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 بسم هللا الرمحن الرحیم

 مقدمة مؤلف

َمحُد لِِلِِ الَِّذي نَ زََّل الحُفرحقَاَن َعَلى َعبحِدِه لَِیُكوَن لِلحَعالَِمنَي نَِذيًرا  َاْلح
 اما بعد:

دهد و ارکان پنجگانة اسالم تهداب و بنیاد اسالم را تشکیل می
از طرف دیگری در زندگی عملی، دعوتی و تربیتی انسان تأثیر 

لی عمیق دارد. به همین علت آموختن آن باالی هر انسان خی
مکلف فرض و ضروری است. و بخاطری که این ارکان پنجگانه 

دهد، پس تا زمانی که اساس و بنیاد سایر اعمال را تشکیل می
این ارکان به صورت درست عملی نگردد سایر اعمال فایده و 

 تأثیر قابل تذکری نخواهد داشت. 
ین مبادی و اصول اسالم را بنام پنج بنای اسالم در جامعة ما ا

خوانند و در کتابی که اکنون در دسترس تان قرار دارد، می
کوشش نموده ایم تا همین پنج بنای اسالم را با تفصیالت 
ضروری آن در برابر خواننده قرار دهیم تا از یک طرف فهم و 

عه درک امور متذکره به صورت شعوری و آگاهانه در بین جام
عام گردد و از طرف دیگر تأثیر هرچه بیشتر آن در میدان عملی، 

 تربیتی و دعوتی برازنده تر گردد.
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 اهداف و انگیزة نوشتن این کتاب:

نخست اینکه در جامعة ما در امر شناخت اسالم و درک 
جایی درست آن مشکالت و نواقص زیادی و جود دارد، تا آن

و تعلیم یافته در جامعة ما ازین  که حتی یکتعداد زیاد افراد باسواد
مسایل آگاهی الزم را ندارند. از سوی دیگری مصادر اصلی فقه 
اسالمی به زبان عربی تدوین یافته است، بخاطری که قرآن و 
سنت نبوی که اصل و مرجع تمام مسایل اسالمی است، به زبان 

باشند. چون در جامعة ما آموزش زبان عربی خیلی عربی می
اندک است به همین علت اکثریت مطلق مردم ما به زبان ناچیز و 

فهمند. عالوتاً زمینة آموزش عالی برای هر کسی مهیاء عربی نمی
آن در جامعة ما کتاب آسان و بسیطی به زبان گردد. مزید برنمی

رسد تا برادران و خواهران مسلمان ما محلی )پشتو( به نظر نمی
دند. تمام این عوامل باعث با اطمینان کامل از آن مستفید گر

گردید تا بعد از مشوره با یک تعداد برادران و به فضل و کرم اهلل 
متعال این کتاب مختصر را برای آموزش دورة ابتدایی و متوسطه 

آورده و حضور برادران و خواهران مسلمان به رشتة تحریر در
 دارم.تقدیم می

 خصوصیات این کتاب:

 ت ذیل در نظر گرفته شده است:در نوشتن این کتاب خصوصیا
اول: بخش فقهی این کتاب مطابق مذهب حنفی و با استفاده 
از منابع و مراجع معتبر احناف تهیه شده است. مانند بدایع 
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الصنایع، ردالمحتار علی درالمختار، بحرالرائق، الهدایه شرح 
ای البدایه فتح القدیر، االختیار للتعلیل المختار، نور االیضاح و فتاو

 هندیه و امثال آنها.
که اکثریت بخش ملت ما پیرو مذهب حنفی بوده به علت این

باشد. از سوی دیگر و مذهب رسمی کشور ما نیز حنفی می
ای انداختن عام مردم در گرداب مسایل اختالفی کار شایسته

نیست زیرا این عمل باعث تحیر و سرگردانی مردم در امور دینی 
 گردد.می

یل فقهی در صورت اختالف نظر، به همان نظری دوم: در مسا
 اعتماد صورت گرفته است که مطابق آن فتوا داده شده است.

سوم: بخش مسایل فقهی این کتاب به طرز علمی سابقه تحریر 
نشده است زیرا نوشتن مسایل به طرز قدیم برای مردم مشکل 

شود در حالیکه هدف از نوشتن این کتاب اینست آفرین تمام می
که مسایل قابل اعتماد با تعبیر آسان و قابل فهم برای عام مردم 

 تقدیم گردد.
چهارم: گرچه قبالً عرض نمودم که در نوشتن این کتاب از 
منابع قابل اعتماد استفاده صورت گرفته است، اما بازهم بخاطر 
اطمینان بیشتر و ترغیب خوانندگان تا حد زیادی آیات قرآنی و 

ای اثبات بعض مسایل ذکر نموده ام. و از احادیث نبوی را بر
سوی دیگر از ذکر دالیل غیر معقول و نادرست خود داری 
صورت گرفته است. و به تخریج احادیث به صورت مختصر 

 اشاره شده است.
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پنجم: این کتاب تنها یک کتاب فقهی محض نیست، بلکه پنج 
بنای اسالم به صورت مختصر و همه جانبه شرح گردیده و با 
چنان روحیه و طرز دعوتی نوشته شده است که جوابگوی 

هایی که ها و خواستهای عام مردم باشد. لذا تمام چالشکمبودی
 در برابر آنها قرار دارد، در نظر گرفته شده است.

اهلل عزوجل این عمل اندک را به دربار خود قبول و منظور 
نوشتن  گردانیده و برای من و تمام برادرانی که در تصحیح و و

این کتاب همکاری نموده اند، وبرای تمام مسلمانان سبب هدایت 
گردانیده و وسیلة کامیابی دنیا و آخرت همة ما بگرداند آمین یا 

 رب العالمین.
 یاد داشت: 

 این کتاب مشتمل بر دو جلد است:
جلد اول آن شامل سه رکن یعنی) کلمة طیبه، نماز و روزه ( 

 می باشد.
دو رکن باقی مانده یعنی )زکات و حج(  جلد دوم آن شامل

 گردد.می
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 فصل اول

 تعریف اسالم 

اسالم در لغت به معنای عاجزی، تسلیم شدن و گردن نهادن 
 است. 

به  نو در اصطالح: اسالم به معنای گردن نهادن و تسلیم شد
آن احکامی است که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم از جانب اهلل 

 بندگان مکلف آورده است.عزوجل برای هدایت 

 مهم اسالم: ارکانمعرفی 

ُ َعلَیحِه »  ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ اْلحِسحََلُم أَنح َتشحَهَد َأنح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
َتطَعحَت إِلَیحِه  َوَسلََّم َوتُِقیَم الصَََّلَة َوتُ ؤحِتَ الزََّكاَة َوَتُصوَم رََمَضاَن َوََتُجَّ الحبَ یحتَ  ِإنح اسح

 )صحیح مسلم( « َسبِیًَل 
)اسالم آنست که شهادت دهی که هیچ معبودی جز اهلل وجود 
ندارد و محمد فرستادة اوست، و نماز را برپاداری، زکات را 
بپردازی، رمضان را روزه بگیری و اگر توان داشتی به حج بیت 

 اهلل بروی.(

 تعبیر مختصری از اسالم: 
ن گفت که این ارکان پنچگانه در حقیقت تعبیر مختصری میتوا

گذارد. به ترتیبی که؛ قبل از از همة اسالم را در برابر مسلمان می
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سازد که هر عمل انسان هر امر دیگر این نکته را خاطر نشان می
که بر پایة اقرار و باور بر وحدانیت اهلل عزوجل صورت نگیرد، 

تواند. به تعقیب آن، تأکید میوسیلة نجات و فالح بنده شده ن
نماید که تنها ایمان آوردن به اهلل عزوجل تا زمانی که عمل می

صالح همراه آن نباشد، برای انسان سعادت و نیک بختی را به 
 آورد.ارمغان نمی

نماید ای ترتیب و تنظیم میبعد از آن اعمال اسالمی را به گونه
ا اهلل عزوجل بر قرار که از یک طرف تعلق و رابطة انسان را ب

پردازد. از نموده، به صورت مستمر به تهذیب استحکام آن می
سوی دیگر، این اعمال بر رابطه و تعلق انسان با جامعه و همة 
امت اسالمی مستقیماً اثر گذاشته و روحیة حق شناسی را در 

 سازد.انسان زنده می
س را نماز در وجود انسان اخالص و للهیت ایجاد نموده و نف

سازد. روزه نفس های ناشایسته پاک میها و نیتاز خواسته
کند، صفات و ارزشهای ظاهری و باطنی انسان را تزکیه می

متعالی را رشد می دهد و روحیه و احساس مسؤلیت، همدردی 
نماید. بوسیلة زکات احساس و دلسوزی را در انسان تقویت می

ان جامعه را در انسان مسؤلیت در برابر انسان های محتاج و ناتو
کند، برنامة تکافل اجتماعی را به صورت عملی وضع ایجاد می

می کند و انسانها را باالتر از روابط نسبی و سیاسی قرار داده و با 
سازد. و در رشته های ایمانی و عواطف انسانی با هم مربوط می

نهایت امر، حج احساس مسؤلیت در برابر امت اسالمی را در 
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سازد، روحیة وحدت و یگانگی بین امت را سان بیدار میذهن ان
تقویت می نماید و از معتقدان و باورمندان اسالم یک امت بهم 
پیوسته و قوی می سازد. و همة امت اسالمی را، بدون در نظر 
داشت امکانات مادی و فرقهای آفرینشی و نژادی، در برابر 

ک صف واحد پروردگار واحد به صفت بندگان او تعالی در ی
کند. و این بزرگترین ویژگی اسالم است که همة ایستاده می

بخش های زندگی انسانی را به صورت محکم با همدیگر پیوند 
 دهد.می

 مفاهیم دو گانة اسالم:

 کلمة اسالم به دو معنا استعمال شده است:
 معنای عام: -1

دین همه پیامبران است که از آدم علیه  به معنای عام آن، اسالم
السالم آغاز و تا رسالت محمد مصطفی صلی اهلل علیه وسلم 

باشد. اسالم به این ادامه یافته است که خاتمة انبیاء و رسوالن می
 گردد. معنا شامل مسایل اعتقادی و اصول شریعت می

 معنای خاص: -2

اسالم در استعمال خاص خود عبارت از شریعتی است که بر 
دیده و آن أحکام شرعی سابق محمد صلی اهلل علیه وسلم نازل گر

شدن قیامت باقی و را، که قابل نسخ بود، منسوخ نمود. و تا برپا
باشد. نوشتاری که درین رساله خدمت تان تقدیم قابل تطبیق می

 گردد، شرحی است که در همین مورد ارائه گردیده است.می
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بنابر همین معنا و مفهوم اسالم، هیچ دین و قانون دیگر قابل 
ق و تعمیل نبوده و نزد اهلل متعال از هیچ نوع مقبولیت و اعتبار تطبی

 باشد.بر خوردار نمی
اهلل عزوجل درین مورد پیامبر گرامی اش را دستور میدهد که 

 برای مردم اعالن نماید که:
تَِقیًما فَاتَّبُِعوُه َوََل تَ تَّبُِعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبكُ » مح َعنح َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمسح
 [351]األنعام : « َسبِیِلِه 
بنابراین از آن پیروى کنید و  ;مسلماً این راه راست من است )و
 کند(هاى دیگر پیروى مکنید که شما را از راه او پراکنده میاز راه

 فرماید:و در جای دیگری می
 [31]آل عمران : « ِإنَّ الدِ يَن ِعنحَد الِلَِّ اْلحِسحََلُم » 

 دینِ ]قابل قبول و برگزیده[ نزد اهلل، اسالم است( )مسلماً
 و در آیت دیگری می فرماید: 

َاِسرِينَ »  ِخَرِة ِمَن اْلح  « َوَمنح يَ بحَتِغ غَی حَر اْلحِسحََلِم ِدينًا فَ َلنح يُ قحَبَل ِمنحهُ َوُهَو ِف اْلح
 [55]آل عمران : 

ه )و هرکسی جز اسالم، دینى اختیار کند، هرگز از او پذیرفت
 او در آخرت از زیانکاران است( شود ونمی

 خالصة بحث:

 بحثی را که فوقاً تقدیم گردید، میتوان چنین خالصه نمود. 
ای است که اول: اسالم عبارت از آن دین جهانی و همه جانبه

اهلل عزوجل بوسیلة محمد صلی اهلل علیه وسلم برای ما ارشاد 
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آن ایمان آورده و نموده است، و همة بشریت مکلف است که به 
به خواسته های آن عمل نماید که مهمترین ارکان این دین در 

 حدیث فوق الذکر بیان گردیده است.
دوم: یگانه دین مقبول و قابل پذیرش نزد اهلل عزوجل، دین 

 اسالم است.
پذیرد، آن سوم: شخصی که دین دیگری غیر از اسالم را می

 شخص کافر، فاسق، ظالم و گمراه است. 
چهارم: اسالم به معنای عام، نام دین همة انبیاء و رسوالن 

باشد، و به معنای خاص آن، اسم شریعت محمد رسول اهلل می
 صلی اهلل علیه وسلم است.

 گردد.پنجم: اسالم پنج رکن و ستون دارد که ذیالً شرح می

 ارکان پنجگانة اسالم:

های بنابر حدیث نبوی، اسالم دارای پنج رکن است که پایه 
ها شود و تمام بنای دین اسالم برهمین ستوناسالم پنداشته می

باشد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم درین مورد استوار می
 فرماید: می

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم »  ُهَما قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ ُ َعن ح َعنح ابحِن ُعَمَر َرِضَي الِلَّ
َلى ََخحٍس َشَهاَدِة أَنح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَُّ َوأَنَّ ُُمَمًَّدا رَُسوُل الِلَِّ َوإِقَاِم بُِِنَ اْلحِسحََلُم عَ 

 )صحیح البخاري(« الصَََّلِة َوإِيتَاِء الزََّكاِة َواْلحَجِ  َوَصوحِم رََمَضاَن 
)از ابن عمر رضی اهلل عنهما روایت است که رسول اهلل صلی 

 اسالم بر پنج رکن بنا یافته است:  اهلل علیه و سلم فرمودند:
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اول: شهادت دادن به اینکه ذات الیق عبادت جز اهلل وجود ندارد 
 اهلل علیه وسلم فرستادة اهلل متعال است.و بدون شک محمد صل

 دوم: ادای نماز به صورت درست.
 سوم: زکات پرداختن.

 چهارم: اداء کردن حج بیت اهلل.
 پنجم: روزه گرفتن ماه رمضان.(

 مختصر حدیث: مفهوم

درین حدیث نبوی شریف، اسالم به آن تعمیری تشبیه شده 
است که بر پنج ستون اساسی استوار و استحکام یافته است. به 
همین دلیل برای هیچ مسلمانی جایز نیست که درین ارکان 

های انگاری نماید. زیرا این موارد پایهپنجگانه غفلت و سهل
 تشکیل میدهد.اساسی و تهداب اسالم را 

قابل تذکر است که فرایض اسالم به همین پنج مورد خالصه 
شود، بلکه عالوه بر اینها فرایض و وجایب دیگری نیز بعهدة نمی

مسلمانان قرار دارد. مانند جهاد، امر به نیکی و نهی از منکر، 
 دعوت بسوی اهلل، تربیت و آمثال آن

 ویژگیها و حکمت های ارکان پنجگانه:

پنجگانة اسالم بعضی ویژگیها و صفات خاصی دارد ارکان 
 که در فرایض دیگر اسالمی وجود ندارد. 
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این ارکان قبل از هر چیز دیگر، بمثابة پیکر و وجود قابل 
مشاهدة اسالم بوده و ساختار اساسی و بنیادی اسالم از همین 

 باشد.ارکان می
است نکتة دیگر اینکه، این فرایض عبارت از آن امور تعبدی 

که بالذات مطلوب بوده و فرضیت آن بر اساس عارضة دیگری 
بمیان نیامده است. همچنان فرضیت آن ویژة حاالت و زمان 

باشد، بلکه فریضه ای مستقل و دایمی است. در خاصی نمی
کنیم که جهاد و یا امر به معروف و نهی از حالیکه مشاهده می

فرض شده است  منکر برای دستیابی به اهداف و مقاصد دیگری
 باشند.و مقصود بالذات نمی

 فضایل ارکان پنجگانه: 

ارکان پنجگانة اسالم یگانه راه نجات و داخل شدن به جنت 
 خوانیم :است. چنانچه در حدیث نبوی شریف می

َم َعنح أََنِس بحِن َماِلٍك قَاَل ُُنِینَا أَنح نَسحأََل رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلَّ »
ٍء فََكاَن يُ عحِجبُ نَا َأنح َيَِيَء الرَُّجُل ِمنح أَهحِل الحبَاِديَِة الحَعاِقُل فَ َیسحأَلَُه َوََنحُن  َعنح َشيح
َنسحَمُع َفَجاَء رَُجٌل ِمنح أَهحِل الحبَاِديَِة فَ َقاَل يَا ُُمَمَُّد أَتَانَا رَُسوُلَك فَ َزَعَم لَنَا أَنََّك 

َ أَ  ُ قَاَل فََمنح َخَلَق تَ زحُعُم أَنَّ الِلَّ رحَسَلَك قَاَل َصَدَق قَاَل فََمنح َخَلَق السََّماَء قَاَل الِلَّ
ُ قَاَل  ِبَاَل َوَجَعَل ِفیَها َما َجَعَل قَاَل الِلَّ َرحَض قَاَل الِلَُّ قَاَل فََمنح َنَصَب َهِذِه اْلح األح

َرحَض َوَنَصَب هَ  ِبَاَل آلِلَُّ أَرحَسَلَك قَاَل نَ َعمح فَبِالَِّذي َخَلَق السََّماَء َوَخَلَق األح ِذِه اْلح
قَاَل َوزََعَم رَُسوُلَك َأنَّ َعلَی حنَا ََخحَس َصَلَواٍت ِف يَ وحِمنَا َولَی حلَتِنَا قَاَل َصَدَق قَاَل 

َكاًة ِف فَبِالَِّذي أَرحَسَلَك آلِلَُّ أََمَرَك ِِبََذا قَاَل نَ َعمح قَاَل َوزََعَم رَُسوُلَك أَنَّ َعلَی حنَا َز 
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أَمحَوالِنَا قَاَل َصَدَق قَاَل فَبِالَِّذي أَرحَسَلَك آلِلَُّ أََمَرَك ِِبََذا قَاَل نَ َعمح قَاَل َوزََعَم 
رَُسوُلَك أَنَّ َعلَی حنَا َصوحَم َشهحِر رََمَضاَن ِف َسنَتِنَا قَاَل َصَدَق قَاَل فَبِالَِّذي أَرحَسَلَك 

ُ أََمَرَك ِِبََذا قَاَل  َتطَاَع إِلَیحِه آلِلَّ نَ َعمح قَاَل َوزََعَم رَُسوُلَك أَنَّ َعلَی حنَا َحجَّ الحبَ یحِت َمنح اسح
َسبِیًَل قَاَل َصَدَق قَاَل ُثَّ َوَّلَّ قَاَل َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاْلحَقِ  ََل أَزِيُد َعلَیحِهنَّ َوََل أَن حُقُص 

َنَّةَ َوَسلََّم لَِئنح  ِمن حُهنَّ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحهِ  )صحیح « َصَدَق لََیدحُخَلنَّ اْلح
 مسلم(

) از انس رضی اهلل عنه روایت است که فرمودند: ما )در قرآن 
کریم( ازین منع شده بودیم که از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
سؤال کنیم. به همین سبب آرزو داشتیم که شخص اطرافی و 

فراست برخوردار باشد، آمده و از بادیه نشینی که از عقل و 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم سوال کند و ما به ایشان گوش 

ها( مرد بادیه نشینی آمده و گفت ای محمد: دهیم. )در همین روز
نمایندة تو نزد ما آمده و از جانب تو به ما گفت که اهلل عزوجل 

 علیه ترا بحیث پیامبر بسوی ما فرستاده است. پیامبر صلی اهلل
گوید. بادیه نشین باز گفت: این آسمان را وسلم فرمود: راست می

چه کسی آفریده است؟ پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: اهلل 
عزوجل آفریده است. اعرابی گفت: این زمین را چه کسی آفریده 
است؟ پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: اهلل عزوجل. اعرابی 

ه کسی نصب نموده و این چیز ها را در گفت: این کوهها را چ
 آن چه کسی آفریده است؟

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: اهلل عزوجل. اعرابی گفت: 
ترا به آن اهلل که آسمان و زمین را آفرید و کوهها را نصب نموده 
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است، سوگند میدهم، که آیا اهلل عزوجل ترا به حیث پیامبر 
 فرستاده است؟

  علیه وسلم فرمود: بلی.پیامبر صلی اهلل
 بادیه نشین باز گفت:

نمایندة تو بما گفت که بر ما در یک شبانه روز پنج وقت  
 نماز فرض است؟

 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: راست گفته است.
بادیه نشین گفت: ترا قسم به ذاتی که ترا فرستاده که آیا ترا  

 به آن امر نموده است؟
 لیه وسلم فرمود: بلی.پیامبر صلی اهلل ع

ات به ما گفت که در اموال ما زکات اعرابی باز گفت: نماینده
 فرض است.

 گوید.پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: راست می
باز اعرابی گفت: ترا به اهلل سوگند که اهلل عزوجل این حکم را 

 فرستاده است؟
 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: بلی.

 اعرابی گفت:
نمایندة تو به ما گفت که در هر سال روزة ماه رمضان بر ما  

 فرض است؟
 گوید.پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: راست می

اعرابی باز گفت: ترا سوگند به ذاتی که ترا فرستاده است آیا 
 اهلل ترا چنین امر کرده است؟ 

 پیامبر علیه السالم فرمود: بلی.
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ا گفت: کسیکه توان رفتن به حج اعرابی گفت: فرستادة تو به م
 را دارد، حج بیت اهلل باالیش الزم است؟
 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: بلی.

اعرابی باز پرسید: ترا به ذاتی قسم که ترا فرستاده است، آیا 
 اهلل ترا چنین امر نموده است؟

 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: بلی:
به ذاتی که ترا بحق فرستاده اعرابی برگشت و گفت: سوگند 

کاهم. افزایم و نه چیزی از آنها میاست که نه چیزی برینها می
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: اگر این مرد راست بگوید، 

 شود.(حتماً به جنت داخل می
در حدیث دیگری که ابو ایوب انصاری رضی اهلل عنه روایت 

 فرمایند:نموده اند، می
ابِیًّا َعَرَض لَِرُسوِل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َوُهَو ِف َسَفٍر فََأَخَذ نَّ أَعحرَ أ

ِبِطَاِم نَاقَتِِه أَوح بِزَِماِمَها ُثَّ قَاَل يَا رَُسوَل الِلَِّ أَوح يَا ُُمَمَُّد َأخحِِبحِن ِِبَا يُ َقر ِبُِِن ِمنح 
َنَِّة َوَما يُ بَاِعُدِن ِمنح ا لنَّاِر قَاَل فََكفَّ النَِّبُّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم ُثَّ نَظََر ِف اْلح

َأصحَحابِِه ُثَّ قَاَل لََقدح ُوفِ َق أَوح لََقدح ُهِدَي قَاَل َكیحَف قُ لحَت قَاَل فَأََعاَد فَ َقاَل النَِّبُّ 
رُِك بِِه َشیحئًا َوتُِقیُم الصَََّلَة َوتُ ؤحِت الزََّكاَة َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم تَ عحُبُد الِلََّ ََل ُتشح 
 َوَتِصُل الرَِّحَم دَعح النَّاقَةَ )صحیح مسلم(

)رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در سفری روان بود که ناگهان 
مرد بادیه نشینی ظاهر شده و در برابر شان ایستاد و از جلو 

مرا به عملی رهنمایی کن شترشان گرفته و گفت: ای پیامبر اهلل: 
 که مرا به جنت برساند و از دوزخ دور سازد!
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رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بسوی او نگریست و باز بسوی 
یاران خود دیده و آنها را متوجه ساخت و گفت به این شخص 

 توفیق نیکی داده شده است.
و یا اینکه گفت: به او هدایت و رهنمایی نیکی صورت گرفته 

رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم به آن اعرابی متوجه شده و است. 
 گفت تو چه گفتی، سؤال خود را یکبار دیگر تکرار کن؟

اعرابی گفت: سوالم این بود که مرا بسوی عملی هدایت کن 
 که مرا به جنت نزدیک نموده و از دوزخ دور سازد.

 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود:
د را بجا آور و هیچ چیز دیگری را با عبادت و بندگی اهلل واح

وی شریک نساز، نماز را برپا دار، زکات را بپرداز، با اقربای خود 
 صلة رحم را بر قرار کن و حقوق آنها را اداء کن!

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم چون این سخن را به اتمام رساند، به 
 ه دهد.(اعرابی گفت: اکنون جلو شترم را رها کن تا براه خود ادام

 در حدیث دیگری می خوانیم:
ُ َعلَیحِه َوَسلََّم فَ َقاَل  ُ َعنحهُ أَنَّ أَعحَرابِیًّا أَتَى النَِّبَّ َصلَّى الِلَّ َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَّ

َنََّة قَاَل تَ عحبُُد الِلََّ ََل ُتشحرُِك بِِه  َشیحئًا َوتُِقیُم ُدلَِِّن َعَلى َعَمٍل ِإذَا َعِملحتُُه َدَخلحُت اْلح
الصَََّلَة الحَمكحُتوبََة َوتُ َؤدِ ي الزََّكاَة الحَمفحُروَضَة َوَتُصوُم رََمَضاَن قَاَل َوالَِّذي نَ فحِسي 
بَِیِدِه ََل أَزِيُد َعَلى َهَذا فَ َلمَّا َوَّلَّ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َمنح َسرَُّه أَنح 

َنَِّة فَ لحیَ نحظُرح ِإََّل َهَذا)صحیح البخاري(يَ نحظَُر ِإََّل    رَُجٍل ِمنح أَهحِل اْلح
مرد بادیه »)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که گفت: 

نشینی نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم آمده و گفت: ای رسول 
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اهلل صلی اهلل علیه وسلم مرا به عملی رهنمایی کن تا آنرا انجام 
 نت داخل شوم!دهم و به ج

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: عبادت اهلل واحد را بجا  
های فرضی را برپا آور و هیچ کسی را با وی شریک مساز، نماز

دار و زکات فرضی را اداء کن و رمضان را روزه بگیر. آن مرد 
کنم و گاهی برین چیز ها زیادت نمیگفت: سوگند به اهلل که هیچ

 کاهم.ا نمیهیچگاهی از آن ه
که آن مرد رو گشتانده و روان شد، پیامبر صلی اهلل و زمانی

علیه وسلم فرمود: کسیکه دوست دارد مردی از اهل جنت را 
 مشاهده کند، به این مرد نظر کند.(

 در حدیث مبارک دیگری چنین آمده است: 
 « ُ َعلَیحِه َوَسلََّم فَ َقاَل أَرَأَيحَت ِإذَا َعنح َجابٍِر َأنَّ رَُجًَل َسأََل رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ

ََراَم  َصلَّیحُت الصََّلَواِت الحَمكحُتوبَاِت َوُصمحُت رََمَضاَن َوَأححلَلحُت اْلحَََلَل َوَحرَّمحُت اْلح
َنََّة قَاَل نَ َعمح قَاَل َوالِلَِّ ََل أَزِيُد َعَلى َذلِ  « َك َشیحئًاَوَلَح أَزِدح َعَلى ذَِلَك َشیحئًا أَأَدحُخُل اْلح

 )صحیح مسلم(
)از جابر رضی اهلل عنه روایت است که مردی از رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وسلم پرسید: یا رسول اهلل مرا خبر ده که اگر نماز 
های فرضی را اداء کنم، ما رمضان را روزه بگیرم، حالل را حالل 
 و حرام را حرام بدانم و )از جانب خود( در آن چیزی افزایش و

 نقصان نیاورم، آیا به جنت داخل می شوم؟
 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود: بلی

آن مرد گفت: سوگند به اهلل که در آن هیچ زیادت و نقصانی 
 نمی آورم.(
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 فصل دوم

 رکن اول اسالم

 )کلمة طیبه(
 

 لَا إَِلَه إِلَّا اللَُّه ُمَحمًَّدا رَُسوُل اللَّهِ 

ه اینست که: جز اهلل واحد معنای ساده و مختصر کلمة طیب
هیچ ذاتی مستحق و سزاوار عبادت نیست و محمد فرستادة بر 

 حق او تعالی است.
 این کلمة مبارک بر دو قسمت مشتمل است: 

ُ(اول:    )ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
این بخش کلمة طیبه وحدانیت اهلل عزوجل را در الوهیت و 

است که، هیچ چیزی و  کند، و مفهوم آن چنینربوبیت افاده می
هیچ ذاتی جز اهلل واحد مستحق و سزاوار بندگی و عبادت نیست. 
تنها ذات باری تعالی است که شایسته و مستحق عبادت و بندگی 
است. زیرا همین ذات واحد، یگانه خالق و مالک ما و همة 

بخش و کائنات است، یگانه روزی دهنده، پرورش دهنده، زندگی
نوع ضرر و نفع رساندن، خیر و شر، صحت و  میراننده است. هر

 بیماری و بر آوردن حاجت ها در اختیار و تصرف او قرار دارد.



18 
 

(دوم:   )ُُمَمًَّدا رَُسوُل الِلَِّ
درین بخش کلمة طیبه این موضوع اعالن و تصدیق صورت 

گیرد که محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم پیامبر اهلل می
مایی و هدایت بشریت فرستاده شده عزوجل است که برای رهن

است. و هر آنچه که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم برای ما خبر 
داده، حق و به صورت کامل صحیح و قابل قبول است و هیچ 

 نوع شک و شبهه ای در آن راه ندارد.
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده اند که قرآن کریم 

ا وجود دارد، قیامت برپا شدنی هکتاب اهلل عزوجل است، فرشته
است، جنت و دوزخ وجود دارد، انسان در محشر دوباره زنده 

گیرد، در نتیجة این شود، با هر فرد حساب صورت میساخته می
روند و مؤمنان به حساب و کتاب، کافران برای ابد به جهنم می

 شوند.صورت دایمی به جنت داخل می
ه وسلم راه و روش زندگی را همچنان رسول اهلل صلی اهلل علی

به صورت عملی به ما نشان داده اند و راههای بندگی و عبادت 
 را به ما تعلیم داده اند.

 مفهوم کلمة طیبه:

ُ(کسی که کلمة  آورد، در حقیقت به را بر زبان می )ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
کند که این کائنات آفریدگاری این سخن اقرار و اعتراف می

چنان خالق و مالکی که هیچ شریک و مانند نداشته و غیر دارد، 
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از او هیچ ذات دیگری الیق و سزاوار بندگی و عبادت را نیست. 
برهمین اساس است که مسلمانان مکلفند تا در زندگی خود فقط 
از قانون و احکام او تعالی پیروی نموده و قانون و حکم غیر اهلل 

 را نپذیرند.
( )ُُمَمًَّدامقصد از   اینست که محمد صلی اهلل علیه  رَُسوُل الِلَِّ

وسلم پیامبر اهلل متعال بوده و اهلل عزوجل شریعت و قانون خود را 
بوسیلة وی برای هدایت و رهنمایی بشریت فرستاده است. پس به 
هر چیزی که دستور میدهد، مسلمانان مکلفند که آنرا عملی 

 جتناب کنند.کند باید اسازند و از هر چیزی که نهی می
گردد که از شرح مختصری که فوقاً ارائه گردیده، آشکار می

ُ(گفتن  در حقیقت سپردن این وعده و تعهد به اهلل  )ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
من تنها اهلل عزوجل را بحیث معبود خود » عزوجل است که؛ 

پذیرفته ام. او خالق و مالک منست، بنابرین من بندة اهلل عزوجل 
بنده و غالم همیشه در برابر احکام بادار و مالک خود  هستم.

