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سرود ملی

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
پيام وزير معارف

الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
نصاب تعليمي معارف اساس نظام تعليم و تربيه را تشکيل داده و در رشد و توسعة علمى، فکرى و 

سلوکى نسلهاى امروز و فرداى کشور نقش بنيادى و سرنوشت ساز دارد.
نصاب تعليمى با گذشت زمان و تحول و پيشرفت در عرصه هاى مختلف زندگى، مطابق با نيازهاى 
جامعه، بايد هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شيوه و روش عرضة معلومات، تطور و انکشاف 

نمايد.
يکى از عرصه هاى نصاب تعليمى که مورد توجه جدى براى تجديد نظر و بهبود مى باشد، نصاب 
تعليمات اسالمى است؛ زيرا از يک جانب، فارغان مدارس دينى به حيث پيشوايان معنوى جامعه، 
بايد محور تالشهاى معارف قرار گيرند و از سوى ديگر نصاب تعليمات اسالمى شامل عقايد، احکام 
و هدايات دين مبين اسالم است که به حيث نظام و قانون مکمل، تمام ابعاد زندگى انسان ها را در 
بر گرفته و به عنوان آخرين پيام خالق و پروردگار جهان تا روز قيامت، رسالت رهنمايى و هدايت 

بشريت را انجام مى دهد. 
علماى امت اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم تعليمات و 
معارف اسالمى مخصوصا انکشاف تدريجى نصاب تعليمى مراکز و مؤسسات علمى جهان اسالم، 

ايفاء کرده اند.
مطالعة دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد که نصاب تعليمى 
مدارس و مراکز علمى ما، همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى 

دين اسالم، که براى همة انسانها در همة زمانها و مکانها مى باشد، توسعه يافته است.
کشور عزيز ما افغانستان با سابقة درخشان علمى، روزگارى مهد علم و دانش و جايگاه بزرگترين 
مراکز علمى عصر بوده و در شکل گيرى تمدن بزرگ اسالمى نقش عظيمى داشته است، وجود 
هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقايد، 

تفسير، حديث، فقه، اصول فقه و غيره، گواه واضح آنچه گفته شد مى باشد.
همزمان با رشد بيدارى اسالمى در عصر حاضر، تعليمات اسالمى در کشور ما شاهد تحول کمى و 
کيفى بوده و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعليمات 

اسالمى رو مى آورند.
وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش، در مطابقت با 
احکام قانون اساسى کشور، به منظور رشد و توسعة کمى و کيفى تعليمات اسالمى و از جمله نصاب 

آن، اقدامات قابل توجه نموده است.
درين راستا وزارت معارف با دعوت از علماء، استادان و متخصصين باتجربه و قابل اعتماد کشور، 
به بهبود و انکشاف نصاب تعليمى پرداخته و کتابهاى رايج مدارس تعليمات اسالمى، را با شرح و 

توضيح متون، جا بجا ساختن فعاليتها، ارزيابى و تمرينها با معيارهاى کتب درسى عيار ساخت.
اميدوارم اين تالشهاى قابل تمجيد علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف هر چه 
بيشتر تعليمات اسالمى در افغانستان عزيز مفيد واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار 

گيرد.
وباهللا التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخى
وزير معارف
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مقدمه 
معلمين گرامى ودانش آموزان ارجمند!

با در نظرداشت اوضاع کنونى کشور و نيازهاى مبرم مدارس دينى، رياست انکشاف نصاب تعليمى وزارت 
معارف جمهورى اسالمى افغانستان برآن شد که کتاب قدورى را در مضمون فقه، اساس قرار دهد، متن 
آن را به زبان هاى ملى ترجمه نمايد، محتواى آن را بر دروس تقسيم نموده شرح مختصرى را با ازدياد 
عناوين مناسب بغلى، بر آن عالوه سازد؛ تا هموطنان ما اطمينان حاصل کنند که اوالد ايشان، کتاب معتبر 
و مروج فقه حنفى را با نوآورى هاى عصرى فرا مى گيرند؛ بناًء مى توان گفت که در تأليف نصاب فقه اين 

