظر وجود دارد و بهترآن است كه ترك شودا

ما شاء اهللا، تبارك اهللا يا نقاشي شمشير، چاقو، چشم، يا قـرار دادن قـرآن   : نوشتن جمالتي مانند )3
حتـي  ننـد،  ك مـي در اتومبيل يا آويختن آياتي از قرآن در منزل، هيچكدام از چشم زدن جلـوگيري ن 

  .ممكن است جزو طلسم و افسون حرام به شمار بيايند
بهبودي احساس نگراني نكند زيرا  در خيربه تأثير تعويذ مطمئن باشد و از تأشخص مريض بايد  )4

مايد، اما ن يگاهي اگر به بيمار گفته شود كه در طول عمر بايد دارو مصرف كني اظهار نارضايتي نم
مايد در حالي كه در برابر خواندن هر حرفي ن يامد اظهار نارضايتي ماگر نتيجه تعويذ به طول بيانج

الزم است مدام دعـا و اسـتغفارش را قطـع نكنـد و     . اجر و پاداش دارد و پاداش آن ده برابر است
  .ندآي ميصدقه و احسانش را بيشتر كند، زيرا احسان و صدقه جزو امور شفا بخش به شمار 

همچنين بسنده كردن به . اشدب يسنت است و اثر آن ضعيف مخواندن دسته جمعي بر خالف  )5
هر , ندك يتحقق پيدا نم, نوار كاست، كافي نيست زيرا در مورد آن نيت كه در تعويذ شرط است

 .چند گوش فرادادن به آن مفيد است
تكرار تعويذ تا بهبودي كامل سنت است، مگر آنكه سبب زحمت و مشـقت بـراي او بشـود، در    

اما تكرار آيات يا دعا به تعدادي مشخص كه در . براي كاستن از مالل آن را كم كنداين صورت 
  . سنت وارد نشده، جايز نيست

ايي دال بر اينكه تعويذ كننده با سحر سر و كار داشته نه قرآن، وجود دارد كه به آنها يا ه نشانه )6
ا خورد، زيرا گاهي ممكن است ود و نبايد فريب دينداري ظاهري او رش يبعضي از آنها استدالل م

خواندن تعويذ را با آياتي از قرآن آغاز كند، اما بالفاصله چيزهاي ديگري را جـايگزين آن كنـد،   
حتي ممكن است براي فريب دادن مردم مرتب به مسجد رفت و آمد داشـته باشـد، و گـاهي در    

  .ريب نشدپيش روي شما مدام اهل ذكر و اوراد باشد، بايد هوشيار بود و دچار ف
پرسيدن نام بيمار يا مـادر او، زيـرا    �  : برخي از نشانه هاي ساحران و فريبكاران عبارتند از

اي از لبـاس بيمـار را    قطعـه  �. هدد يدانستن يا ندانستن نام در مورد معالجه چيزي را تغيير نم
ي هـا  يژگـ ممكن است از بيمار بخواهـد حيـواني را بـا وي    �. پيراهن يا ژاكت طلب كند: مانند

 �. خاص تهيه كند تا او آن را براي خبيثان ذبح كند و شايد خـون آن را بـر بـدن بيمـار بمالـد     
ايي كه در ميان ه عاي كه در آن مرب هدادن صفح �. معني ياي نامفهوم و به خواندن ورد و طلسم

يـري از  گ هبيمار را به كنار �. به بيمار -كه حجاب نام دارد  -آنها حروف و ارقامي نوشته شده 
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  . وادار كردن -كه حجبه نام دارد -مردم و زنداني شدن در اطاقي تاريك براي مدتي مشخص

دادن چيزي به بيمار تـا آن را   �. امر كردن به بيمار كه مدتي از استعمال آب خودداري كند �
ر اسـتفاده  در زميني دفن كند يا كاغذي را به او بدهد تا آن را بسوزاند و از دود آن به عنوان بخو

يي كه ديگران از آن خبر ندارند، يا خبـر دادن  ها يخبر دادن به بيمار از صفات و ويژگ �. نمايد
خبر دادن  �. از اسم و محل سكونت و بيماري او پيش از آنكه خود او چيزي را بر زبان بياورد

 .طاق اويا بالفاصله پس از وارد شدن به ا... از نوع بيماري او از طريق تلفن يا پست و
وانند خود را به هيئت انسان در آورند و به اين ت يا مه ياز نظر علماي اهل سنت و جماعت جن )7

.  �NMLKJIHGFمث���DCBA�Eنث :مايـد كـه  ن ياستدالل مـ 
خيزند مگر مانند كسى كه بـر اثـر تمـاس     برنمى) در قيامت(خورند،  كسانى كه ربا مى« .)275:البقـره (

خـورد، گـاهى بپـا     گـاهى زمـين مـى    ؛تواند تعادل خود را حفظ كند و نمى(شيطان، ديوانه شده 
مفسرين در اين مورد اتفاق نظر دارنـد كـه منظـور از كلمـه مـس در آن آيـه جنـون         .»)خيزد مى

  .يدآ يشيطاني است كه براي آدمي كه جني در قالب او رفته است، پيش م
   : مفيد ءچند نكته

اوند هستند كه آفرينش آنها از آتش است، آنگونه كـه  ا نوعي از مخلوقات خده يجن جن چيست؟) 1
وان پشت سر آنها نماز جماعـت خوانـد و   ت يند و ما فآنها در كل مكل. ندا هماليك از نور آفريده شد

پيامبري به سوي ايشان فرستاده نشده و درميان خود ايشان پيـامبران   صپيش از پيامبر گرامي محمد 
اند، جسم آنها پـس   افر ايشان اهل دوزخ، و اهل ايمان آنها بهشتياشخاص ك. و رسوالني وجود ندارد

امـا  . حال آنها در بهشت به ميزان اعمالشان بسـتگي دارد . دشو از مرگ مثل انسان به خاك تبديل نمي
  .آنان در گوشه و كنار بهشت قراردارند و در آن خورد و خوراك خواهند داشت

  .ده خواهيم كرد اما آنان ما را بر عكس دنيا نخواهند ديدما ايشان را مشاه :گويد مي :تقي الدين 
حسادت به معناي آرزوي زوال نعمت ديگران است و غالبـاً چشـم زدن از    حسادت چيست؟) 2

يد آ يگناهان به شمار م ءود، حسادت جزو بزرگترين گناهان است حتي اساس همهش يآن ناشي م
، زيرا ابليس به خاطر حسـادت بـه آدم حاضـر    و اولين نافرماني خداوند به وسيله حسادت بوده

  .نشد به او سجده كند و قابيل بر اثر حسادت برادرش هابيل را به قتل رسانيد
آگاهي از خطر و اهميت حسادت و اطالع از ايـن موضـوع كـه حسـادت      )1 : معالجه حسادت

آنچـه را   )2. ندك يا و حسنات انسان را نابود مه يرد نيكب يهمانگونه كه آتش، چوب را از بين م
كه خداوند به ديگران داده بر اساس تقدير و حكمت او بوده و اظهار نارضايتي از آن اعتراض به 

گفتن ما شاء اهللا و تبريك به هنگام  )3 .ديآ ميكار خداوند و سستي ايمان به قضا و قدر به شمار 
 .ديدن چيزي جالب توجه نشانه سالمت و پاكي نفس شماست

در قلبش نسـبت بـه كسـي حسـودي      هدن يهر كسي زماني كه سر بر بالين م : ترك حسادت آگاهي از اجر
بـه يكـي از اصـحاب     صهمانگونه كه در حديثي كه رسـول اهللا  . شود وجود نداشته باشد وارد بهشت مي

 ،راز بشارت و مژده به بهشت براى اين صحابىاين بخاطر دانستن   ممژده بهشت داده و عبداهللا بن عمرو 
  .نزد او سپرى كرد و در نتيجه دريافت كه اين صحابى دلش از حسادت پاك و خالى است را ه شبانه روزس
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  .ياز استن ياما او از مخلوقات ب. ند و به آنچه او دارد نياز دارندا جتمامي مخلوقات به خداوند محتا
ــوده اســت   ــده و فرم ــدگانش واجــب گرداني ــر بن ــا را ب ــد دع ��TSRQPOنث : خداون

U��V�ZYXWمـرا بخوانيـد تـا    «: پروردگار شما گفته اسـت « ).60:غافر( مث
  .»!شوند ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى كسانى كه از عبادت من تكبر مى! شما را بپذيرم) دعاى(

�����1��K	/��������: فرموده اند صرسول خدا 	�������	
��.	d��	1�	�&��#���  ،هر كسي از خداوند چيزي نخواهد
  .گيرد او خشم مي بر

شود و كسـاني   ها در پيشگاه خود شادمان مي با اين وصف خداوند از دعا و درخواست انسان
  .كند دارد و به خود نزديك مي ورزند دوست مي را كه در دعاي خود الحاح و اصرار مي

به اين موضوع پي برده بودند و هـر يـك از آنهـا هـيچ چيـزي را بـراي        صاصحاب پيامبر 
آوردنـد و دعـا و درخواسـت خـود را تـا حـدي        از خداوند كم اهميت به شمار نمي درخواست

كردند كه آنها را با هيچيك از بندگان خداوند مطرح كنند اين تنها بخاطر پيوندشان  ارزش نمي بي
�¾�½�¼�«نث : جسـتند  شان به او بود و به اين آيه تمسك مي با پروردگار و نزديكي

¿�ÇÀمـن  :) بگـو (گامى كه بندگان من، از تـو در بـاره مـن سـؤال كننـد،      و هن« ).186:البقـره ( مث
  .»نزديكم

دعا در پيشگاه خداوند از جايگاه وااليـي برخـوردار اسـت و از هـر چيـزي ارزشـش بيشـتر        
كند و دعاي انسان مسلمان اگر اسباب آن فراهم شـود   باشد، دعا گاهي از قضا، جلوگيري مي مي

دعا كننده يكـي از مـواردي كـه در ايـن     به اب خواهد شد و و موانعش مرتفع گردد قطعاً مستج
  .آمده اعطاء خواهد شد صفرموده رسول اهللا 

َدى «  ُ بَِھ�ا إِْح� �N ُاه ُة َرِح�ٍم إKِ أَْعَط� ٌم َوK َقِطيَع� ْدُعو ب�َدْعَوٍة لَ�ْيَس فِيَھ�ا إِْث� َما ِمْن ُمْسلٍِم َي�
لَ لَُه َدْعَوُتُه، : َث>ثٍ  ا أَْن ُتَعج� ْن إِم� ُه ِم� ِرَف َعْن� ا أَْن َيْص� ِخَرَھا لَُه فِي ا<ِخَرِة، َوإِم� ا أَْن َيد� َوإِم�

وِء ِمْثلََھا Dأَْكَثرُ :  َقالَ . َقالُوا إِذاً ُنْكثُِر؟. الس ُ �N« أحمد والترمذي .  
مگر آنكه . هيچ مسلماني نيست كه دعايي را بنمايد كه در آن گناهي و قطع صله رحمي نباشد

اينكه در اسرع وقت دعاي او را مسـتجاب  : د يكي از سه امور را به او عطاء خواهد فرمودخداون
او را از بدي و مشـكالت   ،آخرتش خواهد گردانيد، يا به ميزان آن ءخواهد فرمود، يا آن را توشه

رسـول اهللا  . خواهيم كـرد  و درخواست پس تا بتوانيم دعا: اصحاب گفتند. مصون خواهد داشت
  .زيادتر است) كرم و بخشيدنش(خداوند : فرمودند ص

دعاهـايي كـه    )2. مانند نمـاز و روزه : دعاهايي كه عبادتند )1 :دعا دو گونه است : انواع دعا
 .خواستن و طلبيدن است

  آيد كه كدام عمل بهتر است؟  در اينجا اين سوال پيش مي
  آيا قرائت قرآن بهتر است يا ذكر و يا دعا و خواستن از خداوند؟ 

قرائت قرآن قطعاً بهتر است و بعد از آن ذكر و ثنا و سپس دعـا  : در پاسخ به آن بايد گفت كه
  .و درخواست از خداوند قرار دارد

  دعاءدعاء
  



  

     

 

162  

  
شود كه آنچه در درجه دوم و  اين از نظر كلي بدين صورت است، اما گاهي عواملي باعث مي

  .سوم قرار دارند از آنچه در درجه اول قرار دارد بهتر باشد
مثال دعاي روز عرفه از قرائت قرآن بهتر است، و خواندن اوراد پس از نمازهاي واجب  براي

  .اولويتش از قرائت كردن قرآن بيشتر است
  :براي پذيرفته شدن دعا اسباب و عواملي ظاهري و باطني وجود دارند : اسباب استجابت دعا

و نماز، نشستن رو به قبلـه   صدقه دادن، وضو: اي مانند ارائه اعمال صالحه :اسباب ظاهري) 1
استفاده از اسماء و صفات خداوند و اسماء . خداوند ءو بلند كردن دستان و ثنا و ستايش شايسته

مثالً اگر دعا متعلق به درخواسـت رفـتن   . و صفاتي كه با موضوع درخواست و دعا مناسب باشد
و در صـورتي كـه   درخواست و زاري به وسيله فضل و رحمت خداوند باشـد،   ،به بهشت است

 .جبار، قهار را به كار بگيرد: ائي مانندهاسم دارد عليه ستمكاري دست به دعا بر مي
در آغاز و اواسط و آخـر آن   صيكي ديگر از اسباب ظاهري فرستادن صلوات بر رسول اهللا 

 .هاي خداوند است و اعتراف به گناهان و شكر و سپاس نعمت
ت و داليلي مبني بر احتمال مقبوليت دعـا در آنهـا وجـود    براي دعا از اوقات مباركي كه روايا

يك سوم اخير شب كـه  : طول شبانه روز) 1  :چنان اوقاتي بسيارند، مثالً در. دارند استفاده نمايد
ميان اذان و اقامه، بعـد از وضـوء، در سـجده و پـيش از     . فرمايد خداوند به آسمان دنيا نزول مي

بعد از ختم قرآن، به هنگام آواز خروس، در طـول مسـافرت و    سالم دادن نماز و پس از نمازها،
دعاي مظلوم، دعاي كسي كه در تنگنا قرار گرفته، دعاي والدين بـراي فرزنـدان، دعـاي پنهـاني     

در  )2 .انسان مسلمان براي برادر ديني خود، و هنگام قرار گرفتن در برابر صف دشمن محـارب 
ماه رمضـان  : ها اما در ميان ماه )3 .لحظات روز جمعهروز جمعه و مخصوصاً آخرين : مورد هفته

همه مساجد، به : در مورد اماكن مبارك )4 .هاي قدر و روز عرفه و هنگام افطار و سحري و شب
ـ  ؛ام ابـراهيم  ويژه مسجدالحرام در مكه و در كنار كعبه نزديك ملتزم و نيز در كنـار مقـ   ه و ب

  ...زدلفه و مني و ايام حج وهنگام سعي ميان صفا و مروه و در عرفات، م
به وسيله توسل به توبه صادقانه و جبران حقوق متعلق به ديگران و پاك و  :اسباب پنهاني) 2

هاي حالل و بيشـتر گردانيـدن    حالل گردانيدن خوراك و پوشاك و مسكن و كسب روزي از راه
دعا و اطمينان و عبادات و پرهيز از محرمات و دوري از شبهات و شهوات و حضور قلب هنگام 

اميدواري به رحمت خداوند و پناه بردن به او، و زاري و الحاح و سپردن امور خود به خداوند و 
  .قطع اميد و توجه به غير او

دارد امـا دعـايش    گاهي انسان در پيشگاه خداوند دست بـه دعـا بـر مـي     : موانع قبولي دعا
لل و اسـباب آن بسـيارند كـه بـراي مثـال      ع. افتد شود يا استجابت آن به تاخير مي مستجاب نمي

دعا و طلـب خواسـتن از غيـر خداونـد همـراه بـا دعـا و         � :توان به موارد زير اشاره نمود مي
هـا و   پناه بردن به خداوند از آتش و سختي: طول و تفصيل در دعا مانند � .خواستن از خداوند

�� .كنـد  ز عذاب يا آتش آن كفايت مـي تنگناها و تاريكي دوزخ، در حالي كه پناه بردن به خداوند ا



  

    

 

163  

 .دعاي ناروا عليه خود يا ديگران و دعايي كه گناه و قطع پيوند خويشـاوندي را سـبب شـود    �
 ...معلق نمودن دعا به خواست و اگر و اما، مثل اينكه دعا كند خدايا اگر خواسـتي مـرا بـبخش و    �
تـو را خوانـدم و در   ! داونـدا  خ«: بـراي مثـال بگويـد   : عجله داشتن براي پذيرفته شدن دعـا  �

دعـا   � .ترك كردن دعا به سبب ناراحتي و مـالل  � .»اما آن را نپذيرفتي, پيشگاهت دعا كردم
  .عدم مراعات ادب در حضور خداوند � .كردن در حالت غفلت قلب

. اما بر پيامبر صلوات نفرستاد: ردك يمتوجه شد كه مردي در نماز دعا م صسول اهللا رروزي 

 !: اين مرد عجله نموده و سپس به او يا ديگران فرمود: فرمود ص رسول اهللا �"� �# �$� �% �& ' ()� �* ,

 �+ � �, �-�� ���� �� �� �.� �/ �0 �+� �& �� :»  Wِب�ي َناِء َعَلْيِه، ُثم� ْلُيَصلW َعَل�ى الن� ِ َوالث� �N إِذا َصل�ى أََحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ ِبَتْحِميِد
  .أبوداود والترمذي » ُد بَما َشاءَ ُثم� لَيْدُع َبعْ  ص
ابتدا خداوند را حمد و ستايش و سـپس  , هرگاه يكي از شما نماز خواند و خواست دعا كند«

  .»واهد بگويدخ يبر پيامبر صلوات بفرستد و پس از آن هر دعايي را كه م
  .دنيا در خواست عمر جاويدان در: دعا و درخواست چيزي كه تحقق آن جزو محاالت باشد مانند

خداونـد متعـال   , همچنين تكلف و تصنع در بكارگيري كلمات ادبي و مسجع مطلوب نسيت
ــي ــد م ــراف( مثzyx}|{~�¡نث:  فرماي ــود را « ).55:األع ــار خ پروردگ

او متجـاوزان را  ) و از تجاوز، دست برداريد كـه ! (از روى تضرع، و در پنهانى، بخوانيد) آشكارا(
  .»دارد دوست نمى


2)� !: يدوگ يم معباس ابن  �.� �3 �� �4 � �5 �& 67�8 �0 ���9�:�; ����0 �<� �& =�
 �� �� �> �% (?�
 @�A�B� ��  ص �0 ��� �C �D�� ��
 �E�� �F G�H �I��J �K �L �M G � �N��:�; ��G
 �E�� �F G�H �I��J �K �L �M G O�: �K �M  'P��Q9�
تكلف در به كارگيرى (به سجع « �

و اصـحاب او را   صمن رسول اهللا ! ن خودداري نماييددر دعا توجه نكنيد و از آ) كلمات ادبى
  . » ردندك يبارها ديده بودم كه همين كار را م

  ) .ردندك ييعني در دعا از كلمات مسجع و تكليفي خودداري م(
ــد مــي, زيــاده روي در بلنــد نمــودن صــدا ــرا خداون �jih�lkنث:  فرمايــد زي

qponmو در ميـان آن   ؛ا خيلى آهسـته نخـوان  را زياد بلند، ي و نمازت « ).110:اإلسراء(. مث
2~#���#��
���b: رمايدف مي كشه عاي. »انتخاب كن) معتدل(دو، راهى ��k,-��� »    اين آيـه در ارتبـاط بـا

  .»دعا نازل گرديده است
خداونـد را  :  اول : مستحب است كه انسان دعا كند و دعايش را به صورت زير مرتب نمايـد 

توبه كند و به گنـاه  :  سوم .درود و صلوات بفرستد صول اهللا بر رس:  دوم. حمد و ستايش كند
دعـا و  :  پـنجم .  ايش سـپاس گويـد  هـ  خداوند را به خـاطر نعمـت  :  چهارم .ف باشدخويش معتر

و سـلف صـالح    صدرخواستش را با استفاده از دعاهاي كامل و جامع روايت شده از رسول اهللا 
  .خاتمه بدهد صبر رسول اهللا  دعايش را با فرستادن صلوات:  ششم. بيان كند
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 :ص دعاهاي مأثور از رسول اهللا : مناسبت دعا

	���� قبل و بعد از خواب�O�-	3��5 ���-��K�6&��#��H������������R �87��#بعد از خواب ��������%	3��	�	4�	��-��	�	��'	���	,�	�O�-���~&�#���&���������̂ #�� 

كه در خواب  كسي
 س شوددچار تر

���#��5#	k	�	2�����	3���?�m�	(�
�s"	_���	3�����(	d�l�������5�����)�#���&��#��5�	����V���M �
�-��$�-	3���I���	�8
�$3�"�d�0	1�� 

زماني كه كسي 
 بيند خواب مي

» بـراي ديگـران  «اگر خواب خوبي ديديد از خداوند است و او را سـتايش كنيـد و آن را  «
اب بد ديديد از شيطان است و از شر او بـه خداونـد پنـاه ببريـد و بـه      و اگر خو. بگوييد

 .»كسى نگوييد كه ـ إن شاء اهللا ـ به شما ضررى نخواهد رسيد


� H����M��-�-��$���-��!���-��3	�!��-�-��3�-����|�|�-��3	����-�-��3�����K	�-�����-��3�K	��-���3-����� خروج از منزل �-��Q,%��K�6&��#��Q��	
�	!	6�}�1��3�-�	!	6�� 

 وارد شدن به مسجد
3	U<�D�#���TU<�/�#���������K<�/#��&>���3	����: وقتي وارد مسجد شد پاي راستش را پيش بگذارد و بگويـد 

�H�)	��O	R�	y#	 ���-�Q�����	)��#	3�Q�� �,�M�Q����"�e�l#��K�6&��#���&��#��� ��	R�]��	
�� 

 خروج از مسجد
#�/�>U�D�#���TU������K�/��3#��&���3	�: سجد بيرون رفت پاي چپ را پيش بگذارد و بگويدهرگاه از م

�H���d���	y#	 ���-�Q�����	)��#	3�Q�� �,�M�Q����"�e�l#��K�6&��#���&��#��� ��	R�]��	
�� 

��	���V تبريك به عروس و داماد	��	�	�	�	3���H���	
��j	R�	�	3���H�����&��#��j	R�	��n"�	o�Q����	��� 

آواز خروس و زوزه سگ 
 و صداي االغ در شب

» اي را ديـده اسـت   هرگاه صداي خروس شنيديد از خداوند فضلش را بخواهيد زيرا فرشـته 
 .»هرگاه زوزه سگها و صداي عرعر االغها را در شب شنيديد به خدا پناه ببريد«و

هر كس به شما 
بفهماند كه او شما را 

ست به خاطر خدا دو
 دارد

: گفتگذشت و ) از آنجا(بود و مردي  ص روايت شده كه مردي نزد پيامبر ساز انس 
خبـر   بـه او  آن راآيـا   «: فرمـود  ص پيـامبر . مـن آن مـرد را دوسـت دارم   ! اي رسول اهللا

 �%,\>���H<(O-�Q#;����: پس مرد به او رسيد و گفت ،»خبر بدهبه او «: فرمود ،نه: گفت» اي؟ داده
 .» أحبك الذي أحببتني له«: مرد گفت) به خاطر خدا دوست دارم من شما را(

در اوقتي بر
مسلمانش 

 كند عطسه مي

و اگر برادر مسلمان شما عطسه كرد و الحمدهللا گفـت  . هرگاه عطسه كرديد الحمداهللا بگوييد« 
يرحمك اهللا و هرگاه شخص كافر عطسـه كـرد و حمـد خداونـد را نمـود بـه او       : شما بگوييد

 د يرحمك اهللا يو به او نگوي) خداوند شما را هدايت فرمايد(يهديكم اهللا : ديبگوي

دعاي رفع مشكل 
  و سختي

�����K<��	0��#��K<�P	'��#���&��#�:�%�	����%�:�������K<�P	'��#����"<	'��#�7y	R���<&��#�:�%�	�<���%�:�����7y	R	3����R�x#�7y	R	3��5#	 	�<�/�#�7y	R���<&��#�:�%�	�<���%�:�
�K1�"�V��#����"	'��#����Qs�	R���&���-���&���-���{��	_�������j�"�_�-�:�������9��	)��-��H)N"���T ��̀��1�7Q	O��	1���K�P	'��#�;#�$�	0(�����

�	"��1	�/�0��#	�x#��T�k�2#��y�k�O	y#	��  دعاي عليه دشمنان��y�	)�V��#�	��k������y�	0�/�#�	��"�}����K�6&��#���K�6���k��	|	3��K�6���k�2#��K�6&��#���
�	��U�6  هر گاه در كاري مشكلي پيش آيد���	)��	'	���	��:%�	!�6	��:��K6��#���_�#M%�$k^#��!'	�}	4�	[,�-	3�zU�6	��	[�����


� ���M  دعاي پرداخت بدهكاري�-�Qs,�%��K�6&��#�	3��k�}	'��#	3��$	k	0��#	3�sK	6��#�������H���!	/�V��#��Z#	3���1���#�����	�	3��!�u�(��#	3����(�����	�s"�#��W	(���l	3���
وارد شدن به محل 