نهد، لذا من هم در برابر بادار و موالی خود تسلیم و گردن می
فرمانبردار هستم. من به اندازة توان و قدرت خود، عبادت رب و 

 آورم.کنم و احکام او را بجا میپروردگار خود را اداء می
ن رسول اهلل صلی اهلل همچنان این وعده را می سپارم که؛ چو

علیه وسلم فرستاده و پیامبر اهلل عزوجل است، لذا شریعت او را 
پذیرم و بحیث یک فرد امت ایشان از همة دساتیر و فرمانهای می

 ورزم.کنم و از صمیم قلب با ایشان محبت میشان اطاعت می
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 فضایل کلمة طیبه:

راسر رود و اگر شخصی ساین کلمه دروازة اسالم بشمار می
عمر خود را در ظلمات کفر و شرک سپری نموده باشد و در 
آخر عمر صادقانه و همراه با تصدیق قلبی این کلمه را به زبان 

آید و بر اساس همین کلمه آورد، مسلمان و مؤمن بحساب می
 گردد.نزد اهلل عزوجل مستحق نجات می

ه اهلل عزوجل بخاطر تحقق همین کلمه پیامبران را مبعوث نمود
و برای تحقق همین هدف کتابها را نازل کرده وجنت و دوزخ بر 
همین اساس ایجاد شده است. بر اساس همین کلمه است که 

شود، یک گروه که مؤمنان اند به مردم به دو گروه تقسیم می
شوند و گروه دیگری که متشکل از کافران و جنت داخل می

 روند.منافقان است، به دوزخ می
 رین مورد می فرماید:اهلل عزوجل د

 « َوَما أَرحَسلحنَا ِمنح قَ بحِلَك ِمنح رَُسوٍل ِإَلَّ نُوِحي إِلَیحِه أَنَّهُ ََل إِلََه ِإَلَّ أَنَا فَاعحُبُدوِن 
 [55]األنبیاء : 

پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر آنکه به او وحى  )و
 کردیم که معبودى جز من نیست، پس تنها مرا بپرستید(

 لید جنت است:ک

این کلمه کلید جنت بوده و بخاطر آن بنده مورد عفو قرار 
اهلل علیه وسلم به اصحاب گیرد. چنانچه روزی رسول اهلل صلیمی

 گرامی شان فرمود: 
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لِلَِّ ارحفَ ُعوا أَيحِديَُكمح َوقُولُوا ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَُّ فَ َرفَ عحنَا أَيحِديَ نَا َساَعًة ُثَّ َوَضَع رَُسوُل ا
َمحُد لِِلَِّ اللَُّهمَّ بَ َعثحَتِِن ِِبَِذِه الحَكِلَمِة َوأََمرحتَ  ُ َعلَیحِه َوَسلََّم يََدُه ُثَّ قَاَل اْلح ِِن ِِبَا َصلَّى الِلَّ
َوإِنََّك ََل ُُتحِلُف الحِمیَعاَد ُثَّ قَاَل أَبحِشُروا فَِإنَّ الِلََّ َعزَّ  َنََّة ح َتِِن َعلَی حَها اْلح َوَجلَّ  َوَوَعدح

 قَدح َغَفَر لَُكم )مسند أمحد(
)ََل إِلَهَ ِإَلَّ )فرمود: دستهایتان را بخاطر دعاء باال کنید! و بگویید 

 )ُ ای ما دستهای خود را برای دعا  بلند نمودیم و بعد از لحظهالِلَّ
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دستهای شانرا پائین کرده و 

ش خاص برای اهلل عزوجل است، بار همة ثناء و ستای» فرمودند
الها! مرا با این کلمه مبعوث نمودی و به دعوت بسوی همین 
کلمه امر نمودی و در بدل آن وعدة جنت را به من دادی و تو 

 «هرگز از وعدة خود خالف نمی کنی.

شان فرمودند: به شما بشارت باد بعد از آن به اصحاب گرامی
 شما را مغفرت کرد.( که اهلل سبحانه و تعالی گناهان

 وسیلة نجات در دنیا است. 

َعنح َأِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم أُِمرحُت أَنح أُقَاتَِل » 
ُ فَِإَذا قَالُوَها َمنَ ُعوا ِمِنِ  ِدَماَءُهمح َوأَ  محَواََلُمح ِإَلَّ ِبَقِ َها النَّاَس َحَّتَّ يَ ُقولُوا ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ

 )سنن الرتمذي(« َوِحَسابُ ُهمح َعَلى الِلَِّ 
)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم فرمودند: من مأمور شده ام با مردم بجنگم تا آنکه )لَا إِلَهَ 

های ها و جانبگویند، و چون این کلمة را بگویند، مال  إِلَّا اللَّهُ(
خود را از من در امان کرده اند. بجز حقی که این کلمه باالی آنها 

 گرداند، و حساب پنهانی شان به اهلل متعال مربوط است.(عاید می
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 وسیلة نجات در آخرت است:

 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم می فرمایند: 
ُ َوَأنَّ ُمَُ »  ُ َعلَیحِه النَّاَر َمنح َشِهَد أَنح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ  « مًَّدا رَُسوُل الِلَِّ َحرََّم الِلَّ

 )صحیح مسلم(
)کسیکه شهادت داد که جز اهلل عزوجل هیچ معبود بر حق 
نیست و محمد پیامبر اهلل است، اهلل عزوجل دوزخ را بر وی حرام 

 می گرداند.(
 برترین شعبة ایمان است.

وُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم اْلحِميَاُن ِبضحٌع َعنح َأِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل رَسُ »  
َوَسب حُعوَن أَوح ِبضحٌع َوِستُّوَن ُشعحبًَة فَأَفحَضلَُها قَ وحُل ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَُّ َوأَدحنَاَها إَِماطَةُ 

َیَاُء ُشعحبَةٌ ِمنح اْلحِميَاِن  ََذى َعنح الطَّرِيِق َواْلح  ()صحیح مسلم« األح
)از ابوهریرة رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
اهلل علیه وسلم فرمودند: ایمان هفتاد و چند شعبه دارد که برترین 

ُ( آن  و پائین ترین آن دور کردن اشیای مضر از راه )ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
 مردم است و حیاء بزرگترین شعبة ایمان است.(
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 فصل سوم

 اصطالحات فقهی

ر فقه اسالم شماری از اصطالحات وجود دارد که شناخت د
گونه اصطالحات باشد. اینآن برای خوانندگان گرامی ضروری می

خیلی زیاد است، مگر درینجا ما یکتعداد اصطالحاتی را که با 
 کنیم.موضوع مورد بحث تعلق دارد، تعریف و شرح می

 تعریف حکم شرعی:

افعال بندگان مکلف حکم شرعی در اصطالح فقه، صفت آن 
 شود.گویند که به صورت قصدی از آنها صادر میرا می

 انواع حکم شرعی:

 احکام شرعی به دو نوع است.
 الف: احکام تکلیفی.     ب: احکام وضعی:

 اول: احکام تکلیفی:

گویند که از سوی حکم تکلیفی آن وصف شرعی افعال را می
و در آن از  بندگان مکلف به صورت قصدی صادر شده باشد.

سوی شارع انجام کاری و یا ترک آن از بندگان خواسته شود ویا 
 آنها را در اجرای آن اختیار دهد.
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 دوم: حکم وضعی:

حکم وضعی آنرا گویند که از سوی اهلل متعال یک کار برای 
کار دیگری سبب، شرط و یا مانع قرار داده شود. تفصیالت بیشتر 

 ن شده است.این موضوع در کتب اصول فقه بیا

 انواع حکم تکلیفی:

 در اصل احکام تکلیفی بر دو نوع است:
 اول: اعمال جایز. دوم: اعمال ناجایز.

 از نظر فقهاء اعمال جایز و ناجایز دارای اقسام ذیل است:.

 اول: اعمال جایز:

 فرض:   - 1

 فرض در لغت قطع کردن و یا اندازه کردن را گویند. 
 تعریف فقهاء: 

ء فرض آن عملی را گویند که به دلیل قطعی ثابت از نظر فقها
 شده و هیچ شک وشبهه در ثبوت آن وجود نداشته باشد.

 فایده و ثمره: 
حکم آن چنین است که؛ اگر کسی بر آن عمل نماید، اهلل 

دهد و اگر کسی از آن منکر گردد، متعال برایش اجر و ثواب می
مورد آن  شود. ) قابل تذکر است که این حکم درکافر می

باشد( و اگر کسی آنرا به علت فرایضی است که مورد اتفاق می
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سستی و غفلت ترک کند، مرتکب گناه کبیره گردیده و گنهکار 
 شود.شمرده می

 واجب: - 2

 واجب در لغت الزم، پنهان شده و افتاده را گویند.
و در اصطالح آن عملی را گویند که لزوم آن با دلیلی ثابت 

در ثبوت و یا داللت خود قطعی نبوده و ظنی شده باشد که 
 باشد. مانند خبر واحد، قیاس و امثال آن.

 حکم و ثمرة واجب:  
حکم واجب اینست؛ که انسان با ادای آن مستحق اجر و 

شود  و ترک قصدی آن گناه است و اگر کسی از آن ثواب می
 شود.شود و شرعا گمراه شمرده میانکار نماید کافر نمی

 نماز وتر، خواندن سورة فاتحه در نماز و امثال آن.مانند 

 سنت:   - 3

 در لغت به صورت مطلق راه، طریقه و عادت را گویند.
و در اصطالح عملی را گویند که رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم همیشه به آن عمل کرده و گاهگاهی آنرا ترک نموده اند تا 

 جواز ترک آن معلوم گردد. 
 ت:حکم و ثمرة سن

باشد و با ترک کردن آن عمل کردن به سنت موجب ثواب می
 گیرد.انسان مورد عتاب و مالمتی قرار می
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 اقسام سنت:

های زوائد: آنست که رسول اهلل صلی اهلل علیه اول: سنت
وسلم به حیث عادت به آن همیشه عمل کرده است. مانند نشست 

 و برخاست رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم.
های مؤکد:آنست که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم تدوم: سن

های هدی نیز آن عمل کرده اند. و آنرا سنت به حیث عبادت به
ها گونه سنتگویند. مانند آذان، اقامت و امثال آن. ترک اینمی

 شود.بدون عذر باعث مالمتی گردیده و کار بد شمرده می

 مستحب:  - 4

گردد دادن آن ثواب حاصل می آن عملی را گویند که با انجام
گردد. و به عبارت دیگر؛ مستحب و ترک آن موجب عذاب نمی

عملی را گویند که شریعت اسالم و یا سلف صالح آنرا پسندیده 
 و عمل نیک شمرده باشد.

ادب: آنست که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم یکبار به آن 
 عمل کرده و باز آنرا ترک نموده اند.

ت زیادت را گویند و در شریعت آن عملی را نفل: در لغ
گویند که عالوه بر فرض و واجب باشد. و آنرا مندوب، مستحب 

 گویند.و تطوع نیز می
 دوم: اعمال ناجایز

 باشد.اعمالی که در شریعت ناجایز است به سه نوع می
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 عمل حرام:  -5

حرام که ضد آن حالل است آن اعمالی را گویند که حرمت 
قطعی ثابت شده باشد و با ارتکاب آن انسان گنهکار  آن به دلیل

شود و با حالل شمردن آن کافر گردیده و مستحق عذاب می
 گردد.آید و ترک کردن آن موجب اجر و ثواب میبحساب می

 مکروه تحریمی: - 6

آن عمل ناجایزی را گویند که ممنوعیت آن به حرام نزدیک 
انند اینکه واجب به نسبت گویند. مباشد و آنر حرام ظنی نیز می

 آید.فرض ظنی بحساب می
ارتکاب اعمال مکروه تحریمی منع بوده و ارتکاب یکبار و 

شود و لی دوام آن گناه کبیره دوبار آن گناه صغیره پنداشته می
آید. با ترک آن به اندازة واجب اجر و ثواب داده بحساب می

 شود.می

 مکروه تنزیهی:   -7

د که ترک آن نسبت به کردن آن بهتر است آن عملی ر ا گوین
 تعبیر شده است.« خالف اولی»و در بعضی کتابها از آن به 

 مباح: - 8

های فقهی اصطالح دیگری نیز قابل تذکر است که در کتاب
گویند و عبارت از عملی است که به وجود دارد که آنرا مباح می
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اده است. بندگان مکلف اختیار انجام دادن و ترک کردن آنرا د
البته در روز قیامت اهلل متعال با بندگانش ازین اعمال حساب 

 نماید. آسان می
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 اصطالحات عمومی

 ثواب:

شود عوض و جزایی که در بدل بندگی و اطاعت داده می 
 شود.ثواب نامیده می

 «نیکی»حسنه 

آن خصایل و اعمالی را گویند که انسان در دنیا بوسیلة آن 
گیرد و در آخرت مستحق اجر و ثواب یمورد ستایش قرار م

 گویند.می« بدی»گردد. و ضد آنرا سیئه می

 عوض: 

 شود.آنست که در مقابل عمل داده می

 طاعت: 

 فرمانبرداری و گردن نهادن به احکام اهلل متعال را گویند.

 سفر: 

در لغت طی کردن مسافه را گویند و در اصطالح طی کردن 
در اثر آن بعضی از احکام شرعی تغییر ای را گویند که آن مسافه

 یابد و تقریباً حدود نود یک کیلومتر اندازه گردیده است.می



31 
 

 شرط: 

عملی را گویند که موجودیت کار دیگری به تعریف شرط: 
 آن موقوف بوده ولی از ماهیت و حقیقت آن خارج باشد.

به تعبیر دیگر شرط آن عمل فرضی است که از نماز بیرون 
ماز بدون انجام آن جایز نباشد. مانند وضوء، ستر است ولی ن

 عورت و امثال ...
 شرط ها به سه نوع اند:

 های انعقاد مانند نیت و تکبیر تحریمه.اول: شرط
های دوام مانند طهارت، ستر عورت و روبروی قبله دوم: شرط

 ایستادن...
های وجود: مانند قرائت که در نفس االمر رکن سوم: شرط

شود زیرا قرائت در رای ارکان دیگر شرط شمرده میاست ولی ب
 تمام نماز تقدیرا معتبر است.

 رکن: 

آن عمل فرضی را گویند که موجودیت کار دیگری به آن 
مربوط بوده و از اجزای تشکیل دهندة آن باشد. مانند رکوع، 

 گردد.سجده و امثال آن که ارکان نماز محسوب می

 طهارت:

 ظافت را گویند.طهارت در لغت پاکی و ن
در اصطالح پاکی از نجاست حکمی و تعریف اصطالحی:

 گویند:حقیقی را طهارت می
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 وضوء:

اخذ « الوضاءة»وضوء )الوضوء( در عربی از  معنای لغوی:
گردیده است که به معنای حسن و زیبایی است. و وضوء را بخاطری 

 د.گردبه این اسم نامیده اند که باعث پاکی و زیبایی انسان می
های مخصوص و به طریقة شستن انداممعنای اصطالحی: 
 گویند. مخصوص را وضوء می

 تیمیم:
تیمیم در لغت به صورت مطلق  تعریف لغوی و اصطالحی:

قصد کردن را گویند و در اصطالح استعمال خاک و چیزهای 
پاکی که از جنس زمین باشد به طریقه مخصوص غرض دور 

 گویند. میم میوضویی و جنابت را تیکردن بی

 غسل:

غسل در لغت جاری ساخت آب بر تمام بدن و دور کردن 
چرک از بدن را گویند. و در اصطالح شستن تمام بدن با آب 

 گویند.پاک و پاک کننده را غسل می

 استنجا:

 پاک کردن شرمگاه بعد از رفع حاجت را گویند.
 گیرد:استنجاء سه نوع صورت می

کنندة نجاست )کلوخ، کاغذ تشناب و اول: استعمال اشیای زایل 
 غیره( و بعد از آن شستن با آب. و این بهترین نوع استنجاء است.
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 دوم: در درجة دوم استعمال آب است.
 باشد. : اکتفاء به استعمال اشیای مزیل میو در در جة سوم

اما در هر صورت پاک کردن محل فرض است. سه بار پاک  
 ب سنت است. کردن با استعمال کاغذ تشنا
ُ عَلَیحِه َوَسلَّمَ َعنح َأِب ُهَري حَرَة يَ ب حلُُغ بِِه النَِّبَّ  قَاَل ِإذَا اسحَتجحَمَر أََحدُُكمح فَ لحَیسحَتجحِمرح  َصلَّى الِلَّ

( )مسلم (  وِت حًرا َوِإذَا تَ َوضَّأَ أََحدُُكمح فَِلَیجحَعلح ِف أَنحِفِه َماًء ُثَّ لِیَ نحتَِثرح
ضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل از ابو هریره ر

که با سنگریره و یا کلوخ استنجاء علیه و سلم فرمودند: کسی
کند باید آب را در کند باید طاق باشد و کسیکه وضوء میمی

 بینی خود استنشاق نموده و آنرا بیافشاند.

 مسح:

تماس دادن و مالیدن دست تر باالی اندامی که مسح باید  
 را مسح گویند. گردد

 حیض:

حیض در لغت جاری شدن خون را گویند و در اصطالح  
جاری شدن خون از رحم چنان زنی را گویند که از صغرة مرض 

 سالی( سالم باشد.و یأس )بزرگ

 استحاضه:

خونی را گویند که از اندام مخصوص زن جاری میگردد نه از 
 د. رحم او. یعنی به سبب زخم و جرح در رحم جاری نگرد
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 نفاس:

 گردد.خونی را گویند که بعد والدت از رحم زن جاری می

 نماز

آن  نماز که در زبان عربی ازمعنای لغوی و اصطالحی نماز: 
تعبیر می گردد، از نظر لغت به صورت مطلق دعای « الصلوة»به 

 خیر را گویند.
و در اصطالح آن عبادت و بندگی مخصوصی را گویند که با 

یابد و با کان و شرایط آن با گفتن تکبیر آغاز میمراعات کردن ار
رسد و مشتمل بر اقوال و افعال گشتاندن سالم به پایان می

 باشد. مخصوص می

 آذان:

در لغت اعالم کردن را گویند و دراصطالح اعالن کردن در 
اوقات مخصوص و به طریقة مخصوص و با الفاظ مخصوص را 

 گویند. آذان می

 تکبیر تحریمه: 

ولین تکبیر نماز را تحریمه گویند و بخاطری به این نام مسمی ا
شده است که با گفتن اولین تکبیر بعضی کارها باالی نماز گذار 

 گردد.حرام می
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 تکبیر:

 توصیف کردن اهلل متعال به بزرگی وعظمت را گویند.

 قرائت: 

 عبارت از خواندن یک و یا چند آیت قرآن کریم است.

 مدرک:

ری را گویند که از آغاز نماز تا پایان آن همراه آن نماز گزا 
 با امام در نماز شریک گردد.

 مسبوق:

آن نماز گزاری را گویند که کم از کم یک رکعت از وی 
 فوت شده باشد و بعد از آن در عقب امام اقتداء کرده باشد.

 الحق:

آن نماز گزاری را گویند که قسمت اول نماز را با امام گرفته 
اساس عذری )مانند بی وضویی( از نماز خارج  باشد و بر

 گردیده و قسمت آخری نماز از وی فوت شده باشد.

 سجده:

گذاشتن پیشانی را برزمین همراه با عاجزی و خضوع را 
 سجده گویند.
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 رکوع:

رکوع در لغت کج شدن و انحناء را گویند و در اصطالح  
از را بخاطر بندگی و عاجزی سرخم کردن بعد از قرائت در نم

 گویند.رکوع می

 قیام:

 گویند.ایستادن در هنگام قرائت را قیام می 

 قومه:

 گویند.ایستادن و سربلند کردن بعد از رکوع را قومه می 

 جلسه:

 گویند.نشستن بین دو سجده را جلسه می 

 قعده:

 گویند.نشستن در حال تشهد را قعده می 

 تشهد:

 گویند.ز را تشهد میخواندن التحیات در حالت نشسته در نما 

 ثنا:

 عبارت از سبحانک اهلل است. 
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 تسمیه:

 عبارت از خواند بسم اهلل الرحمن الرحیم است. 

 تعوذ:

 عبارت از خواندن أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم است. 

 دعای قنوت: 

 عبارت از خواند اللهم انا است. 

 تسبیح:

 عبارت از گفتن سبحان ربی االعلی است.  

 تعظیم:

 عبارت از گفتن سبحان ربی العظیم در حالت رکوع است.  

 تأمین:

 آمین گفتن بعد از سورة فاتحه را گویند. 

 تسلیم:

 خارج از نماز به لفظ سالم را تسلیم گویند. 

 روزه:

گویند، روزه که در زبان عربی آنرا )الصوم( میتعریف روزه: 
از  در لغت به معنای امساک و خود داری است چه خود داری
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 سخن گفتن باشد و یا خود داری از خوردن و نوشیدن. 
و در اصطالح به نیت روزه خود داری کردن از شکننده های 

 گویند. روزه از صبح صادق تا غروب آفتاب را روزه می
مفهوم شرعی روزه اینست که با در نظر داشت  شرح تعریف:

روز ها و ارکان روزه از صبح صادق تا غروب آفتاب تمام شرط
 های روزه خود را نگهدارد.را به نیت روزه، از شکننده

 اعتکاف:

اعتکاف در لغت حبس و منع را گویند. و در اصطالح به این 
معناست که انسان به نیت عبادت در مسجدی که در آن پنج 

گردد بنشیند. و ادای آن در ده روز وقت نماز به جماعت اداء می
 اخیر ماه رمضان بهتر است.

 صحیح:

صحیح عملی را گویند که شرعاً نافذ بوده و شرعاً معتبر 
 شمرده شود.

 فاسد و باطل:

باشد. و در اصطالح فساد و بطالن در عبادت به یک معنا می
گویند که یک عبادت از بنیاد عبادتی خود بیرون شرعی آنرا می

گردیده و ناقص گردد. مانند این که شرطی از شروط آن و یا 
آن ترک گردد. چنانچه نماز با ترک یک شرط و رکنی از ارکان 

 گردد.یا رکن آن فاسد می
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 فصل چهارم

 طهارت

معنای لغوی و اصطالحی طهارت قبالً ذکر گردید. و اقسام 
 باشد.آن قرار ذیل می

 اقسام طهارت:

طهارت و پاکی به اعتبار حقیقی و حکمی آن به دو نوع 
 تقسیم شده است:

 پاکی از نجاست حقیقی. -1
ی از حدث ) بی وضویی و جنابت ( و به تعبیر دیگر، پاک -2

 پاکی از نجاست حکمی.

 انواع نجاست:

 گردد:نجاست در ابتداء به دو نوع تقسیم می
 اول: نجاست حقیقی:

این نوع نجاست از حیثیت های مختلف به انواع ذیل تقسیم 
 شده است.

 نجاست قابل دید و غیر قابل دید: -1
نجاستی را گویند که بعد از نجاست مرئی )قابل دید( آن 

شود. مانند خون، براز و غیره . خشک شدن به چشم دیده می
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دیگر آن نجاست غیر قابل دید بوده و آنست که بعد از خشک 
 آید. مانند بول و امثال آن.شدن به نظر نمی

 نجاست خفیف و غلیظ: -2
نجاست غلیظ مانند شراب، خون، بول و براز انسان و آن 

 وشت آن حرام است، مانند سگ، گرگ و غیره.حیواناتی که گ
و نجاست خفیف مانند بول حیواناتی که گوشت آن حالل 

 است مانند گاو، شتر، گوسفند و امثال آنها
 دوم نجاست حکمی:

 آن اطالق کرده باشد.آنست که شریعت حکم نجاست را بر 
 اقسام نجاست حکمی: 

 نجاست حکمی به دو قسم است:
وضویی بزرگ مانند جنابت، حیض  حدث اکبر: یعنی بی -1

 وقطع شدن نفاس.
حدث اصغر یا بی وضوئی کوچک، آنست که در اثر  -2

خارج شدن نجاست )یعنی چیزهایی که سبب شکستن وضوء 
 شود( از بدن، ایجاد می شود.می

 اقسام آبها:

 آبها از نگاه حکم آن به اقسام ذیل تقسیم شده است: 
هیچ نوع کراهیت در  اول: آب پاک و پاک کننده: آنست که

آن وجود ندارد. مانند آبهای عادی و عام که قید معتبری در کنار 
آن قرار نگرفته و آنرا از آب بودن مطلق خارج نسازد. مانند آب 
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 باران، آب چاه، آب چشمه ها و آب دریا...
با این نوع آب، نجاست حقیقی و حکمی، هر دو رفع شده 

 فی وجود ندارد.تواند و درین مسئله هیچ اختالمی
دوم: آب پاک و پاک کننده که نوعی کراهیت در آن وجود 
دارد مانند پس خوردة پشک، و سایر حیواناتی که در خانه ها 

 زندگی دارند مانند مار، موش و غیره.
باشد مانند آب مستعمل. و سوم: آب پاکی که پاک کننده نمی

آب مستعمل آنست که برای دور ساختن نجاست حکمی 
تعمال گردد و یا به نیت ثواب در حالیکه وضوء دارد. دوباره اس

 وضوء کند.
گردد. ولی حکم آن اینست که نجاست حقیقی بوسیلة پاک می

گردد. یعنی وضوء و غسل نجاست حکمی بوسیلة آن دور نمی
 شود.با آن درست نمی

چهارم: آب نجس و پلید: آنست که نجاست در آن افتیده 
ب هیچ نوع نجاست )حکمی و حقیقی( رفع باشد. با این نوع آ

 شود.گردد. و طهارت حاصل نمینمی
پنجم: آب مشکوک: آنست که خر و یا قاطر از آن نوشیده 
باشد. حکم این نوع آب اینست که اگر آب پاک دیگری در 
دسترس انسان نباشد میتواند آنرا برای رفع بی وضوئی استعمال 

د، باید هم غسل و هم تیمم ای که اگر جنب باشنماید. به گونه
کند و اگر بی وضوء باشد، هم وضوء و هم تیمم نماید. البته هر 

 کدام آنرا که اول انجام داد باکی ندارد.
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 وضوء

 فضیلت وضوء: 

 فرماید: رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در مورد وضوء می
ُ َعلَیحِه َوَسلََّم َمنح تَ َوضَّأَ َعنح ُعثحَماَن بحِن َعفَّاَن قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ صَ »  لَّى الِلَّ

« فَأَححَسَن الحُوُضوَء َخَرَجتح َخطَايَاُه ِمنح َجَسِدِه َحَّتَّ َُتحُرَج ِمنح ََتحِت َأظحَفارِهِ 
 )صحیح مسلم(

از عثمان رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
ند، همة علیه وسلم فرمودند: کسیکه به طریقة درست وضوء ک

گردد. حتی که از زیر ناخن هایش گناهان از بدنش خارج می
 خارج می گردد.

 فرایض وضوء:

 فرایض وضوء چهار چیز است:
یکبار شستن روی از یک نرمة گوش تا نرمة گوش دیگر  -1

و از پیشانی یعنی جای بر آمدن موها تا زیر زنخ. اینها در جملة 
 روی حساب می شود.

 آرنجها، آرنجها نیز باید شسته شود.یکبار شستن دستها تا  -2

 یکبا مسح چهارم حصة سر. -3

 یکبار شستن پا ها تا بجلک ها .  -4
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 دلیل فرضیت وضوء:

 دلیل فرضیت وضوء این آیة شریفه است که می فرماید: 
مح ِإََّل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا قُمحُتمح ِإََّل الصَََّلِة فَاغحِسُلوا ُوُجوَهُكمح َوأَيحِديَكُ » 

 ِ  [6]املائدة : « الحَمَراِفِق َوامحَسُحوا بُِرُءوِسُكمح َوأَرحُجَلُكمح ِإََّل الحَكعحبَ نيح
اید چون به ]عزم[ نماز برخیزید اى کسانى که ایمان آورده

ها و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر خودتان را مسح و روی
 پاهاى تانرا تا بجلک ]هر دو پا[ بشویید

 یث نبوی تذکر یافته است که: و در حد
ُ َعنحهُ( -)سنن أِب داود...« ِمفحتَاُح الصَََّلِة الطُُّهوُر »   َعنح َعِليٍ  َرِضَي الِلَّ

 طهارت کلید نماز است.

 های صحت وضوء:شرط

 باشد:های که برای صحت وضوء الزم است قرار ذیل میشرط
د و اگر اول: اعضای قابل شستن در وضوء باید کامالً تر گرد

 شود.جای خیلی کم آن هم خشک بماند وضوء درست نمی
: باالی اعضای وضوء باید چیزی وجود نداشته باشد که مانع دوم

 گردد. مانند شمع، رنگ ناخن و امثال آن.رسیدن آب به جسم می
سوم: در اثنای وضوء و یا بعد از آن کاری صورت نگیرد که 

 گردد.باعث شکستن وضوء می
ها وجود پیدا کرد چنین وضوء صحت این شرط کهزمانی

شود و فواید دیگری بر آن یافته و نماز خواندن با آن درست می
 گردد.مرتب می
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 های فرض شدن وضوء:شرط

گردد، موجودیت این که وضوء باالی چه کسانی فرض می
 های ذیل الزم و ضروری است.شرط

 باشد.اول: بلوغ. پس باالی شخص نابالغ وضوء فرض نمی
دوم: عقل است؛ یعنی باالی شخص دیوانه وضوء فرض 

 گردد.نمی
 باشد. سوم: اسالم است؛ یعنی باالی کافر وضوء فرض نمی

 : قدرت استعمال آب را داشته باشد.چهارم
پنجم: این که انسان بی وضوء باشد. یعنی اگر وضوء داشت 

 باشد.دوباره وضوء کردن باالیش فرض نمی
ان از جنابت پاک باشد. زیرا اگر شخصی ششم: اینکه انس

کند بلکه باالی چنین جنبب باشد وضوء برایش کفایت نمی
شخص غسل فرض بوده و باید غسل نماید. و بعد از آنکه غسل 

 باشد.کرد دوباره باالیش وضوء فرض نمی

 سنت های وضوء:

اول: گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در ابتدای وضوء چنانچه 
 صلی اهلل علیه وسلم فرموده اند:رسول اهلل 

)سنن النسائي   عن انس( –تَ َوضَُّئوا ِبسحِم الِلَِّ
 بنام اهلل وضوء را آغاز نمایید.

 ها؛ البته قبل از استنجاء و بعد از آن.دوم: شستن دستها تا بند
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لِلَُّ َعلَیحِه َعِن ابحِن َأِب أَوحٍس َعنح َجدِ ِه أَوحٍس قَاَل رَأَيحُت رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى ا»
 )مسند أمحد(« َوَسلََّم تَ َوضَّأَ َواسحتَ وحَكَف ثَََلثًا َأيح َغَسَل َكفَّیحهِ 

کند که گفت: ابن ابی اوس از جد خود اوس روایت می
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را دیدم که سه مرتبه دستهای 

 خود را شست.

 فرموده اند: سوم: استعمال مسواک: پیامبر صلی اهلل علیه وسلم 
ُ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل لَوحََل »  ُ َعنحهُ أَنَّ رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَّ

)صحیح « َأنح َأُشقَّ َعَلى أُمَِِّت أَوح َعَلى النَّاِس أَلََمرحتُ ُهمح بِالسِ َواِك َمَع ُكلِ  َصََلةٍ 
 البخاري(

اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل  از ابو هریره رضی
شد آنها را امر علیه و سلم فرمودند: اگر بر امتم سبب مشقت نمی

 کردم که در وقت هر نماز مسواک استعمال نمایند.می

 چهارم: مضمضه: یعنی سه بار با آب تازه دهن را شستن.
 پنجم: اشتنشاق: یعنی سه بار بینی را شستن. 

گوشها همراه با سر چنانچه در حدیث ششم: مسح کردن 
 میخوانیم، 

ُ َعلَیحِه َوَسلَّم[ تَ َوضَّأ فَمسح أُذُنَ یحِه  َعن أِب أَُماَمة : " أَن رَُسول هللا ]َصلَّى الِلَّ
 َمَع الرَّأحس ، َوقَاَل : األذنان من الرَّأحس

از ابو امامه رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
وضوء نمودند و گوشهای خود را همراه با سر خود  علیه و سلم

 باشد.مسح کرده و گفتند گوشها نیز از جملة سر می
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هفتم: خالل کردن ریش، چنانچه این عمل از عثمان رضی اهلل 
 عنه روایت شده است.

 هشتم: هر اندام را سه بار شستن. 
یًّا َرِضَي الِلَُّ َعنحُه تَ َوضََّأ فَ َغَسَل  َعنح َأِب َحیََّة َوُهَو ابحُن قَ یحٍس قَاَل رَأَيحُت َعلِ » 

تَ نحَشَق ثَََلثًا َوَغَسَل َوجحَهُه ثَََلثًا َوَغَسَل  َكفَّیحِه َحَّتَّ أَن حَقاُُهَا ُثَّ ََتَضحَمَض ثَََلثًا َواسح
 ِ  ُثَّ قَاَم فََأَخَذ َفضحَل ِذرَاَعیحِه ثَََلثًا ثَََلثًا ُثَّ َمَسَح بَِرأحِسِه ُثَّ َغَسَل قََدَمیحِه ِإََّل الحَكعحبَ نيح

 ُ طَُهورِِه َفَشِرَب َوُهَو قَائٌِم ُثَّ قَاَل َأححبَبحُت َأنح أُرِيَُكمح َكیحَف طُُهوُر النَِّبِ  َصلَّى الِلَّ
 )سنن النسائي(« َعلَیحِه َوَسلَّمَ 

از ابی حیه فرزند قیس روایت است که گفت: علی رضی اهلل 
پس دستهای خود را سه بار شست  عنه را دیدم که وضوء کرد،

تا خوب پاک شد، بعد از آن سه مرتبه مضمضه و سه مرتبه 
استنشاق نمود. بعد از آن روی خود را سه بار شست. پس هر دو 
دست خود را تا آرنجها سه مرتبه شست و یکبار بر سر خود 
مسح نمود و در اخیر پا های خود را تا بجلک ها سه بار شست 

شدند، باقی مانده آب وضوی خود را نوشیده و  و چون ایستاده
فرمودند: خواستم که وضوی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را 

 برای تان نشان دهم.

ها البته اگر انگشت ها از هم فاصله داشت نهم: خالل انگشت
خالل کردن آن سنت است. اما اگر انگشتان های بهم پیوست 

 ن انگشتان فرض است.بود، درین صورت رسانیدن آب در میا
َ »  -صلى هللا علیه وسلم-َعنح َأِِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ  َخلِ ُلوا بَ نيح

ُ َعزَّ َوَجلَّ يَ وحَم الحِقیَاَمِة ِِف النَّاِر   سنن الدارقطِن («)َأَصابِِعُكمح َلَ ُُيَلِ لَُها الِلَّ
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اهلل صلی اهلل  از ابو هریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول
علیه و سلم فرمودند: بین انگشتان تانرا در وضوء خالل نماید تا 
در روز قیامت اهلل عزوجل آنها را بوسیلة آتش جهنم خالل نکند. 