دوره، اصالت و نوگرايى هر دو در نظر گرفته شده است.
هدف عمدة تدريس وخواندن فقه در دورة متوسطه آن است تا شاگردان عزيز ما از يک سو با اصطالحات 
فقه ومسائل مهم آن آشنايى پيدا کنند، و از سوى ديگر براى ايشان ساختار عمومى فقه معرفى گردد، تا 
شاگردان مدارس شرعى بتوانند بر تمام ابواب فقه: از طهارت گرفته تا عبادات، معامالت، احوال شخصى، 
جنايات، مرافعات و غيره مرورى سريع داشته باشند و با ترسيخ مبادى مضمون فقه در اذهان شاگردان براى 

مطالعه گسترده ترى پيرامون آن مسائل، آماده گردند. 
بدين منظور، در جريان شرح متن قدورى سعى شده است تا به متن کتاب خدمت شود و در صورت نياز، 
داليل مسائل نيز بيان گردد. در اين کتاب، از درج آراء و نظريات مذاهب ديگر و داليل آنها و مقايسه 
آن با مذهب حنفى، خود دارى شده است؛ زيرا  دانستن تفاصيل مسائل با اين عمق در اهداف اين دوره 
گنجانيده نشده است تا از يک لحاظ از طوالنى شدن درسها جلوگيرى شود و از لحاظ ديگر، مطالب در 

خور فهم وسطح درک شاگردان باشد. 
در اثناى تأليف اين کتاب سعى شده است تا نسخه هاى مختلف قدورى را مورد استفاده قرار دهيم، در بعضى 
از جاها که در ميان نسخه هاى مختلف تفاوت به چشم رسيده  تالش صورت گرفته تا به کمک شرحهاى 

قدورى مانند » الجوهرة« و» اللباب« اشکال مرفوع شود و عبارت درست در متن کتاب داخل گردد. 
اين کتاب نه تنها که براى تدريس در مدارس دينى از بهترين گزينه ها خواهد بود بلکه مطمئن هستيم به 
يارى خداى متعال در خانه ها، نهاد ها و مراکز فرهنگى، به طور يکسان، به عنوان يکى از مفيد ترين کتب 
در فقه حنفى، شناخته شده و مورد استفاده همگان قرار گيرد؛ زيرا تأليف کتابى درفقه به اين روش تا کنون 

در کشور ما بى سابقه است. 
بخاطر جلوگيرى از زياد شدن حجم کتاب، احکام مربوط به )رق( يعنى )غالم وکنيز( که حاال عمًال 

وجود ندارد از مفردات کتاب درسى حذف شده و بجاى آن بر مطالب ضرورى ترکيز شده است. 
اگر علماى گرامى و خواننده گان عزيز در اين کتاب با اشتباهات علمى يا فنى اى بر مى خورند، لطفاً 
پيشنهادات و انتقادات خيرخواهانه و سازندة شان را براى ما بفرستند و در اين کار خير وخدمتگزارى به 

هموطنان گرامى، شريک شوند. 
طريقة تدريس كتاب: چون حجم کتاب نسبت به ساعات درسى زياد است؛ پس مدرسين گرامى بعد از 

آماده گى تام، متن قدورى را به کمک ترجمه درى براى شاگردان ترجمه مى کنند.
بعد از آن که شاگردان ترجمه را ياد گرفتند، استاد عناوين جانبى درس را بر تخته مى نويسد و آن را طبق 

شرح کتاب بيان مى دارد.
مطالب درى کتاب فقط به طور مأخذ استفاده مى شود، درس تدريس، زمان جداگانه براى آن وجود ندارد.