���#��3��9�(�u	u��#	)	�@�����9  قضاي حاجت و حمام����H����M �
�-�Qs,�%��K�6&��#� .و هر گاه خارج شديد بگوييد: ����H	,#	"�e�l��  

وسوسه در 
  نماز

زمانيكه آنرا احساس نمودي به خداونـد پنـاه   , َخنْزَب: شود يمگفته آن شيطان است به او «
  ».و سه مرتبه به طرف چپ خود تُف كن, ببر

در 
  سجده

��?�"��	3���	)	�,U	
	3��?	"�o�	3������3�-	3���&���	3���&̀�m���&��X�Q�(�,	M�Q����"�e�l#��K�6&��#��»��<�6&��#��j��<����	3�Qs�	R��H	,�	0�(����Q<����"<�e�l#��K���»����M <�
�-��K<�6&��#
	����-��	��X�	[�,�-��H���	
�{b�	�	��Q�D�O�-�:��H������H����M �
�-	3��H�)	� �E�
�������H�4����	'��	3��H�L	u	��������j�	��"���H�/�e	,�]��	
�	[�����

سجده 
  تالوت

��[�������-��H��	3��[��	����H��	3��5��	}	���H����K�6&��#���j	R�	(	4��?	"	D	�	3���	'��	����	_	3��?	R� 	�	3����E��	o���~&����Q�6��	3�	�	}	�
	I�E�����#���	/�O�-���&��#����

 شايسته است حفظ شونددعاهاي مهمي كه 
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��  در آغاز نماز ��"��	���#	3� ���"�8	���#� 	��	�� 	5��	
�	�� �	��X� 	��	1��L	o� 	��	�	3�Q���	�� ���
�	�� �K�6&��#�y���Q��vE	,� �K�6&��#��	��#�]&E	��1� �	��X� �	1��L	u��
	�����J	��x#��y� �c�#�m	"	(��#	3��t���c�#	3��b�	�������	��	1��L	o��!�/�l#��K�6&��#���w	,���#�����

���  آخرنماز���z�	"�e��	��Q����"�e�l����	[�,�-�:�%�	y �,7~�#��"�e��	1�:	3�#{��c�X��{������Q�/�e	,��[�������Qs,�%��K�6&��#��K�O�"�#��R �e	���#�	[�,�-�H�,�%�Q����	O�R#	3��j�����
����

�)	�m	H�4���  از نماز سپ����/�O	3��j�"�V�_	3��j�"�X�M�]��	
�Qs��
�-��K�6&��#�������"�(�E��#��y#	~	
	3��"�E�e��#	3��"�e�V��#�������H����M �
�-�Qs,�%��K�6&��#����

كسي كه كار خـوبي  
  ن ديدرا از ديگرا

كـه ايـن   . ��>���z#�<o�;#�j#k: هر كس كار خوب و نكوئي را از كسي ديد به فاعلش بگويد«
  وإياك: ويا بگويدوجزاك،  :او نيز در جواب بگويد, بهترين ثنا است

s)}��,	���'}����� به هنگام ديدن باران 	���K�6&��#���R�������1�3m�����)	��O	R	3�;#��!�d�e���	,�"�L���� 

���_	"2s	���3	_	��s"  هنگام وزيدن باد����H����M �
�-	3��������[�����R�-��	��	"�	o	3���	6����	��	"�	o	3��	2	"�	o��H�������-�Qs,�%��K�6&��#������[�����R�-��	��s"	_	3���	6����	��������
����  بينيد وقتي كه هالل ماه را مي������	����	
��&�2�-��K6��#�;#��H7�	R	3��Q�	R���TU��Y#	3��W	�U�/�#3��$�	hY#3����

كسي كـه مسـافري  را بدرقـه    
  مسافر هم بگويد و. كند مي

�����H<<��	�	
�	K4# <<	o	3��H<<	)	,�	��-	3��H<<	�1�m�	�<<&��#����m� 	)<<�� :و مســافر چنــين جــواب دهــد �#
�����'@#	m	3����d	4�:���~&�#�;#��KV	
�m� �)��-�.  

د
فر

 س
اي

ع
  

����"	(�X�-��;#��"	(�X�-��;#��"	(�X�-��;#�����	I�,�"<�E�����<�������X��	�	3�#	~	2��	����	"�u	����~&�#�	$�0�(��������	$ <�(���E�������<	�s�	R�]<���%��<�,�%	3�������<�,�%��K<�6&��#
����	 <�E�)�#	3��"<<�(��#�#	~<<	2��	,�"�e<	��Q<<����H����<�/	,����!<	�	'��#���<<��	3�]<<	��"	4��<<	��������?	�<�'����<<��	
�� <��#	3�#	~<<	2��	,	"�e<<	���<	����	
��$s <<	2��K<�6&��#���	[<<�,�-��K<<�6&��#

�����!<�2�x#�Q<����W<�e��	u��#	3��"�e<�/�#�Q����.�O��D�#��������������.<���E������#��b <��	3��"<�P��	���#��W<	���X	3��"�e<�/�#��b�<	c�
	3���<����H<����M <�
�-�Q<s,�%��K<�6&��#�������<	���#�Q<��
�!�2�x#	3�����6���	m#	|	3����6����̀�	�	�	R�#	M�%	3=�	$3�����	O��	�s�	"���	$3�����	
�	$ �(�@�	4�	$ �(�1��������

دن
وابي

 خ
 از

بل
ق

  

����	R	3�zW<	(�2	R��H<����%���"�6����5���Z�-	3��H����%���"���-��[��� ��	3��H����%�Q�/�e	,��[�������-��K�6&��#��������H<����%�:�%��H<������<	}��	��:	3���<	}��	��:��H<����%�zW<	(�l
	[��	��R�-���~&�#��Hs�(	���	3�	[��	k�,�-���~&�#��H���	)�V����[��	�����������̂ #����������<�X�:���<������K<�V����<	,#	3�	3��<	,��e�X	3��	,��E<	�	3��	�	�	'���-���~&�#���&���	Q���:	3���<��
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ـ  هخداوند انسان را بر ديگر آفريد نعمـت نطـق وكـالم     ايش برتـري بخشـيده و او را بـه   ه

ـ  يزبان نعمتي است كه م. اختصاص داده و زبان را ابزار بيان گردانيده است وان آن را هـم  ت
  .در خير و هم در شر بكار گرفت

. واالي اخروي خواهد رسيد تهر كس آن را در راه خير بكار گيرد به سعادت دنيوي و منزل
و نـابودي در هـر دو    تدر معرض هالكاما هر كسي در غير اين راه آن را بكار گيرد او را 

  .جهان قرار خواهد داد
  .ذكر و ياد خداوند است, بهترين راه براي مستغرق كردن وقت در راه خير قرائت قرآن

:  اند فرموده ص اهللاز جمله رسول : احاديث بسياري راجع به آن آمده است :فضيلت ذكر
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Wd, خواهيد شما را به بهترين و پاك ترين و با ارزشـترين اعمالتـان در    مي

برد و از صدقه و احسان بـه   اعمالي كه منزلت شما را باال مي: پيشگاه پروردگارتان مطلع نمايم
. باشـند  با دشمن و زدن گردن آنان و زده شدن گردن شما بهتـر مـي   جهادوسيله طال و نقره و 

  .ذكر خداوند: فرمود! ي يا رسول اهللاآر: گفتند

	�(\� � : فرمايد مي ص رسول اهللا�� 	� )A 	
B� �@	� 	� �b �R 	% �� �W 
� 	# g E ���� 	� �b �R 	% �� �W 
� 	# E ���� �@	� 	�d� �  كسي كـه

  .�اند كند همچون زنده و مرده كند و كسي كه او را ذكر نمي خداوند را ذكر مي
�m �  :دـفرماي دسي ميخداوند متعال در حديث ق 	�� 	W 	� 
V�� 	[ �m 	� 	W 	� � 	��h �b 	$ 	� & 	j 	f 	� , �u E ��
' 	a )�	y 	�
: �a & 	j 	f
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*� �GR
 	%�� x&a�d� ام نسبت به خودم هستم هرگاه مرا ذكر كند بـا او هسـتم   من به همراه ظن و گمان بنده .

اگر مرا در حضور ديگران بخوانـد، او را  . خوانم اگر مرا در نفس خود بخواند، او را در نفسم مي
  .گردم اگر يك وجب به من نزديك شود يك ذراع به او نزديك مي. خوانم در حضور ديگران مي

�.�� �:فرمايد مي ص اهللامچنين رسول ه&� 	X , 	V��M )�� 	;�
�� 	C	'� 	H : 	0&� 	X ?���� 	0.� �H 	% &� 	# 	V��M )�� 	;�
�� &� 	� 	� :
 �i� 	��W� ��� 	� � x8�� 	W 	��� 	V� ���W� ���dيكـه تازهـا   : خـدمت ايشـان گفتنـد   . انـد  يكه تازها پيشي گرفته��

  .كنند انى كه خداوند را بسيار ذكر ميمردان و زن: كيستند يا رسول اهللا؟ فرمود
��� ���� � : در مقام تذكر به يكي از ياران خود فرمـود  صرسول اهللا  
W�� 
�� �� &�x' 
6 	% 	��j&� 	�� �0� 	"� 	# gd. 

  .باشدياد خداوند تر و تازه  بهزبانت هميشه 
و ايـن   گـردد  چندين برابـر مـي   ـهمچون قرائت قرآن  ـپاداش اعمال صالحه  : پاداش مضاعف

در قلـب  ... با ميزان ايمان، اخالص و محبت خداوند و )1 :افزايش اجر با توجه به موارد زير است
با ميزان توجه و اشتغال قلب به ذكر و فكر ارتباط مستقيم دارد كه ذكر نبايد  فقـط   )2 .ارتباط دارد

بخشـايد و بـه او    مـي  چنانچه اين را كامل كند، خداونـد تمـامي گناهـان او را   . بر زبان آورده شود
  .خواهد بود و ناقص دهد، اما اگر ناتمام باشد اجر و پاداش او هم ناتمام پاداش تام و تمام مي

  تجارت سودمندتجارت سودمند
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     .مالـد  راند و او را سركوب كـرده و بينـيش را بـر خـاك مـي      شيطان را مي�   : فوايد ذكر    
  .گـردد  او مـي  سبب محبت خداوند و نزديكي بـه  �      .شود خوشنودي خالق را سبب مي��
انسـان را   � .گرداند آوري هر چه بيشتر خداوند نسبت به بنده فراهم مي زمينه را براي روي �

زدايـد و سـرور و    غم و غصه را از دل مي � .دهد براي اطاعت بيشتر از خداوند منان ياري مي
ر دل د � .بخشـد  به قلب قوت و حيات و پـاكي و صـفا مـي    � .آورد شادماني را به همراه مي

در قلـب   � .كند عطش و نيازي هست كه هيچ چيزي به غير از ذكر خداوند آن را برطرف نمي
   .كنـد  ونتي وجود دارد كه هيچ چيزي به غير از ياد خداونـد آن را ذوب و نـرم نمـي   قوت و خش

ذكر را لذتي است كه با هيچ لذتي قابـل   � .قوت آن است ءذكر داروي شفابخش دل و مايه �
نفاق است و كثـرت آن   ءذكر اندك نشانه � .غفلت بدترين بيماري دل است � .ستمقايسه ني

عالمت قوت ايمان و صداقت در محبت خداوند است زيرا هر كسـي چيـزي را دوسـت بـدارد     
هرگاه انسان در شرايط شـادماني و آسـودگي خداونـد را يـاد كنـد،       � .كند بسيار آن را ياد مي

ذكـر   � .كنـد  فرامـوش نمـي    اي آن،ه مرگ و سختي: مانند خداوند نيز او را در شرايط سخت
خداوند عامل نجات از عذاب خداوند است، آرامش را به همراه دارد، و انسان را در زير پوشش 

      .شـود  دهد، و طلب مغفرت از جانب ماليك را بـراي ذاكـر سـبب مـي     رحمت خداوند قرار مي
ت، سخن چيني، دروغ و ديگر گناهان ومعاصي بـاز  گويي، غيب زبان را از وارد شدن به بيهوده �
 هتـرين آنهاسـت و در واقـع تضـمين كننـد      ترين عبادات و برترين و گرامي از آسان � .دارد مي

لباس وقار و محبوبيت و درخشاني چهره را كه نور دنيـوي و نـور قبـر و نـور      � .بهشت است
رحمت خداوند و فرشتگان بر ذكر  ذكر سبب درود و � .پوشاند معاد است بر تن ذكر كننده مي

   .نمايـد  كننـد افتخـار مـي    هايي كه او را ذكر مي شود و خداوند در ميان مالئك به انسان كننده مي
دهند، غالباً كساني هستند كه به بهترين صورت خداونـد   آنهايي كه بهترين اعمال را انجام مي �

ه به هنگام روزه بيش از ديگران خداونـد را  دار كسي است ك هبهترين روز .نمايند را ذكر و ياد مي
دهـد و   هـا را كـاهش مـي    ها را آسان، مشكالت را مرتفـع و مشـقت   سختي � .ذكر و ياد نمايد

 .بخشد گردد و بدن را قوت و نيرو مي موجب جلب روزي مي

ذكر براي قلب همچون آب بـراي مـاهي اسـت،    : گويد مي : هشيخ االسالم ابن تيمي : تبصره
 نباشد حال و وضع ماهي چگونه خواهد بود؟وقتي آب 
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  � �
  اثر و فضيلت آن  تعداد و وقت  ورد روزانه  

1  
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صبح و شب و 
بعد از نمازهاي 

  واجب يكبار

راند  شيطان را مي
و سبب رفتن به 

  شود بهشت مي

2  

?"<<<E(�#�?R <<<��"<<<o���<<<1��3m?"<<<E(�#�?R <<<��"<<<o���<<<1��3m?"<<<E(�#�?R <<<��"<<<o���<<<1��3m?"<<<E(�#�?R <<<��"<<<o���<<<1��3m=��{��r��q������p��on��m��l���k���j��i��h��g
����~��}��|{��z��y��x��w��v��u���t��s���¢��¡

�¦��¥��¤��£���³��²��±��°��̄ ��®¬��«��ª��©���̈ ��§
����Å����Ä��Ã���Â���Á��À��¿��¾½��¼��»����º��¹��̧ ��¶���µ́

Ç��Æ����Ú���ÙØ��×���Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë��ÊÉ��È
à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���z )2(>?"E(�#=¡¢F�£¡F¤�G��

شب و پيش از 
  خواب يك بار

را از تمامي  او
ها مصون  بدي

  دارد مي

3  
 D?�.$� � ��2� |%.H 

�  C�;� d� �  �&:�d كند او را در همه امور كفايت مي  سه بار صبح و سه بار شب  

4   �%1� Z ^� b H� 7� �# g E�� �� ��R
���$� 7� �� .4� ^o�� Z g� 

سه بار شبانه و زماني كه 
  شود كسي به جايي وارد مي

 شود و به بالي ناگهاني مبتال نمي
  بيند هيچ زياني نمي

5  C�2 &� � �� i&�&,� �� io�+R �.afe ها و زماني كه  سه بار شب
  شود به جايي وارد مي

و بديها اماكن را از همه مشكالت 
  دارد مصون مي

6  
 �� `a \�W.? �� ��R 
�&R gh {.X g� 0.� g 

هنگام بيرون رفتن از 
  منزل

رد و دا او را كافي است و مصونش مي
  راند شيطان را از او مي

7   I% .4� \�W.? b��a .4 gh bh g �� A'��
��5$� ��$�e 

هفت بار صبح و هفت 
  بار شب

در مورد همه امور دنيوي و اخروي كه 
  كند برايش اهميت دارد او را كفايت مي

                              
 ;هسـتند  نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش است، و موجودات ديگر، قـائم بـه او   بحق هيچ معبودى  )1(

آنچـه در آسـمانها و   ) ;مانـد  اى از تدبير جهان هستى، غافل نمـى  و لحظه( ;گيرد گاه خواب سبك و سنگينى او را فرانمىهيچ
كننـدگان،   بنابراين، شفاعت شـفاعت ! (كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟ ;آنچه در زمين است، از آن اوست

و پشـت سرشـان اسـت    ) بنـدگان (آنچه را در پيش روى آنها .) كاهد قه او نمىبراى آنها كه شايسته شفاعتند، از مالكيت مطل
جـز بـه مقـدارى كـه او      ;گـردد  و كسى از علـم او آگـاه نمـى   .) و گذشته و آينده، در پيشگاه علم او، يكسان است( ;داند مى

.) يـان و نامحـدود اوسـت   پا و علم و دانش محدود ديگران، پرتـوى از علـم بـى    ;اوست كه به همه چيز آگاه است. (بخواهد
بلنـدى مقـام و عظمـت،    . كند ، او را خسته نمى)آسمان و زمين(و نگاهدارى آن دو  ;او، آسمانها و زمين را دربرگرفته عرش

�[ترين آيه قرآن است كه به  فضيلت اين آيه عظيمترين وبا( . مخصوص اوست"V�#�W1� مشهور است.(  
و او، به تمام سـخنان خـود، كـامال مـؤمن     . (بر او نازل شده، ايمان آورده است پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش«  )2(

مـا در ميـان   :) گويند و مى( ;اند ، به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگانش، ايمان آورده)نيز(و همه مؤمنان  .)باشد مى
. مـا شـنيديم و اطاعـت كـرديم    «: گفتنـد ) نمؤمنـا (و ). و به همه ايمـان داريـم  (گذاريم  هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى

خداوند هيچ كـس را، جـز بـه انـدازه     ) 285(»به سوى توست) ما(و بازگشت  ;)داريم(آمرزش تو را ) انتظار! (پروردگارا
كنـد، بـه زيـان    ) بدى(و هر كار  ;را انجام دهد، براى خود انجام داده) نيكى(هر كار ) انسان،. (كند تواناييش، تكليف نمى

تكليـف  ! پروردگـارا ! اگر ما فراموش يا خطا كرديم، ما را مؤاخـذه مكـن  ! پروردگارا:) گويند مؤمنان مى. (رده استخود ك
آنچـه  ! پروردگارا! بر كسانى كه پيش از ما بودند، قرار دادى) به خاطر گناه و طغيان،(سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان كه 

تو مـوال و  ! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! و آثار گناه را از ما بشوى !طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقرر مدار
  .سرپرست مايى، پس ما را بر جمعيت كافران، پيروز گردان

  اوراد روزانه در هر بامداد و شامگاه 
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8  c&R� x&R% �&R \��%� Y R� x&:#M ��H ص  x&�'je�� سه بار صبح و سه
  بار شب

داند كه او را  خداوند بر خود حق مي
  راضي بگرداند

9  
 i. j �R� &�Yj �R� &:���f �R� &:Y'�f �R �!��

^&��� Z� ,%.G:� ��h� : �R� &:���f �R �!��
&:Y'�f  i. j �R � &�Yj �R8/�� ��h�e 

صبح يك بار و 
  به آن تشويق شده است  شب يك بار

10  
 �W� ,��Hc� {�=[ `a &:Y'�f �#M� ,��2c� k

 x�� � &:�'jص�  &�� xo��� x&;�:� ;��4��Rh &:�Rf k���
DW��� �� V&W��

در دعاهايشان آن را ) ص(اهللا رسول   صبح يك بار
  .خواندند مي

11  
 ���[ �H� k�[&a� k $j Z �:� \Y'�f mh �!��

{�23�� &�j�� Z s�H� �,�[&a� Fa �, $j e Z�
0.�# ^&��� :\���feeee 

يك بار صبح و يك 
  بار شب

داند كه نعمت و  خداوند بر خود حق مي
وشانيدن گناهانش را بر او عافيت و پ

  .كند كامل 

12  

 	� �l 
� 	a 	k	�	 	� �� �! 
l�f 	� 	s �� �! 
l�f �\ 
Y	' 
�f 
 �mh �� �!��
 	� 	��, 	+�}	� 	� 	� �}&	��' 
jf 	bh 	g ��� 	\jf 	��j��R 	���
� 	2 �7
�� 	� 	� 	�

h 	�� 
. �H 	% 	� 	s ��
' 	a x�� � 	 �� �Vf 	� 	\jf �g� e �0.��# ^&��� Z�  :
 �\
� 	� 
�fe� 

صبح چهار بار و 
  شب چهار بار

هر كس چهار بار آن را بگويد خداوند 
  .دارد او را از آتش مصون مي

13  

 @W I% {M&!G�� K�J� �&a �%1�� i�. �� �6&[ �!��
\jf gh bh gf �!lf b+���� ^� ��� �;j � �� �R �.af ,

 9h | ��~f �f x�^.H �;j `a ]�Xf Vf� bW�� V&=�G� �
����e 

شب  ،صبح يك بار
و هنگام  ،يك بار

رفتن به بستر يك 
  بار

هاي شيطان  هاو را از وسوس
  .دارد مصون مي

14  
  

 "L$� �� �R �.af� V"B�� ��� �� �R �.af mh �!��
�'(� �� �R �.af� @�+��  �#�� k'�t �� �R �.af� @w'��

0&~�� �!X�e 
صبح يك بار و 

  شب يك بار
برد و  ش را از بين ميا هغم و غص

  .شود بدهكاري او پرداخت مي

15  

 	s �� 
! 	a 	̀ 	a &	j	f 	� 	s ��
' 	a &	j	f 	� A�:	, 
�	� 	2 	\
j	f g�h 	b	�h g )u 	% 	\
j	f �� �!���
 	f �\
$	=	, 
H� & 	� 	s �� 
a 	� 	� 	�	 �̂ .�R	f �\
$	: 	� & 	� ) 	� 
� �� 	��R ��. �a

 g�h 	I.�j ��� �� �;
J 	# g �b�j�� 	[ �N 
� �; 
t&	[ A�'
j 	��R 	�	 �̂ .�R	f 	� � 	F 	a 	��, 	 
$�:�R
 	\
j	fe 

سرور سيد و 
انواع استغفار 

صبح يك  .است
  بار و شب يك بار

هر كس با يقين در روز آن را 
ا شب آن بخواند اگر در آن روز ي

  .بميرد بهشتي است

16   9h A:�+? g� b�W m�l N ����[ ��J,H� �R �.�X &# A�&#
Da k[�6 �;j 

صبح يك بار و 
  شب يك بار

خواندن آن را  ص اهللارسول 
به دخترش فاطمه سفارش 

  .فرمود مي

17  
 �.af mh �!�� ,E�R Z A:[&a �!�� ,A$ H Z A:[&a �!��

��;�� �;+� �� �R bh g *�� I��a �� �R �.af mh �!�� ,
\jf gh 

صبح سه بار و 
  شب سه بار

آن را  اهللاروايت شده كه رسول 
  .فرمود در دعاي خود مي

18  
g ,b �#� g |��� �� gh bh  b

 ^� @W @a.4� � B� b� ����
�#�X 

  و شب ده بار ده بار صبح
  و شب ده بار ده بار صبح

و  ،اجر 10 ،دازه آزاد كردن يك بردهثواب آن به ان
پناهى از  درجه، و 10، و رفع گناه 10پاك شدن 

  .شيطان
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  :ص و ثواب آن از سنت رسول اهللااداش پ  فتار و كردار با فضيلتگ  م

1  
g� b �� : گفتن� g

 b b �#� g |���
 � � B� b � ����
�#�X � @W Fa .4  

��:�	���̀���	���	����%:�%�:��?	��O	3���&��#�������H1�"	_���H������#�����������	0��#�����	3��*"1���̀�ab�Q	_�s!�X�]��	
�	 �2	3��
a��"	�� �W	@���� nT� 	1�Q����ay��̀�R� �"�8	
�	���	
������ �[	,��X��aW	�	/	O��W	@���� ����� �[	(�)�X	3��aW	�s	���W	@���� ����	
� �[	�0��	3��

������[	,��X	3�	Q�/���1�]�)	O��H��	M���	�� 	1��$��L��8�#������#{|�"�O��:�%������	b�	��������	!	d�������*�	O�-��5��	1��K��	3��*�	O�-
�H��	M� �����	"	c�X�-� 	!��	
اللَّه  إَِله إِال منْ قَالَ ال«  :هر كسي هر روز آن را صد بار بگويد ���

به اندازه  ،َقديرٌ وهو علَى كُلِّ َشيءٍ ،وَله اْلحمد ،لْملْكَله ا ،شَرِيك َله وحده ال
ود، و صد گناهش ش ميرد، يكصد احسان براي او نوشته ب ميآزادكردن ده برده ثواب 

و هيچكس كار بهتري را از ، اندم ميو او در آن روز از شيطان مصون  ،ودش ميپاك 
  .ي كه آن را بيشتر انجام داده باشدواند ارائه بدهد مگر كست ميكار او ن

2  
#�$�0;��)�0$�#;�: گفتن(��;#�$�0(��;#�$�0(�

���E�o�m�
�?���3���E�o�m�
�?���3���E�o�m�
�?���3���E�o�m�
�?���3
�W,|3��/e,���R3�W,|3��/e,���R3�W,|3��/e,���R3�W,|3��/e,���R3

�_"
�_"
�_"
�_"
  

��U	�� a5�	����X�	�	��R�-��j	��'	���[���̀� ���E�����6�)	,	|	 ����T� 	��#��~������[���̀� �	���� �[	,�|�3�� ���a5#�"	�� 	¥=����&��#�	$�	0�(��
�E��	o�	m	�	
��?����	0��	3���4�	����X�	m#	���	3����_�"	
��W	,�|	3����/�e	,��	��R	3������  پس از تو چهار كلمه را سه بار