شود و سبب ها خشک بماند، وضوء نمی) یعنی اگر بین انگشت
 گردد(فاسد شدن نماز می

کر است. دهم: به ترتیب وضوء کردن، چنانچه در آیت کریم ذ
شوید و بعد ازآن دستها را تا یعنی اینکه اول روی خود را می

کند و بعد از آن شوید، بعد از آن به سر خود مسح میآرنجها می
 شوید.پاهای خود را می

یازدهم: نیت کردن وضوء؛ زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه 
 وسلم فرموده اند: 

 إمنا األعمال بالنیات.
 باشد.ها میبه نیتثواب اعمال وابسته 

 ها.دوازدهم: شستن پی در پی اندام
 سیزدهم: مسح نمودن تمام سر.

 مستحبات وضوء:

 مستحبات وضوء قرار ذیل است:
اول: شستن اندامها را از طرف راست شروع کردن چنانچه در 

 حدیث نبوی وارد است که
َها َوذََكَرتح َأنَّ رَُسولَ  ُ َعن ح ُ َعلَیحِه َوَسلََّم َكاَن  َعنح َعائَِشَة َرِضَي الِلَّ الِلَِّ َصلَّى الِلَّ

 ُيُِبُّ الت َّیَاُمَن َما اسحَتطَاَع ِف طُُهورِِه َونَ عحِلِه َوتَ َرجُِّلِه)سنن النسائي (
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از عایشه رضی اهلل عنها روایت است که گفت: رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وسلم از راست آغاز کردن در هر کاری را دوست 

ضوء کردن در پوشیدن بوتها و در شانها کردن داشت، در و
 موها..

دوم: مسح نمودن گردن. درین مورد روایاتی در سنن ابوداود، 
مسند البزار و طحاوی نقل شده است. و موالنا عبدالحی لکنوی 
نوشته است که احادیثی که در مورد مسح گردن آمده است 
 ضعیف است ولی موضوعی نیست. همچنان امام نووی همین
سخن را گفته است. عالوه بر آن تعامل امت نیز برین عمل ثابت 

باشد و برای اثبات استحباب یک حکم همینقدر دلیل کفایت می
 کند. می

 آداب وضوء:

 باشدآدابی که در وضوء باید مراعات گردد، قرار ذیل می
 اول: جز دعای مأثور ترک نمودن سخن گفتن. 

ا دست راست و افشاندن دوم: انداختن آب به دهن و بینی ب
 بینی با دست چپ. 

سوم: در هنگام وضوء رو بروی قبله نشستن و در جریان 
 وضوء دعا های مأثور را خواندن.

چهارم: در هنگام وضوء در جای بلند نشستن به ترتیبی که 
 خود را از قطرات آب مستعمل نگهدارد.

 پنجم: بعد از انجام وضوء این دعا را خواندن:
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َهُد  َدُه ََل َشرِيَك لَ ُه َوَأشح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ ًدا َعبح ُدُه َوَرُس ولُُه َأشح ُ َوحح َأنح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
َعلحِِن ِمنح الحُمَتطَهِ رِينَ  َعلحِِن ِمنح الت َّوَّاِبنَي َواجح  .اللَُّهمَّ اجح

دهم که جز اهلل هیچ معبودی نیست او واحد است شهادت می
دهم که محمد بنده و فرستادة اهلل شهاد می و هیچ شریکی ندارد و

 است، بار الها مرا از جملة توبه کنندگان و از جملة پاکان بگردان.
 درین مورد در حدیث نبوی ذکر است که :

ُ َعلَیح ِه َوَس لََّم َم نح تَ َوضَّ أَ  َطَّاِب قَال قَاَل رَُس وُل الِلَِّ َص لَّى الِلَّ َعنح ُعَمَر بحِن اْلح
ُ َوحح َدُه ََل َش رِيَك لَ ُه َوَأشح َهُد َأنَّ فََأححَسَن  َهُد َأنح ََل إِلَ َه ِإَلَّ الِلَّ الحُوُضوَء ُثَّ قَاَل َأشح

َعلح ِِن ِم نح الحُمَتطَهِ  رِيَن فُِتَح تح  َعلحِِن ِمنح الت َّوَّاِبنَي َواجح ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َورَُسولُُه اللَُّهمَّ اجح
ُخُل ِمنح أَي َِها َشاَء رواه الرتمذيلَُه ََثَانَِیُة أَب حَواِب اْلحَ   نَِّة يَدح

از عمر رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
که به طریقة درست و نیک وضوء علیه و سلم فرمودند: کسی

ُ َوححَدهُ ََل َشرِيَك لَهُ َوَأشحَهُد کرد و بعد از آن گفت:  َأشحَهُد أَنح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
 .ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َورَُسولُهُ اللَُّهمَّ اجحَعلحِِن ِمنح الت َّوَّاِبنَي َواجحَعلحِِن ِمنح الحُمَتطَهِ رِينَ  َأنَّ 

شود و او از هر کدام در برابرش هشت دروازة جنت باز می
 آنها که بخواهد داخل شده می تواند.

 مکروهات وضوء:

 مکروهات وضوء قرار ذیل است:
 وی زدن.اول آب را محکم بر

 دوم: افشاندن بینی در داخل آب.
 سوم: با دست چپ دهن و بینی را شستن.
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چهارم: در اثنای وضوء آب را بیش از اندازه استعمال کردن 
 یعنی اسراف کردن در استعمال آب.

 پنجم: از اندازة الزم کم استعمال کردن آب.
 ششم: بدون ضرورت سخن گفتن.

 خواستن.هفتم: بدون ضرورت از دیگران کمک 

 شکننده های وضوء:

 گردد، قرار ذیل اند.چیز هایی که سبب شکستن وضوء می
اول: خارج شدن چیزی از راه معتاد )پیش و عقب( هر چیزی 

 که باشد.
 دوم به پری دهن قی کردن.
 سوم تکیه زده بخواب رفتن.

چهارم: در اثنای ادای نماز خندة قهقه سر دادن در آن نمازی 
 دارد.که رکوع و سجده 

 پنجم: دیوانه شدن.
 ششم: بی هوش گردیدن.

 هفتم: نشه شدن.
 هشتم : جاری شدن خون یا ریم از بدن.

 اقسام وضوء:

 وضوء از نگاه حکم، دارای اقسام ذیل است:
 اول: وضوء فرضی:
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 باشد:در حاالت ذیل وضوء فرض می
o  برای ادای نماز وضوء کردن فرض است، چه نماز

بدون وضوء نماز درست  فرضی باشد یا سنت و نفل
 شود.نمی

o .برای نماز جنازه وضوء کردن فرض و شرط است 
o  برای بدست گرفتن قرآن کریم و باز کردن آن وضوء

 فرض است و بدون وضوء گرفتن آن جواز ندارد.

o  برای ادای سجدة تالوت هم وضوء فرض است. زیرا
 سجده بزرگترین رکن نماز است.

 دوم: وضو های مسنون و مستحب:

o .در حاالت ذیل وضوء مستحب و مسنون است 
o .برای ذکر نمودن 
o .هنگام بخواب رفتن 
o کند، باید اول زمانی که شخص جنب غسل می

 وضوء کند.
o نوشد، خورد میدر حالت جنایت اگر چیزی می

 وضوء کردن باالیش مستحب است.
o تجدید وضوء برای هر نماز مستحب است 
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 غسل

شت، احکام تفصیلی غسل که تعریف آن در مصطالحات گذ
 آن چنین است.

 فرایض غسل:

 شستن دهن )مضمضه کردن(. -1
 شستن بینی )استنشاق کردن(. -2

البته در ضمضمه کوشش نماید که آب به همة اطراف دهن و 
در استنشاق آب به خیشوم برسد. به شرطی که غسل کننده روزه 

 نداشته باشد.

 شستن تمام بدن. -3

 سنت های غسل:

 ل است:های غسل قرار ذیسنت
 برای غسل نیت کردن. -1
 بسم اهلل ... گفتن. -2

 شستن دستها تا بند دست. -3

 شستن اندام مخصوص. -4

 دور کردن نجاست ظاهری از بدن. -5

 وضوء کردن مانند وضوی نماز. -6
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 شستن تمام بدن سه بار. -7

 پی.درشستن تمام بدن پی -8

 آداب غسل 

 در جایی غسل کند که کسی او را نبیند.  -1
 ندیدن بسوی عورت خویش. -2

 در جریان غسل سخن نگفتن. -3

 خشک نمودن بدن با جان پاک. -4

بعد از غسل بر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم درود  -5
 گفتن.

 موجبات غسل:

گرداند ازین قرار چیزهایی که غسل را باالی انسان واجب می 
 است:
خارج شدن منی به صورت دفق و شهوت، چه در  -1

 زن. حالت بیداری باشد و یا خواب از مرد و یا 
پنهان شدن سر ذکر در فرج زن، گرچه انزال صورت  -2

 نگیرد.

خیزد و بر لباس های زمانی که انسان از خواب بر می -3
کند، گرچه خوابی که دیده است خود آثار منی را مشاهده می

 بیادش نباشد.

پاک شدن زن از حیض )عادات ماهوار( و نفاس )خونی  -4
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تکمیل شدن مدت  که بعد از والدت طفل خارج می گردد.( و یا
آن که دراز ترین مدت حیض ده روز و از نفاس چهل روز 

 است.

 غسل های مسنون و مستحب:

 غسل کردن برای نماز جمعه. -1
 غسل کردن برای نمازهای عید. -2

 غسل کردن برای بستن احرام.  -3

 غسل کردن برای رفتن به عرفات. -4

 مسح بر موزه ها و جراب های ضخیم:

حکم آنست به اتفاق اهل سنت  مسح بر موزه ها و آنچه در
مشروع و طریقة مسنون است و احادیث درین مورد به حد متواتر 

 معنوی رسیده است.
همچنان مسح باالی جرابها در صورتی جایز است که مجلد 
)یعنی از طرف پائین و باالی آن پوش چرمی داشته باشد و یا 

یا خیلی اقالً منعلین ) یعنی از طرف کف ها پوش داشته( باشد و 
ضخیم باشد که در حکم موزه داخل گردد و نشانة آن اینست که 
منزل کردن با آن ممکن باشد و یا بدون رابر و بستن با چیز 
دیگری بر بندهای پای ایستاد بماند. و اگر جرابها نازک باشد، 

 درینصورت نزد هر چهار امام مسح بر آن جایز نیست.
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 های جواز مسح بر موزه و ماسی:شرط

اول: این که موزه را در حالت با وضویی به پای خود کرده 
 باشد.

ای باشد که اقال هر دو بجلک ها را پنهان دوم: موزه به اندازه
 ساخته باشد.

سوم: در موزه به اندازة سه انگشت و یا اضافه تر از آن پاگی 
 وجود نداشته باشد.

 چهارم: اینکه بدون بستن به پای محکم ایستاده شود.
م: از داخل شدن آب به داخل موزه و رسیدن آن به پای پنج

 جلوگیری نماید.
 ششم: منزل کردن متواتر با آن ممکن باشد.

ها ضروری است و شرطهای دیگر ها نیز همین شرطدر جراب
 آن در فوق تذکر یافت.

 اندازة مسح بر موزه:

مقدار مسح فرضی باالی موزه به اندازة سه انگشت است. البته 
 باشد.از آن سه انگشت خورد دست میمراد 

 طریقة مسنون مسح بر موزه:

طریقة مسنون مسح اینست که با سه انگشت خود از طرف 
 های پای به طرف باال کش نماید.انگشت
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 مدت مسح:

 اول: برای مسافر مدت سه شبانه روز جایز است.
 باشد.دوم: برای مقیم یک شبانه روز می

 شکننده های مسح:

 گردد قرار ذیل است:باعث شکستن مسح بر موزه میچیزهایکه 
شکند مسح بر موزه نیز به اول: به هر چیزی که وضوء می

 شکند.همان چیزها می
 دوم: کشیدن موزه از پای.

سوم : اینکه مدت مسح بگذرد. زمانی که مدت مسح پوره 
گردد، اگر شخص مسح کننده وضوء داشت تنها شستن پای 

و اعادة وضوء باالیش الزم نیست. اما اگر کند برایش کفایت می
وضویش شکسته بود باید دوباره وضوء کند باز مطابق قاعده و 

 قانون مسح نماید.
 چهارم: زمانی که به بخشهای زیاد آن آب داخل گردد.
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 تمیم

تیمم که تعریف آن در بحث مصطالحات گذشت، دلیل 
 مشروعیت آن ازین قرار است:

 طریقة تیمم:

کردن هر دو دست ها را دو بار به زمین و یا خاک  برای تیمم
می زند. بار اول روی خود را مانند شستن در وضوء مسح 

 کند.کند و در بار دوم هر دو دست را تا آرنجها مسح میمی

 دلیل مشروعیت تیمم:

 فرماید: اهلل عزوجل می
ُكمح ِم َن الحغَ اِئِ  أَوح ََلَمسح ُتُم َوِإنح ُكنحُتمح َمرحَض ى أَوح َعلَ ى َس َفٍر أَوح َج اَء َأَح ٌد ِم نح 

  َ النِ َساءَ فَ َلمح َتَُِدوا َماًء فَ تَ َیمَُّموا َصِعیًدا طَی ِبًا فَامحَسُحوا بُِوُجوِهُكمح َوأَيحِديُكمح ِإنَّ الِلَّ
 [31َكاَن َعُفوًّا َغُفورًا ]النساء : 

اگر بیمارید، یا در سفرید، یا یکى از شما از قضاى حاجت  و
آبى ]براى وضو یا غسل[  اید ویا با زنان آمیزش کرده آمده،

های دست نیافتید، به خاکى پاک، تیمم کنید وبخشى از صورت و
بسیار  کننده و یقیناً خدا همواره گذشت ;را ]با آن[ مسح نماییدتان

 آمرزنده است.
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 های صحت تیمم:شرط

 باشد:شرطهای الزمی برای صحت تیمیم به شرح ذیل می
 شود.یت کردن، زیرا بدون نیت تیمم درست نمیاول: ن

 شرطهای داخل نیت:
 وضویی.الف: نیت پاک شدن از بی

 ب: نیت روا شدن نماز.
ج: این که در تیمم نیت عبادتی را بکند که بدون وضوء 

باشد. مانند نماز، سجده های تالوت و امثال آن. اگر صحیح نمی
باشد. یمم نماز جایز نمیبرای گرفتن قرآن کریم تیمم کرد با این ت

باشد و دیگر این که زیرا تالوت بدون وضوء نیز درست می
 آید. گرفتن قرآن کریم عبادت مقصودی بحساب نمی

دوم: شرط دوم تیمم اینست که موجودیت چنان عذری که 
سبب جواز تیمم گردد. مانند بیماری، عدم موجودیت آب و یا 

 دور بودن آن به اندازة یک میل ..
وم: اینکه تیمم باید بر خاک پاک و یا چیزهایی که از جنس س

آن است صورت گیرد. مانند سنگ، ریگ و امثال آن. چیزهایی 
که از جنس زمین نیست در صورتی تیمم باالی آن جایز است 

 که باالی آن خاک نشسته باشد
چهارم: دوبار دستها را به خاک زدن. یک بار برای مسح کردن 

 ی مسح کردن هردو دست. روی و یکبار برا
 پنجم: مسح کردن دستها و روی با کف دست.
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ششم: حایلی در برابر مسح قرار نگیرد مانند ساعت، انگشتر و 
 چوری و غیره.

هفتم: مانعی برای تیمم وجود نداشته باشد مانند حیض نفاس 
 و امثال آن.

هشتم: در مسح تمام و یا اکثر قسمت های کف دست 
 استعمال گردد.

 ان تیمم:ارک

 ارکان تیمم قرار ذیل است:
 اول: مسح کردن تمام روی.

 دوم: مسح کردن دستها همراه با مسح آرنجها.

 های تیمم:سنت

 های تیمم قرار ذیل است:سنت
 اول: بسم اهلل ... گفتن.

دوم: مراعات ترتیب در مسح کردن، یعنی اول مسح کردن 
 روی باز دست راست و بعد از آن دست چپ.

 ها و روی .سح کردن متواتر دستسوم: م
 چهارم: تکاندن خاک از دستها بعد از زدن آن به خاک.

گذارد، درین وقت که دستهای خود را بخاک میپنجم: زمانی
 انگشاتهای خود را کمی گشاده گرفتن.

 ششم: در وقت مسح دستهای خود را باال و پائین بردن.
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 سازد:عذر هایی که تیمم را جایز می

گردد قرار ذیل ی که در موجودیت آن تیمم جایز میعذر های
 است:

 اول: اینکه آب به اندازة یک میل دول باشد.
رسد و یا دوم: چنان بیماری که با وضوء کردن به آن ضرر می

 رساند.داکتر متخصصی خبر دهد که وضوء کردن به آن ضرر می
سوم: اگر گمان غالب این باشد که در صورت وضوء کردن با 

 شود.از سردی هالک و یا مریض میآب 
چهارم: اگر آبی را که نزد خود دارد استعمال کند تشنه 
خواهد ماند. و این در صورتی است که مقدار کم آب نزد خود 

 داشته باشد. 
ای پنجم: اینکه در بین انسان و آب دشمن و یا حیوان درنده

 حایل باشد. 
شغول شود ششم: گمان غالب این باشد که اگر به وضوء م

 نماز عید و یا نماز جنازه قضاء گردد.

 طریقة عملی تیمم:

 طریقة مختصر تیمم ازین قرار است:
شود. بار برای تیمم دوبار دستها به زمین و یا خاک زده می

مالد های خود را بر روی خویش مانند وضوء کردن میاول دست
 ید.نماها مسح میآرنجو بار دوم هر دو دست های خود را تا
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 شکننده های تیمم:

 گردد قرار ذیل است: چیزهایی که موجب شکستن تیمم می
گردد، باعث اول: چیزهایی که باعث شکستن وضوء می

 گردد. شکست تیمم نیز می
دوم: زایل شدن عذر هایی که باعث جواز تیمم گردیده است. 

 و قدرت یافتن به استعمال آب.
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 بیان مختصر مسایل خاص زنان

 یض:اول : ح

معنای لغوی حیض عبارت از سیالن و جریان یافتن است. و 
در اصطالح شرعی حیض عبارت از خون مخصوصی است که 

گردد. مدت اکثر آن ده از رحم زن بالغ، سالم و جوان جاری می
 باشد.روز و کمترین مدت آن سه روز می

گردد و یا اما خونی که در خورد سالی از دختری جاری می
گردد حیض گفته الی که آئسه گردیده خارج میاز زن کهنس

 شود.نمی

 احکام و مسایل مربوط به حیض:

سازد و قضای آن الف: حیض از زن حایض نماز را ساقط می
 باشد.باال زن الزم نمی

گرداند . البته قضایی دوم: گرفتن روزه را باالیش حرام می
 روزه را در وقت مناسب باید اداء کند.

 تواند.داخل شده نمیسوم: به مسجد 
تواند. اگر زنی مدرس قرآن چهارم: قرآن کریم را خوانده نمی

تواند که نیم نیم آیت به شاگردان کریم است در حالت حیض می
 تواند قرآن را بخواند.درس بدهد. همچنان به صورت تهجی نیز می

تواند مگر اینکه به چنان پنجم: به قرآن دست زده نمی
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باشد که از قرآن کریم جدا باشد. درین صورت دستمالی پیچیده 
 تواند که قرآن کریم را بدست بگیرد.می

 تواند.ششم: بیت اهلل را طواف کرده نمی
 تواند. هفتم: شوهرش باوی همبستری )جماع( کرده نمی

 استحاضه:ب: 

که از ده روز خونی که خارج از مدت حیض باشد، یعنی آن
شد و یا آنکه از دختر نابالغ و یا از زیادتر ویا از سه روز کمتر با

زن سالخوردة که در سن یأس رسیده باشد و یا در اثر بیماری از 
 گویند.وجود زن جوان خارج گردد، تمام اینها را استحاضه می

 احکام استحاضه:

کار هایی که باالی زن در حالت حیض حرام است برای 
روز به استحاضه حالل است. البته اگر خون از بدنش شب و

یابد که درحال صورت مستمر جاری بوده و اینقدر وقت نمی
پاکی نماز بخواند در آنصورت برای هر نماز باید یک وضوء 

 بگیرد و نماز بخواند.

 ج:نفاس:

از تنفس گرفته شده است و در اصطالح خونی را گویند که 
باشد. اقل مدت آن بعد وضح حمل از رحم زن جاری می

باشد و احکام رین مدت آن چهل روز میمشخص نیست و زیادت
 آن مانند احکام حیض است.



63 
 

 

 فصل پنجم

 رکن دوم اسالم ) نماز(

نماز رکن دوم اسالم است و تعریف لغوی و اصطالحی آن 
در بحث مصطلحات تقدیم گردید. و اینک تفصیالت آنرا به 

 کنیم.شرح ذیل تقدیم می

 الف: دلیل مشروعیت و فرضیت نماز:

از با دالیل قرآنی، سنت رسول اهلل و اجماع امت مشروعیت نم
 ثابت است.

 اهلل عزوجل می فرماید:
فَِإذَا اطحَمأحنَ نحُتمح فَأَِقیُموا الصَََّلَة ِإنَّ الصَََّلَة َكاَنتح َعَلى الحُمؤحِمِننَي كِتَابًا » 
 [ 301]النساء : « َموحقُوتًا 

صورت همین که ]از سوی دشمن[ مطمئن شدید، نماز را ]به 
معمولش[ اقامه کنید. مسلماً نماز همواره در اوقاتى مشخص 

 الزم بر مؤمنان است. اى مقرّر ومعین وظیفه و
 [13]الروم : « َوأَِقیُموا الصَََّلَة َوََل تَُكونُوا ِمَن الحُمشحرِِكنيَ »
 از مشرکان نباشید. نماز را برپا دارید و و

 : رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید
َعنح ابحِن ُعَمَر َرِضَي الِلَُّ َعن حُهَما قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم »
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بُِِنَ اْلحِسحََلُم َعَلى ََخحٍس َشَهاَدِة أَنح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَُّ َوأَنَّ ُُمَمًَّدا رَُسوُل الِلَِّ َوإِقَاِم 
 )صحیح البخاري (« اِة َواْلحَجِ  َوَصوحِم رََمَضاَن الصَََّلِة َوإِيتَاِء الزَّكَ 

از ابن عمر رضی اهلل عنهما روایت است که پیامبر صلی اهلل 
علیه و سلم فرموده اند: اسالم بر پنج رکن استحکام یافته است، 
شهادت دادن به اینکه جز اهلل واحد هیچ ذاتی قابل عبادت نیست 

نماز، پرداختن زکات، گرفتن و محمد فرستادة اهلل است. اقامة 
 روزة رمضان، اداء کردن حج بیت اهلل (

 در حدیث دیگری می فرماید: 
َأِطیُعوا رَبَُّكمح َوَصلُّوا ََخحَسُكمح َوأَدُّوا زََكاَة أَمحَوالُِكمح َوُصوُموا َشهحرَُكمح َوَأِطیُعوا 

 ابی أمامة(عن –َذا أَمحرُِكمح تَدحُخُلوا َجنَّةَ رَب ُِكمح)سنن الدارقطِن 
ای مردم از پروردگار اطاعت کنید، پنج وقت نماز تان را » 

بخوانید، زکات اموال تانرا بپردازید، ماه رمضان را روزه بگیرید، 
 از امیر تان اطاعت کنید و به جنت پروردگار تان داخل شوید.

 حکم تارک نماز:

اگر شخصی از فرضیت نماز انکار نموده و بر همین اساس 
ترک نماید، از نظر شریعت اسالمی و به اتفاق همة علماء نماز را 

کافر و از دایرة اسالم خارج است. زیرا فرضیت نماز با نصوصی 
ثابت شده است که همه در ثبوت و هم در داللت خود قطعی 

 باشند.می
کند، بلکه بنابر تنبلی و اما اگر کسی از فرضیت آن انکار نمی

زد جمهور علماء کافر پنداشته کند، نو غفلت نماز را ترک می
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شود که مرتکب بزرگترین گناه شود، بلکه فاسق خوانده مینمی
 شده است و باید هر چه زودتر توبه نموده و نمازش را بخواند.

گوید: کسیکه نماز را قصداً و بدون امام احمد بن حنبل می
عذر ترک نمود، کافر و از امت اسالمی خارج بوده همسرش 

د و اگر به همین حالت بمیرد، نماز جنازه باالیش شوطالق می
 گردد.شود و در هدیرة مسلمانان دفن نمیخوانده نمی

البته چنانچه گفتیم، از نظر سایر أئمه چنین شخصی کافر 
نیست ولی عملش عمل کفری بوده و اگر توبه نکند باید شدیداً 

 مجازات شود.

 ج: جایگاه نماز در اسالم:

وحدانیت اهلل متعال و ایمان به رسالت و بعد از ایمان به 
پیامبری رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم، بزرگترین فریضة 
اسالمی نماز است که نسبت به هر عبادت دیگری نزد اهلل متعال 
محبوب و ارجمند است. به همین علت اهلل متعال در یک شبانه 

  روز پنج وقت نماز را باالی مسلمانان فرض گردانیده است.
ترین و بزرگترین ارکان اسالم است و در نماز یکی از مهم

حدیث نبوی ستون اسالم خوانده شده است. رسول اهلل صلی اهلل 
 فرمایند: علیه و سلم درین مورد می

َلَم َسِلَم َوأَمَّا َعُموُدُه فَالصَََّلُة َوأَمَّا ُذرحَوةُ  َمحِر فَاْلحِسحََلُم فََمنح َأسح  أَمَّا رَأحُس األح
َِهاُد ِف َسبِیِل الِلَِّ )مسند أمحد   عن معاذ بن جبل رضی هللا عنه( –َسنَاِمِه فَاْلح

اما رأس دین، اسالم است و کسیکه مسلمان شد، سالم 



66 
 

ماند و اما ستون آن نماز است و بلندترین قلة آن جهاد در راه می
 اهلل متعال است.

دیثی که از نماز عنوان ایمان و بزرگترین نشانة آن است. در ح
 جابر رضی اهلل عنه روایت شده است، چنین میخوانیم: 

 َ َ الحَعبحِد َوبَ نيح ُ َعلَیحِه َوَسلََّم يَ ُقوُل بَ نيح َعنح َجابٍِر قَاَل َسَِعحُت رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ
 الحُكفحِر أَوح الشِ رحِك تَ رحُك الصَََّلِة)مسند أمحد(

که گفت: از رسول اهلل  از جابر رضی اهلل عنه روایت است
صلی اهلل علیه و سلم شنیدم که فرمودند: سرحد بین یک انسان و 

 شرک و کفر ترک نمودن نماز است.

 هدف و مقصد اصلی نماز:

هدف اساسی نماز در اسالم اینست که عظمت و بزرگی خالق 
کائنات در ذهن مسلمانان ترسیم گردیده و از عذاب الهی بترسند و 

 امر او تعالی عمل نموده و از منهیات اجتناب نمایند.نتیجتاً به او
 مقاصد عمدة نماز را میتوان درین نکات تذکر داد:

 کند:نماز مسلمان را از منکرات منع می - *
 چنانچه اهلل عزوجل درین مورد می فرماید:

بَ ُر َوأَِقِم الصَََّلَة ِإنَّ الصَََّلَة تَ ن حَهى َعِن الحَفححَشاِء َوالحُمنحَكِر »   َولَذِكحُر الِلَِّ أَكح
ُ يَ عحَلُم َما َتصحنَ ُعوَن   [35]العنكبوت : « َوالِلَّ

کارهاى  و نماز را برپا دار، یقیناً نماز از کارهاى زشت و
خدا آنچه  تر است، و همانا ذکر خدا بزرگ و ;داردناپسند باز می

 داند.دهید، میرا انجام می
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 ان نزد اهلل متعال است.نماز محبوبترین عمل بعد از ایم - *
عن َعبحِد الِلَِّ قَاَل َسأَلحُت النَِّبَّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َأيُّ الحَعَمِل َأَحبُّ ِإََّل 
الِلَِّ قَاَل الصَََّلُة َعَلى َوقحِتَها قَاَل ُثَّ َأيٌّ قَاَل ُثَّ بِرُّ الحَوالَِديحِن قَاَل ُثَّ َأيٌّ قَاَل 

َِهادُ  )صحیح البخاري( اْلح  ِف َسبِیِل الِلَِّ
)از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت است که گفت: از 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم پرسیدم که کدام عمل نزد اهلل 
عزوجل بسیار محبوب است؟ ایشان فرمودند: اداء کردن نماز در 

 وقت آن.

 پرسیدم، بعد از آن کدام عمل؟ 
 پدر و مادر.  فرمود: نیکی با 

 پرسیدم که بعد از آن؟
 فرمود جهاد در راه اهلل عزوجل. ( 
 نماز ذریعة داخل شدن به جنت است.  - *

 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم درین مورد می فرمایند: 
قَاَل الِلَُّ تَ َعاََّل ِإِن ِ فَ َرضحُت َعَلى أُمَِّتَك ََخحَس َصَلَواٍت َوَعِهدحُت ِعنحِدي » 
َنََّة َوَمنح َلَح ُُيَاِفظح َعلَیحِهنَّ َفََل َعهحدً  ا أَنَُّه َمنح َجاَء ُُيَاِفُظ َعلَیحِهنَّ لَِوقحِتِهنَّ أَدحَخلحتُُه اْلح

 عن ابی قتادة بن ربعی( –)سنن أِب داود « َعهحَد لَهُ ِعنحِدي 
) رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید: اهلل عزوجل 

پنج نماز را فرض گردانیده ام و با خود فرمود که من بر امت تو 
چنین عهد نمودم که کسیکه این نماز ها را در وقت خودش اداء 
و حفاظت کند، او را به جنت داخل سازم و کسیکه آنرا حفاظت 

 نکند از جانب من هیچ عهدی با وی نیست(
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 ادای نماز پنجگانه سبب کفارة گناهان می شود: - *
 ه : خوانیم کدر حدیث صحیح می

َمحُس »  َعنح َأِب ُهَري حَرَة أَنَّ رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل الصَََّلُة اْلح
نَ ُهنَّ َما َلَح تُ غحَش الحَكبَائُِر  ُمحَعِة َكفَّارٌَة لَِما بَ ی ح َعةُ ِإََّل اْلح ُمح  )صحیح مسلم(« َواْلح

سول اهلل صلی )از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که ر
اهلل علیه وسلم فرموده اند: نماز های پنجگانه و نماز های جمعه 

شود که بین دو نماز جمعه صورت سبب کفارة گناهانی می
 گیرد، به شرط اینکه مسلمان مرتکب گناه کبیره نشود.(می

 در حدیث دیگری رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرمایند:
عزوجل فرض کرده است، کسیکه پنج وقت نماز است که اهلل 

به طریقه درست وضوء می کند و نماز را به وقت آن و با رکوع 
و خشوع کامل اداء می کند، اهلل عزوجل وعده نموده است که او 
را ببخشد و اگر این کار را نکند، هیچ وعده ای نزد اهلل ندارد اگر 

 ماید.اهلل بخواهد او را می بخشد و اگر نخواهد او را عذاب می ن

 فوائد نماز در زندگی روزانه:

عالوه بر آنچه گفته شد، نماز تأثیرات مثبت و مفید اجتماعی 
 گردد. و تربیتی باالی انسان نیز دارد که مختصراً چنین شرح می

 اول: زنده ساختن احساس بندگی:

بزرگترین و برترین اثر نماز اینست که در قلب بنده این 
من بندة اهلل هستم و در هر حالت  سازد که؛احساس را زنده می

آورم. زنده بودن این احساس بندگی و بندگی او را بجا می
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شود که با همین وسیله عبودیت بخاطری ضروری پنداشته می
میتوان با شیطان مقابله نموده و از دسایس و وسوسه های وی 
خود را حفاظت نمود. شیطان دشمن ابدی انسان است و در هر 

تا انسان را از بندگی اهلل عزوجل غافل ساخته و  حال می کوشد
غالم و مطیع خود سازد. درین حالت اگر احساس بندگی در 

خورد و قلب انسان زنده باشد، فریب دسایس شیطان را نمی
شود و این احساس مرتکب ناشکری در برابر پروردگار خود نمی

 بوسیلة نماز های پنجگانه زنده و تازه نگهداشته می شود.
 دوم: وظیفه شناسی: 

از آنجاییکه انسان مسلمان در مسیر زندگی خود در هر قدمی 
با احکام الهی روبرو می باشد و باید به آنها عمل نماید، لذا نیاز 
دارد که احساس وظیفه شناسی و ادای مسؤلیت در قلب وی 

های همیشه زنده و بیدار باشد و باید به ادای مسئولیت و مکلفیت
داشته باشد کسیکه مسؤلیت های خود را بداند ولی خود عادت 

تواند که به ادای آن عادت نداشته باشد، به هیچ صورت نمی
مسئولیت های خود را بسر برساند. این عادت و مسئولیت پذیری 

گردد که نماز های خود را به صورت زمانی در انسان قوی می
 درست اداء نماید.

 سوم: تقویت روحیة سمع و طاعت:

سازد. به این ماز روحیة سمع و طاعت را در انسان قوی مین
مقصد است که اهلل عزوجل پنج وقت نماز و پنج وقت آذان را 
مقرر نموده است تا مسلمان همیشه منتظر آواز بوده و آمادة تنفیذ 
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احکام الهی باشد. پس کسی که به پنج وقت نماز حاضر 
 گردد.یت میشود، حتماً روحیة سمع و طاعت در وی تقومی

 چهارم: ایجاد خوف الهی در قلب:

تواند عبادت اهلل عزوجل را به صورت مسلمان تا زمانی نمی
درست اداء نماید که خوف و ترس اهلل عزوجل در قلبش جای 

گردد که گیرد. خوف و ترس الهی زمانی در قلب انسان ایجاد می
ز های که انسان نمانماز را به صورت درست اداء نماید. زمانی

پنجگانه را به صورت درست اداء کند از ارتکاب گناهان دیگر 
 منع می شود.