از خداوند يکتا مى خواهم به مؤلفين، مدرسين و خوانندگان اين کتاب اجر عظيم و توفيق عمل نصيب فرمايد.
والله ويل التوفیق
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درس يكم

امام قدورى رحمة اهللا عليه

نام، نسب، كنيت، و لقب او: نام وى، احمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان، كنيه 

اش ابوالحسن بن ابى بكر، و لقبش قدورى است.

نسبت وى به قدورى: از آن جهت است كه ديگ هاى سفالى مى ساخت و يا در قريه اى 

به نام قدورى زندگى ميكرد. 

تولد: امام قدورى در سال ) 362هـ.ق( به دنيا آمده است احتمال آن دارد كه وى در شهر 

بغداد به دنيا آمده باشد، گر چه مورخين در مورد جاى تولدش دقيق چيزى نه گفته اند. 

ابوعبد اهللا محمد بن يحى بن مهدى جرجانى  از  را  فقه وحديث  امام قدورى علوم  تعليم: 

الحسن  بن  ومحمد  كرخى  ابوالحسن  به  ترتيب  به  آن  سلسلة  كه  ق(  هـ.  سال)398  متوفى 

الشيبانى رحمة اهللا عليه مى رسد فرا گرفته است. 

تاليفات اش:

بزرگترين كتب وى محسوب مى گردد و در آن  از  فقه  اين كتاب در علم  التجريد:   -1

بطور خاص اختالفات برسرمسايل ميان امام ابى حنيفه وامام شافعى را تحقيق وبررسى نموده 

است، كه  بعداً توسط ابوبكر بن عبد الرحمن بن محمد سرخسى  )متوفى 436( به پاية اكمال 

رسيد. 

اين  اول  تقريب  ابوحنيفه و اصحابه: در  بين  المسائل االختالفيه  التقريب فى   -2

كتاب مسايل اختالفى  ميان امام ابوحنيفه Í�e اهللا عليه ودويار وى را بدون آنكه دليل براى 

آن ذكر نموده باشد آورده است؛ مگر در تقريب دوم اين مسايل اختالفى را باذكر دليل بيان 

نموده است. 

به  تعالى  اهللا  است،  پنداشته شده  وى  مشهور  از كتب  كتاب  اين  القدورى:  مختصر   -3

متن  برشمرد.  را  شان  تعداد  توان  نمى  كه  رسانيده  فايده  زيادى  مردم  به  كتاب  اين  واسطة 

اين كتاب يک هزار سال سابقه دارد، اين كتاب مجموعه يى است از  دوازده هزار مسأله. 

در كشف الظنون آمده است: هركسيكه متن اين كتاب را حفظ نموده وى از حافظ ترين 

ياران ما خواهد بود، و اگر كسى مسايل آن را درک كرده و فهم آن فرا گيرد وى از برترين 
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شاگردان داناى ما خواهد بود. 

قدورى  تصنيف  از  قدورى  امام  وقتى   : است  نوشته  هدايه  شرح  در  عينى  بدرالدين  عالمه 

فراغت يافت، به سفر حج رفت، و در آنجا از اهللا تعالى استدعا نمود كه اگر در كدام جاى 

اين كتاب غلطى موجود باشد مرا به آن عالم بگردان، همان بود وقتى كتاب را تا آخر از نظر 

گذرانيد، پنج جاى آن خود به خود محو شده بود. 

زمان  و  در عصر  عليه  اهللا  رحمة  قدورى  امام  فقهاء:  نزد  در   قدورى  منزلت  و  مقام 

خويش در ميان فقهاء از مقام و منزلت بااليى برخوردار بود، تا آنجاكه حافظ خطيب بغدادى 

رحمة اهللا عليه در مورد رفعت مقام و منزلتش فرموده است: »در بغداد درجة رياست مذهب 
به وى رسيده بود« 

رجب  پنجم   در  ق(  هـ   428  ( سال  يكشنبه،  روز  در  عليه  اهللا  رحمة  قدورى  امام  وفات: 

المرجب به عمر 66 سالگى در بغداد وفات يافت1. 