گفته اي مقايسه كنم به اندازه ز از نشستنت تا حاال گفتم، اگر آن را با تمامي آنچه امرو
?��
	�	m	�o	��3����E	��R	��,	�e/����3	�� :ودش ميآنها ����	0��	#��&���3�	$�	0�(�����4�	����X�	m#	���	3����_�"	
��W	,�|�  

3  

V&Y'H : گفتن
 � |� YR ��

�,;  : V&Y'H
 |� YR� ��
 �� V&Y'H

��5$�  

� �Q�/�h� 	I�O	3� ���(�D�1� 	I�O� 	���̀� ��	�=����	�	|� 	!�c��� �[	,��X� �$�%	3� �?�	1��L	o� �[&L�O� a��"	�� �W	@���� �?������	3� ��&��#� 	$�	0�(��
�"�0	(��#3��:�%������	b�	��������	!	d��������W	��	�E��#�	T� 	1�*�	O�-��5��	1��K���	m#	|��3�-�	���̀��	��	!�c���	���̀�*�	O�-�� » هر كس بامداد

سبحان اهللا وبحمده گناهان او را اگرچه همانند كف دريا باشد : و شامگاه صد بار بگويد
ر از او را به همراه ندارد مگر كسي رداند و در روز قيامت هيچكس عملي بهتگ ميپاك 

)	(	�$��%���[�� .»همچون او يا بيشتر از او گفته باشد�(	O��$#	k�A#�Q����$�	)���E	���$�	/v��#�]��	
��$�	)�e�e	o��$�	)	����X
��	��O�"�#��?������	3� ��&��#� 	$�	0�(����K�P	'��#� ��&��#� 	$�	0�(��بر زبان راحت  دو كلمه هستند كه گفتنشان �

بسيار سنگين هستند و نزد خداوند رحمان محبوب هستند و آن ) عمل(است و در ترازوي 
���دو كلمه �K�P	'��#���&��#�	$�	0�(��  .هستند )�0	�$	�3���&��#	��0	����?��

V&Y'H �� : گفتن  4
|� YR� ��5$�  

���l��?����	0��	3��K�P	'��#���&��#�	$�	0�(���	���̀���	��W��	}��#�Q���¦W���u	,�������[	�هر كسي بگويد سبحان اهللا  ���"�
 .ودش ميالعظيم وبحمده درخت خرمايي در بهشت براي او كاشته 

g �.0 گفتن   5
�&R �gh |.X g�  

��:�-��W��	}��#��| ���X������nk���X�]��	
��H§��m�-¨��[���E��=�]��	���	���E�:�:�=ص��	3�	�� 	O�� �̀:�%������&�������� شما را به  أيا
  �������&���̀� ����%�:�O	 ��	�3	:�:�� :فرمود آري، : م؟ گفتماي بهشت راهنمايي كنه هاز گنجين يگنج

6  
س

جل
ه م

فار
ك

  
���H��	M����/���©������	T �E	1��$�-�	!�(�̀�	���E������L	���������	"�c�V���nw���©�Q���	w��	����	�=�	0�(����$�-���	6�_�-��j������	3��K�6&��#��H	,�:�:�%�	����%�

�H����%� �y �4�-	3� �j�"�e��	)���-� 	[�,�-��:�%����/���}	��Q��� 	$��X� �	�� ����� 	"�e�l���  كسي كه در مجلسي حضور داشته و در آن
$����)�0	�,	H��#��&:  لغزشش بسيار بوده، اگر پيش از آنكه از آن مجلس برخيزد بگويد�-���	6�_�-��j������	3��K�6:��	����%

:�%��H����%��y �4�-	3��j�"�e��	)��  .يردگ ميتمامي آنچه را كه در آن مجلس براي او پيش آمده مورد عفو قرار �-�,�]	�-�

7  
صلوات بر 

  پيامبر 
  ص

��U	���Q��	
�]&�	����	�	 ��	��	"�8	
������	
���&��#�]&�	��z�	��O#	3�z�a5#��a5�	��L	o��"�8	
�����	
��[&L�O	3����"�8	
�������[	'���R	3
a5�	�	R	m���  W1#3R��3   » هر كس بر من تنها يك صلوات بفرستد   .»وكتب له بها عشر حسنات

ود و ده درجه به منزلت او ش ميرستد و ده گناهش بخشيده ف ميخداوند بر او ده صلوات 
  .شود ميده درجه ثواب براي او نوشته : و در روايتي. رددگ مياضافه 

8  
فضل 
قرائت 

آيات قرآن 
  كريم

 ��,��E�#�	����	.�)�X�aW	1���W�����-	"�̀���	�	3��	I�����	��#������.	)�V�1��K���zW	1��	��	/��	o�aW�����	3�T� 	1����-	"�̀���	���K���zW1���ª����-	"�̀���	�3��	I)
	�E�#� 	T� 	1� �$��"�E�#� ��\��i�"���x#���� *R��L���̀� ����� 	.�)�X� aW	���� 	w��	o� �-	"�̀� ��	�	3���W	� 50هر كس در يك شبانه روز  ����

آيه را بخواند از ) صد( 100ي غافلين نخواهد بود و هر كس  از زمره, آيه را تالوت نمايد) پنجاه(
ضد او حجت نخواهد  قرآن بر, آيه را بخواند) دويست( 200  كسي پارسايان خواهد بود و هر زمره

  .آور و هنگفتي خواهد بود براي او اجر سرسام, يه را تالوت نمايدآ) پانصد( 500بود و هر كس 
فضل خواندن   9

  سوره اخالص
��W���Z#�Q���z�	)�	��������;#�]	�	��5#�"	��	"�8	
��	O�-��;#�	 �2�!�̀��-	"�̀���	������������'	4�*�	O�-���&��#�	 �2��!�̀��$��"�E��#�	9������� 

  .ازدس ميي را در بهشت براي او ا ههر كسي ده بار قل هواهللا احد را بخواند خداوند خان
فضل حفظ كردن   10

  آياتي از سوره كهف
����������#������	K�D�
�r�6�V��#���	R ������3�-������a5�	1��	"�8	
����e	O���	�آيه اول ) ده( 10هر كس  ���

  .ا حفظ نمايد از دجال مصون خواهد بودسوره كهف ر

  اجر مؤذن  11
�:����,�����:	3�������$sM	+�A#��5� 	���	�	����	��/	1�:	3�*w�,�%�:�%�*b�Q	_��W	��	�E��#�	T� 	1������	��6	_����������#�� �-�$ ,M+A#

W��E�#�T 1� z�`��
ذن را بشنود در روز ها و اشياء كه صداي مؤ ها و انسان هر كسي شامل جن �-
  .دهد قيامت براي او شهادت مي

  ̈������� اقوال و اعمالي  ©
 ها پاداش و اجر تعيين شده که براي آن
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دعا بعد از   12
  اذان

� �	b#	�s��#� ��	��/	1� 	I�O� 	���̀� ��	�=��W����)�#� ��	 �
���#� �?�~	2� �y	R� �K�6&��#���D�#	3U�W	��@��E��#� ������W����	 ��#� #{���	0��� �5�
�W���d�e��#	3��{m ���0	���{���E	�����c	'��#	3��	4��	
	3���~&�#�#���W	��	�E��#�	T� 	1�Q�)	
��e	_�������[&�	O���  هر كسي بعد از شنيدن

���W: اذان بگويد��)�#���	 �
���#��?�~	2��y	R��K�6&��#���D�#	3U�W	��@��E��#������W���d�e��#	3��W����	 ��#�#{���	0����5�����{���E	�����c	'��#	3
&�#�#{m ���0	���	4��	
  .شود شفاعتم در روز قيامت براي او واجب مي »~���3	

13  
وضوي 
خوب و 

  كامل

���?�R��e���-��[�0	4������	¬�"�u	4�]�)	O��?��	/	��������?�	1��L	o��[	�	"	o�	b ��� ��#�	�	/�O���������	 	4���	�هر كسي  ���
هايش  تي از زير ناخنشود ح به بهترين صورت وضو بگيرد گناهانش از بدن او خارج مي

  .ريزد بيرون مي

دعاي   14
  بعداز وضو

���� �E	1��K���	b ��	 ��#���(�/�����3�-�����(��������	 	)	1�a�	O�-�������K�V������	�����$�-���	6�_�-:��%�	����%:����&��#����(	
�#{���	0����$�-	3���&��#
�%����� ��	R	3:��y#	 ���-�������[	0�)���	b�	_��	6s1�-�������!�o��	1��W	�,�	��c�#��W��	}��#���  هر يك از شما كه وضوي مطلوب و

�� �����:%����	�%��:-�_�6	���-�$��� :كاملي بگيرد و بعد از آن بگويد	R	3���&��#����(	
�#{���	0����$�-	3���&��#«��%:��������[	0�)��
	�,�	��c�#��W��	}��#��y#	 ���-	b�	_��	6s1�-�������!�o��	1��W��  بجز اينكه درهاى هشتگانه بهشت بر روى او باز شود و

  .از هر درى بخواهد داخل شود

15  
دو ركعت 
نماز بعد از 

  وضو

�����E����	��6���	
�*!�(�E������	)	'�X	R�Qv�	D�����T �E	1��K����?	b ���3����/�0��������	 	)	1�nK���/���������	�:�%����6��	3	3����(��W���Z#�������[	(	�	3�
هر مسلماني كه وضوي مطلوب را بگيرد و سپس دو ركعت نماز را بر پاي دارد و قلب و  ��

 .ودش ميدل او متوجه آن دو ركعت نماز باشد بهشت براي او واجب 

16  
بسيار به 
مسجد 
  رفتن

��	 �L	u����W	
�	�	}��#����}�/	��]���%�	®#	R���	��{'��#	R	3��{(�2#	M�¦W	�	/	O�������.	)�V�4�¦�	 �L	o	3�zW	�s	�هر كسي روز  ����¦�4	���0 �
دارد گناهي از او پاك  و شب براي حضور در جماعت به مسجد برود هرگامي كه بر مي

  .اي برگشتنه ماي رفتن و چه گاه مچه گا ،ودش مي

رفتن به   17
  مسجد

���-����}�/A#��]���%�#	��l���	��®#	R��3�-�#	��l��	�&��X�z:�k�,��W���Z#��Q���������;#�{��	
�-��®#	R��3���  هر كس صبحگاه به مسجد
كند كه صبحگاهان  خداوند در بهشت جايگاهي را آماده مي, برود و يا شامگاه به مسجد برود

  .در آنجا باشد و يا شامگاههان در آن بيارامد

18  
عه

جم
وز 

ي ر
برا

ي 
دگ

آما
  

��	�	���� �	,	m	3� �.�X�"	1� �K��	3�]	8	�	3�	"�V	)��#	3� 	"&V	�� �K��� 	!	/	)�l#	3��W	'���}��#� 	T� 	1� 	!�/�l� ���#Y���	1� �K��	3�	�	�	)������ �T�	�«��s!�V��� ����� 	$��X
�	6���	�̀	3��	6���	����"���-�aW	�	���!	�	
�a�	 �L�o���  »و دهد و زود از هر كس روز جمعه غسل كند و خود را شستش

به  ،كار بيهوده نكند ،دهد امام نزديك شود و به او گوش فرا و بهرخيزد و پياده به جمعه برود بخواب 
�. »خواهد داشت راتعداد هرگام او پاداش روزه  و نماز يك سال  ���	�� �"�6�L	)	1	3� �W	'���Z#� 	T� 	1� *!��	R� �!�/	)��	1:

�2��	1	3�n"�6��������	���L	)��#�����	.�)�X��	��Qv�	D�1��K������	���#�	��	����s"�e�1�U����¬�"�̄ ��K������)�	���.��������7w	h��3�-������2�m����������#	M�%��[�D���1��K��
:�%��T�	��Y#�	K&��V	4��	"�o�x#��W	'���Z#�	��	�	3���	��	���	�������	"�e�l��� »و در حد توان خود  هر كس كه روز جمعه غسل كند

ميان دو  در را پاكيزه نمايد و خود را پيرايش نمايد و بوي خوش بر خويش بزند و بيرون برود و
ماند بامام ساكت  ءبخواند و سپس به هنگام خطبه )سنت(جدايي ايجاد نكند و سپس نماز نوافل شخص

  .»ودش ميديگرش بخشيده  ءهگناهان ميان آن جمعه تا جمع

19  
اهللا رسيدن به 

اكبر اول نماز 
  وتكبيره االحرام

��x#� ��	��(�V�)�#� �j�R���1� aW	
�	�	��Q��� �{�� 	1� 	I�'	��R�-� ��&����]&�	����	��$�	4	b#	"	�� ����� �[	(�)�X�]��3=�R����#� ����� ¦�	b#	"	�������¦�	b#	"	�	3
����es��#�� تكبير اولي امام نمازش  هر كسي چهل روز نمازهايش را به همراه جماعت بخواند و با

  .ود از آتش دوزخ و از نفاقش مياز دو چيز حتما تبرئه )  به تكبير اولي برسد(را آغاز كند
نمازهاي واجب را    20

  به جماعت خواندن
��U	�U	���!�d�e	4� �W	
�	�	}��#� ��zW	�	R	m� 	�1�"�8�
	3�n��(	/��� s~�e��#� بار برتر از  27نماز جماعت  �����

  .ردي استنماز ف

21  
خواندن نماز 

عشا صبح و 
  با جماعت

���!�&��#�	r�D�,�	T��̀��	��,���V���aW	
�	�	��Q���	b�	8�'��#�]&�	����	�����&��X�	!�&��#�]&�	���	��,���V���aW	
�	�	��Q���	��(7D�#�]&�	����	�	3�
و ، را نماز خواندهشب  زهركس نماز عشا را با جماعت بخواند مثل آن است كه نيمي ا �

  .هركس نماز صبح را با جماعت بخواند همانند آن است كه تمامي شب را نماز خوانده است

  صف اول نماز  22
���������#��K���'	1�� ���������#��K���'	1�� ���������#��K���'	1�� ���������#��K���'	1�� ��x#�sr�D�#	3��b#	�s��#�Q����	�:�%�#3���}	1��K����K������3�:������	
�# ���6	)�/	1��$�-# ��	6	)��اگر مردم ���

انستند زود رفتن به نماز هنگام اذان و در صف اول چه اجر و پاداشي دارد براي آن د مي
  .ردندك ميكشي  صف اول قرعه شدن درضر او در حردند ك ميعزم خود را جزم 
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23  

زل
 من

در
ن 

ز ز
ما

ن
  

��5	b�	��°%��-"�#�sQ�(���#ص���[����E��=�U�D�#�7.�O�-�Qs,�%���&��#�	� ��	R��	1	'	�����H��	���̀=�U�D�#�	Is(�0�4��H�,�-��[����	
����̀Q�'	������
U	�	3U	�� ����� �H��� *"�	o� �H�)�	��Q��� �H�4�H�4	"�}�O�Q��� �H�4��U	�	3U	�� ����� *"�	o� �H�4	"�}�O�Q��� �H�4U	�	3� �j�R#	m�Q��� �H�4�Q��� �H�4
�j�R#	m��U	��������H���*"�	o�H��� �̀����}�/	��Q����H�4��U	�	3U	��������H���*"�	o��H��� �̀ ����}�/	��Q����H�4����}�/	��Q����H�4��  خانمي

 ص اهللارسول   شما نماز بخوانم،سرآمد و گفت يا رسول اهللا دوست دارم پشت  ص اهللابه خدمت رسول 
اطاق خود و اما نمازت در منزل از خواندن نماز در  ،دانم دوست داري پشت سر من نماز بخواني ميفرمود 

  .ت از نمازت در مسجد من بهتر استا هت و نمازت در مسجد طايفا هنمازت در اطاقت از نمازت در خان

24  
نماز مستحب 

فراوان 
  خواندن

��:��H�,�������&�����m �}7/�#���	"�c�V����H���	
�:�%�z�	��}	����&�������}�/	4�	
�&±	O	3�zW	�	R	m��	6�����&��#��H	'��	RzW	��L	o��	6����H���� 
اي را  بريد خداوند درجه ي را كه ميا همايم زيرا هر سجدن ميشما را به سجده بسيار سفارش 

  .گرداند افزايد و گناهي از گناهان شما را پاك مي بر منزلت شما مي

25  
خواندن 
مرتب 

نمازهاي 
  سنت رواتب

��	"�8	
��Q	)�����aW�����	3�nT� 	1�Q���]&�	����	��W��	}��#�Q���*[�	�������	Q�����zW	'�X	R���«��	2	��'	�����	)	'�X	R	3��"�6§P�#�	!�(�̀��{'	��R�-������	)	'�X	R	3
�y�"��	���#�	��'	����b�	8�'��#�	��'	�����	)	'�X	R	3��U	��	!�(�̀����	)	'�X	R	3�"�}�e��#������  ركعت  )12(كسي كه در شبانه روز

ركعت  )2(ركعت قبل از ظهر و )4(شود  اي در بهشت براي او ساخته مي ند خانهنماز مستحب بخوا
  .ركعت قبل از نماز صبح) 2(ركعت بعد از عشا و) 2(وركعت بعد از مغرب ) 2(بعد از آن و

سنت راتبه قبل از نماز   26
  صبح و فريضه صبح

���	)	'�X	R��	6����	�	3��	�,7��#������*"�	o��"�}�e��#�����	���&��#��W���M�Q���	 �6���	��(7D�#�]&�	����دو ركعت نماز قبل از نماز صبح  ���
  .يردگ ميهر كسي نماز صبح را بخواند در حمايت خداوند قرار و بهتر از دنيا و همه آنچه در آن است 

27  

گاه
شت

چا
از 

نم
  

��U���s!�X�]��	
����(�D�1�/	4� 7!�V���¦W�̀	�	���K�X��	O�-� �����]	�¦W�̀	�	��aW	0�(��¦W�̀	�	��a�	����0	4� 7!�X	3��¦W�̀	�	��aW�����6	4� 7!�X	3���a�	��(�V	4� 7!�X	3
¦W�̀	�	���¦W�̀	�	��� 3�"�'	�������*"���-	3��¦W�̀	�	���"�V������#���	
�*Q�6	,	3���H��	M�������²�k�}�1	3=�]	07d�#�������	��6�'�X�"	1��$�	)	'�X	R��� ي بر هر پيوند

دن  هر تسبيحي صدقه است و هر حمدي و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر و ي است، ا هدر هر صبحگاه صدق شمااز ـب
  .او به معروف و نهي و از منكر صدقه است و اما دو ركعت نماز صبح به اندازه همه آنها اجر و ثواب دارد

28  
ذكر 

خداوند در 
  محل نماز

��U	���#�-�]��	
�Qv�	D�4��W�V�@U	D���Q���	T#	m��	���K�X��	O¥���0�1��K����	���?�� E4=�������"�e�l#��K�6&��#������	O�R#��K�6&��#���  بر هر
رستند ف مييك از شما تا زماني كه در محل نماز هستيد و همچنان وضو داريد ماليك صلوات 

  .كنرحم او  مورد مغفرت قرار بده، خداوندا به ويند خداوندا او راگ ميو 

29  
ذكر خداوند بعد از خواندن 

تا ) با جماعت(نماز صبح 
طلوع آفتاب و خواندن دو 

  ركعت نماز بعد از آن

��	�	���g�	]�\�D�#�(	����	��Q	�	
�aW����K��̀	'	��	1�X~�"��;#�	O�)	4�]�L��	��	8�#���w����K�	�g�	]�	R�X	'	)�I��X	,��[�
������X����"�	O�}aW�	3�
��	"a��	4���aW�	4���aW�	4���aW���  هر كس نماز صبح را با جماعت بخواند بعد

جاي  هبنشيند و تا طلوع آفتاب خداوند را ذكر كند و سپس دو ركعت نماز را ب
  .ازدس ميبياورد به اندازه ثواب يك حج و يك عمره كامل از آن خود 

30  
هر كس براي بر پايي نماز 
تهجد برخيزد و همسرش 

  ودنيز بيدار ش

� ��c�X� 	�&��#� 	�1�"�X#�~�#� ����� �	(�)�X� �{'�³����	)	'�X	R� �	&�	D��� ��	4�-	"��#� ���E�1�-	3� �!�&��#� ����� ���E�	)��#� ��	��#{�
�5#	"�X#�~�#	3�� با , هر كس شبانگاهان بيدار شود و همسرش نيز با او برخيزد
نها را از زمره مردان و خداوند آ, دو ركعت نماز بخوانند» به جماعت«همديگر

  .كنند دهد كه بسيار خداوند را ياد مي زناني قرار مي

31  
كسي كه قصد نماز شب  

را داشته اما او را خواب 
  و بيدار نشودربوده باشد

� �� ��&��#� 	.	)�X�:�%� *T� 	,� �	6���	
� ���(����	��� �!�&������ ¦�U	�� ����� �$ �V	4� n²�"��#� ����� �	������-� ��������4U	�� 	"
zW�̀	�	�� �H��	M� ����� 	,� 	$��X	3��� بيدار نشوداما  باشد هر كس قصد نماز شب داشته 

  .براي اوست اى صدقهيرد و خوابش گ ميخداوند اجر نماز را براي او در نظر 

32  
هركس در شب 
بيدار شود اين 
  دعا را بگويد

��:�	���E����!�&��#�������R�	'	4���	��:�%�	����%�:��?	��O	3���&��#�������H1�"	_������������<&������<��	0��#�*"1��<�̀�ab�Q<	_�s!<�X�]<��	
�	 <�2	3�����	0��#�����	3��H������#�����
:	3���&��#�	$�	0�(��	3�:�%�	����%�:	3��"	(�X�-���&��#	3���&��#�:	3�	�� 	O�:�%���� �̀��<����"�e�l#��K�6&��#�	���̀��K�����&�������������<��	 	4��$��<�����<���	.�}�)<��#��<	
	m��3�-�Q

��U<	���[<���(�̀�]&�	�	3���4��� خدايا مرا بـبخش،  : هركس در شب بيدار شود و ذكر مذكور را بگويد سپس بگويد
  . ودش مي، و اگر وضو بگيرد و نماز بخواند، نمازش قبول ودش ميو يا دعا كند، دعايش مستجاب 

33  

بار   33گفتن 
 والحمد سبحان اهللا

هللا و اهللا اكبر و 
پايان دادن آن به 
الاله إالَّ اهللا وحده 

  ...ال شريك

��U	��a�U	��s!�X��"���m�Q���	�&��#�	��(	����	�z�{��U	�	3���U	��	�<&��#�	�<��	O	3�	I<���z�<{��U	�	3���U	��	�<&��#�	"<�(�X	3�	I<���z�<{��U	�	3��	I<��
�̀	3�	$ �'�/�4	3�¦W	'�/�4��H���)��:��W	@�����#�	T�	�	4�	���:�%�	����%�:��?	��O	3���&��#�������H1�"	_���	 �2	3�����	0��#�����	3��H������#�����

*"1���̀�ab�Q	_�s!�X�]��	
����"<�0	(��#���	�	|�	!�c����[	,��X��$�%	3��?�	1��L	o��5	"�e�l�� .    هر كسي بعـد از هريـك از
بـار اهللا اكبـر  را بگويـد و در پايـان      33ر الحمـداهللا،  بـا  33، بار سبحان اهللا 33نمازها 

	��[�_�s!�X	̀�ab�Q���*"1��<�_	H1�"�������3���&��#	��O	?��:�%����	�%�:�:�:بگويد�	�2 	3�����	0��#�����	3��H������#������  گناهـان

  .ودش مياو اگر چه همچون كف دريا باشد بخشيده 
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خواندن آيه الكرسي   34
  زهاي واجببعد از نما

��	�����̀	"	1��-�W��V�#�"���m�Q��	"��X�!�	�	���U�V�)� 	����W�K�	1��	��'���������m�o� ����Z#���W��%�A#�:� 	5���� كسي كه
  .رسي را بخواند فاصله او تا بهشت فقط مرگ استالك MRSبعد از نمازهاي خود 

35  

ض
مري

ت 
ياد

ع
  

����{����/����m �'	1�nK���/���������	�:�%�z�	3���l�	Q�/���1�]�)	O�aH��	��	r���-�	$ �'�(	�������	
�]&�	���:�%�zW��8	
��?	m�	
��$�%	3��	$ �'�(	�������	
�]&�	�
�W��	}��#�Q���*r1�"	o������ 	$��X	3�	��(�D�1�]�)	O�aH��	�� 	r���-��� اگر هنگام  ،كند مسلماني كه از مسلمان ديگر عيادت مي

هفتاد , فرستند و اگر شب به عيادت برود هفتاد هزار مالئكه تا شب بر او درود مي, دت برودصبح به عيا
  .اي در بهشت است هاي چيده و براي او ميوه, فرستند هزار مالئكه تا صبح بر او درود مي

هر كس كلمات توحيد   36
  را بگويد و بميرد

���K�����&��#�:�%�	����%�:�	���̀�a��(	
�������	���W��	}��#�	!	o	m�:�%��H��	M�]��	
�	5�	�اي نيست كه ال اله  هيچ بنده ���
  .اال اهللا را گفته باشد و سپس با ايمان به آن بميرد مگر اينكه به بهشت وارد شود

تعزيه دادن به   37
  مصيبت ديده

���?�"��-��!c����������z�	��	D�����k	
���	�������	o�-���sk	'�1�n��+����������W	�#	"�V�#��!���O�������;#��?�	/�X�:%����)	(�D����?����  هر كس
هيچ مؤمني نيست كه تعزيه . شود اجري همانند او را شامل مي, اي را بكند تعزيه مصيبت ديده

  .پوشاند را با لباس كرامت مي او كند مگر اينكه خداوند اش را مي برادر مسلمان مصيبت ديده
 غسل دادن ميت و  38

  پوشاندن عيب او
� �z��"	�� 	���'	��R�-� ����� �;#� 	"�e�l� �����	
� 	K	)�V��� ��	)s	�� 	!�/�l� �	�اي را غسل داده  مردهكسى هر  ���
  .آمرزد خداوند چهل مرتبه او را مي ،او را پنهان نمايد) اسرار و عيوب(

39  
نماز بر ميت و 
تشييع جنازه 

  تا قبرستان

��	�	}��#�	��6	_���	�¦́ #	��̀��������	Qv�	D�1�]�)	O���	|����$���#	��̀������	$��X�	������4�]�)	O�	��6	_���	�	3���$���#	��E��#��	�	3�	!�̀¨�
	���̀=����	��P	'��#������	(	}��#��!�c��اي نماز بخواند يك قيراط اجر دارد، و كسي  هر كسي بر جنازه ���

ال شد قيراط ؤدو قيراط اجر خواهد داشت، از او س كه بر دفن آن جنازه نيز همراه شود

�"` .دو قيراط همانند دو كوه بزرگ است: چيست فرمود��������`"#���E��±1R"�=�م����#�

��cXايم كرده تفريطهاي بسياري  ما در قيراط: ابن عمر فرمود��.  