نماز در قلب انسان اخالص و للهیت را زنده ساخته و نیت 
 برد.های سوء و اراده های نادرست را از بین می

 پنجم: تقویت روابط با همی جامعه:

اد نماز روحیة اجتماعی و همزیستی با دیگران را در انسان ایج
کند. زیرا شخصی که پنج وقت نماز را در مسجد و و تقویت می

کند، حتماً با اهل قریه و محلة خود مالقات به جماعت اداء می
یابد و در غم و خوشی های شان نموده و از احوال آنها اطالع می

شود و ازین طریق است که روحیه همزیستی و شریک می
 یابد.اجتماعیت در انسان تقویت می

الصه اینکه، همچنان که نماز تعلق و رابطة انسان را با خ
پروردگار یکتا برقرار ساخته و به صورت مستمر به تهذیب و 
استحکام آن می افزاید، رابطة فرد را با جامعه و همة امت اسالمی 
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نیز محکم گردانیده و روحیه حق شناسی و مسئولیت پذیری را 
 در برابر آنها زنده می سازد.

 ماز:اقسام ن

باشد که عبارت از نماز نماز از نگاه حکم آن به چهار نوع می
فرض، نماز واجب، نماز سنت و نماز مستحب اند. در شرح ذیل 

 نماییم.اقسام نماز را به صورت مختصر معرفی می

 اول: نماز های فرضی:

نماز صبح: نماز فرض صبح دو رکعت بوده و وقت آن  -1
 یابد.وع آفتاب ادامه میاز صبح صادق آغاز یافته و تا طل

نماز ظهر: نماز فرض ظهر چهار رکعت است که وقت  -2
یابد که آن از آغاز زوال آفتاب آغاز می یابد و تا آنوقت ادامه می

سایة هر چیز غیر از سایة زوال دو برابر خودش گردد. البته در 
موسم گرما تأخیر کردن نماز ظهر و در موسم زمستان ادای آن در 

 باشد. هتر میاول وقت ب

نماز عصر: نماز عصر هم چهار رکعت است و وقت آن  -3
از تمام شدن وقت ظهر آغاز یافته و تا غروب آفتاب ادامه 

 یابد. می

نماز مغرب: نماز مغرب یا شام سه رکعت است و وقت  -4
یابد که شفق آن از غروب آفتاب آغاز یافته و تا زمانی ادامه می

.)بر اساس مذهب امام نماید سفید از کناره های آسمان غروب
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ابوحنیفه شفق آن سفیدی کنار آسمان را گویند که بعد از غروب 
 شود.(آفتاب و زایل شدن سرخی در کنارة آسمان نمایان می

نماز خفتن: این نماز نیز چهار رکعت فرض است و  -5
وقت آن از غروب شفق آغاز گردیده و تا صبح صادق ادامه 

 یابد. می

نماز دو رکعت است که در وقت ظهر نماز جمعه: این  -6
 گردد و تفصیل آن در محل خودش ذکر خواهد شد.اداء می

نماز جنازه: نماز جنازه فرض کفائی است. یعنی اگر  -7
تعدادی از مسلمانان آنرا اداء نمایند، فرضیت آن از عهدة سایر 

 گردد.مسلمانان ساقط می

 دوم : نمازهای واجب:

 :نماز های واجب قرار ذیل اند
 نماز وتر: -1

نماز وتر در مذهب امام ابوحنیفه واجب و در سه رکعت و دو 
قعده و یک سالم اداء میگردد. و در نزد صاحبین سنت مؤکد 

 است. 

وقت ادای آن به اتفاق همة مذاهب بعد از نماز خفتن می 
باشد. و وقت افضل آن لحظات اخیر شب میباشد. به شرط اینکه 

اخیر شب بیدار گردیده و نمازش  نمازگذار مطمئن باشد که در
کند. اگر چنین اطمینان نداشته باشد، اداء کردن آن در را اداء می

 همان اول شب بهتر است.
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در رکعت آخری نماز وتر بعد از رکوع خواندن دعای قنوت 
 واجب است. 

 تعداد رکعات نماز وتر:
اینکه گفتیم نماز وتر سه رکعت است، بخاطری که در حدیث 

 نین آمده است:نبوی چ
َها   بَ َرُه أَنَُّه َسأََل َعائَِشَة َرِضَي الِلَُّ َعن ح َِن أَنَُّه َأخح َعنح َأِب َسَلَمَة بحِن َعبحِد الرَّمحح
ُ َعلَیحِه َوَسلََّم ِف رََمَضاَن فَ َقاَلتح َما َكاَن  كیحَف َكاَنتح َصََلُة رَُسوِل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ

ِِه َعَلى ِإححَدى َعشحَرَة رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ   َعلَیحِه َوَسلََّم يَزِيُد ِف رََمَضاَن َوََل ِف َغ ِح
َعًة يَُصلِ ي أَرحبَ ًعا َفََل َتَسلح َعنح ُحسحِنِهنَّ َوطُوَِلِنَّ ُثَّ يَُصلِ ي أَرحبَ ًعا َفََل َتَسلح َعنح  رَكح

تح َعائَِشُة فَ ُقلحُت يَا رَُسوَل الِلَِّ أَتَ نَاُم قَ بحَل أَنح ُحسحِنِهنَّ َوطُوَِلِنَّ ُثَّ يَُصلِ ي ثَََلثًا قَالَ 
 تُوتَِر فَ َقاَل يَا َعائَِشةُ ِإنَّ َعی حَِنَّ تَ نَاَماِن َوََل يَ نَاُم قَ لحِب )صحیح البخاري (

)از ابو سلمه بن عبدالرحمن روایت است که از ام المؤمنین 
 صلی اهلل علیه و عایشه رضی اهلل عنها پرسیدم که نماز رسول اهلل

سلم در رمضان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و سلم در رمضان و غیر رمضان بیشتر از یازده رکعت 

خواند که از خواند . اول چهار رکعت نماز مینماز)تهجد( نمی
زیبایی و طول آن مپرس )یعنی خیلی به آرامی و بسیار طوالنی 

ز آن چهار رکعت دیگر میخواند که از زیبایی و میخواند( بعد ا
طول آن مپرس! بعد از آن سه رکعت )وتر( را میخواند. گفتم یا 

روی؟ ایشان رسول اهلل قبل از آنکه وتر بخوانی بخواب می
 خوابد.(خوابند ولی قلبم نمیفرمودند: ای عایشه چشمانم می
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حب أِن تركت الوتر ما أ»)عن عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه ، أنه قال: 
قال ُممد: و به نأخذ، الوتر ثَلث َل يفصل « بثَلث، وإن يل محر النعم 

بینهن بتسلیم، و هو قول أِب حنیفة رضي هللا عنه( کتاب اْلثار حملمد بن 
 اْلسن الشیباِن.

)از عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه روایت است که گفت: من 
ک کنم و در بدل آن دوست ندارم که سه رکعت نماز وتر را تر

گوید: ما بر موی داده شود. امام محمد میبه من شتران سرخ
کنیم که وتر سه رکعت و به یک سالم اداء همین حدیث عمل می

 گردد و مذهب امام ابوحنیفه همین است.(می
َعِن ابحِن َمسحُعوٍد، قَاَل:"الحوِت حُر ثَلُث رََكَعاٍت َكَصَلِة الحَمغحِرِب".)املعجم 

 كب ِ للطِباِن(ال
)از ابن مسعود رضی اهلل عنه روایت است که گفت: وتر سه 

 رکعت مانند نماز مغرب است.(

عن أنس رضي هللا عنه قال : الوتر ثَلث ركعات وكان يوتر بثَلث 
 ركعات(  شرح معاِن األثار للطحاوي

)از انس رضی اهلل روایت است که اصحاب کرام گفته اند 
د ایشان نیز وتر را سه رکعت وتر سه رکعت است و خو

 خواند.(می

 ب: نماز های دو عید:

الحَمِدينََة َوََلُمح يَ وحَماِن  -صلى هللا علیه وسلم-َعنح أََنٍس قَاَل قَِدَم رَُسوُل الِلَِّ 
َاهِ «. َما َهَذاِن الحیَ وحَماِن » يَ لحَعُبوَن ِفیِهَما فَ َقاَل  ِلیَِّة. قَالُوا ُكنَّا نَ لحَعُب ِفیِهَما ِِف اْلح
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ًرا »  -صلى هللا علیه وسلم-فَ َقاَل رَُسوُل الِلَِّ  ِإنَّ الِلََّ قَدح أَبحَدَلُكمح ِِبَِما َخی ح
 رواه ابوداود.«.ِمن حُهَما يَ وحَم اأَلضحَحى َويَ وحَم الحِفطحِر 

)از انس رضی اهلل عنه روایت است که چون رسول اهلل صلی 
مردم مدینه دو روز را  اهلل علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند،

برای میله و خوشی خود داشتند. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
 پرسید که این چه روزهایی است؟

گفتند: در ایام جاهلیت درین دو روز بازی و خوشی 
کردیم. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: اهلل متعال در می

ایتان هدیه کرده است بدل این دو روز، روزهای بهر ازین را بر
 باشد.(که همانا عید قربان و عید رمضان می

 ج: دو رکعت نماز بعد از طواف:

زمانیکه مسلمان هفت شوط )دوره( طواف را تکمیل نمود، 
گردد و بهتر آنست که خواندن دو رکعت نماز باالیش واجب می

 این نماز را در مقام ابراهیم اداء نماید.

 سوم: نمازهای سنت:

ز هایی که سنت مؤکد است و بنام سنتهای رواتب یاد نما
 شوند قرار ذیل اند:می

اول: قبل از نماز صبح دو رکعت نماز سنت است . چنانچه 
 خوانیم که:در حدیث نبوی می
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ٍء ِمنح الن ََّواِفِل  َعنح َعائَِشَة أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َلَح يَُكنح َعَلى َشيح
ِ قَ بحَل الصُّبحِح )صحیح مسلم(  َأَشدَّ ُمَعاَهَدًة ِمنحهُ َعَلى رَكحَعتَ نيح

)از عایشه رضی اهلل عنها روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و سلم بر هیچ نماز نفلی آنقدر اهتمام و پابندی نداشتند 

 نمودند. (آنچنان که به دو رکعت قبل از نماز صبح پابندی می

است که در احادیث نبوی نماز های سنت بنام قابل تذکر 
 نوافل یاد شده است. 

دوم: سنتهای نماز ظهر : چهار رکعت نماز قبل از نماز فرض 
ظهر و دو رکعت بعد از نماز فرض سنت است. و اگر بعد فرض 

خواند بهتر است. درین مورد رسول اهلل صلی نیز چهار رکعت می
 فرمایند:اهلل علیه و سلم می

ُ عن أُ  مُّ َحبِیبََة زَوحُج النَِّبِ  َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم  قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ
َعلَیحِه َوَسلََّم َمنح َحاَفَظ َعَلى أَرحبَِع رََكَعاٍت قَ بحَل الظُّهحِر َوأَرحبٍَع بَ عحَدَها َحُرَم َعَلى النَّاِر 

 )جامع الرتمذي(

سول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روایت از ام حبیبه همسر ر 
که به است که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: کسی

چهار رکعت قبل از ظهر و چهار رکعت بعد از آن پابندی نمود، 
 گرداند.اهلل عزوجل آتش را بر وی حرام می

سوم: دو رکعت و یا چهار رکعت قبل از نماز عصر از جملة 
ین مورد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سنن زوائد است. در

 فرمایند:می
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ُ امحَرًأ َصلَّى  ُ َعلَیحِه َوَسلََّم رَِحَم الِلَّ َعنح ابحِن ُعَمَر قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ
 قَ بحَل الحَعصحِر أَرحبَ ًعا )رواه ابوداود(

از ابن عمر رضی اهلل عنهما روایت است که رسول اهلل صلی 
هلل علیه و سلم فرمودند: اهلل رحم کند کسی را که چهار رکعت ا

 نفل قبل از عصر بخواند. 
چهارم: دو رکعت نماز بعد از نماز شام سنت است. در 

 حدیث نبوی درین مورد چنین وارد است. 
ُ َعلَیحِه َوَسلَّمَ َعِن ابحِن َعبَّاٍس: أَن  النَِّبَّ  ِ  َكاَن يَُصلِ ي بَ عحدَ   َصلَّى الِلَّ الحَمغحِرِب رَكحَعتَ نيح

 يُِطیُل ِفیِهَما الحِقَراَءَة َحَّتَّ يَ َتَصدََّع أَهحُل الحَمسحِجِد. )املعجم الكب ِ للطِباِن(

)از ابن عباس رضی اهلل عنهما روایت است که رسول اهلل 
خواند و صلی اهلل علیه وسلم بعد از مغرب دو رکعت نماز می

حاضرین مسجد پی کارهای کرد که آنقدر قرائت طوالنی می
شدند. پنجم: بعد از نماز خفتن دو رفتند و پراگنده میخود می

رکعت نماز سنت مؤکد است و قبل از آن دو و یا چهار رکعت 
 خواندن مستحب است.(

 در مورد این سنتها در حدیث نبوی چنین وارد است:

ُتوبَِة َعنح أُمِ  َحبِیبََة قَاَلتح َمنح َصلَّى ِف يَ وحٍم َولَی ح  لٍَة ثِنحَِتح َعشحَرَة رَكحَعًة ِسَوى الحَمكح
َنَِّة )سنن النسائي( ُ َعزَّ َوَجلَّ لَهُ بَ یحتًا ِف اْلح  بَ ََن الِلَّ

)از ام حبیبه رضی اهلل عنها همسر رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم روایت است که گفت: از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 

که در یک شبانه روز دوازده رکعت  شنیدم که فرمودند: کسی
نماز سنت، غیر از نماز های فرضی، را اداء کند اهلل عزوجل 

 کند(ای در جنت برایش اعمار میخانه
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 نمازهای سنت و مستحب:

 اول: نماز اشراق و نماز ضحی: 

 فرمایند:درین مورد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم می

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل ُيصحِبُح َعَلى ُكلِ  ُسََلَمى ِمنح  َعنح َأِب َذرٍ  َعنح النَِّب ِ  َصلَّى الِلَّ
ابحِن آَدَم َصَدقٌَة َتسحِلیُمُه َعَلى َمنح لَِقَي َصَدقٌَة َوأَمحُرُه بِالحَمعحُروِف َصَدقٌَة َونَ هحیُُه َعنح 

ََذى َعنح الطَّرِيِق َصَدقٌَة  ِلِه َصَدقٌَة َوَُيحزُِئ ِمنح الحُمنحَكِر َصَدقٌَة َوإَِماطَتُُه األح َوُبضحَعُة أَهح
 َذِلَك ُكلِ ِه رَكحَعتَاِن ِمنح الضَُّحى )سنن ابوداود.(

)از ابو ذر رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
گذرد بر هر مفصل فرزند علیه و سلم فرمودند: هر روزی که می

ه مقابل میشود گرداند. سالم دادن به کسی کآدم صدقه الزم می
صدقه است، نهی از بدی صدقه است، دور کردن اشیای مضر از 
راه صدقه است، همبستری با همسر برایش صدقه است. و دو 

 نماید. (رکعت نماز ضحی در عوض همة اینها کفایت می
 خوانیم:و در حدیث دیگری می

ُه ِحنَي يَ نحَصِرُف ِمنح َصََلِة الصُّ  َعَِتح َمنح قَ َعَد ِف ُمَصَلَّ بحِح َحَّتَّ يَُسبِ َح رَكح
ثَ َر ِمنح زَبَِد الحَبححِر)سنن  الضَُّحى ََل يَ ُقوُل ِإَلَّ َخی حًرا غُِفَر لَُه َخطَايَاُه َوِإنح َكاَنتح أَكح

 عن انس اْلهنی( –أِب داود 
که بعد از نماز صبح در جای نماز خود بنشیند تا دو )کسی

نیک نگوید، همة رکعت نماز اشراق را بخواند و جز سخن 
 شود گرچه بیشتر از کف بحر باشد. (گناهانش مغفرت می
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 تعداد رکعتهای نماز اشراق و فضلیت آن:

شود. درین نماز اشراق از دو تا دوازده رکعت خوانده می
 خوانیم:مورد درحدیث نبوی می

ِه َوَسلََّم َمنح َصلَّى َعنح أََنِس بحِن َماِلٍك قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیح 
َنَِّة)سنن الرتمذي( ُ لَُه َقصحًرا ِمنح َذَهٍب ِف اْلح َعًة بَ ََن الِلَّ  الضَُّحى ثِنحَِتح َعشحَرَة رَكح

)از انس بن مالک رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل 
که نماز اشراق را دوازده صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: کسی

تعال برایش در جنت قصری از طال اعمار رکعت بخواند، اهلل م
 کند.(می

 نماز کسوف:

کسوف آفتاب گرفتگی را گویند و زمانیکه آفتاب گرفته 
شود خواندن دو رکعت نماز سنت است. و حکم آن در می

 حدیث ذیل بیان شده است.

ِد رَُسوِل الِلَِّ َعنح َأِب بَكحَرَة َرِضَي الِلَُّ َعنحُه قَاَل انحَكَسَفتح الشَّمحُس َعَلى َعهح 
ِ .رواه البخاري ُ َعلَیحِه َوَسلََّم َفَصلَّى رَكحَعتَ نيح  َصلَّى الِلَّ

از ابی بکرة رضی اهلل عنه روایت است که گفت: در عهد )
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آفتاب گرفته شد. پس ایشان دو 

 (رکعت نماز خواندند. 

 طریقة ادای نماز کسوف:

شود امام نماز جمعه، مردم را جمع گرفته میکه آفتاب زمانی
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خوانند نموده و دو رکعت نماز مانند سایر نماز ها با جماعت می
 کنند که آفتاب کامالً روشن شود. بعد از آن تا وقتی دعاء می

 نماز توبه:

 این نماز حد اقل دو رکعت است.
طریقه و فضیلت نماز توبه در حدیث نبوی چنین ذکر یافته 

 است.

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم عَ  ُ َعنحُه أَنَُّه قَاَل َسَِعحُت رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ نح أبی بَكحٍر َرِضَي الِلَّ
تَ غحِفُر  ِ ُثَّ يَسح ِنُب َذن حبًا فَ ُیححِسُن الطُُّهوَر ُثَّ يَ ُقوُم فَ ُیَصلِ ي رَكحَعتَ نيح يَ ُقوُل َما ِمنح َعبحٍد يُذح

يََةو َوالَِّذيَن ِإذَا فَ َعُلوا فَاِحَشًة أَوح ظََلُموا الِلََّ ِإَلَّ غََفَر الِلَُّ   لَُه ُثَّ قَ َرَأ َهِذِه اْلح
يَِة)سنن أِب داود( َ {ِإََّل آِخِر اْلح  أَن حُفَسُهمح ذََكُروا الِلَّ

)از ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه روایت است که گفت: از 
ای هر بنده فرمود: ازرسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم شنیدم که می

شود و او فوراً برخاسته و به بهترین شکل وضوء گناهی صادر می
خواند و بعد از آن از اهلل متعال گیرد و دو رکعت نماز میمی

نماید. بعد از خواهد اهلل متعال گناه او را مغفرت میمغفرت می
َلُموا أَن حُفَسُهمح و َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة أَوح ظَ این آیت را تالوت نمود: 

يَِة( َ {ِإََّل آِخِر اْلح  ذََكُروا الِلَّ

 نماز استسقاء:

استسقاء در اصطالح، در موسم خشکسالی طلب باران را 
 گویند. 
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نماز استسقاء دو رکعت است. البته در نزد امام ابوحنیفه نماز 
خواندن سنت نیست، بلکه اصل سنت در آن دعاء کردن است. 

 خوانیم: که بخاری روایت کرده است میچنانچه در حدیثی 
َنَما رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َُيحُطُب يَ وحَم  َعنح أََنِس بحِن َماِلٍك قَاَل بَ ی ح
ِقیَ نَا فَدَ  َ أَنح يَسح ُُمَعِة ِإذح َجاَءُه رَُجٌل فَ َقاَل يَا رَُسوَل الِلَِّ َقَحَ  الحَمطَُر فَادحُع الِلَّ َعا اْلح
ُُمَعِة الحُمقحبَِلِة قَاَل فَ َقامَ  نَا َأنح َنِصَل ِإََّل َمنَازِلِنَا فََما زِلحنَا منُحطَُر ِإََّل اْلح  فَُمِطرحنَا فََما ِكدح
َ أَنح َيصحرِفَُه َعنَّا فَ َقاَل رَُسوُل الِلَِّ  َذِلَك الرَُّجُل أَوح غَی حُرُه فَ َقاَل يَا رَُسوَل الِلَِّ ادحُع الِلَّ

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َحَوالَی حنَا َوََل َعلَی حنَا قَاَل فَ لََقدح رَأَيحُت السََّحاَب يَ تَ َقطَُّع َصلَّ  ى الِلَّ
 مَيِینًا َوِِشَاًَل مُيحطَُروَن َوََل مُيحطَُر أَهحُل الحَمِدينَةِ 

)از انس بن مالک رضی اهلل عنه روایت است که گفت: در 
 علیه و سلم در روز جمعه خطبه حالیکه رسول اهلل صلی اهلل

خواند، مردی ایستاده و گفت یا رسول اهلل باران قطع شده و می
با قحطی مواجه هستیم، به اهلل متعال دعاء کن که باالی ما باران 
بباراند. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دعاء کردند و قبل از آنکه 

گونه تا جمعة ینبه خانه های خود برگردیم، باران آغاز شد و هم
بعدی ادامه یافت. در جمعة بعدی که رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم به خطبه ایستاده بود، همان شخص و یا شخص دیگری 
برخاست و گفت: یا رسول اهلل دعاء کن که این باران را از ما 
بسوی دیگری بگرداند. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دعاء کرد 

ن را به اطراف ما فرود آور و از ما دور ساز! که پروردگارا! بارا
گوید که من ابرها را دیدم که به طرف راست و چپ راوی می

 بارید.(بارید ولی باالی مدینه نمیحرکت نمود و در آنجا باران می
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 نماز تراویح

 فضیلت نماز تراویح:

در مورد فضیلت نماز تراویح رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
 :فرمایندمی

َعنح َأِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َمنح َصاَم رََمَضاَن 
 َوقَاَمهُ ِإميَانًا َواححِتَسابًا غُِفَر لَهُ َما تَ َقدََّم ِمنح ذَنحبِِه)سنن الرتمذي(

)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
داری و طلب و سلم فرمودند: کسی که بر اساس ایمان اهلل علیه

اجر و ثواب ماه رمضان را روزه گرفت  شب آنرا قیام کرد، همة 
 شود.(گناهانش مغفرت می

درین مورد از ام المؤمنین عایشه رضی اهلل عنها روایت است 
که فرمودند: )رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم شبی در مسجد نماز 

میکردند، پس یک تعداد افراد در عقب شان اقتداء  تراویح را اداء
کردند. شب دوم که نماز را آغاز کردند یک تعداد زیادی در 
عقب شان اقتداء کردند و در شب سوم تعداد شان بسیار زیاد 
شد. شب چهارم صحابة کرام در مسجد جمع شدند، ولی رسول 

ی آنروز به اهلل صلی اهلل علیه و سلم برای ادای نماز نیآمد. فردا
آنها گفت: من جمع شدن و اشتیاق شما را دیدم، ولی من از 
خوف به نماز نیآمدم که نماز تراویح بر شما فرض نشود.( این 

 حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند. 
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بعد از آن مسلمانان نماز تراویح را به صورت انفرادی در خانه 
همین طریقه جریان  کردند. عمل مسلمانان بهو یا مسجد اداء می

داشت تا آنکه سال چهاردهم هجری داخل شد. عبدالرحمن بن 
 گوید: عبد القارئ )از قبیلة القاره( می

شبی همراه با عمر فاروق رضی اهلل عنه به مسجد نبوی رفتیم، 
دیدیم که مردم گروه گروه به نماز ایستاده و یکتعدادی تنها 

هلل عنه گفت: اگر اینها را در خوانند. عمر رضی اایستاده و نماز می
عقب یک قاری جمع نمایم کار خوبی خواهد بود و با این نیت 
همه را در عقب ابی بن کعب جمع نمودند. شب دیگری همراه 
با وی به طرف مسجد رفتیم، چون عمر رضی اهلل عنه آنها را دید 

.  )نعمت البدعة هذه(خوانند، گفت: که در عقب یک امام نماز می
چه بدعت نیکی است. البته آنهاییکه اکنون میخوابند و در  یعنی

باشند. این حدیث را خوانند بهتر ازینها میآخر شب نماز می
 بخاری روایت نموده است.

عمر فاروق رضی اهلل عنه این عملش را به صورت مجازی 
بدعت نامید. مطلب عمر رضی اهلل عنه آن بدعت منکر و ناپسند 

صلی اهلل علیه و سلم از آن نهی نموده اند. زیرا نبود که رسول اهلل 
آن بدعتی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از آن نهی نموده 
است، عبارت از امر جدید و نو در دین است که اصل و دلیلی 
ندارد. در حالیکه در مورد تراویح ثابت است که رسول اهلل صلی 

تراویح خوانده اند.  اهلل علیه وسلم دو و یا سه شب را با جماعت
تنها کاری که عمر رضی اهلل عنه نمود این بود که تراویح 
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مسلمانان را منظم ساخته و آنها را در عقب یک امام قرار داد و 
این عمل را دایمی گردانید. این عمل عمر رضی اهلل عنه مطابق 

 فرماید: حدیثی است که می
ًة فَ لَُه َأجحُرَها َوَأجحُر َمنح َعِمَل ِِبَا بَ عحَدُه ِمنح َغ ِحِ َمنح َسنَّ ِف اْلحِسحََلِم ُسنًَّة َحَسنَ 

ٌء)صحیح مسلم(  َأنح يَ ن حُقَص ِمنح أُُجورِِهمح َشيح
که در اسالم سنت نیکی را اساس گذاشت برایش اجر )کسی

شود که تا روز قیامت آن عمل نیک و مانند اجور کسانی داده می
از اجر و ثواب شان چیزی  کنند بدون اینکهمطابق آن عمل می

 کاسته شود.(

و ثابت است که سنت حسنه همانست که در دین و شریعت 
 اصل داشته باشد.

 قیام اللیل یا نماز تهجد:

 درین مورد در حدیث نبوی میخوانیم که:  
الشَّیحطَاُن  َعنح َأِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم يَ عحِقدُ » 

 َ تَ ی حَقَظ فَذََكَر الِلَّ َعَلى قَاِفیَِة رَأحِس َأَحدُِكمح بِاللَّیحِل ِبَبحٍل ِفیِه ثَََلُث ُعَقٍد فَِإنح اسح
َلَّتح ُعقحَدٌة فَِإذَا قَاَم ِإََّل الصَََّلِة اَنحَلَّتح ُعَقُدهُ   اَنحَلَّتح ُعقحَدٌة فَِإذَا قَاَم فَ تَ َوضََّأ اَنح

صحِبُح نَِشیطًا طَیِ َب الن َّفحِس قَدح َأَصاَب َخی حرًا َوِإنح َلَح يَ فحَعلح َأصحَبَح َكِسًَل ُكلَُّها فَ یُ 
 )سنن ابن ماجه(« َخبِیَث الن َّفحِس َلَح ُيِصبح َخی حًرا

)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
ه اهلل علیه و سلم فرمودند: شیطان باالی سر هر یکی از شما ب

زند. اگر انسان بیدار شد یکی از آن گره ها باز ریسمانی گره می
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شود شود و چون برخاست و وضوء گرفت گره دیگر باز میمی
شود و انسان در و چون به نماز ایستاده شد تمام گره ها باز می

خیزد که با نفس پاک و نشیط بوده خیر زیادی را حالی برمی
ند در حالی بر میخیزد که بدست آورده است. و اگر چنین نک

 نفسش خبیث و کسل بوده وهیچ خیری را بدست نیاورده است.(
َعنح َعبحِد الِلَِّ َرِضَي الِلَُّ َعنحُه قَاَل ذُِكَر ِعنحَد النَِّبِ  َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم » 

« طَاُن ِف أُذُنَ یحِه أَوح قَاَل ِف أُذُنِهِ رَُجٌل نَاَم لَی حلَهُ َحَّتَّ َأصحَبَح قَاَل َذاَك رَُجٌل بَاَل الشَّیح 
 (صحیح البخاري)

)از عبداهلل بن مسعود رضی  اهلل عنه روایت است که نزد 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم از مردی یاد آوری شد که شب 
بخواب رفت و تا صبح روشن از جایش برنخاست. رسول اهلل 

ت که شیطان در صلی اهلل علیه وسلم فرمود: این مردی اس
 گوشش بول کرده است.(

 نماز استخاره: 

شود که منصوصی نبوده زمانی که شخصی با کاری مواجه می
اجتهادی باشد، و در اجرای آن متردد گردد ویا با چنان معامله 
دنیایی مواجه باشد که جانب خیر و شر آن برایش آشکار نباشد، 

رد در حدیث درین صورتها نماز استخاره سنت است، درین مو
 شریف چنین وارداست:

َجابَِر بحَن َعبحِد الِلَِّ قَاَل َكاَن رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم يُ َعلِ ُمنَا »
َمحِر فَ لحیَ رحَكعح  آِن يَ ُقوُل لَنَا ِإذَا َهمَّ َأَحدُُكمح بِاألح ِتَخارََة َكَما يُ َعلِ ُمنَا السُّورََة ِمنح الحُقرح  اَِلسح



86 
 

تَ قحِدرَُك بُِقدحرَِتَك  ِ ِمنح َغ ِحِ الحَفرِيَضِة َولحیَ ُقلح اللَُّهمَّ ِإِن ِ َأسحَتِخ َُِك بِِعلحِمَك َوَأسح َعتَ نيح رَكح
ُم  أَُلَك ِمنح َفضحِلَك الحَعِظیِم فَِإنََّك تَ قحِدُر َوََل أَقحِدُر َوتَ عحَلُم َوََل أَعحَلُم َوأَنحَت َعَلَّ َوَأسح

َمحَر يَُسمِ یِه بَِعیحنِِه الَِّذي يُرِيُد َخی حٌر يل ِف الحغُُیوِب اللَّ  ُهمَّ ِإنح ُكنحَت تَ عحَلُم أَنَّ َهَذا األح
ِديِِن َوَمَعاِشي َوَمَعاِدي َوَعاِقبَِة أَمحرِي فَاقحُدرحُه يل َويَسِ رحُه يل َوبَارِكح يل ِفیِه اللَُّهمَّ 

َی حَر  َوِإنح ُكنحَت تَ عحَلُمُه َشرًّا يل ِمثحلَ  َوَِّل فَاصحرِفحِِن َعنحُه َواصحرِفحُه َعِنِ  َواقحِدرح يل اْلح األح
 )سنن أِب داود(« َحیحُث َكاَن ُثَّ َرضِ ِِن بِِه أَوح قَاَل ِف َعاِجِل أَمحرِي َوآِجِلهِ 

) از جابر بن عبداهلل روایت است که گفت: رسول اهلل صلی 
ی از قرآن به ما تعلیم میداد. ااهلل علیه وسلم استخاره را مانند سوره

و می فرمود زمانی که یکی از شما به کاری قصد نمودید، عالوه 
بر نماز فرضی دو رکعت نماز نفل بخواند، بعد از ختم نماز به 
دعاء نشسته و بگوید: الهی! من مطابق علمت از تو طلب خیر 

کنم و از فضل بزرگ تو کنم، و از قدرت تو طلب قدرت میمی
ی نماییم. تو میدانی و من نمیدانم، تو قادر هستی و من طلب م

ناتوانم، تو به همه غیب عالم هستی، ای اهلل اگر این کار ) کاری 
دانی و را که اراده دارد نام بگیرد( را به خیر دین و دنیایم می

دانی. آنرا برایم مقدر بساز و آنرا برای آخرت و عاقبتم خوب می
 برایم برکت بگذار.برایم آسان کن و در آن 

دانی، پس مرا از آن بگردان و آنرا الهی! اگر آنرا برایم شر می
از من دور بساز و خیر را در هر جایی که باشد برایم مقدر کن و 

 باز مرا به آن راضی بگردان.( 
و در روایت دیگر این کلمات اضافه شده است که اگر این 

 کار درحال و یا آینده ام بهتر است....
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 مسجد:یة تح

مسجد نیز مانند سایر سنن، نماز مسنون است. طریقة آن تحیة 
چنین است که پس از داخل شدن به مسجد و قبل از آنکه 

 بنشیند، دو رکعت نفل میخواند.
 مسجد می باشد، قرار ذیل اند:احکامی که ویژة تحیة  
در اوقات مکروهه خواندن تحیة المسجد جایز نیست و  

ه عبارت از هنگام طلوع آفتاب و هنگام استواء و اوقات مکروه
اثنای غروب آفتاب و بعد از نماز عصر می باشد. بعد از نماز 
صبح نیز می باشد. اگر شخصی به مسجد داخل شد و فوراً به 
نماز فرضی و یا نماز دیگری ایستاده شد، تحیة المسجد نیز در 

 ضمن آن اداء می گردد.

 وضوء:تحیة 

نماید، قبل از آنکه اندام رد مسلمان وضوء میزمانی که ف 
نماز بخواند. این نماز را هایش خشک گردد، باید دو رکعت 

وضوء می گویند. درین نماز نیز همان آدابی را باید مراعات تحیة 
 نماید که در تحیة المسجد ذکر گردید.