40  
كسي كه براي كسب 

خداوند  رضايت
  سازد مسجدي را مي

��&����]	�	����	��#{��}�/	����a���L�̀ �C0e�X� �3�	�z�{)�	���������&��#�]	���W��	}��#�Q����� >���L`�C0e�=�µ

��LE�#� ���G سازد هر چند به اندازه النه  كسي كه مسجدي را براي خداوند مي

  .سازد اي را در بهشت براي او مي گنجشكي باشد خداوند خانه

  انفاق  41
��	(�'�#��(�D�1�T 	1������	��±�
�-�	K�6&��#�"	o�#��� �E	1	3��z��e��	o�z��E�e�����±�
�-�	K�6&��#��	��2��	O�-�� �E	���$:�k��	1�$�V��	��&:�%������m��

z�e��	4�z�V�/�¶ويد گ مي ناز آنا شود و يكي كه دو فرشته نازل مياين گذرد مگر  يمهيچ صباحي برمردم ن�����
  .تلف نماديگري مي گويد مال خودداري كننده از احسان را  گزين كن وخداوندا مال اهل انفاق را جاي

قرض دادن   42
  بدون سود

� ����:�%� ���	4�"	�� �{��"�̀� �{����/��� ���"�E�1� nK���/��� �����z��"	�� �	6�)�̀	�	D�X� 	$��X���  هرگاه مسلماني به برادر
برابر ) كار او بگشايد ثوابي تا گرهي از(دو بار قرض دهد ) پول يا مالي را(مسلمان خود 

  .با ثواب يك بار صدقه دادن همان مال عايد او خواهد شد

  صدقه  43

��:�%�n �e	'���#{��(	
���&��#�	m#	|��	�	3�n��	�������¦W�̀	�	���[	D�E	,��	�#·k�
��:�%���&����*�	O�-�	�	�#	 	4��	�	3���&��#���	'��	R����  صدقه به هيچ
بخشد و انسان متواضع را سر  بخشش بخشنده را عزت مي و كاهد و عفو ارايي نميوجه از ميزان د

���@	W��-�����ar .رداندگ بلند مي�*K	2�R�m�	�	(	���# ����̀=�	r��X	3���&��#�	� ��	R��	1¨�	���̀=���	��2	�	O�-�	~	o������$�	�	2�R�m������*!��	R
�����	���	D	)����*��c�X�*��	�������*!��	R	3��	6���	���	D	)���ar���-��W	@���������	�����"�
������	~	o������   يك درهم از صد هزار درهم

مردي داراي دو درهم است يكي از آنها را صدقه : گفتند يا رسول اهللا چگونه؟ فرمود ،برتر است
  .داده، و مردي داراي دارايي بسياري است و از آن مال صد هزار درهم را صدقه داده است

روزه گرفتن در   44
  راه خدا

���ze1�"	o�	I�'�(	���R����#��	
���	6��	3���&��#�	��'	����&��#��!�(	��Q����{�� 	1�	T�	����	�هر كس در راه خدا يك  ���
  .گرداند روز را روزه بگيرد خداوند وي را به اندازة هفتاد سال از آتش دور مي

45  

روزه گرفتن سه 
  .روز در هر ماه

زه گرفتن روز رو
  .عرفه

روزه گرفتن روز 
  .عاشورا

��U	���T� 	��2���#��T� 	��n"�6	_�s!�X������aW	�"���  هر كس از هر ماه سه روز، روزه بگيرد چنان است
  . كه تمام سال را روزه گرفته است

���E���	�� :روزه گرفتن روز عرفه �W��	"	
��T� 	1� �T� 	����	
�	!����	3=��/�#� �"ve�V�1�W	�̀�	(��#	3� �W	���	���#��W	����  از
اين روزه كفارة : ايشان فرمود: از روزه گرفتن روز عرفه سؤال شد ص رسول خدا

  . شود گناهان همان سال و سال گذشته روزه گيرنده مي

	�_� R	b#	���E���	�V�1���/�#��"ve	W��A#��� :روزه گرفتن روز عاشورا��T� 	1��T� 	����	
�	!����	3�W	و از روزه  .» ���

  .باشد كفارة گناهان سال گذشته مي: ايشان فرمود. گرفتن روز عاشورا سؤال شد
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46  
درگذر

كردن از 
  )1(معسر

��	1��$�-�	�&��#��!	'�������	
��|	3�	}	)���#{"�/�'���	[�	4�-�#	M�%��?�	)�e����� �E	1�	$��V���	�����#����1#	��1�*!��	R�	$��X	
	|	3�	}	)�	�&��#�	Q�E�����	���̀ ���� ������	
	|	3�	}	)���
معسري نزد تو آمد از ) درمانده و(كرد كه چنانچه  داد و به پسر جوانش سفارش مي مردي به مردم قرض مي ��

و گناهان ما را (باشد كه خداوند متعال از ما درگذرد ) و به خاطر طلبت او را به مشقت ميانداز(او درگذر كن 
  .آن مرد خداوند را مالقات كرد در حاليكه از گناهانش در گذشته بود: گويد). ندمعاف گردا

روزه گرفتن شش   47
  روز از ماه شوال

���"�2���#��T�	�D�X�	$��X�n�#� 	_�������·)�����	'	(�4�-��K���	$�	d	�	R�	T�	����	�هر كس تمامي ماه رمضان را روزه بگيرد « ���
  . »را روزه گرفته است) سال(وال را نيز روزه بگيرد، گويا همه روزگار و سپس شش روز از ماه ش

48  
كامل خواندن 

نماز تراويح همراه 
  با امام جماعت

��aW�������T�	�̀������	.�/�O�	 �"	D��	1�]�)	O��T�	��Y#�	�	��]&�	��#	M�%�	!���"�#��$�%���  مردي كه براي خواندن نماز
) از ثوابي برابر با(كند  كند و تا پايان نماز امام را همراهي مي ا ميبه امام اقتد) تراويح(

  .شود عبادت يك شب كامل برخوردار مي

  حج مبرور  49
����7��-����4	���	3��T� 	�X�	�	�	R����/�e	1���	3��9���"	1��K�������&�����t	O���	�در (كسي كه براي رضاي خدا حج كند و  ���

از (پرهيز كند پس از اتمام حج ) شهوت نفس، فحش و سخن بد(گناه از فسق و ) ايام حج
̂�A#�7t�����R3�"�(،  .همانگونه كه هنگام زاده شدن، از مادر پاك بوده است) گردد گناهان پاك مي #	3

W���Z#�:%�*b#	k	�������	w�  .شايسته نيست) خداوندي(و حج مبرور را پاداشي جز بهشت  �����

50  
 عمره رفتن
در ماه 
  رمضان

��zW�}	O������'	4�	$�	d	�	R�Q���¦�	"���
�Q'	��zW�}	O��3-�����  با يك ) در اجر و ثواب(عمره رفتن در ماه رمضان
با ) فرمود ص اهللاراوي انگار شك كرده و گفته، شايد رسول . (كند برابري مي) كامل(حج 

  .كند حجي در معيت و همراهي من برابري مي

51  

انجام 
ل اعما

صالح در 
ده روز 

اول از ماه 
  ذي الحجه

���T��1�x#��?�~	2��������&��#�]���%�7.	O�-��	6���������D�#��!	�	'��#�nT��1�-�������	�����"�8	'��#�	T��1�-�Q���'	1���# ����̀=��:	3���&��#�	� ��	R��	1
��&��#��!�(	��Q����m�	6�Z#��¨�	���̀=���Q����m�	6�}��#�:	3���&��#��!�(	�����H��	M�����������"	1��K����������	�	3����/�e	����	¬	"	o�*!��	R�:�%

ab�Q	8�����  تر از اعمال صالح در  داشتني عمل نيكو انجام دادن دوست) سال(در هيچ يك از ايام
! اهللاي رسول . عرض كردند) ناصحاب . (باشد ماه ذي الحجه نزد خداوند نمي) ده روز اول(

حتي جهاد در راه خدا، مگر اينكه شخص با : فرمود ص آن حضرت! حتي جهاد در راه خدا
  ).يعني به شهادت برسد(مال و جان خود در راه خدا خروج كند و باز نگردد 

52  

ص
خال

ت 
 ني

ت
مي

اه
  

��n"�e	,��W	'	��R�-��!	c	��X��W���x#��?�~	2��!	c	�=�z:�	����&��#��?�	4��*!��	R���{����
	3��vE	O�Q������E�e���1������	��Q����������'����!	��'	1�	 �6�������&��#��?�	4��*!��	R	3
z:�	�����4�+�1��K��	3��{����
��!	��'	1���~&�#�	!�c���������[����	
�#	~	2��!�c���Q���	$��X�� ����� �E	1�	 �6����	���̀����&��#��� ��	Rص=���"���x#�Q����	��6��

*b#	 	���z:�	����&��#��?�	4��*!��	R	3���vE	O��"��l�Q������E�e���1������	��Q����±�(�u	1�	 �6����{����
����4�+�1��K��	3��z:�	��:	3��{����
���&��#����4�+�1��K���*!��	R	3�
�� �E	1�	 �6��=�	R�	���̀��!	��'	1���~&�#�	!�c���������[����	
�#	~	2��!�c���Q���	$��X�� �����&��#��� ���	 	#b*�=ص��R�|� ��#�Q����	��6�����  مثال اين

و دانش ارزاني داشته و او با دانش ) ثروت(يكي از آنها را خداوند مال : امت چون چهار نفر است كه
كند و ديگري را خداوند دانش ارزاني  كند و آن را در راه حق انفاق مي خويش در مالش تصرف مي

گويد اگر من هم از مالي چون فالني  را محروم گردانيده و اين شخص مي داشته ولي از ثروت وي
: فرمايد مي ص رسول خدا). نمودم و من هم آن را انفاق مي(كردم  برخوردار بودم همچون او اقدام مي

كسي است كه خداوند به وي ثروت و مال ) شخص سوم. (اند اين دو نفر هر دو در پاداش مساوي
اموالش را ) به علت جهالت(اين شخص . از علم و دانش او را محروم گردانده استارزاني داشته، اما 

نفر چهارم كسي است كه خداوند هم از مال و . كند دارد و در آن كوتاهي مي در غير حق مصروف مي
برخوردار بودم ) نفر سوم از اموال(اگر من هم مثل او : گويد هم از دانش وي را محروم گردانده و او مي

  .اين دو در گناه برابرند: فرمود ص رسول خدا. كردم ن او اقدام ميچو

53  

ني
ربا

ق
  

����&��#��� ��	R��y�	0���-�	���̀ ص=�Q�O�	��x#��?�~	2��	����&��#�	� ��	R��	1¨�	���̀=�# ����̀�	K�2#	"���%��K�V���-��W����=��	1��	6����	�����	�����	� ��	R
��&��#¨�	���̀=�	_�s!�V��¦W	�	/	O�a�	"	'��# ����̀=���&��#�	� ��	R��	1��  7D����¨�¦W	�	/	O��  7D�#������a�	"	'	_�s!�V���	���̀���� اهللاصحاب رسول 

اين سنت پدرتان ابراهيم : چرا بايد قرباني كرد؟ آن حضرت فرمود! اهللاعرض كردند، اي رسول  ص
در مقابل : فرمود ص گردد؟ آن حضرت ن ميچه چيزي از قرباني عايدما: اصحاب عرض كردند. است

اگر حيوان پشم داشته : اصحاب گفتند. گيرد يك نيكي به شما تعلق مي) از حيوان قرباني شده(هر مو 
  .گيرد كننده تعلق مي در برابر هر تار مو از پشم نيز يك نيكي به قرباني: فرمود ص باشد؟ آن حضرت

                              
  .).مترجم. (را معسر گويند... كسي كه قرضي را گرفته و قادر به پرداخت آن نيست و يا به نحوي ديگر بدهكاري دارد و  )1(
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لم
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ب
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��	1��zE1�"����H��	����	��L���{b�	��R��	6	)	0�����-���	d	)����W�V�@U	���#��$�%	3��W��	}��#�]���%��zE1�"����������&��#��H��	���{����
������Q��	)�(�	K���	'��#��$�%	3��K���'��#��.���
	3� �b�	���#�Q��� �$�	)�0��#�]�)	O� ���R�x#�Q��� ��	�	3� �5#	 	��/�#�Q��� ��	�� ����� �"�e��	)�/	����"�@�	��]��	
� �"	��E��#� �!�d�e�X� �����	'��#�]��	
� �K���	'��#� �!�d��

�	��,�%��{�	2�R�m�:	3�#{R�	�1�m�# ��sR	 �1��K���	b�	�(�,�x#��$�%��b�	�(�,�x#��W	�	R	3�	b�	����'��#��$�%��.�X#	 �V��#�n"��#	3������	~	o�-������	~	o�-���	����	K���'��#�# ���R	3��� آنكه
كند و همانا فرشتگان  در راهي رود كه در آن طلب علم كند خداوند برايش راهي را بسوي بهشت هموار مي

ي كساني كه در زمين  گسترانند و همه بواسطة رضايتي كه از كارش دارند بالهاي خود را براي طالب علم مي
عالم بر عابد مانند فضيلت ماه شب طلبند و فضيلت  ها در آب براي عالم آمرزش مي و آسمانند حتي ماهي

گذارند بلكه  بر پيامبرانند و پيامبران درهم و ديناري به ارث نمي علما ميراث. هاست چهارده بر ديگر ستاره
  .ي افزون و وافر برخوردار شده است كه آن را گرفت از بهره علم را به ارث گذاشتند و كسي

55  

لم
عا

ت 
ضيل

ف
  

� ��]��	
� �K���	'��#� �!�d��� �K�X�	,�m�-�]��	
�Q���d�e�X� �����	'��#�� �� ��&��#� �� ��	R� 	���̀� �Kص��=�� ���5#	 	��/�#� 	!�2�-	3� ��	)�V�@U	�	3� 	�&��#� �$�%
	"�	u��#� ������#� �Kv�	'���]��	
� 	$ §�	D���� 	5 �0��#�]�)	O	3� �	2�"�0���Q��� �W�������#�]�)	O� 	I��	R�x#	3���  عابد چون فضيلت عالم بر

همانا خداوند : فرمود ص اهللاسپس رسول . ترين شما از لحاظ منزلت است بر پايين) پيامبر(فضيلت من 
بر معلمي كه به ) در دريا(اش و ماهي  و فرشتگان او و تمامي اهل آسمانها و زمين، حتي مورچه در النه

  .فرستند آموزد درود مي مردم علم نيكو و مفيد مي

56  

يد
شه

اه 
يگ

جا
  

��Q���������"�e���1�n��	D�o�7[�����&��#�	����
����6�8������"	(�X�x#���	k�e��#��������	���	1	3��"�(�E��#��y#	~	
�������R��̧ 	3��W��	}��#�������?	�	'�E	���	"	1	3�aW	'��	m����3�-
�����*"�	o��	6������W	4 �̀�	��#��R��̀	 ��#��¬�	4������-	R�]��	
���	� �1	3��Q�����&e	8�1	3��I�'��#��R �0��#������zW	��3	|�	I�'�(	�	3����	)	���#��¬�3	k�1	3��	6����	�	3��	�,7��#

�����R��̀�-� ����� 	I�'�(	�در همان اولين وهله . گردد ويژگي برخوردار مي) جايزه(شهيد در نزد خداوند از شش  ��
بيند، از  به وضوح مي) الهي(د، جايگاه خود را در بهشت شو گناهانش آمرزيده مي) حضور در محضر الهي(

يابد، تاج افتخار بر سر او  نيز نجات مي) روز قيامت و محشر(» فزع اكبر«عذاب قبر رهانيده شده از عذاب 
است، هفتاد و دو حور بهشتي ) و بهتر(تر  شود كه هر ياقوت آن از دنيا و هر آنچه در دنياست قيمتي نهاده مي

  .شود تا هفتاد تن از نزديكان خويش را شفاعت كند شود، به او اجازه داده مي ن همسر بدو ارزاني ميبه عنوا

57  
زخمي 

شدن  
در راه 

  خدا

���	b�	��:�%������(	��Q����K���V�1���	���K���
�-���&��#	3���&��#��!�(	��Q���*�	O�-��K���V�1�:��?��	���Q�/�e	,���~&�#	3�E��#�	T� 	1��$� ����$� &��#	3��W	��	
�H�/�A#� ��1�R� ��1s"�#	3� �T���#���  قسم به آن ذاتي كه جان من در دست اوست هيچ كس در راه خداوند

شود داناتر است ـ، مگر اينكه  دارد ـ و خداوند بدان كه در راهش زخمي مي زخمي برنمي) جهاد(
  .نگ خون و بويش بوى مشك استشود كه خون او ر اي محشور مي در روز قيامت به گونه

58  
جهاد 
در راه 

  خدا

���*"�	o��W���Z#�������K�X��	O�-��́ � 	������� 	�	3��	6���	
��	�	3��	�,7��#������*"�	o���&��#��!�(	��Q���nT� 	1��́ �	��R�	6���	
��	�	3��	�,7��#�������� 
و مقدار فضايي  ،نچه در آن است بهتر استيك روز در راه خدا سنگرگرفتن در جهاد از دنيا و آ

  .از دنيا و آنچه در آن است بهتر است. كند بهشت اشغال مي در) دره(كه يك شالق

تجهيز   59
  مجاهد

� �#	k�l� ���E��� �{1�|��l�	k�6	����	���#	k�l� ���E��� �����2�-�Q��� �{1�|��l�	r��	o� ��	�و به (هر كس جهادگري را تجهيز كند  ���3	
گويي خود جهاد كرده و كسي كه پس از ) مجاهد را ياري رساند... ظ مالي يا تهيه مركب ولحا

  .اهل و عيالش را پشتيباني و ياري كند چنان است كه خود جهاد كرده است) و در نبود او(مجاهد 

آرزوي   60
  جهاد

���#�	��|�	�	����&��#���	�&�	��n����D�����	m�	6�8�#�	�&��#�	���	����	����_#	"���]��	
�	5�	���$�%	3��b#	�	678���  با ) صميمانه و(هر كس
بكند خداوند جايگاه و منزلت شهدا را ) در راه او را(صداقت كامل از خداوند تقاضاي شهادت 

  .اش بر فراشش بميرد و در خانه) شهيد نشود(دارد هر چند  بدو ارزاني مي

61  
گريه و 
زاري از 
  ترس خدا

� �:� �$�	��	
��R����#� �	��67/	�	4«���&��#� �W	�8	o� ����� �[�V	�� *��	
����&��#� �!�(	��Q��� ���"�0	4� �[	4�	�� *��	
) جهنم(دو چشم را آتش  ���3	
منظور . (چشمي كه از ترس خداوند گريان بوده و ديگر چشمي كه در راه خداوند پاسباني نموده است. نسوزاند

  ).با وجود غلبة خواب براي حراست از اسالم و مسلمين بيدار مانده استچشم نگهبان يا مجاهدي است كه 

62  
بال و 

مصيبت 
  بر مسلمان

���;#�"&eX�&:%��6X�	8�1�WX �8�#�]�)O���K�l�:3��M-��:3�$	k	O��:3��K	2�:3�a.	�	3��:3�a.	D	,������K��/A#��.�D�1��	��������	6���
?�1��L	o��� رسد حتي خاري كه  ياي به مسلمان نم ي، مرض، غم، اندوه، اذيت و شكنجهگونه خستگ هيچ

  .دهد مگر اينكه خداوند در قبال آن گناهي از گناهانش را مورد آمرزش قرار مي رود، به پايش مي

63  

پرهيز از 
داغ كردن 
و تعويذ 

دعا (
) خواندن
  و فال

��¹���#�]��	
��[	��"�
�	A#����K��	����T�"	-�ص��x#�ay#	~	
�:	3�ay�	/�O�U����W��Z#�	$� ���o��	1�z��e�-�	$� �'�(	���K�6���	3���	)���-��
�K�2	3�=	$� ��&X	 	)	1� �K�6s�	R�]��	
	3��	$�3�"��L	)	1�:	3��	$� �̀�"	)�/	1�:	3��	$3 	)�V	1�:�	�تمامي امتها در خواب بر  ���#�&~��1

را مشاهده ) نفر(ميان امت خويش هفتاد هزار در  ص آن حضرت. عرضه شدند ص رسول
. داخل گرديدند) خداوندي(نمود كه بدون حساب و كتاب و بدون هيچ دغدغه و رنجي به بهشت 

كنند، و طلب خواندن تعويذ از كسي  نمي) براي شفا از بيماري(آنها كساني بودند كه خود را داغ 
  .نمودند بر خداي خويش توكل مي) همواره(و  كردند پرهيز مي) گيري فال(كنند، و از تفائل  نمي
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64  
كسي كه فرزندان 
كوچكش را از 

  دست داده

��U	��������5 ��	1�*K���/���������#������	�:�%�	9���0��#�# �����(	1��K�������	 ��#�����¦W	���W��	}��#���&��#�����	o�m�-���  هر مسلماني كه سه
ترديد  از دنيا بروند بي) و قبل از اينكه به سن گناه برسند(غ تن از فرزندان او قبل از سن بلو

  .بهشت خويش، ارزاني خواهد كرد) در مقابل چنين مصبيتي كه تحمل نموده(خداوند وي را 

65  
كسي كه 

اش را از  بينايي
  دهد دست مي

��	���̀�	�&��#��$�%=���� 	
�	"	(	D������	)	(�(	0�������(	
��[���	)��#�#	M�%�W��	}��#��	��6��������)�����	��	
خداوند متعال  ������1�"�1
ام را با از بين بردن بينايي او بيازمايم و او در مقابل، صبر پيشه  چنانچه بنده: فرمايد مي

  .در عوض دو چشم او بهشت را بدو خواهم بخشيد. سازد
ترك چيزي جهت   66

  جلب رضاي خدا
��{��	_�	�	�	4�������H�,�%:�%��!	�	3��k	
���&��#�	b��Es4#����������#{"�	o���&��#��j��L�
هيچگاه تو چيزي را صرفاً به خاطر  ���-�

  .گرداند كني مگر اينكه خداوند بهتر از آن را عايد تو مي ترس و تقواي الهي ترك نمي
حفاظت زبان و   67

  شرمگاه
��	�	3����	�0���	��	���	��Q�����	��d	1���	��W��	}��#��������	����-���������R�	��	������-���=¬�"�e�#3�$�/�v�#� ) ص اهللارسول 

  .كنم هر كس زبان و شرمگاه خويش را حفظ كند بهشت را براي او ضمانت مي: فرمودند

68  
آداب داخل 

شدن در 
منزل و آداب 
  غذا خوردن

�����
�	�&��#�	"�X	~�����	)�	���!���"�#�	!	o	m�#	M�%�$��L��8�#�	���̀������	'���	����
	3����� �o�m�	�=�:�:	3��K�V���	[�(	��	b�	8	
���#	M�%	3
�$��L��8�#�	���̀����� �o�m�	����
�	�&��#��"�X�~	1��K�����	!	o	m=�	[�(	���#�K�)�X	R�m�-���K�)�X	R�m�-�	���̀������	'���	����
�	�&��#��"�X�~	1��K���#	M�%	3

�(	���#	b�	8	'��#	3�	[هر گاه كسي هنگام داخل شدن در خانه و هنگام شروع كردن غذا خداي را  ��
اي براي شما باقي ماند و  نه خانه: گويد) به دار و دسته خود(شيطان  )بسم اهللا گويد(ياد كند 

نه غذايي، ولي چنانچه بدون ذكر و ياد الهي در خانه داخل شود يا شروع به غذا خوردن 
  .هم منزل و هم غذا يافتيد: گويد) به دار و دستة خود(يطان كند ش

69  

كسي كه از 
و پي خوردن 
پوشيدن 

شكرگزاري 
  كند خدا را مي

��	���E����{��	'���	!�X�-���	�=����̀|	R	3�#	~	2�Q��	�	'���-���~&�#���&��������	0��#����:	3�Qs����n�� 	O��"��l��������	�������	"�e�l�a�� �̀���(�,	M������	T���E	4����
��`� z#�1��� z�� ��w(�� #M%3=�����~&�#� ��&���� ����	0��#�#	~	2�Q,�	/�X����� ستايش « :هر كس پس از خوردن غذا بگويد

دست يافتن به چنين غذايي ) ترديد بي(مخصوص خداوندي است كه چنين غذايي را ارزاني داشته و 
پس از  اطعمنيو به جاي اين . شود اش آمرزيده مي گناهان گذشتهتمامي » منوط به نيرو و قوة من نبود

  .بريم را بكار مي) مرا پوشانيد= /�,X�Q�	(پوشيدن لباس نو واژه 

70  

كسي كه 
خواهد از  مي

مشقت منزل 
ي يرها... و

  يابد

W�����[����3'��ص #���¹ك ��p���E�� z��m�o�[=��:�-�����	��������#{"�	o��	��V��v�	
�-Q�,�	��)¨���	��4�~	o�-�#	M�%
z�{'	��R�-� #	"s(�V�4� �	��V	'���	d	��U	�	3	I����U	�� �	0s(	/�4	3z�{��U	�	3U	�� #	�	��q	3� 	I��z�{��U	�	3nT�m�	o� ����� �	��V��� *"�	o� 	 �6��� 	I�����

آن حضرت خطاب به او . تقاضاي خادم نمود ص اهللارسول ) از پدر بزرگوارش( كفاطمه 
) خادم(آيا دوست داريد چيزي به شما بياموزم كه از مطلوبتان : فرمود سعلي ) همسرش(و 

مرتبه سبحان اهللا و  33مرتبه اهللا اكبر و  34ارزشمندتر باشد؟ هرگاه روانه بستر خواب شديد 
  .ترديد اين ذكر از خادم براي شما سودمندتر خواهد بود مرتبه الحمدهللا را بخوانيد، بي 33

71  
اي قبل دع

از 
  همبستري

��	���̀������2�-�	Q�4��	1��$�-�	m#	R�-�#	M�%��K�2	�	O�-��$�-�� ��=���&��#��K�/�����.s�	�	3�	$��L��8�#��	��(s�	���K�6&��#��	�	)�̀ 	|	R��	��	$��L��8�#����$�%����,����
*$��L�	_��?�"�d	1��K����H��	M�Q���*���	3��	��6	��	���R���E�1�#{�	��-���  اگر شخصي قصد همبستري با همسرش را داشت و

شيطان دور بگردان و شيطان را از آنچه ) شر(بار خدايا ما را از ! به نام خدا: اين دعا را خواند
كه دعاي مذكور در آن (چنانچه حاصل اين همبستري . دور بگردان) فرزندمان(كني  نصيب ما مي
  .شيطان قادر به ضرر رساندن بدو نخواهد بودفرزندي گردد هيچگاه ) خوانده شده

72  

ن 
ن ز

رد
 ك

ضي
را

 را
ش

سر
هم

  

���������y# <�-�s�-��<����W<��Z#�Q<��om�-��<p�	!�̀���6	�3|�[	
���-3���6	�"��[��D	O3���	2	"6	_�[	��	�3���	6	/º��-"A#�[»�	��#M%
[��_�W��Z#��� پايبند باشد و شرمگاه خـويش حفـظ    اگر زني به نمازهاي پنجگانه و روزه ماه مبارك رمضان

كنند كه از هر دري از درهاي بهشـت كـه    مطيع شوهرش باشد در روز جزا او را مخير مي) در دنيا(كند و 

	��6	��R	m�n�#	o	��}��#��[	��W<�����. خواهد وارد بهشت گردد خود مي��	6���3	|	]��3	4�	��a��-	"��در روايتي ديگـر آمـده    �-��71	��#

  .زني كه از دنيا برود در حاليكه شوهرش از او راضي بوده بهشتي خواهد بود هر: است

73  
نيكي كردن 
به فرزندان 

  دختر

��������#{"�)�����������X����6����%�	�	/�O�����ab�Q	8����5�	�	(��#������	Q���)��#���	���R�<���#���    كسي را كه خداوند بـا فرزنـدان
او به آنها نيكي كند همانها بـين او و آتـش جهـنم مـانع و      دختر مورد آزمايش قرار دهد و

منظور آن است كه خداوند به كسي فرزند دختر دهـد و او دختـرانش   . (گيرند پرده قرار مي
 ).شود مي حفظرا با تربيت صحيح و نيك تربيت كند از آتش دوزخ 

�صلة    74 ����1� �3� ���̀�|�R�Q��� ����� �±	/�(�1� �$�-� �?�"	�� ��	���	��O	R� �!�D	����� �?�"	��-�Q��� ����� هر كس را كه خوشايند است كه در رزق او  ���/	��
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  .رحم را به جا آورد ءول عمر برخوردار گردد بايد كه صلهو از ط) اش افزون گردد روزي(گشادگي ايجاد شود   رحم
كفالت   75

  يتيم
��#	~�V	2��W��	}��#�Q����K�)	��#��!����X	3��	,�-��	���̀	3�]�L��� ��#	3��W	���(�/�#����گيرد در  من و آنكه كفالت يتيم را به عهده مي ���������)	'	

  .كه به هم نزديكند، به هم نزديك و همجوار خواهيم بود) مياني(و وسطي  اشارهبهشت همچون دو انگشت 

76  
احسان به 
مساكين و 

  زنان بيوه

���I�V�/����#	3��W��	��R�x#�]��	
�Q�
��/�#	R�	6���#��K�@��D�#�	!�&��#��K�@��E��#��3�-���&��#��!�(	��Q������2�	}������X����  آنكه در جهت
) دهد و به امور آنها سامان مي(كند  و مساكين تالش مي) سرپرست بي(زنان  خدمت به بيوه

وز را روزه پردازد و ر داري كه تا صبح به عبادت مي زنده  بسان مجاهد در راه خدا و يا شب
  ).كند و در اجر و ثواب با آنها برابري مي(باشد  مي ،گيرد مي

خوش   77
  اخالقي

���K�@��E��#� �K�@��D�#� �W	�	R	m� ���E���o����/�0��� �j�R������ 	����+����#� همانا مؤمن با خوش اخالقي از جايگاه و  ����%�$�

���[�#��{	������W. گردد وردار ميكند برخ داري كه شب را تا به صبح عبادت مي منزلت روزه�-�Q���a[�	(��	3

�/	O���	����E���o�	�) انسان(براي : فرموده است ص اهللارسول ) در روايتي ديگر آمده است كه(�����
  .كنم اي را ضمانت مي بهشت خانه) طبقات(خوش اخالق در باالترين 

مهرباني با   78
  مخلوقات الهي

��&��#��K	O�"	1��	��,�%	3	b�	�	O7"�#��?�m�	(�
�����������b�	��/�#�Q�����	���K�V��	O�"	1����R�x#�Q�����	��# ��	O�R#��� خداوند بر بندگان  اهمان
  .بر اهل زمين ترحم كنيد تا اهل آسمان شما را ترحم كنند. كند خود ترحم مي) و مهرورز(رحم كننده 

خيرخواهي    79
  براي مسلمان

����	O�-������+�1�:���/�e	����7.�0�1��	�����o�x��.�0�1�]�)	O��K�X���  هيچ يك از شما ايمانش كامل نخواهد شد
  .خود نيز بپسندد) مسلمان(پسندد براي برادر  مگر اينكه هر آنچه براي خويش مي

  اــــحي  80
� ��%� Q�4��	1� :� �b�		0��#g:�n"����b» شود  حيا جز به خير منجر نمي«  ��¼�^#�$�hY#� ��حيا « ��
	�3��b	#�(�'	3��"§L	 s/�#	3��j#	Vs��#��®���، »از ايمان است) اي نشانه(	0��#�	I��	��"�A#���	���������*�	��R�-�� » چهار چيز

  .، مسواك، ازدواج)عطر(حيا، خوشبويي : عبارتند از) پيامبران(از سيرة فرستادگان الهي 

81  
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���$�-�zU��	R�sQ�(���#�]���%�	b�	ص���	���E��=�U�/�#�K�V���	
��T��	���̀��7Q�(���#�8"*=�ص	
��	���E����"	o��	b�	���K��=�U�/�#��W	��O	R	3��K�V���	
��T
��&��#���7Q�(���#�	���E�=�ص�	�8"�3$�
��	���E����"	o��	b�	���K��=�U�/�#&��#��W	��O	R	3��K�V���	
��T���4��X	"	�	3������7Q�(���#�	���E�ص��=U	�	$ ���� يأ :

ده : فرمود ص اهللارسول . درود بر شما: آمد و عرض كرد ص اهللامردي به محضر رسول  .حسنات
: فرمود ص اهللارسول . درود و رحمت خداوند بر شما باد: سپس شخصي ديگر وارد شد و گفت) نيكي(

 اهللارسول . درود و رحمت و بركت الهي بر شما باد: رد شد و عرض كردآنگاه فردي ديگر وا) نيكي(بيست 
گانه فوق اين بود كه  از ذكر اعداد متفاوت در موارد سه ص اهللامنظور رسول ) (نيكي(سي : فرمود ص

  ).به نسبت الفاظ خود از فضايل متفاوتي برخوردار است... و) السالم عليكم(هر يك از الفاظ سالم شامل 

	(	D	���0	�$��%�:��  فحهمصا   82����$�	�E	)��	1����	����/���������	����̀�"	)�e	1��$�-�	!�(�̀��	��6���	"�e�l���  و دو مسلمان كه با هم مالقات كرده
  .گيرند ند مورد آمرزش قرار ميشواز هم جدا قبل از اينكه كنند،  مي)دست دادن(مصافحهبا همديگر

83  

دن
كر

الم 
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���U�/�#�·$%&�	/����T� �E������"	��#M%�	K���/�A#�	!���"�#��$�������K�V	��	���? �8����������R�x#�����	'	�3�;#��b�	����-������K�#�T�#37m	"����K�6���	
�	K
� #37m�"	1� �K��� �$������	TU�/�#� �K�2��1�%� �?���X�~	)��� aW	�	R	m��!�d��� �K�6���	
������ 	$��X������	
.	���-	3� �K�6�����*"�	o�	 �2� ��	�������	
��m	R�������	
��� 

خداوند است كه آن را در زمين وضع نموده است، پس به افشاي ) متبركه(اسمي از اسامي » سالم«همانا
بدرستيكه هرگاه مرد مسلماني بر قومي گذر كند و بدانها سالم گويد . آن ميان همديگر بپردازيد

به خاطر يادآوري كردن سالم به آنها از يك درجه فضيلت ) باز هم(را پاسخ گويند چنانچه سالم او 
سالم او را پاسخ نگويند كسي بهتر و پاكتر از آن قوم ) آن قوم(اما چنانچه . شود بيشتر برخوردار مي

  ).يكاليعني م(سالمش را پاسخ خواهد گفت 

حفظ آبروي   84
  ديگران

� ��o�-� ���"�
� ��	
� �m	R� ��	��W	��	�E��#� 	T� 	1� 	R����#� ���6��	3� ��	
� ��&��#� �m	R� هركس مانع آبروريزي برادر  �����
  .دارد گردد خداوند در روز جزا او را از آتش جهنم محفوظ نگه مي) مسلمانش(

همنشيني    85
  با صالحان

� �	[�(	(�O�-� ��	�� 	�	��  س انس. ودخواهي ب) همرديف(تو با دوست خود ) در قيامت( ���-�,�]	
  .از هيچ چيز به اندازه شنيدن اين سخن از پيامبر خوشحال نشده بودند نصحابه : فرمايد مي

دوستي به   86
  خاطر خدا

���!	�	3��k	
���&��#�	���̀�=�	$ 7�(���#��K�6�L�(��	1�nR �,�������"���	�	���K�6���Q��U	��Q���	$ 7��	0	)����#�b#	�	678�#	3��� تعال خداوند م
كنند منبرهايي از  براي آنانكه به خاطر جالل و عظمت من با همديگر دوستي مي: فرمايد مي

  .خورند نور است كه شهدا و انبيا بدان غبطه مي
�دعاكردن براي   87 �x� �	
	m� ��	������ �!&X	 ����#� �H��	���#� 	���̀� �.�	���#� �"�6�P��� ���o=�n!�c����� �H��	3� 	I��هر كس برادر   ����
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گويد و  مي» آمين«كند فرشته موكل بر او) ي خير(را در غياب او دعا) مسلمانش(  مسلمان

  .دارد همان دعا را براي خود او نيز از خداوند مسئلت مي
طلب مغفرت   88

  براي مؤمنين
��W�/O�W��+��3���+��!V�����;#�.)X��5���+A#�3�I��+����"e�)�#���از (مؤمن  هركس براي زنان و مردان ���

  .افزايد هاي او مي طلب مغفرت كند خداي متعال به تعداد زنان و مردان مسلمان بر نيكي) خداوند
راهنمايي به   89

  سوي خير
�������
�����"���-��!�c����������n"�	o�]��	
���	m���	�عملي خير راهنمايي كند ) انجام(هر كس فردي را به  ���

  .گردد عمل خير برخوردار مي ءدهدهن از ثوابي چون ثواب انجام

90  
هموار كردن 

براي (راه 
  )سهولت عبور

��zU��	R��[�1�-	R����E���	�����#���M�+�4� �[	,��X���1�"&L�#��"�6���������	6	'�L�̀�a�	"	}	_�Q����W��	}��#�Q����.&��E	)	1�  مردي را
قطع كرده بود در مي شد ن ر راه آنادديدم كه چون درختي را كه باعث اذيت و آزار مردم 

  .كرد گردش مي) خداوندي(بهشت 

ترك دروغ و   91
  جدال

���»E�0���	$��X��$�%	3�	b#	"�A#��j	"	4� ��	�����W���Z#��J	�	R�Q���a[�	(���*K�
	|��	,�-���	y�~�V��#��j	"	4����A��W���Z#��±	�	3�Q���a[�	(��	3
�{O�|�	�� 	$��X� حاليكه حق با اوست باز هم از جدال و پيكار بپرهيزد  هر آنكس كه در �3	%�$�

و هر كس هر چند از روي مزاح و  ،كنم بهشت براي او ضمانت ميكنار اي را در  خانه
  .نمايم اي را در وسط بهشت براي وي ضمانت مي شوخي از دروغ بپرهيزد خانه

فروخوردن   92
  خشم

����$�-����L	)�/	1�	 �2	3��zP��l�	K�P�X���	�U	u��#���3�b�R�]��	
��W	��	�E��#�	T� 	1���&��#��?�	
	m��?	~ve	��1��R �0��#�s��-�Q����?	"s	u�1�]�)	O����@
	b�	_�� و بر زير دست (تواند خشم خود را نافذ كند آنرا فرو خورد  هر كس در حاليكه مي

كند تا هر آن  يخداوند در روز قيامت فراروي تمامي خاليق او را مختار م) خود ببخشد
  .پسندد براي خويش برگزيند حوري را كه مي

93  
ذكر 
خير 
  ديگران

���K�)�,�-��R����#�������[	(	�	3�#·"	_������	
��K�)�	����-���	�	3��W���Z#�������[	(	�	3�#{"�	o������	
��K�)�	����-���	��K�)�,�-����R�x#�Q�����&��#��b#	�	6�_������  هر
و هر آنكس را كه به بدي از او ياد  ،گردد كه ذكر خير او نموديد بهشت بر او واجب و الزم ميكس را 

  ... شما گواهيد. شما گواهان و شاهدان الهي بر روي زمين هستيد. گردد كرديد جهنم بر او واجب مي
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��	6	(	)�X��	6��	��'	1��K�����aW	�	/	0����K	2���	���zW������X�zW	�	/	O��?	����
��������&��#�����a5�	�	/	O�	"�8	
��?	����
��������&��#��	6	(	)�X��	6����	'����	6����K	2�	 �2��$����
a�	��c�X�a �	'���-�]���%�ar�'����W	@�������(	��]���%��	����
��������&��#��	6	(	)�X��	6��	��'	1��K�����aW	�s	/����K	2���	�	3zW������X�zW	�	/	O��?����	6����K	2�	 �2��$����

z�	��O#	3�zW	�s	���������&��#��	6	(	)�X��	6����	'������ هر آنكس كه ارادة خير كند ولي آنرا به انجام نرساند خداوند پاداش يك
اوند ده تا دهد، ولي چنانچه هم ارادة خير كند و هم كار خير را به انجام برساند خد نيكي كامل بدو مي

اما چنانچه ارادة گناه كند ولي فعل گناه از او سر نزند . كند هفتصد برابر يا بيشتر نيكي بدو ارزاني مي
كند، و چنانچه هم ارادة گناه كند و هم فعل گناه  اعمال او مرقوم مي مةخداوند يك نيكي در نا) باز هم(

  .آورد ميخداوند يك گناه براي او به حساب ) تنها(را انجام دهد 

95  

ان
لم

مس
ر 

راد
ا ب

ي ب
ير

نگ
سا

و آ
ن 

او
تع

  

���W	��	�E��#��T� 	1��y	"�X������zW	��"�X�����	
���&��#�	w&e	,��	�,7��#��y	"�X������zW	��"�X�n����+�����	
�	w&e	,���	�����	�,7��#�Q��������	
���&��#�	"�/	1�n"�/�'���]��	
�	"�/	1���	�	3
�#	3��	"�o��	3�#	3��	�,7��#�Q�����&��#��?	"	)	���{����/���	"	)	����	���	"�o�����o�-��$� 	
�Q������(	'��#�	$��X��	�����(	'��#��$� 	
�Q�����&��#	3��z�zE1�"����H��	����	�	3�

�W��	}��#�]���%��zE1�"���������������&��#�	!�6	���{����
�������w��	)��	1��	�	�	)��#��	�	3�:�%��K�6	��	����	, ��	R#	�	)	1	3���&��#�	y�	)�X�	$ ���)	1���&��#��5 ���������a[�	��Q���*T� �̀�
U�A#�K�6�)&e	O	3��W	��O�"�#�K�6�)	�8�l	3��W	��V�/�#�K�6���	
��[��	k	,�1��������	�	
��������&L	����	�	3��?	����
���	������&��#�K�2	"�X	M	3��W�V�@���(	/	,���������"�/���  هر كس

گشايد و هر آنكس كه  مؤمنش بگشايد خداوند در روز قيامت مشكلي را از او مي) برادر(در دنيا گره از مشكل 
آسانگيري كند خداوند در دنيا و آخرت كار ) كسي كه دچار مشكل شده و قادر به رهايي از آن نيست(بر معسر 

پوش وي  پوشي برادر مسلمانش را بكند خداوند در دنيا و آخرت پرده هكند، و هر كس پرد وي را آسان مي
هر آنكس كه براي . رساند  همكاري برادرش باشد وي را ياري مي) فكر(خداوند مادامي كه بنده در . بودخواهد 

كند و هرگاه گروهي  هموار مي) خويش(كسب علم در راهي گام بر دارد خداوند راهي برايش به سوي بهشت 
را تالوت كنند يا به تعليم و تعلّم آن ) قرآن(گرد هم آيند تا كتاب خدا ) مساجد(هاي الهي  اي از خانه خانه در

. كنند گيرد و فرشتگان آنها را احاطه مي بر آنها نازل شده رحمت الهي آنها را در بر مي) آرامش(بپردازند سكينه 
آنكه ) ترديد بي(كند و  ياد مي) به خوبي... فرشتگان و( خداوند از چنين گروهي در ميان آنانكه در محضر اويند

  .و باعث افزوني عملش نخواهد گرديد) او را ياري نخواهد كرد(عملش اندك باشد نَسبش 

توكل بر   96
  خدا

������	4� 	"�&L�#� ���|�"	1� �	��X� �K�V�̀	|	"��� ����§X	 	4� ��	O���&��#�]��	
�	$ ��&X	 	)	4� �K�V�,�-� � ����� �®3�"	4	3��{��	��o�3z�,�L���  چنانچه بر
اي كه  خداي توكل كنيد آنگونه كه حق توكل اوست به تحقيق كه شما را همچون پرنده

  .گردد رزق خواهد داد بر مي) به النه(رود و شامگاه سير  مي) از النه بيرون(صبحگاهان گرسنه 
���X��,	�o�#��["	���2	������	'	!	��طالب   97	��¦W	��l#	R�	Q�2	3��	�,7��#����)	4�-	3�������	_������	�	�	�	3����(���̀�Q����?�	��l���&��#���  كسي كه همه هم و
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خداوند به وي غناي دل ) و تنها براي آباداني آخرت خويش تالش كند(غمش آخرت باشد   آخرت
  .آيد ميسازد و دنيا با ذلت و خواري نزد او  كند و كارش را برآورده مي عنايت مي

98  
مداومت 
بر عمل 

  نيكو

��# §�	�	4�]�)	O�7!	�	1�:�	�&��#��$�������!�̀��$�%	3�	T#	m��	����&��#�]���%����	��
�x#��.	O�-��$�%	3��� ناپذير  همانا خداوند خستگي
تـرين اعمـال نـزد خداونـد      داشتني بدرستيكه دوست. شويد خسته مي) بندگانيد كه(است و شما 

  .ومترين آنهاست هر چند مقدار آن اندك باشدمدا
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��:�	T� 	1���v����Q��� ��&��#�K�6§��P�1�¦W	'�(	��:�%��!�����§�����%�T�	��*��m�	
����s�	R���	m�	(�
�Q�����	8	,��y�	_	3���̀�*!��	R	3�Q���*�&�	'������(��
�����	/�A#��U��	R	3�����	
���̀�"�e	4	3������	
��	'	�	)��#���&��#�Q��� �����q��$��	���E���n��	�	�	3�a.�D��	���5#	M�¦��-	"��#����)	(�����*!��	R	3=��Qs,�%

	���	D	4�*!��	R	3�	�&��#�� �	o�-��	2��eo����aW`�	D���:�]�)	O��_�	K���'	4�?�	��	
��[	���e����{���	o�	�&��#�	"�X	M�*!��	R	3������h����e���4��	�������	�����
او وجود ندارد آنها را در ) عرش(اي جز سايه  كه خداوند در روزي كه هيچ سايه) گروهند(هفت 
جواني كه جوانيش را در عبادت  )2. عادل) و پادشاه(امام  )1: دهد خود قرار مي) عرش(ساية 

دو  )4). و همواره در مساجد است(مردي كه با مساجد اُنس گرفته  )3. كند روردگارش سپري ميپ
شخصي كه دوستي يا دشمني آنها با هم صرفاً جهت رضاي خداست و فقط به خاطر او به هم 

جهت عمل قبيح (مردي كه زني صاحب منصب و زيبايي او را  )5. ندلگس گرايند، يا از هم مي مي
كسي كه آنچنان پنهاني صدقه  )6. ترسم واند و او در پاسخ بگويد من از خداي ميفرا خ) زنا
). كنايه از نهايت مخفيانه بودن امر(گردد  دهد كه دست چپش بر انفاق دست راستش واقف نمي مي
  . گردد آلود مي اشك) از ترس خدا(گويد و چشمانش  كسي كه در خلوت ذكر خداي را مي )7
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مقسطين كساني هستند كه در داوري و . »راست است) ترديد بي(هر دو دست او . گيرند قرار مينور 
  .كنند قضاوت ميان اهل خويش و هر آنجا كه به سرپرستي گماشته شوند عدل را رعايت مي
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� �����
� ����� �	�����
�H	, �����/	1	3��H	,3��	��i	3��H	, ��v�	6�1	3��	���̀=�# ����̀�Q�, �����/	1�#	M�	�	3=������/	1�H	)��	���H	, ��	���̀=�Q�)��	��#�3�-	R��!	2	3¨�# ����̀=��:

sy	R����-��	���̀=�Q�)��	��#�3�-	R�� ���	r��V��¨½�# ����̀=��H	,3���}	)�/	1	3��	���̀=�Q��	,3���}	)�/	1��K��	3¨�# ����̀=�sy	R��	1��j�R�	,�������	���̀=�
��R�	,� #�3�-	R� �!	2	3¨�# ����̀=�:����̀	�=���R�	,� #�3�-	R� � ��� 	r��V��¨½�# ����̀=��H	,3�"�e��	)�/	1	3���� �E	��� 	���̀=���K�6��� �5�"�e�l� ���̀

	$ �� �E	��� 	���̀� #3�R�	}	)��#� �&¶� �K�6�4�"	��-	3� # ����	�� �	�� �K�6�)��L�
����=��K�6	'	�� 	w��	}��� �"	�� �	��,�%� *b�&L	o� *��(	
� *$U��� �K�6��� sy	R��	���̀
�� �E	��=��K�6�/��	�� �K�6��� ]�E�8	1� :� �T� �E��#� �K�2� �5�"�e�l� خداوند متعال را فرشتگان بسياري هستند كه در  ��3	����

چنانچه چنين مجالسي را دريابند در آن فرود آيند و هر يك ديگري را با . جستجوي مجالس ذكرند
آنگاه كه . در بر گيرند) فرشتگان(يا و حاضرين را بالهاي خود درهم گيرد تا جائيكه ما بين آسمان دن

خداوندي : فرمايد مي) رسول اهللا. (اهالي مجلس ذكر متفرق گردند فرشتگان به سوي آسمان باال روند
آييم  از نزد بندگاني از تو مي: آييد؟ فرشتگان گويند كه بر آنها داناست آنان را همي پرسد كه از كجا مي

كردند و از  تو را مي) الحمدهللا(و ستايش ) ال اله اال اهللا(، تهليل )اهللا اكبر(، تكبير )سبحان اهللا(كه تسبيح 
كردند؟  چه چيزي را از من طلب مي) اي فرشتگان، بندگان من: (فرمايد خداوند مي. كردند تو طلب مي