 نماز حاجت: 

نین در مورد نماز حاجت از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم چ
 روایت شده است:
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َعنح َعبحِد الِلَِّ بحِن َأِب أَوحَِف قَال قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َمنح  
َكاَنتح لَُه ِإََّل الِلَِّ َحاَجٌة أَوح ِإََّل أََحٍد ِمنح َبِِن آَدَم فَ لحیَتَ َوضَّأح فَ لحُیححِسنح الحُوُضوَء ُثَّ 

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم ُثَّ لِیَ ُقلح لُِیَصلِ  رَكحعَ  ِ ُثَّ لِیُثحِن َعَلى الِلَِّ َولحُیَصلِ  َعَلى النَِّبِ  َصلَّى الِلَّ تَ نيح
َمحُد لِِلَِّ َربِ   َِلیُم الحَكرمُِي ُسبحَحاَن الِلَِّ َربِ  الحَعرحِش الحَعِظیِم اْلح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَُّ اْلح

َِتَك َوَعَزائَِم َمغحِفَرِتَك َوالحغَنِیَمَة ِمنح ُكلِ  بِرٍ  َوالسَََّلَمةَ الحَعالَِمنَي َأسحأَُلَك  ُموِجبَاِت َرمحح
َتُه َوََل َحاَجًة ِهَي َلَك ِرًضا  ِمنح ُكلِ  ِإُثٍح ََل تَدَعح يل ذَن حبًا ِإَلَّ غََفرحتَُه َوََل َُهًّا ِإَلَّ فَ رَّجح

 نَي )سنن الرتمذي(ِإَلَّ َقَضیحتَ َها يَا أَرحَحَم الرَّامِحِ 

) از عبداهلل بن ابی اوفی روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم فرمودند: کسی که حاجتی از اهلل داشته باشد، و یا 
ضرورتی به انسانی داشته باشد پس باید که به صورت کامل 
وضوء نماید و باز دو رکعت نماز بخواند پس حمد و ثنای اهلل 

رده و به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم درود متعال را بجا آو
 بگوید و باز این دعاء را بخواند که:

َمحُد لِِلَِّ َربِ  »  َِلیُم الحَكرميُ ُسبحَحاَن الِلَِّ َربِ  الحَعرحِش الحَعِظیِم اْلح ُ اْلح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَّ
َِتَك َوَعَزائَِم  َمغحِفَرِتَك َوالحغَنِیَمَة ِمنح ُكلِ  بِرٍ  َوالسَََّلَمةَ الحَعالَِمنَي َأسحأَُلَك ُموِجبَاِت َرمحح

َتُه َوََل َحاَجًة ِهَي َلَك ِرًضا  ِمنح ُكلِ  ِإُثٍح ََل تَدَعح يل ذَن حبًا ِإَلَّ غََفرحتَُه َوََل َُهًّا ِإَلَّ فَ رَّجح
 « (ِإَلَّ َقَضیحتَ َها يَا أَرحَحَم الرَّامِحِنيَ 
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 خاصاحکام خاص مربوط نماز های 

 احکام و مسایل خاص نماز جمعه:

نماز جمعه از نگاه حکم فرض عین است و شرایط آن به دو 
 نوع تقسیم شده است.

 اول: شروط فرضیت نماز:

 شرایطی که برای فرضیت نماز جمعه الزم است قرار ذیل اند:
اسالم، یعنی باالی کافر نماز جمعه فرض نیست. زیرا او  -1

الم است. بعد از مسلمان شدن در قدم اول مکلف به قبول اس
 گردد. است که سایر احکام باالیش فرض می

عقل: یعنی باالی شخص دیوانه و مجنون نماز جمعه  -2
 فرض نیست.

بلوغ، یعنی باالی طفل خورد سال و نابالغ نماز جمعه  -3
 فرض نیست.

قدرت، یعنی باالی انسانهای معذور مانند مریض، نابینا،  -4
 نماز جمعه فرض نیست.شخص زندانی و امثال آنها 

مقیم بودن: پس باالی شخص مسافر نماز جمعه فرض  -5
 باشد.نمی

 باشد. مرد بودن، یعنی باالی زنان نماز جمعه فرض نمی -6
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 آزادی، پس باالی غالم نماز جمعه فرض نیست. -7

 دوم: شروط صحت نماز جمعه:

شرطهایی که برای صحت نماز جمعه فرض است، قرار ذیل 
 اند:

ة بزرگی که در حکم شهر باشد. پس شهر و یا قری -1
 باشد.جات کوچک نماز جمعه فرض نمیباالی ساکنین قریه

 موجودیت سلطان و یا نائب او -2

 داخل شدن وقت: که همان وقت ظهر است. -3

 خواند خطبه. -4

 خطبه: 

خطبه از شرایط نماز بوده وباید طبق شرطهای ذیل خوانده 
 شود:

o .قبل از نماز خوانده شود 

o  جمعه باید خوانده شود.به نیت نماز 
o  آن تعداد افراد باید به آن گوش دهد که جماعت با

 گردد.ایشان منعقد می

o  اذن و اجازة عام: یعنی در خانه و مهمان خانه نماز
 شود. جمعه اداء نمی

o  جماعت: به این معنا که نماز جمعه به صورت
 شود.انفرادی خوانده نمی
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 احکام مخصوص نماز عید:

 باشد:وص نماز عید است، قرار ذیل میاحکامی که مخص
از نگاه حکم نماز عید در مذهب امام ابوحنیفه واجب  -1
 باشد.و از نظر سایر أئمه سنت مؤکد می است

 به اتفاق علماء برای نماز عید آذان و اقامت نیست. -2

خطبه در نماز عید بعد از نماز و متصل ادای آن خوانده  -3
ریقة آن کامالً مانند شود و حکم شنیدن آن واجب است وطمی

باشد. البته در خطبة عید قربان تکبیرات تشریق خطبة جمعه می
 حتماً باید گفته شود.

اداء نمودن نماز عیدین در عیدگاه سنت است. و بدون  -4
 عذر باید در مسجد اداء نشود.

در نماز های عید تکبیرات زاید که واجب است در  -5
کبیر آن در رکعت مذهب امام ابوحنیفه شش تکبیر است. سه ت

اول قبل از قرائت فاتحه و سه تکبیر آن در رکعت دوم قبل از 
 شود. رکوع و بعد از قرائت گفته می

نماز عید بدون جماعت درست نیست. و باالی مسافر،  -6
 باشد. زنان، انسانهای معذور واجب نمی

 طریقة عملی ادای نماز عید:

نماید و سته میامام بدون آذان و اقامت پیش گردیده و نیت ب
نمایند. امام تکبیر مقتدیان در عقب وی صف بسته و نیت می

گوید و مقتدیان نیز تکبیر تحریمه را تحریمه را به آواز بلند می
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بندند. بعد از آن تسبیح )سبحانک اللهم ...( را تا گفته دستها را می
 گوید و همراهآخر میخوانند. بعد از آن امام سه تکبیر زاید را می

کنند. با آن مقتدیان نیز تکبیر گفته و دستها را تا به گوشها بلند می
آورند. بعد از تکبیر امام و و دربین تکبیرات کمی فاصله می

بندند و امام بعد از خواندن تعوذ و تسمیه ها را میمقتدیان دست
به صورت خفیه، مانند سایر نمازها قرائت می نماید. در ختم 

رود و مانند سایرنماز ها این رکعت را تمام قرائت به رکوع می
شوند، که امام و مقتدیان به رکعت دوم بلند میکنند. زمانیمی

کند و بعد از آنکه امام امام بعد از خواندن بسم اهلل ... قرائت می
گوید و مقتدیان نیز به متابعت از قرائت را تمام کرد، سه تکبیر می

نمایند. در ا را تا به گوشها بلند میامام سه بار تکبیر گفته و دسته
روند و مانند سایر نمازها، نمازشان را تکبیر چهارم به رکوع می

 نمایند. تمام می
شود و بعد از آنکه سالم گشتاندند، امام به خطبه ایستاده می

خواند و در جریان خطبه عالوه بر مانند نماز جمعه دو خطبه می
درود و تالوت، احکام عیدین را  حمد و ثنای اهلل متعال و ذکر،

 رسد. نماید و به این ترتیب نماز عید به پایان میبیان می
 خوانیم:درین مورد در حدیث نبوی چنین می

َعنح أَبِیِه أَنَّ َسِعیَد بحَن  َعنح َأِب ِإسحَحاَق َعنح إب حَراِهیَم بحِن َعبحِد الِلَِّ بحِن قَ یحسٍ ) 
َشحَعرِيَّ َوابحَن َمسحُعوٍد َوُحَذي حَفَة بحَن الحَیَماِن َرِضَي الحَعاِص َدَعاُهمح يَ وحَم عِ  یٍد ، فََدَعا األح

ُحَذي حَفُة : َسلح  الِلَُّ َعن حُهمح َ.قَاَل : إنَّ الحیَ وحَم ِعیدُُكمح ، فََكیحَف ُأَصلِ ي ؟ قَالَ 
. َشحَعرِيُّ : َسلح َعبحَد الِلَِّ َشحَعرِيَّ َوقَاَل األح ُد الِلَِّ : تَُكِبِ ُ ، َوذََكَر فَ َقاَل َعبح   األح
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َِديَث ، َوُهَو يَُكِبِ ُ تَكحِب ًَِة ، َويَ فحتَِتُح ِِبَا الصَََّلَة ُثَّ يَُكِبِ ُ بَ عحَدَها ثَََلثًا ، ُثَّ يَ قحَرأُ   اْلح
يَُكِبِ ُ َكِبِ ُ ثَََلثًا ، ُثَّ ُثَّ يَُكِبِ ُ تَكحِب ًَِة يَ رحَكُع ِِبَا ، ُثَّ يَسحُجُد ، ُثَّ يَ ُقوُم فَ یَ قحَرُأ ، ُثَّ يُ 

 (رواه الطحاوي فی شرح معاِن اْلثار )َتكحِب ًَِة ، يَ رحَكُع ِِبَا .
)از ابو اسحاق و او از ابراهیم بن عبداهلل بن قیس و او از 

نماید که سعید بن العاص روز عید آنها و پدرش روایت می
اهلل عنهم ابوموسی اشعری ابن مسعود و حذیفه بن الیمان رضی 

را فراخواند و گفت: امروز روز عید تان است، پس چگونه نماز 
بخوانیم؟ حذیفه گفت: از اشعری سوال کنید. و اشعری گفت: از 
عبداهلل سوال کنید، عبداهلل گفت: تکبیر بگویید و بعد از آن حدیث 
را تا آخر گفت. اینکه اول با گفتن تکبیر نماز را آغاز نمایید و باز 

ر زاید را بگویید، بعد از آن قرائت نمایید و رکوع کنید. سه تکبی
بعد از آن با گفتن تکبیر به سجده بروید پس از آن رکعت دوم 
ایستاده شوید و به قرائت آغاز کنید . بعد از قرائت سه تکبیر 
بگویید و با تکبیر چهارم به رکوع بروید. ) در اخیر همه اتفاق 

 شود( یقه اداء مینمودند که نماز عید به همین طر
 باشد. می 1این نوع عملکرد صحابه مرفوع حکمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مرفوع حکمی آنست که صحابه از عملی و یا از سخنی خبر دهد که به  - 1

توان آنرا دانست، بدون اینکه آنرا صریحاً به رسول اهلل صلی اهلل اجتهاد نمی

انیم که صحابة کرام از جانب خود در دین علیه و سلم نسبت دهد. و مید

شود که حتماً در آن مورد از رسول اهلل افزایند، لذا معلوم میچیزی را نمی

 صلی اهلل علیه وسلم چنیزی شنیده اند.
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 سنتها و آداب عید:

سنتها و آدابی که باید در نماز عید مراعات گردد، مختصراً 
 چنین است:
o .غسل نمودن 
o .مسواک زدن 
o .عطر زدن 
o .لباسهای پاک پوشیدن 
o .رفتن به عیدگاه از یک راه و برگشتن از راه دیگر 
o هللا أكِبهللا أكِب َل إله إَل  کبیر گفتن:در جریان راه ت(

 (هللا وهللا أكِب هللا أكِب وهلل اْلمد
o  رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در رکعت اول نماز

عید سورة )األعلی( و در رکعت دوم سورة )الغاشیه( 
 خواند. را می

o  در عید رمضان قبل از رفتن به عیدگاه خوردن خرما
ست و در عید قربان بعد از و یا شیرینی دیگر بهتر ا

 نماز از گوشت قربانی خوردن مستحب است.

 احکام نماز جنازه:

نماز جنازه از نگاه حکم فرض کفایی است و احکام خیلی 
 مختصر ی دارد که قرار ذیل است.



95 
 

 الف: شرطهای نماز جنازه:

o  مرده باید مسلمان باشد. بنابرین نماز جنازه باالی کافر
 شود.خوانده نمی

o ه باید پاک باشد. یعنی مرده باید غسل داده شود.مرد 
o ها قرار داشته باشد.جنازه باید پیش روی امام و مقتدی 
o  ..مرده باید باالی زمین قرار داشته باشد 
o  نماز گذاران باید در صف ایستاده و سوار بر چیزی

 نباشند.

 :ارکان نماز جنازه

 نیت کردن. -1
 چهار تکبیر گفتن. -2

 خوانیم که:ورد میدر حدیث شریف درین م

َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَُّ َعنحُه قَاَل نَ َعى النَِّبُّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم ِإََّل 
 َأصحَحابِِه النََّجاِشيَّ ُثَّ تَ َقدََّم َفَصفُّوا َخلحَفهُ فََكب ََّر أَرحبَ ًعا)صحیح البخاري(

که گفت: رسول اهلل  از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است» 
صلی اهلل علیه و سلم از مرگ نجاشی برای اصحاب خود خبر 
داد. بعد از آن به نماز ایستاده و صحابه رضی اهلل عنهم در عقب 

 شان صف بستند و چهار تکبیر گفتند.

 باشد.قیام: در نماز جنازه رکوع و سجده نمی -3
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 سنتهای نماز جنازه:

 یستاده شود.امام باید به برابری سینة مرده ا -1
امام و مقتدی بعد از تکبیر ثناء و حمد اهلل را بجا می  -2

آورند. یعنی مانند نماز های عادی )سبحانک اللهم ...( را 
 خوانند.می

بعد از تکبیر دوم، بر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  -3
 ) اللهم صل علی محمد...(درود میخوانند.

درین مورد در در تکبیر سوم به مرده دعاء می نمایند.  -4
احادیث نبوی دعاهای زیادی نقل شده است که یکی از آنها 

 چنین است:

َوذََكرِنَا َوأُن حثَانَا   اللَُّهمَّ اغحِفرح ِْلَی ِنَا َوَمی ِتِنَا َوَشاِهِدنَا َوغَائِبِنَا َوَصِغ ِِنَا وََكِب ِِنَا» 
یَ یحتَهُ ِمنَّا فَأَححیِِه َعَلى اِْلسح  اللَُّهمَّ   «َلَِم ، َوَمنح تَ َوف َّیحتَهُ ِمنَّا فَ تَ َوفَّهُ َعَلى اِْلميَاِن َمنح َأحح
بار الها! به زنده های ما، به مرده های ما، به حاضر ما، به »

غایب ما، به مردان ما و به زنان ما مغفرت کن. الهی اگر کسی از 
داری، پس او را بر اسالم زنده بدار و اگر از ما ما را زنده می

 «دهی او را با ایمان بمیرانت میکسی را وفا

 نماز کسوف :

کسوف آفتاب گرفتگی را گویند و احکام خاص مربوط نماز 
 کسوف قرار ذیل است:

o .در نماز کسوف اذان و اقامت نیست 
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o  ادای آن با جماعت بهتر است اما به صورت فردی نیز
 درست است.

o  خطبة مسنون در آن نیست. و اما اگر شخصی به وعظ و
 خیزد باکی ندارد.رمینصیحت ب

o  از نظر امام ابوحنیفه قرآن را خفیه باید بخواند. چنانچه
 درحدیث نبوی وارد است که:

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم ِف ُكُسوٍف ََل  َعنح ََسَُرَة بحِن ُجنحَدٍب قَاَل َصلَّى بِنَا النَِّبُّ َصلَّى الِلَّ
 َنسحَمُع لَهُ َصوحتًا. )سنن الرتمذي(

جندب روایت است که گفت: رسول اهلل صلی  )از سمره بن
اهلل علیه وسلم نماز کسوف را با ما اداء کرد و ما هیچ آواز او را 

 نشنیدیم.(

 و از نظر صاحبین قرائت باید جهر صورت گیرد.

 نماز خسوف:

خسوف تاریک شدن مهتاب را گویند. و زمانی که مهتاب 
. اما نماز به گرفته شود، نماز خواندن برای رفع آن مستحب است

 گردد.جماعت اداء نمی

 احکام خاص خسوف:

خواند باید آداب ذیل را اگر کسی نماز خسوف را به جماعت می
 در نظر بگیرد:

o .آذان و اقامت در نماز خسوف نیست 
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o شود .قرائت در آن به صورت جهر خوانده می 
o  در رکعت اول بعد از سورة فاتحه، سورة االعلی و در

 لغاشیه را بخواندرکعت دوم رکعت ا
o .خطبه را مانند نماز جمعه قبل نماز باید بخواند 
o اندازد.فالی چادر خود را به روی دیگر آن میبخاطر نیک 

 آداب استسقاء:

 برای ادای نماز استسقاء باید آداب ذیل را در نظر بگیرد:
o  برای سه روز مردم باید از خانه بیرون شده و به نماز

 استسقاء بروند.
o سوار نشود بلکه تا مکان نماز پای پیاده بروند. بر چیزی 
o کاالی شسته شده و کهنه و حتی پیوند شده را به تن کند 
o ای بیرون شوند که سر های با تواضع و عاجزی به گونه

 خویش را به زیر انداخته اند.
o .قبل از رفتن به مکان نماز مطابق توان خود صدقه بدهد 
o را با خود ببرند. خوردساالن، سالخوردگان و حیوانات 
o .کافر و مشرک را با خود نبرند 

 طریقة دعاء کردن:

ایستد و مقتدیان در عقب وی در صفها امام روبروی قبله می
هایش را برای دعا بلند کرده و می نشینند. بعد از آن امام دست

 گویند.کند و مقتدیان آمین میدعا می
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 درین مورد در حدیث نبوی چنین وارد است:
ِهَشاِم بحِن ِإسحَحَق َعنح أَبِیِه قَاَل أَرحَسَلِِن الحَولِیُد بحُن ُعقحبََة َوُهَو أَِم ُِ الحَمِديَنِة َعنح 

أَلُُه َعنح اسحِتسحَقاِء رَُسوِل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم فَأَتَ یحتُُه فَ َقاَل  ِإََّل ابحِن َعبَّاٍس َأسح
الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َخَرَج ُمتََبذِ ًَل ُمتَ َواِضعًا ُمَتَضر ًِعا َحَّتَّ أََتى ِإنَّ رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى 

الحُمَصلَّى فَ َلمح َُيحُطبح ُخطحبََتُكمح َهِذِه َولَِكنح َلَح يَ َزلح ِف الدَُّعاِء َوالتََّضرُِّع َوالتَّكحِب ِِ 
ِ َكَما َكاَن ُيَصلِ ي ِف الحِعیِد   )سنن الرتمذي(َوَصلَّى رَكحَعتَ نيح

نماید که گفت: ولید بن هشام به اسحاق از پدرش روایت می
عقبه که والی مدینه بود مرا نزد ابن عباس فرستاد تا در بارة نماز 
استسقاء رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از وی بپرسم. من نزد 
ابن عباس رفته و پرسیدم ایشان در جوابم گفت: رسول اهلل صلی 

سلم با لباسهای کهنه با کمال تواضع و عاجزی برآمد تا اهلل علیه و
آنکه به محل نماز رسید. آنجا مانند خطبة شما خطبه نگفت بلکه 
به دعاء، تضرع و تکبیر مشغول شد و دو رکعت نماز مانند نماز 

 های عید خواند.



111 
 

 

 عملی ادای نماز فرضة طریق

 تکبیر:

به اهمیت نماز اگر انسان به معنا و مفهوم نماز متوجه شود  
های نماز را که یک مسلمان تمام شرطبرد. زمانیبخوبی پی می

ایستد و بعد از بستن نیت با اعتراف به بجا آورد روبروی قبله می
کند گوید و اینرا اقرار میبزرگی و عظمت اهلل متعال )اهلل اکبر( می

تر است. که اهلل متعال از هر موجود دیگری بزرگتر و عظیم
ها بلند ن با این اعتراف بزرگ دستهای خود را تا گوشهمزما

نماید و مقصد بلند کردن دست اینست که از دنیا و هرچه در می
دنیا است دستبردار گردیده و متوجه اهلل متعال شده است. بعد از 
دستها را بسته و در برابر مالک و حاکم خود با ادب و احترام 

 ایستد. می
ماز فرض است و اگر ترک گردد نماز نیت و تکبیر هردو در ن

ها را بلند کردن و دو باره بستن سنت است شود و دستفاسد می
 گردد. که با ترک آن نماز مکروه می

 تسبیح:

بعد از بستن دستها نماز گزار به تقدس و پاکی اهلل متعال 
 گوید: اعتراف نموده می
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َوِبَمحِدَك , َوتَ بَارَكَ )  اَسحَُك , َوتَ َعاََّل َجدَُّك , َوََلإِلََه غَی حُرَك( ُسبحَحاَنكَ اللُهم َّ
کنم تو از ای اهلل من پاکی ترا همراه با ثنا و صفت تو بیان می

هر نوع نقصان پاک استی نام تو بسیار با برکت و شأن تو بسیار 
 بلند است. و غیر از تو هیچ معبود برحق وجود ندارد.

 تعوذ:

نوع وسوسه کنند و شر اندازی  نماز گزار بعد از تسبیح از هر 
 گوید:برد و میبه اهلل متعال پناه می

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
 برم از شر شیطان رانده شده.به اهلل پناه می

 تسمیه:

بعد از تعوذ نمازگزار به نام اهلل متعال و با استعانت از او تعالی 
 گوید:چنین می

َِن الرَّحِ   یِم() بسحِم الِلَِّ الرَّمحح
  کنم بنام اهلل که نهایت مهربان و نهایت با رحم است.شروع می

تعوذ و تسمیه باید به صورت خفیه خواند شود و کسی باید 
نماید مانند امام و کسی که تنها نماز بخواند که در نماز قرائت می

 خواند. می
تسبیح، تعوذ و تسمیه سنت بوده و با ترک کردن آن نماز 

 گردد.مکروه می
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 سورة فاتحه:

بعد از تعوذ و تسمیه نماز گزار اگر امام باشد و شخصی که 
کند و به خواند به قرائت سورة فاتحه شروع میبه تنهایی نماز می

 خواند:ترتیب ذیل می
ِن الرَِّحیِم َمِلِك يَ وحِم الدِ يِن إِيَّاَك نَ عحُبُدوإِيَّاكَ   )اْلحَمحُدلِلَِّ َربِ  الحَعالَِمنَي الرَّمحح
َتِعنُي اهِدنَاالصِ َراطَاملُستَِقیَم ِصَراطَالَِّذيَن أَنَعمَت َعلَیِهمح َغ ِِاملَغُضوِب َعلَیِهمح  نَسح

 َوَلَالضَّالِ نَي(

( 1مربّى جهانیان است.) ها، ویژه خدا، مالک و همه ستایش
( مالک 2اش همیشگى است.)مهربانى اندازه و رحمتش بى

( ]پروردگارا![ تنها تو را 3ست)کیفر ا فرمانرواى روز پاداش و و
( ما را به راهِ راست 4خواهیم.)پرستیم وتنها از توکمک میمی

( نه 6( راه کسانى که به آنان نعمتِ  عطاکردى)5راهنمایى کن.)
اند)مانند آنانی که گمراه  آنان که مورد خشم تواند )مانند یهود( و

 (7نصارا(.)

 آمین گفتن:

که تنها نماز مام و مقتدی و هم کسیبعد از ختم سورة فاتحه، ا
خواند آمین می گوید و به این معناست که ای اهلل دعای ما را می

 بپذیر.
گفتن آمین سنت است و ترک قصدی آن نماز را مکروه 

 شود. سازد و در مذهب احناف در هر حالت خفیه گفته میمی
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 خواندن یک سوره:

ت از قرآن کریم را نماز گزار بعد از آن یک سوره و یا چند آی
 خواند:خواند. و به طور مثال سورة اخالص را چنین میمی

يَِلدح َو َلَح يُولَدح َولَ مح يَُكن لَّهُ ُكُفًوا َأَحٌد ( ُ الصََّمُد ََل ح ُ َأَحٌد الِلَّ  )قُلح ُهَوالِلَّ
نیاز ]همه موجودات ( خداى بى1);: او خداى یکتاست بگو

زاییده  ( هیچ کسی را نزاده، و2)هستى و همه محتاج او هستند[
همتا  صفات[ همانند و هیچ کس ]در ذات و ( و3نشده است،)

 (4.) باشدشبیه او نمی و
خواندن سورة فاتحه و همچنان خواندن یک سوره دیگر 
واجب است و اگر از کسی سهواً ترک گردد باالیش سجدة سهو 

سهو گردد و اگر کسی قصداً آنرا ترک نماید سجدة الزم می
گردد و با این کار خود گنهکار گردیده و اعادة باالیش الزم نمی

 نماز باالیش واجب می باشد. 

البته مطلق قرائت در نماز فرض است و به ترک آن نماز فاسد 
 گردد. می

بعد از آن نماز گزار اهلل اکبر گفته و خود را خم نموده و به 
 گوید.رود و سه بار سبحان ربی العظیم میرکوع می

شود که اینرا قومه بعد از آن با قامت راست ایستاده می
 گوید:گویند. اگر نماز به جماعت بود امام میمی

 سمع اهلل لمن حمده 
 نماید.او را بیان میاهلل متعال شنید آواز آن کسی را صف 
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 گوید: ربنا لک الحمدو مقتدی می
 ای پروردگار ما تمام صفات نیک و برتر از آن توست.

 گوید. خواند هر دو جمله را میالبته اگر کسی تنها نماز می
از نگاه حکم آرام گرفتن در رکوع واجب ولی به ترک آن 

جب لغیره شود زیرا ارام گرفتن در ارکان واسجده سهو الزم نمی
باشد. و گفتن تسبیحات در رکوع و سجده و تسمیع و تحمید می

 باشد.و بجز تکبیر تحریمه تمام تکبیرات سنت می
بعد از آن نماز گذار پیشانی را به زمین گذاشته و سجده 

 گوید: سبحان ربی اهلل األعلی.کند و به سه بار میمی
 ست.پاک است پروردگارم که از هر کسی بلند و برتر ا

دوبار سجده کردن در هر رکعت فرض است که با ترک آن 
 گردد برابر است که سهواً ترک گردد و یا قصداً. نماز فاسد می

زمانی که نمازگزار از سجده فارغ گردد به قعده نشسته و 
 خواند.التحیات را می

 تشهد )التحیات(:

گیرد اگر نماز دو رکعتی باشد در آن یکبار تشهد صورت می
 شود. گر چهار رکعتی باشد دوبار تشهد خواند میو ا

 گوید:زمانی که به قعدة اخیر نشست می
َُة الِلَِّ  )التَِّحیَّاُت لِِلَِّ َوالصََّلَواُت َوالطَّی ِبَاُت السَََّلُم َعلَیحَك أَي َُّها النَِّبُّ َوَرمحح

َهُد َوبَ رََكاتُُه السَََّلُم َعلَی حنَا َوَعَلى ِعبَاِد الِلَِّ الصَّ  اِْلِنَي َأشحَهُد َأنح ََل إِلََه ِإَلَّ الِلَُّ َوَأشح
 (َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َورَُسولُهُ.)رواه صحیح البخاري
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تمام عبادات قولی و نماز ما و تمام سخن های پاک و نیک ما 
خاص برای اهلل است . سالم بر تو ای نبی و رحمت و برکت اهلل 

دهم بر تمام بندگان صالح . شهادت می باد بر تو و سالم بر ما و
دهم که که جز اهلل هیچ معبود برحقی وجود ندارد و شهادت می

 محمد بنده و رسول اهلل تعال است.
کند زیرا و در اثنای شهادت خواندن انگشت خود را بلند می

دهد و درین شهادت نماز گزار با زبان خود شهادت توحید را می
 دهد. ا با زبان گواهی میباید انگشت او نیز همر
 خواند که به این ترتیب است:بعد از آن درود می

) اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُُمَمٍَّد َكَما َصلَّیحَت َعَلى إِب حَراِهیَم َوَعَلى 
آِل ُُمَمٍَّد َكَما بَارَكحَت آِل إِب حَراِهیَم إِنََّك محَِیٌد َمَِیٌد. اللَُّهمََّ بَارِكح َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى 

 ( َعَلى إِب حَراِهیَم َوَعَلى آِل إِب حَراِهیَم إِنََّك محَِیٌد َمَِیدٌ 
ای اهلل رحمت بفرست بر محمد و آل محمد چنانچه بر ابراهیم 
و آل ابراهیم رحمت کردی، بیشک تو ستوده و با عظمت استی. 

ردی بر ای اهلل برکت کن بر محمد و آل محمد چنانچه برکت ک
 ابراهیم و آل ابراهیم بدون شک تو ستوده و با عظمت استی. 

 خواند: بعد از آن این دعاء را می
 ) أللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار(

ای اهلل، ای پروردگار ما! به ما در دنیا نیکی عطا کن و نیکی 
 نگهدار. در آخرت عطا فرما و ما را از آتش دوزخ 

رسد و در اخیر نماز گزار با خواندن این دعاء نماز به پایان می
به طرف راست و چپ به تمام مردم و به فرشته ها دعای خیر و 

 نماید.سالمتی می
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  السَلم علیکم و رمحة هللا و برکاته
 سالمتی و رحمت و برکت اهلل بر شما باد.

است از نگاه حکم قعدة اخیر فرض و قعدة اول واجب 
 باشد. همچنان لفظ سالم نیز واجب می

بعد از مصروف شدن به کار وبار دنیایی برای چند ساعت 
رسد و بعد از چند ساعت نماز عصر دوباره وقت نماز ظهر می

گردد. زمانی که از رسد و لحظاتی بعد نماز شام اداء میفرا می
گر در کار های روزانه کامالً فارغ گردید، پیش از خواب یکبار دی

نماید. این شود و نماز خفتن را اداء میبرابر اهلل متعال حاضر می
رسد و در رکعت اخیر نماز وتر نماز با خواندن وتر به اتمام می

خواند که به معنای عاجزی، تواضع نمازگزار دعای قنوت را می
و سر اطاعت خم کردن در برابر اهلل متعال و اقرار به بندگی 

 گونه است:  باشد و به اینمی
تَ غحِفُرَك َونُ ؤحِمُن ِبَك َونَ تَ وَكَُّل َعلَیحك ، َونُ ثحِِن َعلَیحَك  تَِعیُنَك ، َونَسح ) اللَُّهمَّ إِنَّا نَسح
ُرُك َمنح يَ فحُجُرَك ، اللَُّهمَّ إِيَّاَك نَ عحُبُد ، َوَلَك  َی حَر نَشحُكُرَك َوَل نَكحُفُرَك ، َوََنحَلُع َونَ ت ح اْلح

ََتَك ،  َوََنحَشى َعَذاَبَك ، ِإنَّ ُنَصلِ ي َونَسح  ُجُد ، َوإِلَیحَك نَسحَعى َوََنحِفُد ، َونَ رحُجو َرمحح
 َعَذاَبَك بِالحُكفَّاِر ُملحِحٌق(

خواهیم و از تو معفرت خواهانیم، بر بار الها از تو کمک می
کنیم تمام ثنا و صفات نیک آوریم و بر تو توکل میتو ایمان می
کنیم و کنیم و ناشکری نمیم. ما شکر ترا اداء میگوییرا به تو می

کنیم که از تو نافرمانی و رابطة خود را با تمام کسانی قطع می
کنیم و خاص کند. ای اهلل ما خاص ترا عبادت میسرپیچی می
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شتابیم کنیم و به سوی تو میخوانیم و سجده میبرای تو نماز می
حمت تو هستیم و از کنیم ما امیدوار رو بخاطر تو کوشش می

 رسد.ترسیم یقیناً عذاب تو به کافران میعذاب تو می
و به این ترتیب در یک شبانه روز پنج بار به حضور اهلل متعال 

 نماید.ایستد و تمام عمر را به همین گونه سپری میمی
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 فصل ششم

 مسایل و احکام عام نماز

 فرایض نماز:

ی نماز و دیگری فرایض نماز به دو قسم است. یکی شرطها
 ارکان نماز و تفصیل آن ازین قرار است:

 اول: شرطهای نماز: 

 شرطهای نماز دو گونه است:

 شرطهای وجوب. -1
 شرطهای صحت اداء. -2

 شرط های وجوب:

هایی است که فرض شدن نماز به آن وابسته عبارت از شرط
 است و آن سه چیز است:

ما اسالم: باالی زن و مرد مسلمان نماز فرض است. ا -1
انسان کافر در ابتدای امر مکلف به قبول اسالم است و زمانی که 
مسلمان شد، بعد از آن نماز و سایر فرایض اسالمی بر او عاید 

 گردد.می
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بلوغ: باالی شخص نا بالغ نماز فرض نیست. چنانچه  -2
 پیامبر صلی اهلل علیه وسلم می فرمایند: 

 َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل رُِفَع الحَقَلُم َعنح َعنح َعِليٍ  َعلَیحِه السَََّلم َعنح النَِّب ِ 
ثَََلثٍَة َعنح النَّائِِم َحَّتَّ يَسحتَ یحِقَظ َوَعنح الصَِّبِ  َحَّتَّ َُيحتَِلَم َوَعنح الحَمجحنُوِن َحَّتَّ يَ عحِقَل 

 )سنن أِب داود(
از علی رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 

و سلم فرمودند: قلم از سه تن برداشته شده است )یعنی  علیه
مکلف و مسئول نیستند( از خوابیده تا آنگاهی که بیدار شود، از 
طفل تا آنگاهی که به بلوغ برسد و از مجنون تا آنگاهی که 

 دوباره به عقل آید
البته طفل که به سن هفت سالکی برسد، باید به خواندن نماز 

چون به سن ده سالگی رسید تنبیه جسمی امر و تشویق گردد و 
 وی بخاطر ترک نماز جایز است تا به خواندن نماز تربیت شوند.