. اند نديده! اراپروردگ: اند؟ فرشتگان آيا بهشت مرا ديده: خداوند. طلبند بهشت تو را مي: فرشتگان گويند
به تو پناه ) بندگانت نيز! بار خدايا: (پس چه خواهد شد اگر بهشت مرا ببينند؟ فرشتگان: خداوند

تو ) جهنم(از آتش ! بار خدايا: جستند؟ فرشتگان از چه چيزي به من پناه مي: خداوند. جستند مي
خواهد شد اگر آتش عذاب مرا  چگونه: خداوند! خير: اند؟ فرشتگان مرا ديده) عذاب(آيا آتش : خداوند

كردند  از تو طلب مغفرت مي) براي مرتبه سوم گويند خدايا همچنين بندگانت: (ببينند؟ فرشتگان
آنان را نيز به كلي ) گناهان(هر آنچه تقاضا كردند را برآورده كردم و بدانها پناه دادم و : خداوند
او را نيز : نيز در آن مجلس حاضر بود خداوند )تو(فالن بنده خطاكار ! بار خدايا: فرشتگان. آمرزيدم
  .شود آنها كساني هستند كه همنشينشان هم بدبخت نمي. بخشيدم
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Bكبر��  
��:�n"<�(�X������a��R	M�����E�c������(���̀�Q���	$��X���	���W��	}��#��!�o��	1��  اي كبـر در دلـش وجـود     هر كس به انـدازة ذره

: كبر��-��#�O(�E��3�K�2�R	l���R��-������#��±	�?7m���	L�0��#��"	��V��#�=�s)�"� .داشته باشد از بهشت محروم خواهد ماند
  .عبارتست از پشت پا زدن و پايمال كردن حق و حقير شمردن مردم

¡��

ري
كا

ريا
  

�����������&��#�	���	��	���	����	����@#	"�1���	�	3�������&��#�Q�@#	"�1�Q������<��;#�	���<	��=������<��Q<@#"1��W<��E�#�T <1��0<d��=���4"1"<��"<�6�P�1�   هـر
به مردم بشنواند خداوند او ) كاري را در پنهان انجام دهد و بعد براي مطرح شدن و رياكاري آن را(كس 

منظر ديگران انجـام دهـد   كاري را در ) به منظور تظاهر و ريا(كند، و هر كس  را در روز قيامت رسوا مي
  )برد و آبرويش را مي(كند  هويدا مي را خداوند رازش

��فحش و ناسزا��¾
�����8�0���	b��Es4#�������#����X	"	4��3�-���	
	m	3���	���W	��	�E��#�	T� 	1���&��#�	����
�zW���k��	�در روز قيامت همانـا   ���%�$��_	"��#�������

اه و منزلت در نزد خداوند كسي است كـه ديگـر مـردم از تـرس     بدترين مردم از نظر جايگ
  .گيري كنند از وي كناره ،ناسزاگويي او

����91�H�0�d�������E��#� �T	�����دروغ��¿��	0�������¥s�	0�1���~&����*!�1	3�y�~�V	���y�~�V	���y�~�V	���y�~�V	واي بر كسي كـه بـراي   ����3	��*!�1�����3	�1!*���������
��.واي بر او، واي بر او. كند ي ميپرداز ديگران به دروغ سخن دنخندان

F�� فتنه و
��گناه

��#{m �
�#{m �
����D	0����X��y ���E��#�]��	
���	)�e��#���	"�'�4���b#	m� 	��¦W	)�V�,������	[�V�,��	6	��"�_�-�a.���̀�7������� پـي  حصـيرى  ها چـون   فتنه
��.شود اي سياه ايجاد مي آن نقطه پس هر قلبي كه بدان آميخته گردد در. گردند در پي بر قلب عرضه مي

��تجسس��¤
��	$ �2�R��X�������K�2	3�nT� �̀��91��	O�]���%�	�	�	)��#���	�	3���#����,�M�-�Q����.����������	$37"�e	1��3�-��	T� <	1��H�,��W<	��	�E��#���  كسـي

در ) كنـد  استراق سـمع مـي  (اند  دهد در حاليكه آنها ناراضي كه به سخنان مردم گوش فرا مي
��.روز قيامت در گوشهاي وي سرب خواهند ريخت

À��

وير
ص

ت
��

��	$3�Rs 	D����#��W	��	�E��#�	T� 	1��{�#	~	
. اند همانا بدترين مردم از نظر عذاب در روز قيامت تصويرگران���%�$��-�_	���#�������
����¦�	R <���:	3�*.<���X�������{)�	���W�V�@U	���#��!�o��	4�:���� ارد ود باشـ سـگ و تصـوير   در آن اي كـه   خانـه  بـه  فرشـتگان

��).... آدمى، پرندگان، حيوانات، و مةعكس جاندار است، مثل عكس و مجس منظور تصوير و. (شوند نمي
���#3�1��Q2�W	��}��#��!�o	��W��,	���T*�:����چيني سخن��¢���=���m�</�Y#��"<�����<��#�I��91�^#�!E,�  چـين بـه بهشـت     سـخن

��)و تباهي(يعني نقل و انتقال سخن ميان مردم به منظور ايجاد فساد : چيني سخن. دگرد وارد نمي

Áت��
غيب

��
���W	(����#��	��	$3�R��	4�-¨�# ����̀=�	���̀��K���
�-����� ��	R	3���&��#=�����	!<�̀��?	"<�V	1��<	�����j�<	o�-��j�"�X�M=��������� <�̀�-��<	��Q<�o�-�Q<���	$�<�X��$�%�	[<�1�-	"���-¨��	��<�̀=���$�%

��	)�(	)�l#����E����� �E	4��	�������	$��X�����)	6	�����E�����������V	1��K����$�%	3�� )عـرض  ) اصـحاب (دانيد غيبت چيسـت؟   آيا مي): رسول خدا
. دانـد يـاد كنـي    اينكه برادرت را به آنچه ناپسـند مـي  : فرمود) صاهللا رسول . (خدا و رسول او داناترند: كردند

كنيم در برادرمان وجود داشته باشـد بـاز هـم     ياد مي) از بدي(اگر آنچه ) اهللاي رسول (ده ما را خبر ب: گفته شد
گـويي در او وجـود داشـته     دربارة او مي) از بدي(اگر آنچه : فرمود صاهللا رسول ) شود؟ غيبت محسوب مي(

  .اي تهگويي مبرّا باشد بدو تهمت روا داش اي، و چنانچه از آنچه مي باشد تو او را غيبت كرده
BÂ�� لعن

  كردن
�������)�E�X������+����#����'���������W<	��	�E��#�	T� 	1�	b#	�	6�_�:	3�	b�	'�e�_�	$ �,��'&��#��$ �V	1�:���   اينكه مؤمني را لعن كني گـويي

  .اند كننده و نه قادر به شهادت كنندگان در روز قيامت نه شفاعت لعنت. اي كه او را كشته

BBافشاي سر����
����������<����%�Q<�d�e�4	3���<�4�-	"��#�]<���%�Q<�d�e�1�	!<���"�#��W<	��	�E��#�	T� <	1�zW���k��	����&��#�	����
�������#�s"	_�-�������$�%����	2�"<����"<�8��	1��K<������� 

همانا بدترين مردم از نظر جايگاه در روز قيامت مردي اسـت كـه بـا همسـرش همبسـتري      
  .گرداند اسرار وي را هويدا مي) رود مردم ميكه به ميان (كند و آنگاه  مي

B¡��
خوشبويي براي 
زن در بيرون از 

��منزل

��¦W	�,#	|�n��	
�7!�X��zW	�,#	|�Q���'	1�#	~�X	3�#	~�X�	Q�6����w���}	��������5�"	�����5	"�L�'	)��#�#	M�%����-�"	���#	3��    همانا هـر چشـم
كنـد   آمد و شد مـي ) نامحرمان(رده، در مجلس كند و زني كه خويشتن را عطرآگين ك زنا مي

  ).زناي چشم نظركردن به نامحرمان است. (يعني زناكار است. نيز اينچنين است

B¾�� متهم كردن
��مسلمان به كفر

���-x�	���̀�n!��	R��	�71���o=��	��2��	O�-��	6���	b�	�����E����"����X��	1����	
��[<	'	�	R�:%	3�	��<�̀��	��X�	$��X�$��������<�هـر كـس بـرادر     ��
يعنـي كـافر باشـد    (آنگونـه باشـد   ) مخاطـب (را كافر خطاب كند چنانچـه شـخص   ) مسلمانش(

��.گردد اما چنانچه مخاطب از كفر عاري باشد صفت كفر به خود او باز مي) آيد مشكلي پيش نمي

B¿�� انتساب به غير
��پدر

���������K���'	1�	 �2	3������-��"��l�]���%�]	
�m#���	�*T#	"	O������	
��W��	}��   دانـد منسـوب بـه     كسي كه در حاليكـه مـي
>����� <�6	��e�X>"*������� .گردد پدرش است اما اين را منكر شود، بهشت بر او حرام مي���-���<	
�	.<�l	R���	�����

  .شود هر كس خويش را به غير پدرش منسوب كند كافر مي

   صاموري که رسول اهللا 
 از آن نهي فرموده است
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BF�� ترساندن
��مسلمان

��:��$�-�nK���/�����7!�0	1��{����/���	�s3	"�1��    مسـلمانش را دچـار   ) بـرادر (براي مسلمان جايز نيسـت كـه

	����6 .رعب و وحشت كند	�<	1�]�)	O�����	'��	4��W�V�@U	���#��$�����a�	�1��������o�-�]���%�	R�	_�-���	�كسي كه با آهني ����

تا آنزمان كه از ) را بترساند اي كه او به گونه(به سوي برادرش اشاره كند ...) شمشير، نيزه و(
  .كنند اين كار دست برنداشته فرشتگان وي را لعنت مي

B¤شمردن  بزرگ��
��منافق

��:��K�V��	R��K�)�L	u���-����E���#{�s	���H	1��$�%����,�����*�s	�������	��������# �� �E	4�����������<��را بزرگوار خطاب نكنيد،  
. كنـد  پروردگار شما را خشمگين مـي ) باز هم اينگونه خطاب(د زيرا هر چند او بزرگوار باش

��).توجهي به منافق و عدم مدح وي كنايه از بي(

BÀ��
زيارت 
قبرها 

 براي زنان

����R <�(�E��#�5#	R#�3	|��<&��#�	�`��>]�-�����T.روند لعنت فرمـوده اسـت   خداوند زناني را كه به زيارت قبور مي �����'	
�WL
����s4#=ك	
��	��6�,��<	����	
��T	k�'�1��K��	3��k�@�	�	}��#����	(��  ما از متابعت : گويد مي كام عطيه)جنـازه  ) و مشايعت

��).منظور عدم وجوب و عدم قطعيت امر است. (منع شديم ولي در اين كار بر ما سختگيري نشد

B¢�� عدم اجابت زن
 شوهرش را

����<<�_#	"���]<<���%���<<	4�-	"��#��!<<���"�#��<<	
	m�#	M�%��	��(<<�D�4�]<<�)	O��W<<�V�@U	���#��<<	6�)	�	'���	bQ<<�}	4��$�-��[<<	��������  چنانچــه مــردي
همسرش را به بسترش فراخواند ولي زن خواستة او را اجابت نكند، فرشتگان آن شب تا بـه  

��.كنند مي) نفرين(صبح آن زن را لعنت 

BÁ�� خيانت به
��رعيت

���
	R���&��#����
�"	)�/	1�a��(	
�������	�����������W<��	}��#���<���	
���<&��#�	T�"<	O�:�%���<�)��
	"������<�l�	 <�2	3��5 <��	1�	T� <	1��5 ��	1�zW�هـر آن   ���
) گـري  با حيله(اي كه خداوند سرپرستي گروه و رعيتي را به وي سپارد و او در حاليكه كه  بنده

��.اندگرد به آنها خيانت كرده جان بازد، خداوند بهشت خويش بر وي حرام مي

¡Â�� فتواي بدون
��علم و آگاهي

��نْ أَفْتَاهلَى مع هلْمٍ كَانَ إِثْمرِ عبِغَي ينْ أُفْتانجـام  (هر كس بدون آگاهي فتوايي صادر كند گناه  ���م
��).چون فتواي او باعث چنان گناهي شده است. (گردد به صادركننده فتوا بر مي) دهندة آن

¡B�� تقاضاي طالق
��توسط زن

���-���W<��	}��#��W<	0�@#	R��	6���	
�*T#	"	0���n���	���	���"��l������	�U&L�#��	6	��3	|��[����	��a��-	"��دليل  هر آن زني كه بي ����71	��#
يعنـي بـوي   (شـود   بوي بهشت هم بـر او حـرام مـي   ) حتي(از شوهرش تقاضاي طالق كند 

��).وي است بهشت به مشامش نخواهد رسيد و اين كنايه از جهنمي بودن

آويزان كردن زنگ ��¡¡
��بر چهارپايان

���*.���X��	6���zW�E���R��W�V�@U	���#��.	0�D	4�:3-��*�	"<	���     همراهشـان باشـد   ) زنـگ (گروهي را كه سـگ يـا جـرس
�8�#�L��$���. كنند فرشتگان همراهي نمي�����#	k	���. از ادوات موسيقي شيطان است) زنگ(جرس  �#��{	"	���

¡¾��
نماز ترك 

جمعه با 
��انگاري سهل

�������<�(���̀�]<��	
���<&��#�	�	(����	6����{,�3�	6	4�a5#�"	��	¥U	���W	'���}��#��j	"	4���	�������R~<�
��<l��<�كسـي كـه در سـه     �-��
انگاري نماز جمعه را ترك كند، خداوند قلـب او را مهـر    از روي سهل) بطور متوالي(جمعه 

��).باشد ني ترك نماز جمعه بدون عذر شرعي ميسهل انگاري به مع. (زند مي) نفاق(

غصب ��¿¡
��زمين

���	I<��	R�-����(	��������W	��	�E��#�	T� 	1��?��1�%���&��#����̀� ����{���������R�x#������#{"�(�_�	��L	)�̀ #���	�كسي كـه وجبـي از زمـين را غصـب     ����
��.دهد دن او مانند گردنبند قرار مياي از هفت زمين به گر كند خداوند در روز قيامت بقعه) تصرف(

¡F��
سخني كه باعث 

غضب الهي 
��گردد مي

��z:�	���	6���Q�E���1�:���&��#��±	u	��������W	����V�������K&��V	)	���	��(	'��#��$�%	3�����	K��<	6	��Q<����<	6����� <�6	1���z�<e1"o�I'(<�همانـا   ���
شـود   خشم و غضب الهي شده باعث مـي آورد كه موجب  باكانه سخني را بر زبان مي بنده بي

��.هفتاد سال در جهنم افتد

گويي در  زياده��¤¡
��غير ذكر الهي

����.<<���E�����¦�	 <<�/�̀���<<&��#��"<<�X�M��"<<�	�����TU<<�V��#���	"<<�c�X��$��<<�����<<&��#��"<<�X�M��"<<�	����	TU<<�V��#�#3�"<<�c�V�4�:���  در غيــر ذكــر خداونــد
��.گردد مي) و سنگدلي(گويي در غير ذكر الهي باعث قساوت قلب  ههمانا زياد. گويي نكنيد زياده

¡À��
خالكوبي و 

پيوند مو براي 
��زن

���W����� 	)�/����#	3��W����#	 ��#���&��#�	�	'������W	�<�_� 	)�/����#	3��W	��_#	 ��#	3���    خداوند لعنت كرده زني را كـه مـوي
كند مو به سـر او بچسـبانند، و زنـي را     دهد، و زني كه درخواست مي ديگر زنان را پيوند مي

��.كند او را خالكوبي كنند كند، يا درخواست مي كه خالكوبي مي

��قهركردن��¢¡
��nT��1�-��W	�U	��	�� ����?�	o�-�	"�}�6	1��$�-�����براي مؤمن جايز نيست كه بيش از سـه روز از    ��:�1	�������7!�0+�

���2	{	�� .قهر باشد) مسلمانش(برادر 	����<��	m��H�e	/�X�	 �6���zW	�	���?�	o�-�	"��    كسي كه يك سـال از بـرادر
  .قهر كند گويي كه خون وي را ريخته است) مسلمانش(
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¡Á��
مشابهت به 

جنس 
��مخالف

����<<&��#��� <<��	R�	����#�"�s	>>��ص���'	><<����b�<<	/s������	I�6s(<<	8	)����#	3��b�<<	/s��#���<������<<	�s"������5�	6s(<<	8	)����#������ رســول اهللا 
كنند و مرداني را كه خود را بـه قيافـة زنـان مبـدل      زناني را كه خود را به مردان شبيه مي ص

  .كرده است) و نفرين(كنند لعنت  مي

¾Âشدن  يمانشپ��
��از هديه

���Q����m �'	1��K����bQ�E	1��.���V����X����)	(�2�Q������@�	'��#���<���يرد، مانند سگي اسـت  گ را پس ميش ا هبهكسي كه ���̀�
�>1��K<���zW	"���>����������. خورد سپس دوباره استفراغش را مي ،كند كه استفراغ مي�L	
�	Q<�L�'�1��$�-��!<���"����7!<�0	1�:

�	6��.گيردبرا پس ش ا و هديه جايز نيست كه شخص چيزي را ببخشد آنگاه پشيمان شود �����

¾B��
آموختن علم 
جهت منافع 

��دنيوي

���نْ َتعم اللَّه هجو َتغَى ِبهبا يا مملْمع رَضًا ال� لَّمع ِبه يبصيإِال ل هلَّمَتعي  رْفع يِجد ا لمنْينْ الدم
شـود را صـرفاً جهـت     الهـي جسـتجو مـي   ) قرب(كسي كه علمي را كه با آن  ��الجنَّةِ يوم اْلقيامةِ
��.قيامت حتي بوي بهشت هم به مشام وي نخواهد رسيدبياموزد در روز ) خود(منفعت دنيوي 

¾¡��

رم
مح

ه نا
ن ب

رد
ه ك

گا
ن

��

���������"<�P���#��<	��2�	,�|��$�<	��	'�������W<���	0	��:��H<��	M�¦j�R��<����	,sk�#���������(�D	,�	T	m������#�]��	
�	.�)�X��������	��)<��:#��<	��2�	,�|��$�<	,�M�x#	3������?�<	,�|��$�<	/v��#	3
�TU�V��#����	2�	,�|���	��#	3����������<��s~�V�1	3��¬�"<�e��#��H��	M���s�	D�1	3�]��	�	)	1	3��	 �6	1��.���E��#	3��  كـه نصـيبي از زنـا    ) بني آدمي(هر انساني

اسـت، و زنـاي   ) به نامحرمان(پس زناي چشمان نگاه كردن . براي وي مقدر شده حتماً آن را انجام خواهد داد
اخـذ حـرام   (است، و زناي دسـتها  ) و كالم ناروا(است، و زناي زبان سخن ) ه محرماتب(گوشها گوش كردن 

پرورانـد و چـه بسـا شـرمگاه آن را تأييـد       كند و آرزوي چيزي را در خود مي همواره دل هوس مي...). است و
��).گردد شود يا عملي نمي يعني آن آرزو يا عملي مي(نمايد  كند يا تكذيبش مي مي

خلوت كردن ��¾¾
��با نامحرم

����<	��6�c���	��	$��L��8�#��$�����a��-	"�������K�X��	O�-��$	 ���u	1�:���  كنـد،   هيچ يك از شما با زن نامحرم خلوت نمـي
��.مگر اينكه شيطان سوم آنهاست

نكاح بدون ��¿¾
��اذن ولي

���*!���	���	6�O��V������	6s��	3��$�M�%��"�	�����[	0�V	,�a��-	"��#��	�71�-*!���	���	6�O��V�����*!���	���	6�O��V�������   هر آن زني كه بدون اجـازه
��.ولي خود عقد نكاح بندد، نكاحش باطل است، نكاحش باطل است، نكاحش باطل است

¾F��

غار
 ش

اح
نك

��


	��>[�-�$����-�k�1��$	¬s3	�3=��!���"�#	�s8�#	��R .از نكاح شغار نهي فرمود) صاهللا رسول (» عن الشِّغَارِ ص نَهى« ���	)	���#
��*�#	�<	���<	��6	��	��	w������	)	���#��"	o�#���	�s3	k�1.        نكاح شغار عبارت اسـت از اينكـه يـك مـرد دختـرش را بـه ازدواج

آورد مشروط به اينكه او نيز دخترش را در عوض به ازدواج وي دهد، ضمناً در ايـن نـوع    ديگري در مي
  .گردد تعيين نمي) ختربراي هيچ يك از دو د(نكاح مهريه 

 دنيا��¤¾

��طلبي
��]���	'	4���&��#�	���̀�=����X�"<�_	3����)�X	"	4���"��l�Q�'	��������j	"�_�-�zU	�	
�	!��	
���	����j�"s8�#���	
��b��X	"78�#�]	��l�-��	,�-��.   خداونـد

ن براي مـن شـريكي   نيازترين از شركم، هر كس عملي را انجام دهد و در آ من بي: فرمايد مي متعال
  .قايل شود، او و شريكش را واگذار خواهم كرد

¾À�� مسافرت زن
��بدون محرم

��nT	"�0	����M�	�	��:�%�nT� 	1���	��/	���"���	/�4��"�o�#��T� 	��#	3���&�����������+�4�a��-	"��براي زني كـه بـه خـدا و     ���:�1	�7!�0:
انجامـد   مسيري كه به اندازه يك روز به طول مـي  روز آخرت ايمان آورده است جايز نيست كه

��.را بدون محرم مسافرت كند

��سرايي نوحه��¢¾
�����W<	��	�E��#�	T� <	1������	
�	��,��	�����y�~	'�1����,����������	
�	��,���	�ـ ���� سـبب آن  ه براي هر ميتي كه نوحه خوانده شود، ب

�� ���#��&>����� .)ده باشدالبته اگر وصيت كر. (»شود عذاب داده مي ،نوحه	R�	� �#����@�0	W<��3	)<�/����#	��'	W����ص���'	
  .دهد را لعنت فرمود كند و آنكه به آن گوش فرا مي سرايي مي كسي را كه نوحه صاهللا رسول 

¾Á��
داخل شدن 
در مسجد با 

��بوي بد

��	��}�/	����	�	"�E	1�U���	¥#�"�V��#	3�	T 7c�#	3�	!	D	(��#�	!�X�-���	��	T	m�� <��	�����������M��	)	1���������M��	)	4��W�V�@U	���#��$������	,���  هر كس
زيـرا  . بخورد نبايد در مسجد داخـل گـردد  ) تره فرنگي(پياز، سير و كراث ) چيز بدبويي چون(

  .گردند كند فرشتگان نيز از آن آزرده مي هر آنچه كه انسان را آزرده مي

¿Â�� سوگند به
��غير خدا

���j	"�_�-��3�-�	"�e�X����E�����&��#��"�	����	r��	O���	�هر آنكس كه به غير خدا سوگند ياد كند به تحقيق كه كفر  ���
����3	�D>��]���� .يا شرك ورزيده است�-���&�������r���0	������ze���	O�	$��X���	�هر كس قصـد سـوگند خـوردن     ��

  ...به جان پدرم، پسرم، و: مثال نگويد .ساكت شود به خداي سوگند ياد كند يا) صرفاً(دارد يا 

¿B�� سوگند
��به دروغ

����	(<�d�l���<���	
�	 �2	3�	�&��#�	Q�E���*"�������	6���	
�	 �2�nK���/���n²�"��#�	��	���	6������L	)�E	1�nI��	1�]��	
�	r��	O���	�هر كس ظالمانـه بـراي     ����$�
��.الي خداوند را مالقات خواهد كرد كه از وي خشمگين استتصاحب مال مسلماني سوگند ياد كند در ح
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قسم خوردن ��¡¿
��در بيع

�����<	0��	1��K�����ve	��1����,��������	(��#�Q����r��	0��#���	"�c�X	3��K�X��1�%���  سـوگند خـوردن در خريـد و فـروش    از زياده 
���	e��� .دبر مىين از بآن را د سپس بركت هد مىرواج فروش را همانا سوگند . بپرهيزيد��r��	0��#��¦W<�E
	���W	'��s/���	0���W�X	"	(�����¦W�E��  سوگند خوردن)رواج دهنده كاالست و از بين برنده بركت آن) به دروغ.  