عقل: باالی دیوانه نماز فرض نیست چنانچه در حدیث  -3
 قبلی تذکر یافت.

 های صحت نماز:شرط

شرطهای صحت آنست که صحت نماز، بعد از فرض شدن، 
 :باشد. و قرار ذیل اندوابسته به آنها می

طهارت و پاکی بدن، یعنی وضوء نمودن و در صورتی  -1
که انسان قادر به وضوء نباشد و یا آب را در اختیار نداشته باشد، 



111 
 

تیمم نمودن است. در مورد وضوء در سورة المائده به صورت 
 خصوصی امر شده است.

پاک بودن لباس از نجاست های خفیف و غلیظ زیرا اهلل  -2
 فرماید:هلل علیه وسلم میعزوجل خطاب به پیامبر صلی ا

 [3َوثِیَاَبَك فَطَهِ رح ]املدثر : 
 )و لباست را پاک کن.(

 پاک بودن جای نماز. -3
 پاک بودن بدن از نجاست های خفیف و غلیظ. -4

باشد، به ثابت می دَللة النصوپاک بودن مکان و بدن نیز به 
ترتیبی که پاک بودن لباس که از بدن جدا بوده و انسان میتواند 

را از بدن خود دور نماید. فرض است. پس بدن و مکان نماز آن
 باید حتماً پاک باشد.

 پوشاندن عورت: زیرا اهلل عزوجل می فرماید: -5
َربُوا َوََل ُتسحرِفُوا إِنَُّه ََل  يَا َبِِن آَدَم ُخُذوا زِينََتُكمح ِعنحَد ُكلِ  َمسحِجٍد وَُكُلوا َواشح

 [13ُيُِبُّ الحُمسحرِِفنَي ]األعراف : 
)اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید 

روى مکنید که او اسرافکاران را دوست و بیاشامید و]لى[ زیاده
 دارد( نمى

 فرق بین عورت مرد و زن:

برای مرد از ناف پائین تا زانو ها عورت می باشد که زانو ها 
 در عورت شامل اند.
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ه استثنای روی، دست ها و قدم در اثنای نماز تمام بدن زن ب
 ها، عورت است. زیرا پیامبر صلی اهلل علیه وسلم می فرماید...

َعنح َعبحِد الِلَِّ َعنح النَِّبِ  َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل الحَمرحأَُة َعوحرٌَة فَِإذَا َخَرَجتح 
 اسحَتشحَرفَ َها الشَّیحطَاُن )سنن الرتمذي(

مسعود روایت است که رسول اهلل صلی اهلل  )از عبداهلل بن
پرده از علیه وسلم فرمودند: تمام زن عورت است و چون بی

 دهد تاگمراهش سازد.(خانه برآید شیطان او را تحت نظر قرار می

 اهلل عزوجل در سورة نور می فرماید:
 [13َوََل يُ بحِديَن زِينَتَ ُهنَّ ِإَلَّ َما ظََهَر ِمن حَها ]النور : 

زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن )و 
 پیداست )دستها و روی(

 فرماید: ایستادن رو بروی قبله، زیرا اهلل عزوجل می -6
 [333َوَحیحُث َما ُكنحتُمح فَ َولُّوا ُوُجوَهُكمح َشطحَرهُ  ]البقرة : 

و هر جاییکه هستید در وقت نماز روهای خود را بسوی 
 نید.مسجد حرام بگردا

 فرماید:نیت کردن، اهلل عزوجل می -7
َ ُُمحِلِصنَي لَهُ الدِ يَن ُحنَ َفاءَ   [5:َويُِقیُموا الصَََّلةَ ]البینة َوَما أُِمُروا ِإَلَّ لِیَ عحُبُدوا الِلَّ

)در حالى که فرمان نیافته بودند جز آنکه خدا را بپرستند، 
ند، عبادت را براى او از هرگونه شرکى خالص کن ایمان و و
 نماز را برپا دارند.( گرا باشند، وحق و

 شناخت وقت، زیرا اهلل عزوجل می فرماید: -8

 [301ِإنَّ الصَََّلَة َكاَنتح َعَلى الحُمؤحِمِننَي كِتَابًا َموحقُوتًا ]النساء : 
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اى  معین وظیفه )مسلماً نماز همواره در اوقاتى مشخص و
 ( الزم بر مؤمنان است مقرّر و

 از:های نمحکم شرط

اگر این شرطها تماماً و یا برخی از آنها از سوی نماز گزار 
 شود ترک گردد، نمازش فاسد می

 دوم: ارکان نماز:
 ارکان نماز قرار ذیل است:

شود. زیرا تکبیر تحریمه: و بنام تکبیر اولی نیز نامیده می -1
 اهلل عزوجل می فرماید:
 [1َورَبََّك فََكِبِ ح ]املدثر : 
 ا به بزرگی یاد کن.()و پروردگارت ر

 فرمايد:و رسول هللا صلی هللا علیه می
َعنح َعِليٍ  َرِضَي الِلَُّ َعنحُه قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم ِمفحتَاُح 

 الصَََّلِة الطُُّهوُر َوََتحرميَُها التَّكحِب ُِ َوََتحِلیلَُها التَّسحلِیُم)سنن أِب داود(
)از علی رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل 

فرماید: کلید نماز وضوء است و تحریم آن تکبیر علیه وسلم می
 گفتن و خارج شدن از آن با سالم دادن است.(

 فرماید:قیام یا ایستادن: اهلل عزوجل می -2

 [ 515َوقُوُموا لِِلَِّ قَانِِتنَي  ]البقرة : 
 ×با عاجزی و تواضع بیاستید )در برابر اهلل متعال
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قرائت یعنی خواندن آیاتی از قرآن کریم را باید تالوت  -3
 نماید اهلل عزوجل می فرماید:

آِن  ]املزمل :   [50فَاق حَرُءوا َما تَ َیسََّر ِمَن الحُقرح
 )پس بخوانید از قرآن آن چیز را که برای تان آسان است.(

 رکوع نمودن اهلل عزوجل می فرماید: -4

 [77َها الَِّذيَن آَمُنوا ارحَكُعوا َواسحُجُدوا َواعحُبُدوا رَبَُّكمح ]اْلج : يَا أَي ُّ 
 )ای مؤمنان رکوع وسجده کنید و پروردگار تانرا عبادت نمایید.(

 سجده نمودن و دلیل آن در آیت فوق ذکر گردید  -5

قعدة اخیر و درین مورد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  -6
فاذا فعلت ذلک فقد َتت اهلل عنه فرمود؛  به عبداهلل به مسعود رضی

 صَلتک.

 زمانی که این کار ها را کردی نمازت تکمیل گردید.

 حکم ارکان نماز:

اگر نماز گذار کامالً صحتمند بوده و هیچ عذر معتبر شرعی 
نداشته باشد و یکی از ارکان فوق الذکر را بدون عذر ترک 

 زش را بخواند.نماید، نمازش باطل بوده و باید دوباره نما

 واجبات نماز:

گویند که به دلیلی ثابت شده واجب در اصطالح عملی را می
توان باشد که ثبوت و یا داللت آن ظنی باشد. تعریف فوق را می

 چنین شرح کرد:
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تر و از واجب آن عملی را گویند که مرتبة آن از فرض پائین
گر کسی شود و اسنت باالتر باشد و به ترک آن نماز فاسد نمی

قصدا آنرا ترک نماید اعادة نماز باالیش واجب است و اگر سهوا 
آنرا ترک نماید سجدة سهو باالیش واجب گردیده و با ادای 

 گردد. سجدة سهو نقصان نماز جبیره می
 واجبات نماز به تفصیل ذیل می باشد:

خواندن سورة فاتحه، درین مورد رسول اهلل صلی اهلل  -1
  علیه وسلم می فرماید:

َعنح ُعبَاَدَة بحِن الصَّاِمِت أَنَّ رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل ََل َصََلَة 
 لَِمنح َلَح يَ قحَرأح بَِفاَِتَِة الحِكتَاِب)صحیح البخاري(

)از عباده بن صامت رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل 
برای کسیکه در نماز  صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: نماز نیست

 خواند.(سورة فاتحه را نمی

َعنح َأِب ُهَري حَرَة َعنح النَِّبِ  َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل َمنح َصلَّى َصََلًة َلَح يَ قحَرأح 
آِن فَِهَي ِخَداٌج ثَََلثًا غَی حُر ََتَاٍم)صحیح مسلم(  ِفیَها بِأُمِ  الحُقرح

عنه روایت است که رسول اهلل صلی  )از ابو هریره رضی اهلل
که در نماز سورة فاتحه را نخواند اهلل علیه و سلم فرمودند: کسی

 نمازش ناقص و ناتمام است)و سه مرتبه این کلمه را تکرار کرد(

 باشد.و همین حدیث دلیل وجوب آن می
اگر نماز چهار رکعتی و یا سه رکعتی باشد، دو رکعت  -2

 ین نمودن.اولی آنرا برای قرائت تع
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بعد از سورة فاتحه خواندن یک سورة دیگر و یا حد اقل  -3
سه آیت از یک سوره درین مورد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 

 می فرمایند:

 ََل َصََلَة لَِمنح َلَح يَ قحَرأح بَِفاَِتَِة الحِكتَاِب َفَصاِعًدا )سنن أِب داود(
ز )نماز آن کسی درست نیست که سورة فاتحه و چیزی ا

 کند.(قرآن را تالوت نمی

 سورة فاتحه را قبل از سورة دیگر خواندن. -4

 مراعات نمودن ترتیب میان ارکان و واجبات نماز.  -5

 در اثنای سجده گذاشتن پیشانی و بینی بر زمین. -6

در ادای ارکان نماز مکث کردن و از عجله خود داری  -7
 نمودن.

 نشستن در قعدة اول به اندازة تشهد. -8

 ه خواندن التحیات و تشهد.در هر دو قاعد -9

 برخاستن به رکعت سوم بمجرد ختم تشهد. -11

 در نماز وتر خواندن دعای قنوت. -11

برای امام جهر خواندن در نماز های جهری و آهسته  -12
 خواندن در نماز های سری.

 با لفظ سالم از نماز خارج شدن. -13

 حکم واجبات نماز:

را سهواً  گزار یکی و یا بیشتر از واجبات فوق الذکراگر نماز
گردد. اما اگر قصداً ترک نماید، سجدة سهو باالیش واجب می



116 
 

شود ترک نماید، سجدة سهو باالیش نیست و نمازش ناقص می
البته نماز گزار با این عمل خود گنهکار گردیده و اعادة نماز 

 باالیش واجب می باشد.
شود اما بدعتی و و اگر کسی از آن منکر گردد، کافر نمی

 ناخته می شود.گنهکار ش
تعدیل ارکان اگر از نمازگزار سهواً ترک می شود، سجدة 

 دانند.می« واجب لغیره»سهو باالیش نیست زیرا آنرا 

 سنت های نماز:

 سنت های نماز قرار ذیل اند:
بلند کردن دستها در تکبیر تحریمه، برای مردان تا گوشها  -1

مین صورت و برای زنان تا شانه ها سنت است. زیرا برای زنان ه
 تر است.مناسب

در قیام گذاشتن دست راست باالی دست چپ و  -2
گذاشتن آن زیر ناف برای مردان و باالی سینه برای زنان بهتر 

 است.

خواندن سبحانک اللهم به طور خفیه برای امام، مقتدی،  -3
 تنها گزار، زن و مرد سنت است.

نماید. یعنی خواندن اعوذ باهلل، برای کسیکه قرائت می -4
 ای امام و کسیکه به تنهایی نماز میخواند.بر

خواندن بسم اهلل به طور خفیه برای کسانی که قرائت  -5
 کنند.می
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 پس از ختم سورة فاتحه گفتن آمین به صورت خفیه. -6

گفتن. و « سمع اهلل لمن حمده»پس از بلند شدن از رکوع  -7
 گوید.امام این جمله را بلند می

ی مقتدی اگر شخصی بعد از آن گفتن ربنا لک الحمد برا -8
به تنهائی نماز میخواند، باید هر دو را به صورت خفیه بگوید و 

را جهراً می « سمع اهلل لمن حمده»اگر در جماعت باشد امام 
 می گوید.« ربنا لک الحمد»گوید و مقتدی خاموشانه 

 گفتن تسبیحات رکوع )سبحان ربی العظیم(  -9

 گفتن تسبیحات سجده )سبحان ربی األعلی( -11

های انتقال یعنی تکبیراتی که در اثنای رفتن از یک یرتکب -11
 شود، غیر از تکبیر تحریمه.حالت به حالت دیگر گفته می

 خواندن سورة فاتحه در رکعات خالی. -12

 گفتن درود در قعده اخیر بعد از تشهد. -13

 در هنگام سالم روی را به طرف راست و چپ گشاندن. -14

 حکم سنتهای نماز:

ر نماز پابندی و مداومت نماید مستحق ها دکسیکه به این سنت
گردد. و کسیکه آنرا ترک نماید از اجر و اجر و ثواب بی پایان می

 گردد. ثواب محروم گردیده و در آخرت مستحق مالمتی می
حکم دنیائی آن چنین است که با ترک کردن سنت ها نمازش 

اگر  گردد. اماگردد و نه سجدة سهو و اعادة نماز الزم میفاسد نمی
 گردد.کسی ترک آنرا عادت بسازد نمازش ناقص بوده و گنهکار می
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 مستحبات نماز:

 کار هایی که در نماز بهتر و مستحب می باشد، قرار ذیل اند:
 در هنگام قیام به محل سجده نگاه کردن. -1
 در حالت رکوع به پشت پاها دیدن.  -2

 در حالت سجده به نوک بینی دیدن. -3

 سینه.در هنگام، قعده دیدن به  -4

در هر رکعت عالوه بر سورة فاتحه یک سورة کامل را  -5
 خواندن.

گذاشتن دستها باالی زانو ها به شکلی که انگشت هایش باز  -6
 باشد.

 در حالت رکوع سرا را به برابری بدن گرفتن.  -7

 سر را با گفتن سمع اهلل لمن حمده بلند کردن. -8

ا و بعد رود، اول زانو ها بعد از آن دستهزمانی که به سجده می -9
از آن بینی و پیشانی را بر زمین بگذارد و در وقت برخاستن عکس 

 آن عمل نماید.

ها و بطن از در هنگام سجده دور نگهداشتن آرنجها از بغل -11
رانها، البته این حکم برای مردان است و زنان باید بر عکس آن عمل 

 نمایند.

 های پا ها و دستها.روبروی قبله قرار دادن انگشت -11

 با تکبیر سر را از سجده بلند کردن.  همراه -12

 در رکوع و سجده سه بار، پنج بار و یا هفت بار تسبیح گفتن. -13
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در قعده پای چپ را خوابانده و بر آن بنشیند و پای راست را  -14
ایستاده نماید. البته برای زنها بهتر آنست که پاها را یکطرف بیرون 

 کشید و بر زمین بنشیند.

ه دستهای خود را به حالت عادی و در هنگام نشستن به قعد -15
اشهد ان ال » انگشت های باز بر زانو های خود بگذارد و چون به 

إله...( برسد انگشتت شهادت را بلند نموده و سایر انگشت ها را 
 حلقه نماید.

 حکم مستحبات نماز:

با عمل کردن به مستحبات فوق الذکر نماز به بهترین صورت 
نصیب انسان می گردد و با ترک آن  اداء گردیده و اجر و ثواب

 گناهی نیست و نه چیز دیگری باالی انسان الزم می گردد.

 پنجم: مفسدات نماز

 گردد قرار ذیل است:اعمالی که سبب فاسد شدن نماز می
 هر نوع سخن گفتن در اثنای نماز. -1
 صاف کردن گلو بدون عذر معتبر.  -2

 زند.یرحمک اهلل گفتن به کسیکه عطیه می -3

 ز امام فتحه دادن به کس دیگری.غیر ا -4

گفتن ال إله إال اهلل به نیت جواب دادن، ولی اگر به نیت  -5
 گردد.تنبیه کردن بگوید نمازش فاسد نمی
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برهنه شدن چهارم حصة عورت و اما اگر کمتر از چهارم  -6
 شود حصه باشد نماز فاسد نمی

جواب دادن به سالم چه به زبان باشد و یا با حرکت  -7
 دست و سر.

 عمل کثیر، چه با دستها صورت گیرد و یا به اندام دیگری. -8

 خوردن و نوشیدن در اثنای نماز. -9

 در نماز آه و أوه کردن. -11

خندیدن به آواز بلند ) قهقهه( و همراه با آن وضوء نیز  -11
می شکند. اما اگر از اندازة قهقهه کمتر باشد یعنی شکل تبسم را 

رد آواز را نشنود، داشته و شخصی که در پهلوی انسان قرار دا
 گردد.نماز فاسد نمی

 بی هوش گردیدن. -12

 قبل از فارغ شدن از اعمال نماز قصداً سالم گشتاندن. -13

گریه کردن به آواز بلند بخاطر درد و غم، البته در  -14
صورتی که به شکل اختیاری صورت گیرد. اما اگر به صورت 

ید، اختیاری نباشد و یا در اثر یاد آوری جنت و دوزخ گریه نما
 شود.نماز فاسد نمی

إنا هلل » کسی احوال ناپسندی را بشنود و در جواب آن  -15
 شود.بگوید نمازش فاسد می« و إنا الیه راجعون

بخاطر اظهار خوشی )الحمد هلل( گفتن و بخاطر اظهار  -16
 گردد.تعجب )سبحان اهلل( گفتن نیز سبب فاسد شدن نماز می
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شدن نماز ترک نمودن یکی از فرایض نماز سبب فاسد  -17
 گردد.می

خود را قصداً بی وضوء ساختن نیز نماز را فاسد  -18
 سازد.می

 حکم مفسدات نماز:

اگر در نماز یکی از مفسدات فوق واقع گردید گرچه به سهو 
گردد و اعادة نماز و خطا باشد، باز هم سبب فاسد شدن نماز می

 گردد.باالی نماز گزار فرض می

 ششم: مکروهات نماز:

 سبب مکروه شدن نماز می گردد قرار ذیل اند:اموری که 
 چارزانو نشستن بدون عذر  -1
 شمردن آیات بوسیله انگشتان. -2
در هنگام سجده بند های دست را مانند سگان در زمین  -3

 هموار کردن.

 دیدن به طرف چپ و راست با گوشه چشم.  -4

 بستن چشمها بدون عذر شرعی. -5

 .ی سجدهدور کردن سنگریزه و امثال آن بدون عذر از جا -6

 خمیازه کردن و کشیدن خستگی در اثنای نماز.  -7

فاژه کشیدن، اگر بی اختیار فاژه آمد باید بکوشد آنرا دفع  -8
 نماید در غیر آن با دست دهن خود را بپوشاند.
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 بازی با لباس و ریش و اشیای دیگر -9

اگر در صف جای باشد، جدا و تنها در صف جدید  -11
 ایستادن.

 کشیدن صدا از انگشتان.  -11

 رک یکی از سنتها در نماز.ت -12

 گذاشتن دستها بر بغل ها. -13

 حکم مکروهات: 

گزار یکی ازین کارها و بیشتر از یکی را مرتکب اگر نماز
گردد. پس بهتر آنست که نمازگزار خود شود، نمازش مکروه می
 را این حرکات نگهدارد.

 هفتم: مباحات در نماز:

 ر ذیل است:شود قراکار هایی که در نماز مباح شمرده می
بدون گشتاندن روی با گوشه های چشم این طرف و  -1

 آنطرف را دیدن.
در صورت ضرورت برابر نمودن جای سجده. البته به  -2

 این شرط که تا حد عمل کثیر نرسد.

 کشتن اشیای مضر مانند مار و گژدم.  -3

 حکم مباحات:

انجام دادن این کار ها در نماز مباح بوده و نه باعث گناه 
 نه سبب ثواب. بلکه کردن و ناکردن آن برابر است.شود و می
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 فصل هفتم

 )روزه( رکن چهارم اسالم

اهلل متعال روزه را در سال دوم هجرت در روز دوم ماه شعبان 
 بر مسلمانان فرض گردانید.

 دالیل فرضیت روزه:

 اول: دلیل قرآنی:
 فرماید: اهلل عزوجل در قرآن کریم می

ُنوا ُكِتَب َعلَیحُكُم الصِ یَاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنح قَ بحِلُكمح يَا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ 
 [351( ]البقرة : 351لََعلَُّكمح تَ ت َُّقوَن )

الزم شده، همانگونه که  )اى اهل ایمان! روزه بر شما مقرّر و
 الزم شد، تا پرهیزکار شوید.( بر پیشینیان شما مقرّر و
آُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَ ی ِنَاٍت ِمَن اَلحَُدى  َشهحُر رََمَضاَن الَِّذي أُنحزَِل ِفیِه الحُقرح

َوالحُفرحقَاِن فََمنح َشِهَد ِمنحُكُم الشَّهحَر فَ لحَیُصمحُه َوَمنح َكاَن َمرِيًضا أَوح َعَلى َسَفٍر فَِعدٌَّة 
ُوا ِمنح أَيَّاٍم أَُخَر يُرِيُد الِلَُّ بُِكُم الحُیسحَر َوََل يُرِيُد بُِكُم  الحُعسحَر َولُِتكحِمُلوا الحِعدََّة َولُِتَكِبِ 
َ َعَلى َما َهَداُكمح َولََعلَُّكمح َتشحُكُروَن  ]البقرة :   [355الِلَّ

)]این است[ ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده، قرآنى که 
آشکار از  داراى دالیلى روشن و سراسرش هدایتگر مردم است و

یى ]حق از باطل[ است. پس کسى که مایه جدا باشد، وهدایت می
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آنکه  در این ماه ]در وطنش[ حاضر باشد باید آن را روزه بدارد، و
بیمار یا در سفر است، تعدادى از روزهاى غیر ماه رمضان را ]به 

راحت شما  هاى فوت شده، روزه بدارد[ خدا آسانى و تعداد روزه
ه[ براى ]قضاى روز مشقت شما را. و خواهد نه دشوارى ورا می

خاطر عذر شرعى افطار  هایى را ]که بهاین است: شما روزه
خدا را بر اینکه شما را هدایت فرموده  اید[ کامل کنید، وکرده

 گزارى کنید.(نیز براى این که سپاس بزرگ شمارید، و
 دوم: حدیث نبوی:

 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده اند:
َصلُّوا ََخحَسُكمح َوُصوُموا َشهحرَُكمح َوأَدُّوا زََكاَة أَمحَواِلُكمح ات َُّقوا الِلََّ رَبَُّكمح وَ  

 (عن ابی امامة –َوَأِطیُعوا ذَا أَمحرُِكمح تَدحُخُلوا َجنَّةَ رَب ُِكمح )سنن الرتمذي 

)از پروردگار تان بترسید و نماز های پنجگانة تانرا بخوانید و ماه 
نرا بپردازید و از صاحب امر رمضان را روزه بگیرید و زکات اموال تا

 تان اطاعت کنید تا به جنت پروردگار تان داخل شوید.(
سوم: اجماع امت هم بر فرضیت روزه منعقد گردیده است. 
همچنان دالیل عقلی و قیاسی نیز بر فرضیت روزه داللت دارد. 

 توانید در کتب دیگر مطالعه کنید. تفصیل این موضوع را می

 سبب فرضیت روزه:

بب فرضیت روزه آشکار شدن یک بخشی از ماهتاب ماه س 
رمضان است. همچنان سبب ادای روزه طلوع مهتاب ماه رمضان 

 در هر روز است.
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 حکم شرعی روزه:

روزه از نگاه شرعی به صورت قطعی فرض است. با گرفتن 
روزه در دنیا ذمة بندة مسلمان خالص گردیده و در آخرت 

شود. و کسی که بدون عذر میمستحق اجر و ثواب خیلی زیاد 
که شود و کسیاش را بخورد مرتکب گناه کبیره میشرعی روزه

 گردد.از فرضیت آن منکر گردد کافر و از دایرة اسالم خارج می

 فضایل ماه رمضان

با حلول ماه رمضان دروازه های جنت باز و دروازه های 
 دوزخ بسته می شود و شیاطین در بند می شوند. درین مورد

 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرمایند: 
َنَِّة َوغُلِ َقتح أَب حَواُب َجَهنََّم َوُسلحِسَلتح  ِإَذا َدَخَل رََمَضاُن فُ تِ َحتح أَب حَواُب اْلح

 عن ابی هريره رضی هللا عنه(-الشَّیَاِطنُي )صحیح البخاري
شود و چون ماه رمضان داخل شود، ابواب جنت باز می

 هنم بسته میگردد و شیاطین با زنجیر ها بسته شود.دروازه های ج

 رمضان ماه جود و سخا است.
َعنح ابحِن َعبَّاٍس قَاَل َكاَن رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َأجحَوَد النَّاِس » 

ِيُل وََكاَن يَ لحقَ  اُه ِف ُكلِ  لَی حلٍَة ِمنح وََكاَن َأجحَوُد َما يَُكوُن ِف رََمَضاَن ِحنَي يَ لحَقاُه ِجِبح
آَن فَ َلَرُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َأجحَوُد بِاْلح ِحِ ِمنح  رََمَضاَن فَ ُیَدارُِسُه الحُقرح

 صحیح البخاري(«) الر ِيِح الحُمرحَسلَِة 
)از ابن عباس رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 

ودند: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اهلل علیه و سلم فرم
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ترین انسانها بود و در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگر سخی
نمود و جبرئیل علیه السالم هر شب رمضان باوی سخاوت می

نمود. درین وقت کریم را تکرار میمالقات نموده و قرآن
سخاوت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بیشتر از نسیم و باد 

 . (بود
 رمضان وسیلة نجات از آتش جهنم است:
 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید:

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم ِإذَا َكاَن أَوَُّل لَی حلٍَة » َعنح َأِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ
ِن ِ  َوغُلِ َقتح أَب حَواُب النَّاِر فَ َلمح يُ فحَتحح  ِمنح َشهحِر رََمَضاَن ُصفِ َدتح الشَّیَاِطنُي َوَمَرَدُة اْلح

َنَِّة فَ َلمح يُ غحَلقح ِمن حَها بَاٌب َويُ نَاِدي ُمنَاٍد يَا بَاِغَي اْلح ِحِ  ِمن حَها بَاٌب َوفُ تِ َحتح أَب حَواُب اْلح
)سنن « لَی حلَةٍ  أَقحِبلح َويَا بَاِغَي الشَّرِ  أَقحِصرح َولِِلَِّ ُعتَ َقاُء ِمنح النَّاِر َوَذلَك ُكلُّ 

 الرتمذي(
)از ابو هریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
اهلل علیه و سلم فرمودند: چون شب اول ماه رمضان داخل گردد، 

شوند و دروازه های جهنم شیاطین و جنیات سرکش بسته می
ماند و دروازه های جنت باز شود و هیچ یکی باز نمیبسته می

دهد ای آواز میماند. و آواز دهندهیک بسته نمی شود و هیچمی
که که خواهان خیر هستی بسوی خیر بیا! و ای کسیکه ای کسی

در به دنبال شر هستی از شر دستبردار شو! درین ماه هر شب اهلل 
 سازد.(متعال کسان زیادی را از آتش آزاد می

 ای بنام ریان خاص برای روزه داران است:در جنت دروازه
 سول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید:ر
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َعنح َسهحِل بحِن َسعحٍد َرِضَي الِلَُّ َعنحُه َعنح النَِّبِ  َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل ِف »
َنَِّة ََثَانِیَةُ أَب حَواٍب ِفیَها بَاٌب يَُسمَّى الرَّيَّاَن ََل   یح البخاري()صح« يَدحُخلُهُ ِإَلَّ الصَّائُِمونَ اْلح

)از سهل بن سعد رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل 
صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: در جنت هشت دروازه است و 
یک دروازة آن ریان نام دارد که فقط روزه داران از آن دروازه 

 شوند.(داخل می
 در رمضان گناهان مسلمان بخشیده می شود:

 می فرماید:رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
ُ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل َمنح َصاَم »  ُ َعنحهُ َعنح النَِّبِ  َصلَّى الِلَّ َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَّ

ِتَسابًا غُِفَر لَُه َما تَ َقدََّم ِمنح ذَنحبِِه َوَمنح قَاَم لَی حلََة الحَقدحِر ِإميَانًا  رََمَضاَن إميَانًا َواحح
ِتَسابًا غُ   )صحیح البخاري(« ِفَر لَهُ َما تَ َقدََّم ِمنح ذَنحبِِه َواحح

)از ابو هریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
که رمضان را بر اساس ایمان و اهلل علیه و سلم فرمودند: کسی

شود اش مغفرت میطلب اجر و ثواب روزه گرفت گناهان قبلی
و طلب اجر و ثواب که شب قدر را از روی ایمان داری و کسی

 گردد.(اش مغفرت میقیام کرد گناهان قبلی
 ثواب روزه دار را اهلل متعال خودش میدهد.

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم ُكلُّ » ُ َعنحهُ قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَّ
ُر أَمحثَاَِلَا ِإََّل َسبحعِمائَة ِضعحٍف قَاَل الِلَُّ َعزَّ َعَمِل ابحِن آَدَم ُيَضاَعُف اْلحََسنَُة َعشح 

َوَجلَّ ِإَلَّ الصَّوحَم فَِإنَُّه يل َوأَنَا َأجحزِي بِِه يَدَُع َشهحَوتَُه َوطََعاَمُه ِمنح َأجحِلي لِلصَّائِِم 
َد الِلَِّ ِمنح ُف ِفیِه أَطحَیُب ِعنح فَ رحَحتَاِن فَ رحَحٌة ِعنحَد ِفطحرِِه َوفَ رحَحٌة ِعنحَد لَِقاِء رَب ِِه َوَْلُُلو 

 )صحیح مسلم(« كِ رِيِح الحِمسح 
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)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
فرماید: اجر و ثواب هر عمل ابن آدم چند برابر اهلل علیه وسلم می

شود . اهلل شود و تا ده برابر و هفتصد برابر ثواب داده میمی
ید: مگر روزه که خاص برای من است و من فرماعزوجل می

داند(. دهم)یعنی مقدار آنرا جز اهلل کسی نمیپاداش آنرا می
دار بخاطر من شهوت و طعام خود را ترک می کند. برای روزه
اش را دهد؛ یکی آنگاهی که روزهدار دو خوشی دست میروزه

اید. کند و دیگر آنگاهی که با پرودگارش مالقات می نمافطار می
 .(ل بهتر از بوی مشک استاهلل متعادار نزد و یقیناً بوی دهن روزه

 پنج خصوصیت این امت در ماه رمضان:

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم:  يقول جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قَاَل رَُسوُل هللِا َصلَّى الِلَّ
نَّ َنِبٌّ قَ بحِلي، أَمَّا َواِحَدةٌ: فَِإنَُّه ِإذَا  " أُعحِطَیتح أُمَِِّت ِف َشهحِر رََمَضاَن ََخحًسا َلَح يُ عحطَهُ 

َكاَن أَوَُّل لَی حلٍَة ِمنح َشهحِر رََمَضاَن نَظََر هللُا َعزَّ َوَجلَّ إِلَیحِهمح، َوَمنح نَظََر هللُا إِلَیحِه َلَح 
ُسوَن أُطَیِ ُب ِعنحَد هللِا ِمنح يُ َعذِ بحُه أَبًَدا، َوأَمَّا الثَّانِیَةُ: فَِإنَّ ُخلُوَف أَف حَواِهِهمح ِحنَي مُيح 

تَ غحِفُر ََلُمح ِف ُكلِ  يَ وحٍم َولَی حلٍَة، َوأَمَّا  رِيِح الحِمسحِك، َوأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَِإنَّ الحَمََلئَِكَة َتسح
َتِعدِ ي َوتَ َزيَِِّن   لِِعبَاِدي أَوحَشَك الرَّابَِعةُ: فَِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ يَأحُمُر َجنََّتُه فَ یَ ُقوُل ََلَا: اسح

َاِمَسةُ: فَِإنَّهُ ِإذَا َكاَن آِخُر  َأنح يَسحرَتُُِيوا ِمنح تَ َعِب الدُّن حیَا ِإََّل َدارِي وََكَراَمِِت، َوأَمَّا اْلح
 لَی حلٍَة غََفَر ََلُمح َجَِیعًا "رواه البیهقي ِف شعب اَلميان وراه امحد ِف مسنده

اهلل صلی اهلل علیه وسلم گوید: رسول )جابر رضی اهلل عنه می
فرمودند: برای امتم در ماه رمضان پنج چیز داده شده است که 
برای هیچ امت قبلی داده نشده است. یکی اینکه چون شب اول 
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ماه رمضان داخل شود اهلل عزوجل بسوی ایشان نظر می کند و 
کند. دوم اینکه بوی کسی را که اهلل بسویش نظر کند عذاب نمی

باشد. هنگام مغرب نزد اهلل نیکوتر از بوی مشک میدهن شان در 
کند سوم اینکه مالئک شب و روز برایشان مغفرت طلب می

گوید که آماده کند و میچهارم اینکه اهلل عزوجل به جنت امر می
شو و برای امتم خود را مزین بساز زیرا نزدیک است که امتم از 

یند و پنجم اینکه خستگی دنیا برای استراحت به دار کرامتم بیا
 نماید. (چون شب آخر رمضان فرا رسد به تمام آنها مغفرت می

 سلوک روزه دار:

َعنح َأِب ُهَري حَرَة أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل الصِ یَاُم ُجنٌَّة ِإذَا َكاَن 
محُرٌؤ قَاتَ لَُه أَوح َشاََتَُه فَ لحیَ ُقلح ِإِن ِ َصائٌِم َأَحدُُكمح َصائًِما َفََل يَ رحُفثح َوََل ََيحَهلح فَِإنح ا

 ِإِن ِ َصائٌِم  )سنن أِب داود(
)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
اهلل علیه و سلم فرمودند: روزه مانند سپر است و چون یکی از 
شما روزه داشته باشد، پس سخنان فحش را به زبان نیآورد، به 

سی دشنام ندهد و با کسی جاهالنه برخورد نکند. و اگر کسی ک
با وی جنگ کرد و یا او را دشنام داد، باید بگوید من روزه دارم 

 من روزه دارم. (

 فوائد روحی روزه:

روزه دار که در مقابل تشنگی و گرسنگی روزه صبر  -1
کند، در اثر آن صفت صبر و تحمل در وجودش تقویت می
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ها و مشکالت آن اگر در راه اهلل متعال مصیبتیابد. بعد از می
 نماید دیگری بوی برسد، در مقابل آنها نیز صبر می

گیرد حالت فقراء و نیازمندان را زمانیکه انسان روزه می -2
بخوبی درک کرده میتواند. مساکین و فقراء همة سال را در 

گذرانند و زمانی که روزه داران نیز چند گرسنگی و ناتوانی می
وزی را در گرسنگی و تشنگی بگذرانند، حالت آنها برای ر

 گردد.همیشه در اذهان شان زنده و حاضر می

آورد و مسلمان بوسیلة روزه بهترین اخالق را بدست می -3
 در انسان روحیة برادری، تعاون و همکاری را تقویت می نماید.

 فوائد صحی روزه:

زمینة طب جدید این نکته را ثابت ساخته است که روزه 
سازد. استراحت معده را مهیا ساخته و سیستم هاضمه را منظم می

عالوه بر آن، مواد زهری که در وجود انسان تراکم می نماید، 
گردد. بشرط آنکه روزه با آداب کامل اداء بوسیلة آن تخلیه می

گردد و هنگام افطار و سحری از خوردن زیاد خود داری صورت 
 گیرد.

 اهداف روزه:

روزه در اسالم خیلی زیاد است، ولی چند هدف مهم اهداف 
 آنرا میتوان چنین خالصه کرد:

 اول: تقویت صفت تقوا و پرهیزگاری در مسلمانان.



131 
 

دوم: جابجا سازی عظمت و بزرگی اهلل متعال در قلوب 
 مسلمانان.

 سوم: ادا کردن شکر اهلل متعال به صورت درست.
 چهارم: تقویت اراده در مسلمانان.

 تربیت نفس انسان بر قربانی های بدنی. پنجم:
 ششم: تقویة روحیة قربانی مالی در نفس انسان.

 هفتم: تقویت روحیة کاستن از خواسته های نفسانی.
 هشتم: آماده شدن برای هر نوع قربانی در راه اهلل متعال.

 نهم: تقویت صفت جود و سخا در انسان.

 آداب روزه:

خوردن و نوشیدن اجتناب  روزه تنها این نیست که انسان از
کند، بلکه روزة حقیقی آنست که روزه دار همچنان که از 

کند از معصیت نیز اجتناب نماید. خوردن و نوشیدن دوری می
 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم درین مورد می فرماید: 

ُ َعنحهُ قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّ  ُ َعلَیحِه َوَسلََّم َمنح َلَح َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَّ ى الِلَّ
 يَدَعح قَ وحَل الزُّوِر َوالحَعَمَل بِِه فَ لَیحَس لِِلَِّ َحاَجةٌ ِف أَنح يَدََع طََعاَمهُ َوَشَرابَهُ 

 )صحیح البخاري( 
)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 

عمل کردن به  که سخن دروغ واهلل علیه وسلم فرموده اند: کسی
را ترک نکند، اهلل متعال به این نیاز ندارد که خوردن و نوشیدن آن

 خود را ترک نماید. (
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 در حدیث دیگری می فرماید: 
ُ َعلَیحِه َوَسلَّمَ َعنح َأِب ُهَري حَرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ  َكمح ِمنح َصائٍِم لَیحَس لَُه ِمنح   َصلَّى الِلَّ

ُوُع وََكمح ِمنح قَائٍِم لَیحَس لَهُ ِمنح ِقیَاِمِه ِإَلَّ السََّهُر )مسند أمحد(ِصیَاِمِه ِإَلَّ    اْلح
)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 

داری است که از روزة اهلل علیه و سلم فرمودند: چه بسیار روزه
خیزی گیرد و چه بسیار شبخویش حاصلی جز گرسنگی نمی

خیزی خود جز بیدار خوابی حاصل دیگری ز شباست که ا
 ندارد. (

بنابرین الزم است که مسلمان همچنان که از خوردن و 
کند، خود را از گناهان نیز حفاظت کند. زیرا نوشیدن دوری می

هدف و حکمت اصلی روزه اینست که مسلمانان از گناهان پاک 
روزه  گردیده و با اخالق نیک آراسته گردند. تا مقصد اساسی

 بدست آید.

بر فرد مسلمان الزم است که در هر وقت و شرایط از گناه 
اجتناب نماید، ولی رمضان بخاطر تربیت و تمرین تقوا و 

 پرهیزگاری مخصوص شده است.
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 فصل هشتم

 احکام و مسایل ضرروی روزه

روزه دارای آداب و احکامی است که مختصر این مسایل قرار 
 ذیل است:

 یا نه؟ ( معتبر استع )محل طلوع مهتاباختالف مطالآیا 

زمانیکه مهتاب در یک قسمت از جهان اسالم دیده شد، 
گردد. زیرا نظر اکثر گرفتن روزه بر تمام مسلمانان فرض می

علماء برین است که اختالف مطالع اعتبار ندارد و نظر درست 
 همین است.

مانان البته به شرط اینکه به شکل و طریقة معتبر به تمام مسل
 برسد.

 ثبوت داخل شدن رمضان:

 گیرد:ثبوت ماه رمضان بوسیلة دو چیز صورت می
با مشاهدة مهتاب در شام بیست و نهم ماه شعبان، ماه  -1

گردد. البته در صورتی که آسمان صاف بوده و رمضان داخل می
موانع در برابر دیدن مهتاب وجود نداشته باشد. زیرا رسول اهلل 

 م فرموده اند: صلی اهلل علیه وسل
 ُصوُموا لُِرؤحيَتِِه َوأَفحِطُروا لُِرؤحيَتِِه  )صحیح البخاري(
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 )با دیدن مهتاب روزه بگیرید و با دیدن مهتاب عید نمایید.(
قابل تذکر است که اگر آسمان صاف و روشن بوده و مانعی 
در برابر مشاهدة مهتاب وجود نداشت دیدن یک و یا دو نفر 

 تعداد زیاد مردم آنرا مشاهده کنند. کند بایدکفایت نمی

اگر در برابر دیدن مهتاب موانعی وجود داشت و یا  -2
آسمان ابر آلود بود، در آنصورت بر مسلمانان الزم است که سی 
روزه ماه شعبان را تکمیل نمایند. زیرا پیامبر صلی اهلل علیه وسلم 

 فرموده اند: 
 َة َشعحبَاَن ثَََلثنَِي )صحیح البخاري(فَِإنح ُغِبِ َ َعلَیحُكمح فَأَكحِمُلوا ِعدَّ 

)اگر مهتاب بخاطر ابر و یا بعلت دیگری بر شما پوشیده ماند 
 پس ماه شعبان را سی روز پوره نمایید.(

صورت دیدن یک مسلمان عادل نیز قابل یا آوریست که درین
 کند.کند. و قاضی درین مورد فیصله میکفایت می

 طریقة ثبوت ماه شوال:

آسمان صاف نباشد، برای ثبوت داخل شدن ماه شوال اگر 
شهادت دو تن ضروری است شاهدی یکنفر کفایت نمی کند. اما 

 اگر آسمان صاف بود باید جمع غفیری شهادت بدهند.
و اگر در شب بیست و نهم رمضان دیدن مهتاب با مشکلی 
روبرو شد و یا آسمان کامالً ابر آلود بود، در آن صورت 

 ید سی روز کامل را روزه بگیرند.مسلمانان با
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در شب بیست و نهم شعبان و رمضان بر آمدن یکتعداد 
 مسلمانان برای دیدن مهتاب فرض کفایی می باشد.

 شرطهای روزه:

 شرط های روز دو نوع می باشد:

 اول: شروط فرضیت روزه:

 و به تفصیل ذیل است:

نخستین شرط برای فرض شدن روزه، اسالم و مسلمان  -1
باشد، ت زیرا شخص کافر مکلف به فروع دینی نمیشدن اس

بلکه مکلفیت اولی او اینست که مسلمان شود. بعد از آن مکلف 
 گردد.به فرایض و فروعات دینی می

عقل نیز برای فرضیت روزه شرط است. به همین علت  -2
باشد زیرا دیوانه از نظر باالی انسان دیوانه روزه فرض نمی

 ست. شریعت اسالمی غیر مکلف ا

بلوغ هم برای فرضیت روزه فرض است زیرا مسلمانی  -3
آید. گرچه اطفال که به سن بلوغ نرسیده غیر مکلف بحساب می

را باید به روز گرفتن تشویق نمود تا به روزه گرفتن عادت 
 بگیرند. 

علم داشتن به فرضیت روزه. یعنی اگر کسی در  -4
تن به دارالحرب و دار االسالم تازه مسلمان شود، علم داش

 باشد.فرضیت روزه برایش شرط می
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 دوم: شروط وجوب اداء:

اینکه روزه گرفتن باالی کسی فی الحال فرض گردیده و باید 
 آنرا اداء کند، برای آن شرط های ذیل الزم است.

اول: اولین شرط آن صحت است. یعنی باالی مریض روزه 
گرفتن فی الحال فرض نیست، بلکه زمانی که از بیماری 

یاب شد با در وقت مناسب روزه بگیرد.  و اگر فرد صحت
« مرد و زنی که به سن کهولت برسند.» مسلمانی به حد شیخ فانی 

یاب شدن را نداشته باشد رسیده باشد و یا مریضی که امید صحت
باید در مقابل هر روز فدیه بدهد و اگر خودش توان ادای فدیه با 

 ا بعهده بگیرد.تواند فدیة او رنداشت شخص دیگری می

دوم: شرط دوم وجوب اداء، اقامت است. یعنی اگر فرد 
مسلمان درحال سفر باشد روزه باالیش فرض است اما در حالت 

که سفر سفر روزه گرفتن باالیش فرض نیست، بلکه زمانی
خویش را به پایان رساند و برگشت باید روزة خود را قضایی 

گیرد فرض از عهده اش میبگیرد. البته اگر در جریان سفر روزه 
گردد. ولی اگر زنان در حال حیض و یا نفاس روزه ساقط می

گردد و روزه گرفتن درین بگیرد، فرض ار عهدة شان ساقط نمی
 باشد. .حالت باالیشا حرام می

 سوم: شروط صحت ادای روزه:

باشند، شروطی که برای ادای درست و صحیح روزه الزم می
 قرار ذیل است:
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 شود.دن: یعنی بدون نیت روزه درست نمینیت کر -1
اگر صائم زن باشد، پاک بودن وی از حیض و نفاس نیز  -2

که پاک بودن از حیض باشد. همچنانشرط صحت ادای روزه می
باشد. اگر زن در حال و نفاس شرط اساسی برای وجوب آن می

که باشد. و زمانیاش درست نمیحیض و نفاس روزه بگیرد روزه
و نفاس پاک شد، روزهای که از ماه رمضان افطار  زن از حیض

 کرده است در وقت مناسب قضایی بیاورد. 

 طریقة و وقت نیت روزه:

وقت نیت کردن برای ادای روزة فرضی از اول شب تا طلوع 
باشد. ولی برای گرفتن روزة قضائی، نذری و کفاره آفتاب می

 نیت کردن در شب الزمی است.
تواند. نفلی در روز نیز نیت کرده میبرای گرفتن روزه های 

البته نیت باید قبل از زوال صورت گیرد، بعد از زوال آفتاب نیت 
 شود.درست نمی

در حدیث صحیح وارد است که عایشه رضی اهلل عنها 
فرماید: روزی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم به خانه ام داخل می

م، چیزی نداریم. شد و گفت: آیا چیزی برای خوردن دارید؟ گفتی
 گیرم. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: پس امروز روزه می

 های وجوب و صحت ادای روزه:شرط

اینکه روزه باالی انسان فرض گردیده و ادای آن فوراً الزم بوده 
 های ذیل ضروری است. و صحت آنرا افاده نماید موجودیت شرط
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 اول: اسالم.
 دوم: عقل.
 سوم: تمیز.

 چهارم: پاک بودن از حیض و نفاس.
 پنجم: علم داشتن به فرضیت روزه چنانچه قبالً عرض گردید.

 رکن روزه:

رکن روزه عبارت از خود داری از خوردن، نوشیدن، جماع 
گردد از صبح کردن و هر کاری که سبب شکستن روزه می

 فرماید: باشد. اهلل متعال میصادق الی غروب آفتاب می
َسحَوِد ِمَن الحَفجحِر وَُكُلوا وَ  َیحِ  األح َب حَیُض ِمَن اْلح َیحُ  األح اشحَربُوا َحَّتَّ يَ تَبَ نيََّ َلُكُم اْلح

 [357ُثَّ أَتُّوا الصِ یَاَم ِإََّل اللَّیحِل  ]البقرة : 
بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب  بخورید و )و

 .(یان بریدسپس روزه را تا شب به پا ،براى شما آشکار شود

 انواع روزه

 روزه بنابر حکم آن، دو نوع است:
 روزه های فرضی که عبارت اند از

ای که از سوی اهلل متعال در وقت معین فرض روزه  -1
گردیده است مانند روزة رمضان. ادای روزه جز در ماه رمضان 

 باشد.  جایز نمی
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های فرضی غیر معین. مانند روزه های قضایی ماه روزه -2
گویند و گرفتن آن در هر که آنرا روزه های قرضی میرمضان 

باشد. همچنان روزه های کفار نیز از همین وقت مناسب جایز می
 نوع است. 

 های کفاره ازین قرار است:تفصیل روزه

کفارة قتل خطاء: کسیکه مرتکب قتل خطاء گردید دو ماه  -أ
 پی در پی باید روزه بگیرد.

رعی و به صورت کفارة رمضان: کسیکه بدون عذر ش -ب
 عمدی یک روز روزه را بخورد باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد.

کفارة قسم: کسی که در قسم خود حانث شد، باالیش سه   -ت
گویند. سبب گردد و آنرا کفارة یمین میروز روزه گرفتن الزم می

این کفاره حانث شدن در قسم است البته در صورتی که به ده 
 تواند.تن مسکین طعام داده ن

 کفارة ظهار: روزه گرفتن دو ماه پی در پی است  -ث

های روزه های واجبی معین مانند نذر معین و روزه - 3
 واجب غیر معین مانند نذر غیر معین.

 دوم: روزه های مسنون 

 روزه های مسنون و مستحب قرار ذیل اند:
 روزة عاشورا: -1

ن عاشوراء روز دهم ماه محرم بوده و درین روز روزه گرفت
سنت است. بشرط اینکه روز نهم و یا روز یازدهم را همراه با 

 روز دهم روزه بگیرد.
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َعنح ابحِن َعبَّاٍس َرِضَي الِلَُّ َعن حُهَما قَاَل قَِدَم النَِّبُّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم 
ا قَالُوا َهَذا يَ وحٌم َصاِلٌح َهَذا الحَمِدينََة فَ َرَأى الحیَ ُهوَد َتُصوُم يَ وحَم َعاُشورَاَء فَ َقاَل َما َهذَ 

ُ َبِِن ِإسحَرائِیَل ِمنح َعُدوِ ِهمح َفَصاَمُه ُموَسى قَاَل فَأَنَا َأَحقُّ ِبُوَسى ِمنحُكمح  يَ وحٌم ََنَّى الِلَّ
 َفَصاَمهُ َوأََمَر ِبِصیَاِمِه رواه البخاري.

)از ابن عباس رضی اهلل عنه روایت است که چون رسول اهلل 
 علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند، دیدند که یهود صلی اهلل

گیرند. ایشان پرسیدند روز عاشوراء)دهم ماه محرم( را روزه می
گیرید؟ گفتند: امروز، روز مبارکی است زیرا که چرا روزه می

درین روز اهلل متعال بنی اسرائیل را از دشمنانش نجات داد و 
یامبر صلی اهلل علیه وسلم موسی علیه السالم آنرا روزه گرفت. پ

فرمودند: ما نزدیک تر به موسی هستیم. پس خود ایشان روزه 
 گرفتند و مسلمانان را امر کردند که روزه بگیرند.(

در هر ماه سه روز را روزه گرفتن است و بهتر آنست که  -2
روز های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیرد چون درین 

می گردد، رسول اهلل صلی اهلل علیه  شبها مهتاب کامل و روشن
 گفته اند.« ایام البیض » وسلم آنرا 

 روزة عرفه برای غیر حاجی: -3

َعنح َأِب قَ تَاَدَة قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َصوحُم يَ وحِم َعَرفََة 
تَ قحبَ لًَة َوَصوحمُ  ِ َماِضیًَة َوُمسح  َعاُشورَاَء يَُكفِ ُر َسنًَة َماِضیًَة)مسند أمحد( يَُكفِ ُر َسنَتَ نيح

)از ابو قتاده روایت است که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
فرمودند روزة روز عرفه کفارة دو سال یعنی سال گذشته و سال 

 نماید.(نماید و روزة عاشورا سال گذشته را کفاره میآینده را می

 جشنبه روزه گرفتن روز های دوشنبه و پن -4
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ثَ َر َما َيُصوُم  عنح َأِب ُهَري حَرَة أَنَّ رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َكاَن َأكح
ِ َوَخَِیٍس  َعحَماَل تُ عحَرُض ُكلَّ اث حنَ نيح َِمیَس قَاَل فَِقیَل لَُه قَاَل فَ َقاَل ِإنَّ األح ِ َواْلح اَِلث حنَ نيح

ِ َوَخَِ  یٍس فَ یَ غحِفُر الِلَُّ ِلُكلِ  ُمسحِلٍم أَوح لُِكلِ  ُمؤحِمٍن ِإَلَّ الحُمتَ َهاِجَريحِن أَوح ُكلَّ يَ وحِم اث حنَ نيح
 فَ یَ ُقوُل َأخِ رحُُهَا )مسند أمحد(

)از ابو هریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
گرفت. شنبه را روزه میاهلل علیه و سلم بیشتر روز دوشنبه و پنج

ایشان پرسیدند در جواب گفتند: در روز  چون درین مورد از
شود و اهلل دوشنبه و پنج شنبه اعمال مردم به اهلل متعال پیش می

کند مگر برای کسانی متعال برای هر مسلمان و مؤمن مغفرت می
گوید این دو کنند و میکه با هم خفگی داشته و از هم دوری می

 را به تأخیر اندازید.(

اه شوال که آنرا روزة تمام روزه گرفتن شش روز از م -5
 عمر نیز خوانده است:

 رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده اند: 

ُ َعلَیحِه َوَسلََّم  َنحَصارِيِ  َرِضَي الِلَُّ َعنحُه َأنَّ رَُسوَل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ َعنح َأِب أَيُّوَب األح
 َشوَّاٍل َكاَن َكِصیَاِم الدَّهحِر  قَاَل َمنح َصاَم رََمَضاَن ُثَّ أَت حبَ َعهُ ِستًّا ِمنح 

 )صحیح مسلم(
)از ابو ایوب انصاری رضی اهلل عنه روایت است که رسول 

که ماه رمضان را روزه اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: کسی
بگیرد باز به دنبال آن شش روز شوال را روزه بگیرد برایش مانند 

 اینست که همة عمر را روزه بگیرد.(
 یک روز روزه گرفتن و یک روز افطار کردن.و: 
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َأَحبَّ الصِ یَاِم ِإََّل الِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ َصوحَم َداُوَد َكاَن َيُصوُم يَ وحًما َويُ فحِطُر يَ وحًما)سنن 
 النسائي(

)محبوبترین روزه نزد اهلل عزوجل روزة داود است. او یک 
 کرد.(گرفت و یک روز را افطار میروز را روزه می

 های حرام:روزه گرفتن در ماه ز:
های حرام های ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب را ماهماه

 گویند. درین مورد رسول صلی اهلل علیه و سلم فرموده اند:
َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَُّ َعنحُه قَاَل قَاَل رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم 

یَاِم بَ عحَد رََمَضاَن َشهحُر الِلَِّ الحُمَحرَُّم َوأَفحَضُل الصَََّلِة بَ عحَد الحَفرِيَضِة أَفحَضُل الص ِ 
 َصََلُة اللَّیحِل)صحیح مسلم(

)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 
اهلل علیه و سلم فرمودند: بهترین روزه بعد از رمضان روزة ماه 

 د از نماز های فرضی، نماز شبانه است.(محرم و بهترین نماز بع

 سوم: روزه های مکروه و حرام

روزه هایی که در حدیث نبوی از آن منع شده است به سه 
 گردد:نوع تقسیم می

 مکروه تحریمی مانند: -1
o  مانند روزه گرفتن در روز های عید، ایام تشریق )روز های

 یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه(

o ن معنا که دو روز را پیهم روزه بگیرد صوم وصال، به ای
 بدون اینکه افطار نماید.
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o .همة عمر روزه گرفتن 

o  .روزة نفلی برای زنان، بدون اجازة شوهر 

 روزه های حرام: -2

زنی که در حال حیض و نفاس باشد روزه گرفتن برایش 
 حرام بوده و اصالً صحیح نمی باشد.

 مکروه تنزیهی: -3
o  خاص نمودن.روز جمعه را برای روزه گرفتن 

o .در روزه عاشورا به روز دهم اکتفاء کردن 

o .روز شنبه را خاص کردن برای روزه 

o .برای حاجی روزه گرفتن در روز عرفه در میدان عرفات 

 های )مفسدات( روزه:شکننده

گردد به چیزهایی که باعث فاسد شدن)شکستن( روزه می
 گردد. یکی آنکه قضایی وصورت عموم به دو نوع تقسیم می

گرداند و دیگر آنکه تنها قضایی را را الزم کفاره را الزم می
 سازد. می

 اول: مفسداتی که قضاء و کفاره را الزم می گرداند.:
گرداند، مفسداتی که قضاء و کفاره هر دو را بر انسان الزم می

 قرار ذیل است:
یک: بعد از نیت کردن و آغاز روزه به صورت قصدی و 

از طرف روز همبستر شدن و جماع  بدون عذر معتبر شرعی
 های ذیل ممکن است:کردن. و در آن صورت
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الف: اگر زن و مرد هردو به رضایت هم مرتکب این کار 
 گردد.شوند، درینصورت باالی مرد و زن کفاره الزم می

ب: اگر مرد به زور و جبر و بدون رضایت زن این کار را 
گردد و دو الزم میانجام دهد ، باالی مرد کفاره و قضایی هر 

 شود.باالی زن تنها قضایی الزم می
ج: اگر زن از زور و جبر کار بگیرد و مرد را مجبور به این 
عمل نماید در آنصورت باالی زن و مرد قضایی و کفاره الزم 

 گردد. می
د: اگر هردوی شان این عمل را به فراموشی انجام دهند نه 

 گردد.شان الزم می شکند و نه قضایی باالیروزة شان می
دو: بعد از نیت کردن و روزه گرفتن به صورت قصدی از 
طرف روز خوردن و نوشیدن چیزهایی که انسان بوسیلة آن 

 نماید.تغذیه و یا تداوی میگردد و احساس لذت می
 یاد داشت:

الف: اگر یک زن به صورت قصدی روزه اش را شکستاند و 
یا به نفاس گرفتار شد باز در همان روز باالیش حیض آمد و 

 گردد.کفاره از گردنش ساقط می
ب: اگر انسان روزه دار به صورت قصدی روزه اش را خورد 
و باز در همان روز چنان بیماری باالیش عاید شد که موجب 

 گردد.گردد، درینصورت کفاره از وی ساقط میجواز افطار می
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 های کفاره: شرط

 های کفاره به تفصیل ذیل است:شرط
که در ماه رمضان به صورت قصدی روزه اش را اول: این

بشکناند. اگر کسی در غیر از ماه رمضان روزه بگیرد وباز روزه 
 گردد. اش را بشکند باالیش کفاره الزم نمی

اش را که در ماه رمضان به صورت عمدی روزهدوم: این
بشکند. یعنی اگر به فراموشی و یا به خطاء روزه اشت را خورد 

 گردد. فاره باالیش الزم نمیک
که در حالت اضطرار نرسیده باشد. پس اگر کسی سوم: این

اش را به خوردن روزه مجبور گردید و به صورتی که اگر  روزه
گردید و یا به مریضی سخت گرفتار خورد به مرگ مواجه مینمی
 شد درین صورت باالیش کفاره نیست.می

وزه را بخورد. پس اگر کسی چهارم: این که به اختیار خود ر
با زور و جبر مجبور به روزه خوردن شده بود باالیش کفاره 

 باشد.نمی

 طریقه و کیفیت ادای کفاره:

 گردد: کفارة روزه به طریقة ذیل اداء می
در قدم اول باید یک غالم و یا کنیز را آزاد نماید. و اگر از آزاد 

الم و یا کنیز وجود کردن غالم و کنیز عاجز بود، یعنی اینکه غ
توانست با دوماه پی در پی نداشت و یا قیمت آنرا پوره کرده نمی
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که عید در بین آن نیاید و اگر از گرفتن روزه بگیرد به شرط این
روزه ناتوان شد باز شصت مسکین را به صورت متوسط دو وقت 
طعام کافی بدهد. و یا اینکه در مقابل هر روز نیم صاع گندم و یا 

بدهد و یا یک پیمانه خرما و یا جو و یا قیمت آنرا بپردازد.  آرد
 باشد. مراعات این ترتیب از نظر جمهور علماء ضروری می

 تداخل در کفاره:

 تواند:تحت این عنوان صورت های ذیل شامل بوده می
اول: اگر شخصی در یک ماه رمضان یک روز و یا چند روز 

 گردد.کفاره الزم می را بخورد، در آنصورت باالیش فقط یک
دوم: اگر تمام ماه رمضان را بخورد باز هم باالیش یک کفاره 

 گردد.الزم می
سوم: اگر در دو ماه رمضان روزهایی را بخورد ولی کفارة 
رمضان اولی را نپرداخته باشد بازه باالیش یک کفاره الزم 

 گردد.می
ردازد و : اگر چند روز رمضان را بخورد و کفارة آنرا بپچهارم

بعد از آن روز ها دیگری را بخورد در آنصورت باز کفاره 
 گردد.باالیش الزم می

 گرداند:دوم: مفسداتی که تنها قضایی را الزم می

اش را بخورد مانند سفر، که به سبب عذر شرعی روزهاین - 1
 بیماری و امثال آن.
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ه و که روزه دار چنان چیزی را ببلعد که نه به آن تغذیاین - 2
گردد و نه عادتاً گیرد و نه باعث لذت میتداوی صورت می

 شود مانند کاغذ، نمک زیاد و امثال آن.خورده می
بلعیدن سنگ، آهن و امثال آن باعث شکستن روزه  - 3
 گرداند.گردد ولی کفاره را الزم نمیمی

 اش گردد.که روزه دار مجبور به افطار روزهزمانی - 4
بوده و روزه بگیرد و در همین روزه به سفر  که مقیمزمانی - 5

 برود و روزه اش را بخورد.
اگر کسی در مضمضه و استنشاق مبالغه نموده و آب از  - 6

 گلویش بگذرد.
 به صورت عمدی قی کردن با دهن پر. -7
افتادن باران، ژاله و یا برف در داخل دهن بصورت غیر  - 8

 عمدی و با فروبردن آن به صورت عمدی.
یکبار به فراموشی چیزی بخورد و بعد از آن به صورت  - 9

 عمدی چیزی بخورد ویا بنوشد.
اینکه از شب نیت روزه را نکرده باشد و از طرف روز  - 11

 چیزی بخورد.
اینکه تمام روز چیزی نخورد و ننوشد ونیت روزه هم  - 11

 نداشته باشد.
دوا اینکه در گوش و یا بینی خود دوا را بچکاند و  - 12

 داخل گلونش گردد.
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اینکه در زخم سر و یا شکم خود دوا بچکاند و آن دوا  - 13
 داخل بطن او گردد.

 در روزهای غیر از رمضان روزه بگیرد و آنرا بشکند. - 14
خوردن و نوشیدن به این گمان که آفتاب غروب کرده  - 15

 و یا شب هنوز ادامه دارد .
گردد عث قضایی میها خوردن و یا نوشیدن بادرین صورت

 ولی کفاره الزم نیست.

 مکروهات روزه:

 اموری که برای روزه دار مکروه است قرار ذیل می باشد:
 بدون عذر چشیدن و یا جویدن چیزی.  -1
جویدن ساجق، به شرط اینکه شرینی آن از گلو تیر  -2

نشود. اگر شیرینی و مزة ساحق از کلویش تیر شد روزه اش 
 فاسد می گردد.

 سر برای مردی که از جنب شدن در امن نباشد.بوسیدن هم -3

 جمع کردن آب دهن و آنرا یکبار فرو بردن. -4

گردد، مانند کار هایی که سبب ضعف روزه دار می -5
 حجامت یا خون دادن.

 هایی که برای روزه دار مکروه نیست:کار

اول: بوسیدن همسر و در یک بستر با وی خوابیدن بشرط 
 اشد.اینکه از انزل شدن در امن ب
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 ها.دوم: سرمه کردن چشم
 ها و تمام بدن.سوم: چرب کردن موی

 چهارم: آب بازی کردن و پوشیدن لباس های تر.
 پنجم: انداختن آب در دهن و بینی به شرط اینکه مبالغه نکند.

 گرددحاالتی که خوردن روزه برای انسان جایز می

 در حاالت ذیل افطار کردن روزه جایز است:
حالت حیض و نفاس باشند، باید روزة زنانی که در  -1

شانرا افطار نمایند زیرا درین حالت روزه گرفتن حرام است و 
زمانی که از حیض و نفاس پاک شدند، قضائی باالی شان فرض 

 باشد چنانچه عایشه رضی اهلل عنها می فرمایند:می
َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم ُثَّ َعنح َعائَِشَة قَاَلتح ُكنَّا َنَِیُض َعَلى َعهحِد رَُسوِل الِلَِّ 

 نَطحُهُر فَ یَأحُمرُنَا بَِقَضاِء الصِ یَاِم َوََل يَأحُمُرنَا بَِقَضاِء الصَََّلِة )سنن الرتمذي(
شدیم ما که درعهد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم حایضه می

گردیدیم ما را به قضائی روزه امر می نمود ولی به و باز پاک می
 کرد.ئی نماز امر نمیقضا
برای مسافر و مریض افطار کردن جایز است و بعداً  -2

گردد. و اگر در جریان سفر گرفتن باالی شان تنها قضایی الزم می
شد در آنصورت روزه باعث ضرر و مشقت باالی مسافر نمی

گرفتن روزه برایش بهتر است. مسافر به کسی گفته می شود که 
گردد. دیگر اینکه ز در آن قصر میبه سفری روان باشد که نما

سفرش را قبل از طلوع فجر آغاز نماید. اما اگر شخصی مقیم 
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بوده و نیت روزه را کرد، و بعد از طلوع فجر سفرش را آغاز 
 کرد، افطار نمودن برایش جایز نیست.

برای زنی که حمل داشته باشد و یا طفل خود را شیر  -3
ب ضرری برای خودش بدهد، اگر میدانست که روزه گرفتن سب

شود، برایش جایز است که روزه اش را افطار و یا طفلش می
 نموده و بعداً قضائی آنرا بجا آورد.

و مریضی که امید « مرد و زن سالخورده»شیخ فانی  -4
یاب شدن را نداشته باشد، میتواند که روزه اش را افطار صحت

که هر روز نماید و در برابر هر روز فدیه بدهد. مقدار آن اینست 
یکنفر مسکین را دو وقت طعام کافی بدهد. باالی اینها قضایی 

 الزم نمی باشد.

یاب باالی دیوانه روزه الزم نیست تا آنگاه که صحت -5
شود و همچنان باالی طفل و کودکی که بالغ نشده است، روزه 
الزم نمی باشد تا آنکه بالغ گردد و باالی کافر هم نمی باشد تا 

 ود. البته باالی اینها نه قضائی است و نه فدیه.آنکه مسلمان ش

کار های سخت و شاقه؛ اگر مسلمانی مصروف کار  -6
بار بوده و چارة جز کار کردن نداشته باشد درین خیلی مشقت
تواند که روزه اش را افطار نموده و در وقت مناسب صورت می

 قضایی آنرا بیاورد.