تشبيه كردن خود ��¾¿
��به ديگران

�����K�6��<���	 <�6���nT� �E���	��(	8	4���	�حساب خواهد هر كس خود را به قومي تشبيه كند از آن قوم به �����
�"�,	���. آمد	����	��(	8	4���	��������	w���.هر كس به غير ما خويشتن را تشبيه كند از ما نيست�����

��حسد��¿¿
» دساْلحو اُكم؛إِي طَباْلح ا َتأْكُلُ النَّاركَم نَاتسأْكُلُ اْلحي دسقَالَ ،فَإِنَّ اْلح أَو: شْباز حسـد برحـذر    .» اْلع

راوي . بـرد  را از بـين مـي  ) ي انسـان (ها كند حسد نيكي همانا همانگونه كه آتش هيزم را نابود مي. باشيد
  .را بكار برد) گياه(كلمة عشب ) هيزم(شايد رسول خدا به جاي واژه حطب : ترديد كرده و گفته

¿F�� گچكاري
��قبر

�����<<&��#��� <<��	R�]<<	6	,ص�����E�1��$�-	3��"<<�(�E��#�	C<<�D	}�1��$�-�����<<���	
�]<<	��(�1��$�-	3���<<���	
ــول  ����'	>>�	� از  ص اهللارس
  .گچكاري كردن و نشستن بر روي قبر و همچنين از ساختن بنا بر روي آن نهي فرمود

  عهدشكني��¤¿
��و خيانت

�����*b#	 ���nR�m��l�s!�V��������"�1��W	��	�E��#�	T� 	1�	�1�"�o�#	3�	I���3�x#���&��#�	�	�	��#M�%	!�E=�n$U���������$U�����	R���l��?�~	2���   زمـاني
اولين و آخـرين را در روز قيامـت گـرد هـم آورد بـراي هـر خـائن و        ) همگان را(كه خداوند 

  .شود اين خيانت فالن فرزند فالن است گردد و گفته مي شكني پرچمي افراشته مي پيمان

¿À�� نشستن بر
��روي قبر

����K�X��	O�-�	w���}	1��$�x������n"<�(�̀ �]<��	
�	w<���}	1��$�-���<�����<���*"<�	o��?�������]���%�	C���u	)�����	��	���	��"�0�)���a�	"��	��]��	
اينكـه   ���
اي كه لباس او سـوخته، پوسـتش را آتـش     هاي آتش بنشيند به گونه يكي از شما بر روي گدازه

  .لمس كند بهتر است از آنكه بر قبري بنشيند
سوگواري ��¢¿

��������بر ميت
��n¬�3	|�]��	
�:�%�a¥U	��	�� ���a[s	��]��	
����0�4��$�-��"�o�#��T� 	��#	3���&�����������+�4�a��-	"��براي زني كه بـه خداونـد    ������:�1	�7!�0:

  ...و روز آخرت ايمان دارد جايز نيست كه بيش از سه روز به عزا بنشيند مگر براي همسرش كه

¿Áگدايي كردن����
��	�U	���? �P�e�O�����{c1��	O��K�V��s�	O�-	3����6���	
��K�/�̀ �-�¦W�����	y�	�������	
���&��#�	�	)���:�%�aW�����/	��	y�	��*��(	
�	�	)���:	3n"�E�����   سـه
هـر  . گويم، پس آن را حفظ كنيد كنم و سخني را به شما مي اند كه بر آنها سوگند ياد مي)گروه(

  .گشايد هاي فقر را بر وي مي ة گدايي را بگشايد خداوند دروازهاي كه درواز آن بنده

FÂ�� خيانت در
��تجارت

����&��#��� ��	R�]	6	,ص��������<�o�-���<�	��]<��	
��!<���"�#����(	1�:	3�# �8	��	�	4�:	3�am�	(���*"���	O�	� ص اهللارسـول   ���-�1��$	)�
. را بفروشـد نهـي فرمـود   ) صـحرايي (ن نشي كاالي شخص باديه) شهرنشين(از اينكه شخص مقيم 

. يع انجام ندهيـد يع برادرتان بنكنيد و بر ب )1(يع تناجشدر ب:) فرمايد همچنين مي ص اهللارسول (
  ).اي را انجام داده شما در معاملة وي دخالت نكنيد يعني اگر برادر مسلمان شما معامله(

FB��
جستجوي 
گمشده در 

��مسجد

��zU��	R�	���	����	����	1�!�E	��������}�/	���#�Q���zW&��	�����8=��H���	
���&��#��	2�m	R�:������#	~<	6���	��(<�4��K<���	����<	/	���#��$�������   هـر
كند بشنود بايد كه  كس صداي مردي را كه در مسجد براي جستجوي گمشدة خود اعالن مي

  .اند ار بنا نشدهمساجد براي اين ك. ات را به تو بر نگرداند خداوند گمشده: بگويد

F¡�� عبور از جلوي
��������نمازگزار

������������"<��	1��$�-���<�����<���#{"<�	o�	I<�'	��R�-�	r<�E	1��$�-�	$�<�V�����<���	
�#	M�<	��Qv�	D����#��	�	1�	��	��7R�	���#��K���'	1�� ������<�1	�	1�	��اگـر   �����	>
در انتظـار اوسـت   ) تيعذاب سخ(دانست كه چه  كند مي ار عبور ميكسي كه از مقابل نمازگز

  .عبور نكند] نمازگذار[همانجا بايستد اما از مقابل ) سال(داد چهل  ترجيح مي
F¾ترك نماز عصر����������	�	
��±�(	O��"�D	'��#���U	���j	"	4���	�  .گردد اعمالش نابود مي) تمامي(هر كس نماز عصر را ترك كند  ���

F¿�� كوتاهي كردن
��در نماز

���~&�#����6	'��#	"�e�X����E����	6�X	"	4���	������U�D�#��K�6	��	�	3��	�	��	����� ���j"4�j"8�#3�!�"�#�I����U<�D�#���  نماز
منعقد گرديده است، لـذا هـر كـس آن را تـرك گويـد بـه        مشركيناست كه ميان ما و  مرزي

  .و شرك نماز است) مسلمان(فاصله ميان شخص . گردد تحقيق كه كافر مي

FFه منكرامر ب����������
������{��<	_��K�6���<	�����<����H<��	M��C�E��	1�:���	'�(	4���	���T�	����!�c����K���Y#�����������	
�	$��X�aW��U	��]���%��	
	m���	�كسـي كـه   ����3	
دهنـد بـدون اينكـه از     خواند گناهاني كه پيروان وي انجام مـي  به گمراهي فرا مي) ديگران را(
  .گيرد شود به او نيز تعلق ميآنها كاسته ) مقدار گناهان(

                              
)1(  يعتناجش در ب )خرم ولـي ديگـري كـه بـا صـاحب كـاال        گويد اين كاال را ده تومان مي آن است كه مثالً يكي مي )خريد و فروش

  ).مترجم. (يمت بيشتري فروخته شودخرم تا كاال با ق تومان مي 20گويد من اين را  در حاليكه قصد خريد ندارد مي همدست است
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F¤�� آداب
��نوشيدن

����&��#��� ��	R�]	6	,ص����b��E<s/�#��3�-��W	��"�E��#��K���������y�"78�#���	
از آشاميدن از سر مشـك يـا ظـرف     صاهللا رسول  ���
�����y�"78�#̀��@��}��ص�|	�	"	�#���)���7Q .آب نهي فرمود	
��.ايستاده منع فرمود از آشاميدن بصورت ص اهللارسول  ��

FÀ��
نوشيدن آب 
در ظرف طال 

��و نقره

������	3��	�,7�<�#�Q<����K<�6����<	6�,�����	¬�	(1s��#	3�	"1�"	0��#�# �/	(��	4�:	3��W�d�e��#	3��.	2�~�#��W	�,��Q���# ��	"�8	4�:�����	"<�o�#�Q<����K<�V�����  در
زيرا اين شايسته آنها . بپرهيزيد جديبا ظرف طال و نقره آب ننوشيد و از پوشيدن لباس ابريشم و

  .است) از آن بهتر(است و شما را در آخرت نصيبي ) و كافران اندنياپرستان و دنياطلب(
F¢�� خوردن و نوشيدن

��با دست چپ
��������	��8����!�X��	1�	$��L��8�#��$������	6�����	�	"�8	1�:	3������	��8����K�V�����*�	O�-������X��	1�:��<	6����y	"�8	1	3���  از خوردن و

  .نوشد خورد و مي نوشيدن با دست چپ بپرهيزيد، همانا شيطان با دست چپش مي
FÁقطع صلة رحم������:��*����<�̀��W��	}��#��!�o��	1��� م: أيحدر بهشـت   هرگـز  كنـد  كسي كه قطع صلة رحم مـي  .قاطع ر

  .وارد نخواهد گرديد

¤Â��
در درود ى ليبخ

فرستادن بر 
��يامبرپ

���Q��	
�s!	D�1��K������?	����
��5�"�X�M�n!��	R��r�,�-�	K�l	R�� »  پيـامبر  (خداوند خوار گرداند كسي را كه نام مـن

	��>����������Q .نزد او برده شود ولي او بر من درود نفرستد) ص�s!<	D�1��K<������?	�<���
��5�"<�X�M���<	���!<�u	(��#�� 

  .فرستد بخيل است ي او بر من درود نميشود ول كسي كه نزد او نامم برده مي

¤B�� سخن
��ناشايست

���	)����#	3�	$ �̀s�<<	8	)����#	3�	$3�R�<<	��"�c�#��W<<	��	�E��#�	T� <<	1��<<{/���}	��Q<<s�����K�X	�<<	'���-	3��Q<<���%��K�V<<	d	����-��$�%	3	$ <<�E�6��e���  ــا همان
و ) بد اخالق(گويان  مقام ياوهمنفورترين و دورترين شما نسبت به من در روز قيامت از نظر 

  .و متكبران هستند) گويند كه متكبرانه سخن مي(پرگوياني 
نگهداري ��¡¤

��سگ
��aW	�_�	���3�-�a��	��	.���X�:�%��{(���X�]	�	)�̀ #���	�����,����1��$�<��#	��̀�nT� 	1��!�X��?�"���-������	C�E « . ،هر كس بجز سگ شكاري

  .شود نگهداري كند روزانه به مقدار دو قيراط از اجر او كاسته مييا سگ مخصوص گله، سگي را 

آزار رساندن ��¾¤
��������به حيوانات

���	R�<���#��	6����[��	o	�����[	4�	��]�)	O��	6�)	�	}	��a��"�2�Q���¦��-	"��#��[	�s~�
اي را زنداني كرد و گربـه   زني گربه ���
:����.مسـتحق دوزخ گرديـد  ) ر اين كاربه خاط(آن زن  .جان باخت...) از شدت گرسنگي و(

�{�	"�l��®37"�#�������{��	_�#3�~�u�)	4��. »به جانداران سوءقصد نكنيد«.  

��ربا��¿¤
����&��#��� ��	R�	���+���X����ص���'		3��	�s"�#�	!�X���   ه استرباخوار و موكل آن را لعنت فرمود ص اهللارسول.  
���K	2�R�m��"�#������X��	1��{��R�zW<	�,	|�	I��U	�	3�aW�)��������7�	_�-��K���'	1�	 �2	3��!���� )در حـالى كـه   ربـا  يك درهـم  خوردن ) قباحت

  .استكردن زنا  بار از سي و ششبدتر ) بيشتر و(داند  شخص مي

¤F�� اعتياد به
��شراب

��nw�º��.�O�	���W���Z#��!�o��	1�:=�n"�º�����������n"�0�/���*����+���:	3��nK�O	R�������̀�:	3��*��2��X�:	3��*$���	�پنج  ��3	:�
مسلماني كه به سحر و جـادو   )2. كسي كه به شراب معتاد گرديده )1: اند از بهشت محروم (گروه 

كسـي  (گذار  منت )5 ) غيبگو و جادوگر (كاهن  )4. كسي كه قطع صله رحم كند )3. معتقد است
  ).گذارد دهد و آنگاه منت مي ام ميدهد يا خدمتي اندك انج كه چيزي مي

دشمني با ��¤¤
��دوستان خدا

��	���̀�	�&��#��$�%=��y�"	0���������)�,	M�����E����·��	3�Q����	m�	
���	�و (هر كس با ولـي  : فرمايد وند متعال مياخد ���
  .خوانم من دشمني كند او را به جنگ فرا مي) دوست

¤À��
كشتن ذمي يا 
پناهنده در 

��سالميديار ا

������W<��	}��#��W<	0�@#	R���<�}	1��K����	6vE	O��"�	����z�	�	2�	'����{/�e	,�	!	)�̀���	���������nT�<	
��W<	@������	�<�/	����<�����<	� �����<	6�i�R��$�%	3���   هـر
را به نـاحق بكشـد در حاليكـه    ) يا كسي كه به بالد اسالمي پناهنده شده(كسي شخص ذمي 

حتـي بـوي بهشـت    . شود احساس مي) راهپيمايي(ازه صد سال بوي بهشت از مسافتي به اند
  .هم به مشام وي نخواهد رسيد

  طلبي دنيا��¢¤
������������<�����<�4��	1��K<��	3�������<	_���<���	
�	��"<��	3���<�	��	
�	��	���?	"�E�����&��#�	!	'	������	2��	�,7��#��[	,��X���	�	3������<���	Rs�<�̀��<	��:�%��	�,7�<�#�� 

دهـد و   باشد خداوند فقر را آشكارا به وي نشان مي) و دنياطلبي(هم و غمش دنيا ) تمام(كه  كسي
  .شود گردد و از دنيا جز آنچه برايش مقدر شده، چيزي عايدش نمي كارش دشوار مي

¤Áشرك��  
 ��]���	'	4���&��#�	���̀=��j�"s8�#���	
��b��X	"78�#�]	��l�-��	,�-��zU	�	
�	!��	
���	���-��������X�"<�_	3���<�)�X	"	4���"<��l�Q<�'	����<����j	"�_��� 

نيازترين از شركم، هر كـس عملـي را انجـام دهـد و در آن      من بي: فرمايد مي خداوند متعال
  .خواهم كرد رهابراي من شريكي قايل شود، او و شريكش را 
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. براي مؤمن بوستان است اولين منزل از منازل آخرت، و براي كافر و منافق حفره آتش، و :قبر � 
پاك نكردن بدن از ادرار، سخن چيني، : شوند، عبارتند از تعدادي از اعمالي كه موجب عذاب قبر مي

طمع داشتن به غنايم، دروغگويي، خوابيدن در هنگام نماز، ترك قرآن، زنا، لواط، ربا، پرداخت نكردن 
عمل صالح خالصانه براي خدا، پناه : ودش اعمال زير موجب نجات انسان از عذاب قبر مي... دين و 

شهيد، : مانند از عذاب آن در امان مي افراد زير... خواندن سورة ملك و بردن به خدا از عذاب قبر، 
  ... .جهادگر، كسي كه در روز جمعه از دنيا برود، كسي كه به درد شكم بميرد و

  

  

ن گرفته است و منتظر زماني است شاخ بزرگي است كه اسرافيل آن را به دها :دميدن در صور  �
�:فرمايد  خداوند مي: گويند مي)1(كه به دميدن اول نفخه الفزع. كه به او دستور داده شود تا در آن بدمد

شود، پس  دميده مى» صور«و در « .)68:الزمر(. مثNMLKJIHGFEDCBA�Oنث
دنيا خراب و  ءسپس همه .»ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مى

أبوهريره در تعيين آن كه روز يا هفته يا سال باشد امتناع ورزيدند [و پس از چهل . شود ويران مي
دوباره در صور دميده خواهد شد كه به اين دميدن نفخه ] چنانكه در حديث آمده است

�مثWVUTSRQPنث: فرمايد خداوند مي. گويند مي)2(البعث �>"�k�#=¤¢G� » ديگر در سپس بار
  .»هستند) حساب و جزا(نگرند و در انتظار  خيزند و مي ناگهان همگي به پا مي. شود صور دميده مي

  

عجب (از استخواني كه [فرستد كه به وسيلة آن اجساد مردگان  سپس خداوند باراني را فرو مي :رستاخيز  �
شوند كه  وقات جديد، عريان، پابرهنه و ختنه نشده ميشود و آنان تبديل به مخل مي] نام دارد روييده و زنده) الذََنب

يعني محرِم لبيك گويان، شهيد در حالي : شوند آنان براساس اعمالشان برانگيخته مي. بينند فرشتگان و جنيان را مي
 ص زيرا پيامبر... شوند و  پردازد، زنده مي كه خون او جاري است، انسان غافل در حالي كه به لهو و لعب مي

�����: فرمايد  مي�
�5������]�
��(
�!X�9'(1��
�5������]�
��(
�!X�9'(1��
�5������]�
��(
�!X�9'(1��
�5������]�
��(
�!X�9'(1���� شود رود، برانگيخته مي اي در همان حالي كه از دنيا مي هر بنده: يعني.  
  

  

آنها در روز عظيمي كه . كند جمع مي] اعمال[سپس خداوند مخلوقات را براي حساب  :حشر  �
. دنيا همانند ساعتي است ماندن آنها در. ها هستند هزار سال است هراسان و همانند مست 50مدت آن 

در آن روز . شوند مردم به تناسب اعمالشان غرق در عرق مي. شود خورشيد تا فاصله يك ميل نزديك مي
انسان كافر با دوستش، شيطان و اعضاي بدنش . كنند ضعيفان و متكبران با همديگر بحث و جدال مي

فرد ظالم از شدت پشيماني دست . ندكن گروهي از آنان گروه ديگر را لعن مي. كند بحث و جدال مي
�مثvuts�w�xنث: گويد گيرد و مي خود را گاز مي اى واى بر من، كاش فالن «. )28:الفرقان(. �

  .»را دوست خود انتخاب نكرده بودم) شخص گمراه(
زماني كه كافر آن . كشند فرشته مي) 70.000(شود و هر ريسمان را  ريسمان كشيده مي) 70.000(جهنم با 

اما افرادي . يا اينكه تبديل به خاك شود]. تا از عذاب آن رهايي يابد[كند كه خود را فدا كند  يند آرزو ميرا بب
كرد تبديل به آتشي  اموال كسي كه از دادن زكات خودداري مي: اند عبارتند از كه از فرمان خدا سرپيچي كرده

انسان . شوند كه مانند مورچه هستند محشور مي افراد متكبر در حالي. شود شود كه به وسيله آن داغ زده مي مي
و حقايق و . شود سارق به همراه آنچه دزديده است، آورده مي. شوند توز و غاصب رسوا مي گر، كينه حيله
بلكه اين روز همانند نماز ظهر سپري . اما در اين روز پرهيزگاران بيم و خوفي ندارند. شود ها برمال مي نهان
  .»كند ، آنها را اندوهگين نمى)روز قيامت( بزرگ  وحشت«. )103:األنبياء( .��نثONMLمث. شود مي

                              
  .دميدن هراس  )1(
  ).رستاخيز(دميدن زنده شدن   )2(

  سفر جاودانگی
  جهنميا  بهشتمسير هر شخص به سوی 
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كه در روز محشر براي رفع بال و مصيبت از مردم و رسيدگي به حساب از ميان  :شفاعت بزرگ  �
هاي ديگر در غير از روز قيامت يك امر عام ميان پيامبران  شفاعت. است ص مخلوقات مخصوص پيامبر ما

  .اند از آن، و باال بردن درجات همانند شفاعت براي بيرون آوردن مؤمناني كه وارد آتش شده. ندو ديگران هست
  

  

خداوند اعمالشان را . شتابند هايي به خدمت پروردگارشان مي در روز قيامت مردم در دسته :حساب  �
بارة عمر، جواني، اموال، همچنين از آنها در. كند دهد و از آنها دربارة آن اعمال سؤال مي به آنها نشان مي

كافر و منافق به علت توبيخ مخلوقات و . شود ها، چشم، گوش و قلب سؤال مي علم، عهد و پيمان، نعمت
شوند و مردم، زمين، روزها و شبها، اموال،  اقامه حجت بر آنان در برابر ديدگان مخلوقات محاسبه مي

خداوند . مال آنان ثابت شود و به آن اعتراف كننددهند تا اع فرشتگان و اعضاي بدن عليه آنان شهادت مي
بيند كه او در حال هالك  كند تا اينكه مي كند و او را وادار به اقرار به گناهانش مي با فرد مؤمن خلوت مي

��64
�<<<<: گويد در اين هنگام به او مي. استÃ��
��64Ã��
��64Ã��
��64Ã�HHHH������������,��#,��#,��#,��#���2"el-��,-3�����2"el-��,-3�����2"el-��,-3�����2"el-��,-3��HHHH�����#�#�#�#T T T T GGGG= ) من در دنيا گناهان تو را
شود امت  اولين كساني كه به حساب آنها رسيدگي مي). دهم م، امروز من آنها را مورد عفو قرار ميپوشاند
  .ست]ها و كشته[ها  شود نماز، و خون هستند، و اولين عملي كه به حساب آن رسيدگي مي ص پيامبر

  

�}�zنث�گيرند كه  را مياي  آنها نامه. آيند هاي اعمال به پرواز در مي سپس نامه :های اعمال  پرواز نامه  �
à هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر اينكه آن را به شمار آورده «. )49:الكهف(��مث|{~_

  .گيرد فرد مؤمن نامه اعمال را با دست راست، و فرد كافر و منافق آن را با دست چپ و از پشت سر مي. »است
  

  

شود تا خداوند براساس  مي] سنجيده[فه دارد، وزن سپس اعمال مردم با ترازوي حقيقي كه دو ك :ترازو  �
از . شود اعمال موافق شرع و خالصانه براي خدا باعث سنگيني كفة آن مي. آن اعمال به آنان پاداش دهد

�#;�<<<<: شود اعمالي كه موجب سنگيني كفه آن مي &:%� ��%�:�;#� &:%� ��%�:�;#� &:%� ��%�:�;#� &:%� ��%�:G���G���G���G���� اخالق نيك، ذكر خداوند با عباراتي مانند :
$�0(���;��^#$�0(���;��^#$�0(���;��^#$�0(���;��^#����KP'�#�;#�$�0(��?���3�;#KP'�#�;#�$�0(��?���3�;#KP'�#�;#�$�0(��?���3�;#KP'�#�;#�$�0(��?���  .گيرند و مردم براساس اعمال نيك و بدشان مورد داوري قرار مي ����#;�3

  

هر . كسي كه از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد: شوند سپس مؤمنان وارد حوض مي :حوض  �
آب آن سفيدتر از شير، . آنها بزرگتر است ءاز همه ص پيامبر، يك حوض دارد كه حوض محمد

طول . ظرفهاي آن از طال و نقره و به تعداد ستارگان است. تر از عسل و خوشبوتر از مشك است شيرين
  .آب آن از نهر كوثر جاري است. بيشتر است] در يمن[آن از ايله در اردن تا عدن 

  

آنها ] انخداي. [افتند پرستيدند به راه مي در پايان روز قيامت كفار به دنبال خداياني كه مي :آزمايش مؤمنان  �
برند و جز منافقان و مؤمنان  هاي چهارپايان بر روي پاهايشان يا صورتهايشان به سوي آتش مي را همانند رمه

منتظر : (گويند آنها مي) منتظر چه چيزي هستيد؟: (پرسد آيد و مي خداوند به سوي آنان مي. ماند كسي باقي نمي
شناسند، به جز منافقان  كند و مؤمنان خداي خود را مي خداوند ساق خود را آشكار مي.) پروردگارمان هستيم
 .)42:القلم(. ��مث�öõôóòñðïaنث: فرمايد مي -تعالي  - خداوند . افتند همگي به سجده مي

ساقي . (توانند سجود كنند شوند اما نمي كند، و دعوت به سجود مي روزي را كه خداوند ساق خود را برهنه مي«
سپس خداوند . افتند سپس به دنبال او به راه مي )تي نداردهشباچيز ت و به هيچ كه به جالل و كمال او اليق اس

  .»كند كند و نور منافقان را خاموش مي كند و به مؤمنان نور عطا مي صراط را بر پا مي
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پلي است كه بر روي جهنم كشيده شده است تا مؤمنان از روي آن به سوي بهشت  :صراط  �
�g�k<<<<: ا چنين توصيف كرده استآن ر ص پيامبر.،عبور كنند� WdO��g�k�� WdO��g�k�� WdO��g�k�� WdO���
��W�
��W�
��W�
��W��Lo����Lo����Lo����Lo��3�r3�r3�r3�rXXXX�U�U�U�U�.�.�.�.