 هایی افطار شده:هقضایی روز

قضایی به صورت فوری فرض نیست. حتی  گرفتن روز های
اگر رمضان دیگر باالیش فرا رسد. قضایی باید به تعداد روز 
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هایی آورده شود که خورده است. کسیکه یک روزه را خورده 
باشد، یک روز قضایی می آورد و اگر دو روزه را خورده باشد 
دو روز قضایی می آورد. گرچه جایز است که روزه هایی 

ها تنها بگیرد، اما اگر به صورت مسلسل اداء کنند قضایی را تن
برایش بهتر است. البته کفارة رمضان که دو ماه است، باید حتماً 

 مسلسل گرفته شود.
کند و باالیش قضایی روزه باقی اگر شخصی وفات می

 ماند باید از طرف وارث وی فدیه پرداخته شود.می

 هایی که برای شخص روزه دار مباح است:کار

بدن خود را شستشو دادن، داخل شدن و غوطه زدن در  -1
آب و برای سرد شدن و دفع گرمی آب انداختن باالی خود. 
حتی کسیکه خیلی تشنه شده است میتواند که باالی خود آب 
بریزد و یا در آب غوطه بزند به شرط اینکه آب از طریق بینی و 

 دهن از گلویش نگذرد.
و گوش. البته اگر  سرمه کردن و چکاندن دوا در چشم -2

چیزی را در بینی و دهن خود چکاند و از گلویش گذشته و 
 گردد.داخل معده اش گردید روزه اش فاسد می

شکند. و برای روزه دار با شستن دهن و بینی روزه نمی -3
جایز است که دهن و بینی خود را بشوید. البته از مبالغه کردن 

وف فاسد شدن روزه درین امر خود داری کند. زیرا درین کار خ
 رود.می
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بوسیدن همسر، البته به این شرط که او قادر به ضبط  -4
نفس بوده و مرتکب جماع نشود. درین قضیه جوان و بزرگسال 

 یکسان می باشند.

اگر باالی خود اعتبار ندارد، در آنصورت برایش جایز نیست 
 بلکه مکروه می باشد.

ید. ایشان روزی عمر فاروق رضی اهلل عنه همسرش را بوس
ازین عمل خود به تشویش گردیده و نزد رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم آمده و عرض کرد: یا رسول اهلل امروز گناه خیلی 
بزرگی را مرتکب شدم! من در حالیکه روزه داشتم، همسرم را 
بوسیدم! رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمود: اگر روزه داشته 

ن انداخته و غرغره کنی و دوباره باشی و مقدار آب را در ده
 بیرون انداری چه حکم دارد؟

 عمر فاروق گفت این کار باکی ندارد.
پس رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمود: پس چرا پرسان 

 کنی ) یعنی این عمل نیز باکی ندارد(می
دار جایز است که حجامت نموده و از بدن برای روز -5

روایت کرده است که  خود خون بکشد. زیرا صحیح بخاری
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در حالی که روزه داشت حجامت 

 )شاخک( نمودند.
گردد، این کار برایش مکروه اما اگر سبب ضعف روزه دار می

 است.
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گردد. اما برای پیچکاری کردن سبب شکستن روزه نمی -6
 روزه دار الزم است که بدون ضرورت اینکار را نکند.

خود را نگهداشتن از آن مشکل و  چیزی هایی که -7
ناممکن است. مانند فرو بردن آب دهن، بلعیدن گرد و خاک بوی 
کردن چیزهای خوشبوی و امثال آن. درین موارد نه روزه 

 گردد.شکند و نه مکروه میمی
زن می تواند که در صورت ضرورت چیزی را بجود و  -8

در  در دهن طفلش بدهد. البته به این شرط که چیزی از آن
دهنش باقی نمانده و داخل معده اش نشود. زیرا درینصورت 

 روزه اش می شکند.

اگر روزه دار در حالت جنابت بوده و صبح داخل گردد،  -9
به روزه اش نقصان نمی رسد. البته این کار را عادت همیشگی 
خود نگرداند. چنانچه از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم روایت 

اهی در همین حالت صبح می کردند. شده است که ایشان گاهگ
 البته بهتر آنست که قبل از داخل شدن فجر غسل نماید.

مسواک زدن قبل از ظهر و بعد از ظهر جایز است. البته  -11
بشرطی که آب تلخ و یا ترشی که از مسواک در دهنش باقی 

ماند بیرون انداخته و فرو نبرد. زیرا درینصورت روزه اش می
 شکند.می

 مه و شال تر بر بدنتابیدن جا -11

 سر و ریش را با تیل چرب نمودن -12
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 آداب و سنت های روزه:

سحری کردن سنت است. زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه  -1
وسلم فرموده اند: سحری کنید، زیرا در غذای سحری برکت 
است. در سحری کردن با نوشیدن کمی آب نیز سنت بجا 

صادق است، گردد. و وقت آن از نیمة شب تا طلوع صبح می
 البته تأخیر کردن در سحری مستحب می باشد.

بعد از آنکه غروب آفتاب یقینی گردید، در افطار نمودن  -2
روزه عجله کردن مستحب است. زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم می فرمایند: امتم تا زمانی بخیر خواهند بود که در افطار 

ما مستحب است و نمودن عجله نمایند. افطار نمودن روزه با خر
باید تعداد آن طاق باشد. و اگر خرما وجود نداشت، بوسیلة آب 
افطار کردن بهتر است. البته اگر کسی طعام خود را قبل از نماز 

 کند باکی ندارد.تمام می

در هنگام افطار دعا کردن سنت است بخصوص آن  -3
 دعایی که از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نقل شده است. 

ُ )سنن أِب داود( َذَهبَ  َجحُر ِإنح َشاَء الِلَّ  الظََّمأُ َواب حتَ لَّتح الحُعُروُق َوثَ َبَت األح
 )تشنگی رفت و رگها تر شد و اجر و ثواب ما ثابت شد ان شاء اهلل.(

 و این دعا را پیوست کردن که: 
 لك(اللَُّهمَّ بَارِكح لَنَا ِفیَما رَزَق حتَ نَا َوِقنَا َعَذاَب النَّار )موطأ ما

ای برکت بگذار و از عذاب )بار الها در آنچه به ما رزق داده
 جهنم نجات ما بده( 
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ترک نمودن کردار و گفتاری که با روزه منافی است.  -4
مانند دروغ، غیبت و امثال آن زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 

 فرموده اند:

َس لِِلَِّ َحاَجٌة ِف أَنح يَدََع طََعاَمُه َوَشَرابَهُ َمنح َلَح يَدَعح قَ وحَل الزُّوِر َوالحَعَمَل بِِه فَ لَیح 
 )صحیح البخاري(

)کسی که سخنان دروغ و عمل کردن بر آنرا ترک نکند اهلل 
متعال به ترک کردن خوردن و نوشیدنش نیازی ندارد. یعنی روزه 

 اجر و ثوابی برایش نخواهد داشت.(
آن انجام دادن کارهای نیک بخصوص تالوت و درس قر -5

و انفاق در راه اهلل زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در ماه 
نمودند و چنانچه بخاری و مسلم رمضان بسیار زیاد سخاوت می

روایت کرده اند که در هر شب ماه رمضان حضرت جبرئیل آمده 
 و قرآن کریم را با ایشان تکرار می نمودند.

ه نوافل، توجه نمودن به نماز تراویح، همچنان پابندی ب -6
 سنن و نماز تهجد.

اهتمام خصوصی به استعمال مسواک. چنانچه صحیحین  -7
 روایت نموده اند که: 

عن َعاِمِر بحِن رَبِیَعَة َعنح أَبِیِه قَاَل رَأَيحُت النَِّبَّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َما ََل 
 ُأححِصي يَ َتَسوَُّك َوُهَو َصائٌِم )سنن الرتمذي(

: من بار ها کند که گفتن ربیع از پدرش روایت می) عامر ب
ام که در حالیکه روزه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را دیده

 داشتند، دندانهای شان را مسواک می زدند.(
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از افراط کردن در کارهای مباح خود داری نماید. و  -8
بدون ضرورت آنرا انجام ندهد. مبادا در روزه اش خللی وارد 

 گردد.

 قدر:شب 

شب قدر بهترین شب و مملؤ از برکت و فضیلت است. اهلل 
 عزوجل درین مورد فرموده اند: 

ِر ) ِر )3إِنَّا أَن حَزلحنَاُه ِف لَی حلَِة الحَقدح َلُة الحَقدح ِر َخی حٌر 5( َوَما أَدحرَاَك َما لَی ح َلُة الحَقدح ( لَی ح
ِمح ِمنح ُكلِ  أَمحٍر )( تَ نَ زَُّل الحَمََلئَِكُة َوالرُّ 1ِمنح أَلحِف َشهحٍر ) ( 3وُح ِفیَها بِِإذحِن رِبِ 

 [5 - 3َسََلٌم ِهَي َحَّتَّ َمطحَلِع الحَفجحِر  ]القدر : 
دانى شب ( تو چه می1)ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.)

( فرشتگان 3( شب قدر، بهتر از هزار ماه است.)2قدر چیست؟)
ر کارى نازل روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى ه و

دم ]سراسر[ سالم  ( این شب تا برآمدن سپیده4شوند.)می
 (5رحمت است.) و

 و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده اند: 
َعنح َأِب ُهَري حَرَة َرِضَي الِلَُّ َعنحُه َعنح النَِّبِ  َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم قَاَل َمنح قَاَم 

ِتَسابًا غُِفَر لَهُ َما تَ َقدََّم ِمنح ذَنحبِِه )صحیح البخاري(لَی حلََة الحَقدحِر ِإميَ   انًا َواحح
)از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی 

که بر اساس ایمان و بخاطر اجر و اهلل علیه و سلم فرمودند: کسی
ثواب شب قدر را به نماز قیام نمود تمام گناهان قبلی اش 

 شود. (مغفرت می
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در تعین شب قدر بین علماء اختالف نظر وجود دارد تعدادی 
شب بیست و یکم را، تعداد دیگری شب بیست و سوم را و 
تعداد دیگر شب بیست و پنجم را تعین کرده اند ولی اکثریت 

 علماء به این نظرند که شب بیست و هفتم رمضان است.

در رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده اند: شب قدر را 
شب های طاق ده روز اخیر رمضان جستجو کنید به همین سبب 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در ده اخیر رمضان اهتمام بیشتر به 

 نمودند.قیام شبانه می
َعنح َعائَِشَة َرِضَي الِلَُّ َعن حَها قَاَلتح َكاَن رَُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم ِإَذا 

 َعشحُر َأححیَا اللَّیحَل َوأَي حَقَظ أَهحلَُه َوَجدَّ َوَشدَّ الحِمئ حَزَر)صحیح مسلم(َدَخَل الح 
)از عایشه رضی اهلل عنه روایت است که چون دهة اخیر ماه 

شد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم شب را زنده رمضان داخل می
میداشت و اهل را برای عبادت بیدار میکرد و برای عبادت اهلل 

 بست.(ل کمرش را میمتعا

عایشه رضی اهلل عنها از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم پرسید 
که اگر شب قدر را دریابم، چگونه دعاء نمایم؟ فرمودند: بگو که: 

 )سنن ابن ماجه( اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ َتُِبُّ الحَعفحَو فَاعحُف َعِنِ  
ی، پس مرا )یا اهلل تو عفو کننده هستی و عفو را دوست دار

 عفو کن.(
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 فصل نهم

 اعتکاف

اعتکاف عبارت از نشستن و باقی ماندن در مسجد به نیت 
 باشد. اعتکاف در ده روز اخیر ماه رمضان سنت است.عبادت می

 دالیل ثبوت اعتکاف:

 فرماید:الف: قرآن کریم می
 [357: َوََل تُ بَاِشُروُهنَّ َوأَن حُتمح َعاِكُفوَن ِف الحَمَساِجِد  ]البقرة 

)با همسران تان مباشرت نکنید در حالیکه شما در مسجد به 
 اعتکاف نشسته اید.(

 ب: در حدیث صحیح وارد است که :
َها زَوحِج النَِّبِ  َصلَّى الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى  َعنح َعائَِشَة َرِضَي الِلَُّ َعن ح

ََواِخَر ِمنح رََمَضاَن َحَّتَّ تَ َوفَّاُه الِلَُّ ُثَّ الِلَُّ َعلَیحِه َوَسلََّم َكاَن  يَ عحَتِكُف الحَعشحَر األح
 اعحَتَكَف أَزحَواُجهُ ِمنح بَ عحِدِه)صحیح البخاري(

)از عایشه رضی اهلل عنه همسر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 
روایت است که گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم همیشه در 

نشستند تا آنکه وفات شدند. و رمضان به اعتکاف میده اخیر ماه 
 نشستند.(بعد از ایشان همسران شان اعتکاف می
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 اهمیت اعتکاف:

ها و دهد تا از غماعتکاف برای مسلمان بهترین فرصت را می
مصروفیت های دنیایی دور گردیده و به عبادت اهلل متعال 

، تسبیح مصروف گردد. قرآن تالوت کند، ذکر نماید، دعاکند
 بگوید و بر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم درود بفرستد.

 فواید و اهداف اعتکاف:

فواید واهداف اعتکاف خیلی زیاد است و درین جا شماری 
 نماییم:از آنها را ذکر می

اول: در جریان زندگی روزمره از هر انسانی کوتاهی و 
این  گردد و اعتکاف بهترین وسیلة تدارکتقصیرات واقع می

 ها و تقصیرات است.کوتاهی
دوم: در اعتکاف پیوند ایمانی با اهلل متعال به بهترین صورت 

 یابد.آن استحکام و قوت می
سوم: بهترین فرصت برای کسب علوم ضروری را برای انسان 

 سازد. مهیاء می
 سازد. چهارم: اخالص و للهیت را در انسان قوی می

صورت گرفته و این  پنجم: محاسبة نفس به صورت درست
 سازد. عمل را به عادت انسان مبدل می

 یابد.ششم: نفس انسان به ذکر، تالوت و استغفار عادت می
هفتم: بهترین وسیله برای نجات از عادات و اعتیاد های 

 باشد.نادرست مانند نسوار و سگرت می
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 بخشد.هشتم: صفت صبر و حوصله را در نفس انسان قوت می
 کند.ت را در نفس انسان تقویت مینهم: فکر آخر

 وقت آغاز و اختتام اعکاف مسنون:

که ارادة اعتکاف را دارد باید در عصر روز بیستم قبل از کسی
غروب آفتاب به اعتکاف داخل گردد و زمانی که اعالن دخول 

 گردد. عید فطر گردید از اعتکاف خالص می

 حکم اعتکاف

 اشد:اعتکاف از نگاه حکم به سه نوع می ب
اعتکاف واجب: آنست که شخصی باالی خود اعتکاف  -1

 کردن را نذر کند. 
 اعتکاف نذری دو قسم است.

 اول: نذر معین که وقت و روز آن معین باشد.
 دوم: نذر غیر معین که وقت و روز آن تعیین نشده باشد.

قابل تذکر است که همراه با اعتکاف نذری روزه نیز 
 باشد.ضروری می

: این نوع اعتکاف از جملة سنتهای کفایی اعتکاف مسنون -2
 باشد. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می

عایشه رضی اهلل عنهما می فرمایند رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم تا آنگاهی که وفات کرد، همه ساله در ده روز اخیر 

 رمضان اعتکاف می نمودند.
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 اعتکاف مستحب: غیر از دو نوع فوق، سایر اعتکاف ها -3
مستحب است. این نوع اعتکاف برای وقت خیلی کم هم شده 

 می تواند.

 های اعتکاف:شرط

که اول: اسالم، یعنی باالی کافر اعتکاف نیست تا هنگامی
 مسلمان نشده است.

دوم: عقل و تمیز، یعنی باالی دیوانه و طفل خورد اعتکاف 
نیست. البته اگر نوجوانی که به حد تمیز رسیده است و کار 

تواند، به اعتکاف بنشیند، و خوب را تمیز کرده می بد
شاء اهلل از اجر و ثواب خالی اعتکافش درست بوده و ان

 نخواهد بود.
سوم: اعتکاف باید در مسجدی گردد که در آن نمازهای 

گردد. البته این شرط برای مردان است اما پنجگانه اداء می
کرده و به  توناند که در داخل خانه جایی را خاصزنان می

 اعتکاف بنشینند.
پنجم: پاکی از جنابت نیز شرط است البته اینرا شرط حالل 

باشد. یعنی اگر بودن اعتکاف گویند و شرط صحت آن نمی
شود ولی کسی درحال جنابت اعتکاف نماید اعتکافش می

 گنهکار شمرده می شود.
 ششم: پاکی از حیض و نفاس برای زنان.

که از همسر خود درین مورد هفتم: برای زن شرط است 
 اجازه بگیرد.
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 رکن اعتکاف:

رکن اعتکاف عبارت از باقی ماندند در مسجد بوده و بدون 
ضرورت شرعی نباید از مسجد خارج گردد. البته این شرط 
برای مردان است و برای زنان همان معتکفی که در خانه برای 

کند حیثیت مسجد را دارد و نباید بدون خود تعین می
 رورت از محل اعتکاف خود خارج گردد. ض

 شکننده های اعتکاف:

 اول: بدون ضرورت از مسجد خارج شدن.
دوم: جماع و همبستری با همسر سبب فاسد شدن اعتکاف 

 گردد گرچه به فراموشی صورت گیرد.می
سوم: ارتکاب کارها و سخنانی که از مقدمات و بواعث 

اعتکاف  آید نیز سبب فاسد شدنهمبستری بحساب می
گردد. مانند بوسیدن و امثال آن. البته به شرط اینکه انزال می

شده و غسل باالیش الزم گردد. درین مورد اهلل عزوجل 
 فرماید: می

 [357َوََل تُ بَاِشُروُهنَّ َوأَن حُتمح َعاِكُفوَن ِف الحَمَساِجِد  ]البقرة : 
)با همسران تان مباشرت نکنید در حالیکه شما در مسجد 

 ه اعتکاف نشسته اید.(ب
 چهارم: نشه شدن در حالت اعتکاف.

 هوش شدن و یا دیوانه شدن برای مدت طوالنی.پنجم: بی
 ششم: باالی زنان حیض یا نفاس طاری شدن.
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هفتم: بیرون شدن از مسجد برای ادای نماز جنازه و یا رفتن 
به پرسیدن مریض. زیرا این کار ها از جملة فرض های کفایی 

 .باشدمی

 کار های جایز برای معتکف:

های اول: بیرون شدن از مسجد به غرض اجرای ضرورت
که در شرعی مانند رفتن به نماز جمعه. البته در صورتی

مسجدی که اعتکاف کرده است امام و مؤذن دارد ولی نماز 
 جمعه خوانده نمی شود .

 دوم: بیرون شدن برای رفع حاجت انسانی.
تواند که نابت طاری گردد میسوم: اگر باالی معتکف ج

 برای غسل از مسجد بیرون گردد.
 چهارم: خوردن و نوشیدن در محل اعتکاف.

 پنجم: گفتن سخن ضروری بین معتکفین.
 ششم: خوابیدن در محل اعتکاف و استراحت کردن.

 مکروهات اعتکاف:

اول : آوردن متاع برای خرید و فروش در مسجد. البته این 
 است.کار مکروه تحریمی 

 دوم: ترک اعمال و آداب الزم برای اعتکاف.
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 آداب اعتکاف:

اول: از آداب اعتکاف اینست که بدون ضرورت و بجز از 
گویی اجتناب نماید و از هر آن سخنان نیک و خیر، از بیهوده

کاری اجتناب کند که او را از عبادت اهلل عزوجل منع می 
 کند. 

یکی از مساجد  دوم: بهتر آنست که برای اعتکاف نشستن
جامع را انتخاب نماید تا مجبور نشود که برای ادای نماز 

 جمعه از اعتکاف بر آمده و به مسجد جامع برود.
برای زنان بهتر آنست که در داخل خانه اش گوشه ای را 

 برای اعتکاف آماده ساخته و در همانجا اعتکاف نماید.
 سوم: بیش از ضرورت از خوردن و نوشیدن و خوابیدن

 خود داری نماید.
چهارم: بیشتر وقت خود را به تالوت قرآن کریم، ذکر و 

 درود گفتن به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بگذراند.
ششم: تمام کار های زندگی را به صورت درست انجام 

 دهد.
هفتم: قلب و ضمیر خود را از مصروفیت های دنیوی فارغ 

 گرداند.
 



165 
 

 

 
 فهرست مطالب

 

 صفحه ........................................................................... عنوان 
 1 ................................................................... مؤلف مقدمة

 2 .................................................... :کتاب نیا نوشتن زةیانگ و اهداف

 2 ................................................................. :کتاب نیا اتیخصوص

 5 ..................................................... اسالم فیتعر اول فصل

 5 ............................................................... :اسالم مهم ارکان یمعرف

 7 .................................................................. :اسالم ۀگان دو میمفاه

 8 ........................................................................... :بحث خالصۀ

 9 ................................................................... :اسالم ۀپنجگان ارکان

 11 ............................................................... :ثیحد مختصر مفهوم

 11 ............................................ :پنجگانه ارکان یها حکمت و هایژگیو

 11 ................................................................ :پنجگانه ارکان لیفضا

 17 ................................................ اسالم اول رکن دوم فصل

 18 ......................................................................:بهیط ۀکلم مفهوم

 21 ..................................................................... :بهیط ۀکلم لیفضا

 23 ............................................. یفقه اصطالحات سوم فصل

 22 ................................................................. :یشرع حکم فیتعر

 22 .................................................................... :یشرع حکم انواع

 22 ................................................................... :یفیتکل احکام: اول

 



166 
 

 22 .................................................................... :یوضع حکم: دوم

 22 ................................................................... :یفیتکل حکم انواع

 22 ...................................................................... :زیجا اعمال: اول

 22 ............................................................................ :فرض  - 1

 25 ............................................................................ :واجب - 2

 25 ............................................................................. :سنت  - 2

 22 ......................................................................... :مستحب  - 2

 27 ....................................................................... :حرام عمل  -5

 27 .................................................................. :یمیتحر مکروه - 2

 27 ................................................................... :یهیتنز مکروه  -7

 27 .............................................................................. :مباح - 8

 29 ........................................................ یعموم اصطالحات

 29 ................................................................................... :ثواب

 29 .......................................................................... «یکین» حسنه

 29 .................................................................................. :عوض

 29 .................................................................................. :طاعت

 29 .................................................................................... :سفر

 21 ................................................................................... :شرط

 21 .................................................................................... :رکن

 21 ................................................................................ :طهارت

 21 .................................................................................. :وضوء

 21 ................................................................................... :میمیت

 21 ................................................................................... :غسل

 



167 
 

 21 .................................................................................. :استنجا

 22 ....................................................................................:مسح

 22 .................................................................................. :ضیح

 22 .............................................................................. :استحاضه

 22 ................................................................................... :نفاس

 22 ..................................................................................... نماز

 22 .................................................................................... :آذان

 22 ......................................................................... :مهیتحر ریتکب

 22 ................................................................................... :ریتکب

 22 .................................................................................. :قرائت

 22 .................................................................................. :مدرک

 22 ................................................................................. :مسبوق

 22 ................................................................................... :الحق

 22 .................................................................................. :سجده

 25 ................................................................................... :رکوع

 25 ..................................................................................... :امیق

 25 .................................................................................... :قومه

 25 .................................................................................. :جلسه

 25 .................................................................................... :قعده

 25 ................................................................................... :تشهد

 25 ....................................................................................... :ثنا

 22 .................................................................................. :هیتسم

 22 .................................................................................... :تعوذ

 



168 
 

 22 ........................................................................... :قنوت یدعا

 22 .................................................................................. :حیتسب

 22 .................................................................................. :میتعظ

 22 ................................................................................... :نیتأم

 22 .................................................................................. :میتسل

 22 .................................................................................... :روزه

 27 ................................................................................ :اعتکاف

 27 ................................................................................. :حیصح

 27 .......................................................................... :باطل و فاسد

 38 ....................................................... طهارت چهارم فصل

 28 ......................................................................... :رتطها اقسام

 28 ......................................................................... :نجاست انواع

 29 .............................................................................. :آبها اقسام

 41 ......................................................................... وضوء

 21 ........................................................................ :وضوء لتیفض

 21 .........................................................................:وضوء ضیفرا

 22 ................................................................. :وضوء تیفرض لیدل

 22 ............................................................. :وضوء صحت یهاشرط

 22 ....................................................... :وضوء شدن فرض یهاشرط

 22 ..................................................................... :وضوء یها سنت

 22 ..................................................................... :وضوء مستحبات

 27 ........................................................................... :وضوء آداب

 28 ..................................................................... :وضوء مکروهات

 



169 
 

 29 .................................................................. :وضوء یها شکننده

 29 ........................................................................... :وضوء اقسام

 51 .......................................................................... غسل

 51 .......................................................................... :غسل ضیفرا

 51 ...................................................................... :غسل یها سنت

 52 ............................................................................. غسل آداب

 52 ........................................................................ :غسل موجبات

 52 ....................................................... :مستحب و مسنون یها غسل

 52 ............................................ :میضخ یها جراب و ها موزه بر مسح

 52 ............................................ :یماس و موزه بر مسح جواز یهاشرط

 52 .................................................................. :موزه بر مسح اندازة

 52 ......................................................... :موزه بر مسح مسنون قۀیطر

 55 ............................................................................ :مسح مدت

 55 .................................................................... :مسح یها شکننده

 56 ........................................................................... میتم

 52 ............................................................................ :ممیت ۀقیطر

 52 ................................................................ :ممیت تیمشروع لیدل

 57 .............................................................. :ممیت صحت یهاشرط

 58 ............................................................................ :ممیت ارکان

 58 ........................................................................ :ممیت یهاسنت

 59 ............................................... :سازدیم زیجا را ممیت که ییها عذر

 59 .................................................................... :ممیت یعمل قۀیطر

 21 .................................................................... :ممیت یها شکننده

 



171 
 

 61 .......................................... زنان خاص لیمسا مختصر انیب

 21 ........................................................................... :ضیح:  اول

 21 ................................................... :ضیح به مربوط لیمسا و احکام

 22 .......................................................................... :استحاضه: ب

 22 ...................................................................... :استحاضه احکام

 22 ................................................................................ :نفاس:ج

 63 .....................................(نماز)  اسالم دوم رکن پنجم فصل

 22 ............................................. :نماز تیفرض و تیمشروع لیدل: الف

 22 ...................................................................... :نماز تارک حکم

 25 ............................................................ :اسالم در نماز گاهیجا: ج

 22 ...........................................................:نماز یاصل مقصد و هدف

 28 ........................................................ :روزانه یزندگ در نماز فوائد

 71 ............................................................................. :نماز اقسام

 71 ................................................................ :یفرض یها نماز: اول

 72 ............................................................... :واجب ینمازها:  دوم

 72 ................................................................ :دیع دو یها نماز: ب

 75 ................................................... :طواف از بعد نماز رکعت دو: ج

 75 ................................................................. :سنت ینمازها: سوم

 78 ........................................................... :مستحب و سنت ینمازها

 78 ..................................................... :یضح نماز و اشراق نماز: اول

 79 ......................................... :آن تیفضل و اشراق نماز یرکعتها تعداد

 79 ........................................................................... :کسوف نماز

 79 ............................................................. :کسوف نماز یادا قۀیطر
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 81 ............................................................................... :توبه نماز

 81 .......................................................................... :تسقاءاس نماز

 82 ............................................................................ حیتراو نماز

 82 .............................................................. :تهجد نماز ای لیالل امیق

 85 .......................................................................... :استخاره نماز

 87 ........................................................................... :مسجد ۀیتح

 87 ........................................................................... :وضوء ۀیتح

 87 ........................................................................... :حاجت نماز

 89 .................................. خاص یها نماز مربوط خاص احکام

 89 ................................................. :جمعه نماز خاص لیمسا و احکام

 89 ........................................................... :نماز تیفرض شروط: اول

 91 .................................................... :جمعه نماز صحت شروط: دوم

 91 ................................................................................... :خطبه

 91 .......................................................... :دیع نماز مخصوص احکام

 91 ......................................................... :دیع نماز یادا یعمل قۀیطر

 92 .................................................................... :دیع آداب و سنتها

 92 ..................................................................... :جنازه نماز احکام

 95 ........................................................... :جنازه نماز یشرطها: الف

 95 ..................................................................... :جنازه نماز ارکان

 92 ................................................................... :جنازه نماز یسنتها

 92 .......................................................................... : کسوف نماز

 97 .......................................................................... :خسوف نماز

 97 ............................................................... :خسوف خاص احکام
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 98 ......................................................................... :استسقاء آداب

 98 ..................................................................... :کردن دعاء قۀیطر

 111 .......................................... فرض نماز یادا یعمل قةیطر

 111 .................................................................................. :ریتکب

 111 ................................................................................. :حیتسب

 111 ................................................................................... :تعوذ

 111 ................................................................................. :هیتسم

 112 .......................................................................... :فاتحه سورة

 112 ............................................................................ :گفتن نیآم

 112 .................................................................. :سوره کی خواندن

 112 ..................................................................... (:اتیالتح) تشهد

 118 ................................. نماز عام احکام و لیمسا ششم فصل

 118 .......................................................................... :نماز ضیفرا

 118 .................................................................. :نماز یشرطها: اول

 118 .................................................................. :وجوب یها شرط

 119 .............................................................. :نماز صحت یهاشرط

 112 ................................................................ :نماز یهاشرط حکم

 112 ..................................................................... :نماز ارکان حکم

 112 ......................................................................... :نماز واجبات

 115 .................................................................. :نماز واجبات حکم

 112 ...................................................................... :نماز یها سنت

 117 ................................................................... :نماز یسنتها حکم

 118 ....................................................................... :نماز مستحبات
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 119 ................................................................ :نماز مستحبات حکم

 119 ................................................................. نماز مفسدات: پنجم

 121 ................................................................. :نماز مفسدات حکم

 121 .............................................................. :نماز مکروهات: ششم

 122 .............................................................. :نماز در مباحات: هفتم

 122 ........................................................................ :مباحات حکم

 123 ................................ (روزه) اسالم چهارم رکن هفتم فصل

 122 ................................................................. :روزه تیفرض لیدال

 122 ................................................................. :روزه تیفرض سبب

 125 ................................................................... :روزه یشرع حکم

 125 .................................................................... رمضان ماه لیفضا

 128 ......................................... :رمضان ماه در امت نیا تیخصوص پنج

 129 ..................................................................... :دار روزه سلوک

 129 ................................................................... :روزه یروح فوائد

 121 ................................................................... :روزه یصح فوائد

 121 .......................................................................... :روزه اهداف

 121 ........................................................................... :روزه آداب

 133 .......................... روزه یضررو لیمسا و احکام هشتم فصل

 122 ......................... نه؟ ای است معتبر( مهتاب طلوع محل) مطالع اختالف ایآ

 122 .......................................................... :رمضان شدن داخل ثبوت

 122 .............................................................. :شوال ماه ثبوت قۀیطر

 125 ....................................................................... :روزه یشرطها

 125 .......................................................... :روزه تیفرض شروط: اول
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 122 ............................................................ :اداء وجوب شروط: دوم

 122 .................................................... :روزه یادا صحت شروط: سوم

 127 ........................................................... :روزه تین وقت و قۀیطر

 127 ........................................... :روزه یادا صحت و وجوب یهاشرط

 128 ............................................................................ :روزه رکن

 128 ............................................................................. روزه انواع

 129 .............................................................. مسنون یها روزه: دوم

 122 .................................................... حرام و مکروه یها روزه: سوم

 122 ...................................................... :روزه( مفسدات) یهاشکننده

 125 ...................................................................... :کفاره یهاشرط

 125 ........................................................ :کفاره یادا تیفیک و قهیطر

 122 ..................................................................... :کفاره در تداخل

 122 ................................ :گرداندیم الزم را ییقضا تنها که یمفسدات: دوم

 128 ...................................................................... :روزه مکروهات

 128 ........................................ :ستین مکروه دار روزه یبرا که ییهاکار

 129 ............................. گرددیم زیجا انسان یبرا روزه خوردن که یحاالت

 151 ....................................................... :شده افطار ییهاروزه ییقضا

 151 .................................. :است مباح دار روزه شخص یبرا که ییکارها

 152 ............................................................ :روزه یها سنت و آداب

 152 .............................................................................. :قدر شب

 158 ........................................................ اعتکاف نهم فصل

 158 ................................................................ :اعتکاف ثبوت لیدال

 159 ...................................................................... :اعتکاف تیاهم
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 159 ............................................................ :اعتکاف اهداف و دیفوا

 121 ................................................ :مسنون اعکاف اختتام و آغاز وقت

 121 ......................................................................... اعتکاف حکم

 121 ................................................................... :اعتکاف یهاشرط

 122 ......................................................................... :اعتکاف رکن

 122 ............................................................... :اعتکاف یها شکننده

 122 ....................................................... :معتکف یبرا زیجا یها کار

 122 .................................................................. :اعتکاف مکروهات

 122 ........................................................................ :اعتکاف آداب
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 (فضایل و احکام)

 (روزه ،کلمة طیبه، نماز)
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 (فضایل و احکام) اسالماركان نام كتاب: 

 (روزه ،كلمة طیبه، نماز)

 مولوی امین اهلل ازروال ویسنده: ن

 عبدالبصیر مؤمن حکیمیمترجم: 

 اولشمارۀ چاپ: 

 هزار جلد  یک: تیراژ

 هجری شمسی3131سال  دلوتاریخ چاپ: 
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