XXXX 8 8 8 8jjjj����� �$#�'/�#� �$#�'/�#� �$#�'/�#� �$#�'/�#� ���� ���� ���� ���/�#� ��� �O-3� �"'8�#� ����m-/�#� ��� �O-3� �"'8�#� ����m-/�#� ��� �O-3� �"'8�#� ����m-/�#� ��� �O-3� �"'8�#� ����m-rrrrGGGG= »ها و  داراي قالب. سست و لغزنده است
به روايت از صحيح . »تر است از مو باريكتر و از شمشير برنده.... جنگلهايي مانند خار سعدان 

بيشترين آن به اندازة روشن . شود اندازة اعمالشان نور داده ميبر روي آن به مؤمنان به . مسلم
سپس . كردن كوهها و كمترين آنها جهت روشن كردن تا فاصله انگشت شست پاي فرد است

فرد . كنند آنان متناسب با اعمالشان از روي آن عبور مي. كند اين نور راه را براي آنها روشن مي
. كند برق، باد، پرنده، بهترين اسبها از روي آن عبور مي مؤمن در يك چشم به هم زدن، همانند

شوند و  بينند و آويزان مي گروهي ضربه مي. يابند ترديد نجات مي از ميان مردم گروهي بي(
گردند پس  اما منافقان كه هيچ نوري ندارند برمي. متفق عليه). افتند گروهي نيز به داخل جهنم مي

كنند از روي پل صراط عبور كنند اما  سپس تالش مي. شود ده ميميان آنها و مؤمنين ديواري كشي
  .افتند توانند و در آتش فرو مي نمي

  

  

. افتند ابتدا كفار، سپس مؤمنان سركش و طغيانگر و در پايان منافقان به داخل آن فرو مي :آتش  ����
بدن انسان كافر در  .برابر از آتش دنيا شديدتر است) 70(آتش آن . است) دروازه(در ) 7(جهنم داراي 
اش راه سه روز و دندانهايش همانند  فاصله بين دو شانه. را بچشد] بيشتري[تا عذاب . شود آن بزرگ مي

هايشان را تكه  نوشيدني آنها آب داغي است كه روده. شود پوستش خشن و كلفت مي. كوه اُحد است
ترين عذاب آن عبارت است  آسان. تخوراك آنها، ميوه درخت زقوم، زردابه و خونابه اس. كند تكه مي

شدت گرماي آن به حدي است كه مغز او . گذارند از اينكه كف پاي گناهكار را روي دو تكه اخگر مي
عمق آن به حدي است كه اگر نوزادي در آن انداخته شود قبل از آن كه به كف آن . آيد به جوش مي

هواي آن باد گرم و سوزان . نگها هستندمواد سوختني آن، كفار و س. ساله خواهد شد) 70(برسد، 
گذارد،  بلعد، و هيچ چيزي را باقي نمي است، همه چيز را فرو مي] يحموم[و سايه آن بسيار داغ ] سموم[

شود، و افراد را به ستوه و شكوه  ها چيره مي رسد، و بر قلب سوزاند و به استخوان مي ها را مي پوست
هايي از  نمونه. پوشش آن از آتش است. شوند نفر وارد آن مي) 999(نفر ) 1000(از هر . كند وادار مي

  .ورم كردن پوست بدن، ذوب كردن، سوزاندن، كشيدن و كشتن: عذابهاي آن عبارتند از
  

يابند و در پلي  مؤمنان از آتش جهنم رهايي مي: (فرمود ص پيامبر ] :پل[قنطره  �
به خاطر بعضي از ظلمهايي كه در دنيا  شوند و بين بهشت و جهنم نگه داشته مي] اي فاصله[

در اين هنگام به آنها اجازة ورود . تا اينكه پاك و مهذب شوند. شوند اند تنبيه و مؤاخذه مي كرده
در دست اوست هر كدام از آنها منزل  ص قسم به كسي كه جان محمد. شود به بهشت داده مي

بخاري ) كنند رفتند پيدا مي منازلشان ميتر از آن چه در دنيا به سوي  آسان را خودشان در بهشت
  .اين حديث را روايت كرده است
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شن و ريگ آن از . ساختمان آن از طال و نقره و مالط آن مشك است .جايگاه مؤمنان است :بهشت  �

دارد كه عرض هر در مسير سه روز ) دروازه(در ) 8. (ياقوت و مرواريد و خاك آن زعفران است
درجه وجود دارد كه اختالف ميان آنها ) 100(در آن . از جمعيت هستند پراين درها  روي است، اما پياده

باالترين و بهترين قسمت آن فردوس است كه نهرهاي بهشت از آن . همانند اختالف زمين و آسمان است
فرد مؤمن هر . جويهاي آن بدون شكاف جاري هستند. سقف آن عرش پروردگار است. گيرد سرچشمه مي

. جويهاي آن از عسل، شير، شراب و آب پر هستند. آورد ه بخواهد آنها را به جريان در ميطوري ك
اي ساخته شده از مرواريد، وجود   در آن ضميمه. هاي آن هميشگي، نزديك و در دسترس هستند خوردني

آن  ساكنان. اي وجود دارد خانواده] از اين ضميمه[اي  در هر گوشه. ميل است) 60(دارد كه عرض آن 
هاي آنان نيز هرگز نابود و  لباس. جواني آنان زوال ناپذير است. مو، داراي چشمان سرمه كشيده هستند بي

. هاي موي آنان از جنس طالست شانه. ونه كثافتي نيستگ چدر آن، ادرار، مدفوع و هي. شود خراب نمي
اولين كسي كه وارد . هستندزنهاي آن زيبارو، باكره، داراي اصل و نسب و همسان . عرق آنها مشك است

حداقل مرتبه آن است كه فرد درخواست چيزي را بكند، . و پيامبران ديگر هستند ص شود، پيامبر آن مي
خادمان بهشت، نوجوانان جاودانه همانند مرواريد پراكنده . در مقابل به او ده برابر درخواست او را بدهند

  .يت خداوند، رضايت او، جاودانگيرؤ: هاي آن عبارتند از بزرگترين نعمت. هستند
  



  

      

  .سپس يك بار دستانش را از انگشتان تا آرنج بشويد، و سه بار بهتر است
  .شستن دست راست قبل از دست چپ مستحب است : نكته

رو بكند و بـا انگشـتان   سپس تمام سرش را مسح كند و دو انگشت اشاره را در دهانه گوشهايش ف
  .گيرد شست خود ظاهر گوش را مسح كند، و تمام اين كارها فقط يك بار انجام مي

مسـح   -2.باشـد  جايي كه مسح آن واجب است از پيشاني به طرف باالي سـر مـي   -1:  چند نكته
وقتي سر مو نداشته باشد، پوست آن بايد مسـح   -3. موهايي كه فروهشته شده است واجب نيست

  .ب استجمسح سفيدي پشت گوش وا -4. شود

  . سپس واجب است يك بار پاها را همراه قوزك بشويد، و سه بار بهتر است 

صـورت كـه    سپس واجب است كه يك بار صورتش را بشويد، و سه بار بهتر اسـت، جاهـايي از  
 از گوش تا گوش به لحـاظ پهنـا، و از چانـه تـا محـل      : واجب است آن را شست عبارت است از

  .طبيعي موي سر به لحاظ درازا روييدن
 .وقتي ريش زياد باشد انگشت فرو كردن در البه الي آن مستحب است، و اگر كم باشد واجب است : نكته

  .سپس واجب است كه يك بار آب را در داخل بيني وارد كند، و سه بار بهتر است
داخل بيني كافي نيست، بلكه بايد از طريق نفس كشيدن آب را در استنشاق فقط وارد كردن آب به  : نكته

 .به درون بكشد، سپس با نفس آن را خارج كند نه با دست، و يك بار واجب است و سه بار بهتر است

  .سپس واجب است كه يك بار آب را در دهان بگرداند، و سه بار بهتر است
،  در مضمضه كافي نيست كه فقط آب را وارد دهان بكند و سپس آن را بيرون بريـزد  -1 : دو نكته

 .هنگام مضمضه استفاده از مسواك مستحب است -2. بلكه بايد آب را در داخل دهان بگرداند

در ابتداى وضو دستها را بشويد، و براي كسـي  و مستحب است . شود وضو با بسم اهللا آغاز مي
  .شود بر سه بار شستن آنها تأكيد شده است كه از خواب بيدار مي

 .بيشتر از سه بار شستن در هر يك از اعضاي وضو مكروه است :نكته 

خود را  تيوضو با آب پاكى باشد كه اصالت و ماه نيا ديو با باشد ينم حينماز بدون وضو صح
  .ها ها و رودخانه  ها، چشمه چاه ا،يدر آبحفظ كرده باشد مانند 

 تريل) 210(از  شتريكه ب اديآب ز يول شود، يآب كم به محض بر خورد با نجاست، نجس م : نكته
  .ندهد رييآن را تغ ينجاست، رنگ و طعم و بو كه يتا زمان شود ياست، نجس نم

 

. مضمضه و استنشـاق و شسـتن صـورت    - الف : اعضاي وضو چهارتا هستند كه عبارتند از - 1 : چند نكته
ترتيب ميان اين اعضـا واجـب   . شستن پاها به همراه قوزك -  ھ. مسح سر و گوشها - ج. شستن دستها - ب

بايد شسـتن اعضـا پشـت سـر هـم و       - 2. كند بر ديگري وضو را باطل مياست و جلو افتادن يكي از آنها 
 .شود وضو با رها كردن شستشوي قسمتي از اعضا تا خشك شدن اعضاي قبلي باطل مي. متوالي باشد

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ محمـداً   «: سنت است كه بعد از وضو بگويد -3 
، يگانـه و بـدون شـريك    نيستدهم كه معبودى بحق غير از خداي يگانه  ت ميشهاد«. »عبده ورسوله

  .»بنده و رسول و فرستاده اوست صدهم كه محمد  است، و شهادت مي
  

 وضو آموزش

 



  

     
  ¨� نماز آموزش  ©

 

امام تمام تكبيرات نمـاز  . يا هايستادگويي در حالي كه سرپا  مي) اهللا اكبر(وقتي خواستي نماز بخواني، 
و سـايرين بـه صـورت    . گويد تا كساني كه پشت سر او هستند صدايش را بشنوند را باصداي بلند مي
گويند، و انگشتان دستش را به هم چسپانده و دستانش را هنگام گفـتن اهللا اكبـر تـا     آرام و زير لب مي

  .گويد ى االحرام امام، اهللا اكبر مي اتمام تكبيره و مأموم نيز بعد از. برد كنار گوشهايش باال مي
 واجب است كه اركان نماز را باصداي بلند بگويد و اين واجب كالمي تا حدي است كه:  نكته

خود نمازگذار در نمازهاي سرّي صدايش را بشنود و حداقل بلندي صدا در نمازهاي جهري اين است كه ديگـران   
 .رام و آهسته خواندن در نمازهاي سرّي اين است كه صداي خود را بشنودصداي او را بشنوند، و حداقل آ

 

سـينه بگـذارد، و چشـمانش را بـه محـل      ) يا زيـر (دست راستش دست يا ساعد چپش را بگيرد و روي و با 
دك   سبحانَك الّل«: سجده بدوزد سپس با بعضي از دعاهايي كه در سنت آمده است، شروع كند مثل مـحبو م هـ

غَيرُك ال إٍلَهو ّكدالَي جتَعو كاسم كارتَبپروردگارا تو از هر عيب و نقصي منزهي، خداوندا تو را حمـد  «. »و
أعوذ بـاهللا   «سپس . »گويم نام تو عظيم و كريم است، و إله و معبودي بحق غير از تو وجود ندارد و سپاس مي

  .بگويد و تمام اينها را با صداي بلند نخواند» بسم اهللا الرحمن الرحيم «د و بعد بگوي» من الشيطان الرجيم
شـود مـأموم چيـزي را     هايي كه جهـري خوانـده مـي    سپس سوره فاتحه را بخواند و در ركعت

كند، بلكه مستحب است كه هنگام سكوت امام و نمازهاي كه جهري نيست، سـوره   قرائت نمي
داند و ممكن است بخواند، امام نماز صـبح و دو   را كه از قرآن مي فاتحه را بخواند، سپس آنچه

  .خواند خواند و بقيه نمازها را سري مي ركعت اول مغرب و عشا را به صورت جهري مي
و معكوس كردن . مستحب است كه طبق ترتيب قرآن، آن را در نماز بخواند و عكس آن مكروه است : نكته

 .رام استترتيب كلمات يا آيات يك سوره ح

رود و دسـتانش را بـر    برد و بعـد بـه ركـوع مـي     گويد و دستانش را باال مي هللا اكبر ميسپس ا
كشد  كند و پشتش را مي گيرد، و انگشتان را باز مي دهد گوي كه آنها را مي زانوهايش قرار مي

 «. »سبحان ربـي العظـيم  «: گويد دهد، سپس سه بار مي و سرش را در راستاي پشتش قرار مي
  .رسد و با اين ركن به يك ركعت مي» نزه است پروردگار بزرگ منپاك و م:  يعني
در اثناي بلند شدن و » شنيد كسي را كه ستايش او كرد«) سمع اهللا لمن حمده(هنگام اهللا اكبر گفتن و بيان  : نكته

اي نماز اين انتقال به مرحله بعدي است، نه قبل از آن، و نه بعد از آن، و هنگام اهللا اكبر گفتن در ساير تكبيره
 .شود گونه است، و اگر به طور عمدي آن را به تأخير بيندازد نمازش باطل مي

كند  و دستانش را بلند مي» سمع اهللا لمن حمده« :  گويد كند در حالي كه مي سپس سرش را بلند مي
پروردگار مـا سـپاس تـو    » «ربنا ولك الحمد«:  گويد وقتي كه در حالت ايستاده تعادل پيدا كرد و مي

. ».. . . طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء األرض وملء ماشئت من شيء بعـد  حمداً كثيراً«. »راست
  .». . .سپاس فراوان و مبارك به پري آسمانها و زمين و پري هر چيزي كه بخواهي بعد از آن 

 .بعد از پايان برخاستن از ركوع است، نه در اثناي برخواستن» ربنا ولك الحمد«هنگام گفتن  : نكته

رود و بازوانش را از پهلويش، و شكمش را از رانهايش جدا نگه  گويان به سجده مياهللا اكبر  پسس
دهد و انگشتان دست و پاهايش را به طرف  هايش قرار مي ها در راستاي شاندارد و دستانش ر مي

  .»پروردگار بلندمرتبه من» پاك و منزه است«. »سبحان ربي األعلي«: قبله بگرداند، سپس بگويد
سر پاها، دو زانو، دو دست، پيشاني و بيني، و : جده بر هفت عضو باشدواجب است كه س : نكته

 .كند، مگر براي كسي كه عذر دارد ن هفت عضو نماز را باطل ميترك عمدي سجده بر اي
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نشسـتن ميـان دو سـجده دو صـورت     . نشـيند  كنـد و مـي   سپس اهللا اكبر گويان سرش را بلند مي
پاي چپش را پهن كند و بر آن بنشـيند و پـاي راسـتش را راسـت نگـه دارد بـه        - 1: صحيح دارد

رد و انگشـتان پـايش را   هر دو پايش را راست نگه دا - 2. ي كه انگشتان آن رو به قبله باشدا هگون
پروردگارا مـرا  «. »رب اغفر لي«: به طرف قبله بگرداند و بر پشت پاهايش بنشيند، و سه بار بگويد

  .»وارحمني واجبرني وارفَعني وارزقني وانصرني واهدني وعافَني واعف عنِّي» «بيامرز
يان سرش را بلند كند و بر سينه پايش بلنـد  سپس مانند سجده اول سجده كند و اهللا اكبر گو

  .و ركعت دوم را نيز مانند ركعت اول بخواند. شود و راست بايستد
هنگام خواندن سوره فاتحه وقتي است كه ايستاده باشد، پس اگر قبل از ايستادن كامل، شروع به فاتحه  : نكته

 نه نماز باطل استكرد، اعاده و تكرار نماز بعد از راست ايستادن واجب است، وگر

نشيند، و دست راست را بر ران راست،  كرد براي تشهد اول مي پس وقتي دو ركعت را تمام
دهد، و انگشت كوچك و انگشت بعـد از آن را جمـع    ران چپ قرار ميو دست چپ را بر 

كند و  كند و با انگشت اشاره، اشاره مي كند و انگشت مياني را با انگشت شست حلقه مي مي
ةُ    «: گويد مي حمـرو ا النَّبـي هـأي لَيـكع المالس ،اتالطَّيبو اتلَوالصو لهل اترَ اهللاِ التَّحيبو  كَاتُـه

          هبـدداً ع مـحأنَّ م دأشـهإِال اهللاُ، و أن ال إِلَـه دينَ، أشـهحال اداهللا الصـ بـلَـي ععلّينَـا وع المالس
وُلهسردرود و سالم بر پروردگار، و سالم و رحمت و بركات خداوند بر تـو اي رسـول   «. »و

دهم كه معبودي بحق غيـر از   شهادت ميخدا، و سالم و درود خداوند بر ما و بندگان خدا، 
 . »دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست خداوند يگانه وجود ندارد و شهادت مي

كند، و بقيـه نمـاز را اينگونـه     شود و دستانش را بلند مي سپس اهللا اكبر گويان براي ركعت سوم و چهارم بلند مي
  .خواند اند و فقط فاتحه را ميخو خواند، و ركعت سوم و چهارم را باصداي بلند نمي مي
 
نشيند كه صـورتهاي   مي –يا چهار ركعتي باشد   -تي اگر نماز سه ركع -پس براي تشهد آخرس

كنـد و آن   پاي چپش را بستر پاي راست مـي  -1: باشند مختلفي دارد كه همگي آنها صحيح مي
دارد، و نشـيمنگاه را بـه    دهد و پاي راست را مستقيم نگـه مـي   را زير ساق پاي راست قرار مي

ر ساق پاي راسـت بيـرون بيـاورد، و پـاي     بر پاي چپ بنشيند و آن را از زي -2 زمين بچسپاند
بـر پـاي چـپ بنشـيند و آن را از ميـان       -3. راست را بخواباند و نشيمنگاه را به زمين بچسپاند

ساق و ران پاي راست بيرون بياورد و نشيمنگاه را به زمين بچسپاند، و اين حالت نشستن جـز  
، و  ».. . التحيـات هللا   «: نـد سپس تشهد اول را بخوا. در نشستن آخر براي تشهد درست نيست

الَّلهم صلِّ عَلي محمد وعَلي آلِ محمد َكما صلّت عَلي إِبـرَهيم وعلَـي آلِ إِبـرَهيم    «:  بعد بگويد
   و يملَـي إِبـرَهع كـتارا بَكم دحمَلي آلِ معو دحمَلي مارك عب مجِيد، الَّلهم حمد لَـي آلِ  إِنَّكع

بر محمد و آل محمد درود بفرست چنانكه بر ابرهيم و !  پروردگارا. »إِبرَهيم، إِنَّك حميد مجِيد
  آل ابراهيم درود فرستادي، بي گمان كه تو ستوده صفات، و در ذات خود عظيم 

ي بـر  ا هنچه بركت نهادبر محمد و آل محمد بركت نه چنا!  پروردگارا). يا هنسبت به بندگان بسيار احسان كنند(
نسبت به بنـدگان بسـيار احسـان    (ابراهيم و بر آل ابراهيم، بيگمان كه تو ستوده صفات، و در ذات خود عظيم و 

أعـوذ بـاهللا مـن    «: و بعد از اين مستحب است كه بعضي از دعاهاي آمده در سنت را بخواند از جمله. »)يا هكنند
ذَابِ القَبرِ، وعذَابِ النَّارِ، وتنَةِعف المحيالِا وجيح الدستنَةِ المفو ،اتمخداوند از عذاب جهنم و عذاب قبر و «. »الم

  .»برم بالهاي دنيا و آخرت و فتنه مسيح دجال به تو پناه مي
 

، و سـپس از  »السالم عليكم ورحمـة اهللا «: گويد دهد، ابتدا از طرف راست مي سپس سالم مي
  .دهد طرف چپ سالم مي

  .وقتي كه سالم داد، در حالي كه در محل نمازش نشسته است دعاهاي وارده در سنت را بخواند
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  : برادر و خواهر مسلمان 

خداوند خواندن اين كتاب سودمند را براي شما ممكن و آسان گرداند و نتيجـه خوانـدن آن را كـه    

  . باشد، براي شما بر جاي بگذارد ، مي همان عمل به آنچه در آن آمده

پس در عمل كردن به . راي شما آورده شددر اين كتاب مقداري از قرآن كريم و ترجمه معناى آن ب *
آيه را ) 10(خواستند  از ايشان مي صزيرا ياران پيامبر . آنچه از معاني اين آيات ياد گرفتي، كوشا باش

براي آنها بخواند و تا زماني كه به آنها عمل نكرده بودند، از ايشان درخواست خواندن ده آيه ديگر 
). ما علم و عمل را ياد گرفتيم: (فرمودند و مي. ه را درك نمايندكردند، تا علم و عمل آن ده آي نمي

:  گويد مي ).121: هالبقر( i��h�gz}�:  ابن عباس در تفسير آيه. همچنين شرع نيز بر اين امر تأكيد دارد
قرآن فقط براي عمل كردن به آن :  گويد مي :فضيل  .»خوانند آن را چنان كه شايسته آن است مى«

  .دانند در حاليكه مردم خواندن آن را عمل مي. تنازل شده اس
نيكوكاران امت به مجرد اينكه امري . ذكر گرديد صهمچنين در اين كتاب مقداري از سنت پيامبر  *

] مردم را[و بيم از عذاب دردناك آخرت، آن را اجرا و  صگرفتند به پيروي از حديث پيامبر  را فرا مي
كنم در حد  زماني كه شما را به چيزي امر مي(:  فرمايد مي صر پيامب. كردند به سوي آن دعوت مي

بخارى () تان آن را اجرا كنيد و اگر شما را از چيزي نهي كردم پس از آن دوري كنيد امكان و توانايي

�}�:  فرمايد خداوند مي .)ومسلم � � � � �f��e� �d��c��b� � �a�� �̀ �_��� �~��}��i��h��gz )63: النور.( 
اى دامنشان را بگيرد، يا  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه را مخالفت مى )صپيامبر (ان اوپس آنان كه فرم«

  : هايي از اين موارد عبارتند از نمونه .»عذابى دردناك به آنها برسد
هر كس در شبانه روز (:  كند كه ايشان فرمودند روايت مي ص از پيامبر ك ام المؤمنين ام حبيبه -

 ).مسلم( )شود اي در بهشت براي او ساخته مي آنها خانه] پاداش[جا بياورد به جاي  ركعت نماز به) 12(
  .شنيدم هرگز آنها را ترك نكردم صاز زماني كه اين سخن را از رسول اهللا :  گويد مي كام حبيبه 

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثالث ( : كند ابن عمر م اين حديث را روايت مي -

  .)مسلم( .)ووصيته مكتوبة ليال إالَّ

را شنيدم، هيچ شبي بر من نگذشت  صگويد از زماني كه اين حديث را از رسول اهللا  سپس مي
  .ام پيش من بود مگر آنكه وصيت نامه

 

 

 

خداوند تعالي . اند خداوند، پيامبر و مؤمنان علم بدون عمل را مذموم دانسته
��x��w��v��u����t���s��r��q��p��o�����n��m��l��k}:  فرمايد مي

��}��|��{��z��yzسخني چرا ! ايد ردهاي كساني كه ايمان آو« . 3- 2:  الصف��
نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخني  كنيد؟ گوئيد كه عمل نمي مي

علمي كه بدان عمل : ( گويد مي سابوهريره  .»كنيد بگوئيد كه عمل نمي
 ).شود ، همانند گنجي است كه در راه خدا انفاق نمي شود نمي

به آنچه فرا گرفته  ماند تا اينكه عالم همچنان جاهل باقي مي: ( گويد مي :فضيل  
بيني كه در سخن  فردي را مي: (گويد مي :، مالك بن دينار )است، عمل نمايد

  ).گفتن هيچ اشتباهي ندارد، اما اعمال او همه خطا و اشتباه است
 

 

 

 

 

  الزمة علم، عمل کردن است

 



  

      

حتي آن حديث پيامبر را . هر حديثي را كه نوشتم به آن عمل كردم( : گويد مي ::::امام احمد  -
من هم هنگامي كه حجامت . كرد و به أباطيبه يك دينار داد] خون گيري(شنيدم كه ايشان حجامت 

  .كردم به فردي كه اين كار را براي من انجام داد، يك دينار دادم
من . از زماني كه شنيدم غيبت كردن حرام است، هرگز غيبت نكردم( : گويد مي ::::امام بخاري  - 

  ).طر غيبت كردن سرزنش و محاسبه نفرمايداميدوارم كه در حالي به مالقات پروردگار بروم كه مرا به خا
كسي كه پس از هر نمازي آيه الكرسي را بخواند تا زمان مرگ (:  در حديث آمده است -

ام  شنيده: ( گويد مي :ابن القيم  ).بيهقى، سنن الكبرى() كند چيزي ديگر او را از دخول در بهشت منع نمي
يه الكرسي پس از هر نمازي را هرگز ترك نكردم مگر خواندن آ: كه شيخ االسالم ابن تيميه گفته است

  ).آنكه آن را فراموش كرده باشم يا امري از اين قبيل روي داده باشد
به سوي آنچه خداوند به شما ارزاني داشته است دعوت كرد، و نبايد ] مردم را[بعد از علم و عمل، بايد  *

به سوي ] فرد ديگري را[كسي كه ( : فرمايد مي صپيامبر . ثواب از خود و نيكي را از ديگران دريغ كرد

همچنين  ).مسلم() دهد كند، همانند كسي است كه آن نيكي را انجام مي خير و نيكي راهنمايي مي
همچنين  ).بخارى() بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگران ياد بدهد(:  فرمايد مي

با  ).بخارى ومسلم() اگر يك آيه از قرآن باشد به ديگران برسانيد سخنان و عقايد مرا حتي(:  فرموده است
ها در دنيا و پس از مرگ براي  شود و نيكي تر مي افزايش ترويج خير و نيكي، ثواب شما نيز بيشتر و افزون

شوند  هر گاه انسان از دنيا برود اعمالش از او جدا مي(:  فرمايد مي صپيامبر . يابد شما استمرار مي

صدقه جاريه، علم نافع كه به وسيلة :  به جز سه چيز كه عبارتند از] رسد اب هيچ عملي به او نميثو[

  ).مسلم() آن به ديگران سود برساند و فرزند صالحي كه براي او دعا كند
خوانيم در آن از شر كساني كه به آن خشم و  بار سورة حمد را مي) 17(در هر روز بيش از : هشدار

  .كنيم اما در اعمال، همانند آنان رفتار مي. بريم پناه مي] به خدا[است و گمراهان  غضب گرفته شده
گمراه ) مسيحيان(اين كار همان عمل نصارى. كنيم تا جاهالنه عمل كنيم از آموختن خودداري مي

م كنيم كه اين نيز شيوه و رفتار يهود مورد غضب و خش گيريم اما به آن عمل نمي يا اينكه ياد مي. است
  .پروردگار است

  .خواهيم كه به ما و شما، علم سودمند و عمل صالح عنايت بفرمايد از خداوند مي
  .، وصلى اهللا وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واهللا ورسوله أعلم