1- نام، لقب، جاى وتاريخ تولد امام ابوالحسن بن ابوبكر قدورى رحمة اهللا را بيان داريد ؟

2- درباره مقام ومنزلت تعليمى وعلمى امام قدورى رحمة اهللا عليه معلومات خودرا بنويسيد. 

3- تأليفات امام قدورى إنام ببريد؟

4- دربارة وفات وى معلومات خودرا بنويسيد. 

معلومات اضافى را در بارة امام قدورى نوشته كنيد. 

۱ - تاريخ بغداد، ۴/۳۷۷. طبقات الفقهاء، صفحه: ۱۲۴. الجواهر المضية، ۳/۲۹.
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درس دوم

معلومات مقدماتى علم فقه

بايد دربارة تعريف، موضوع، و غاية آن علم معلومات  به فراگيرى يک علم،  قبل از آغاز 

ابتدايى را  به دست آورد تا دانش آموز در روشنايى بصيرت و فهم، به مسايل آن داخل شود، 

ازينرو مى خواهيم خود را به مفاهيم ومبادى فقهى آشنا سازيم. 

تعريف فقه: 

فقه در لغت: دانش را گويند.

در اصطالح: عبارت از علميست كه به واسطة آن صفات شرعى اعمال دانسته مى شود، كه 

كدام كارها جايز وكدام ناجايز است. وبه اعمال مردم چه آثار مرتب مى گردد، چون عبادات،  

روابط خانوادگى واحكام معامالت.

فقيه: عالمى را گويند كه به احكام شرعى دست رسى داشته وحقايق را نشان دهى نمايد 

ومسايل پيچيده ودشوار را واضح سازد.

موضوع علم فقه:

وكدام  جايز  وكدام سخن  كار  كدام  كه  است  مكلف  انسان  وقول  عمل  فقه  علم  موضوع 

ناجايز بوده وحكم شرعى درين موارد از چه قرار است؟

غرض از فرا گيرى علم فقه:

غرض و مقصد علم فقه همانا شناخت احكام شرعى اعمال مكلفين است، تا به مردم آشكار 

شود كه كدام چيزها جايز وكدام ناجايز است تاخود را مطابق به آن عيار سازند و بدينوسيله 

كاميابى دارين را كسب نمايند. 

فضيلت علم فقه:

اسالم تمام مسلمانها رابه آموختن علم فقه تشويق نموده وكسانيكه اين علم را فراگرفته آنان 

را بهترين مردم قرارداده است.

�� كسى را كه خداوند به وى  åÀÈëb¶=�Îåª�àÄáÃë̄ ß«È�=â� ß]�åÄåE�à�=�åaåfÈ� áÀßº�:فرموده است Uپيامبر

اراده خير نمايد اورا در امر دين فقيه سازد. 
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سرچشمة علم فقه:

مآخذ و يا سرچشمة علم فقه چهار است:

قرآن كريم، سنت نبوى، اجماع وقياس. 

حكم فرا گيرى علم فقه:

علم فقه براى عمل كرد خود شخص بدست آورده ميشود ويا هم جهت اراية معلومات براى 

ديگران فرا گرفته مى شود. 

وقتيكه اسباب هر كارى صورت مى گيرد، و يا انجام يک كار  و يا خوددارى از آن عمل طبق 

شريعت، از مكلف خواسته مى شود، در چنين حالتى خطاب علم، در مورد آن عمل متوجه 

مى شود، علم عمل فرض فرض، وعلم عمل واجب واجب، و علم عمل مستحب مستحب 

است. 

همچنان وقتيكه انسان باچيز هاى منهى عنه روبرو شود، درچنين حاالت شناخت چيزهاى حرام 

فرض، وشناخت امورمكروه تحريمى واجب، وشناخت امور مكروه تنزيهى مندوب)مستحب( 

است.

فراگيرى علم فقه براى بيان كردن احكام دينى براى مسلمانان ديگر فرض كفايى است، به 

اين گونه كه امت در مجموع مكلف است تا آنعده فقهاء را تربيه و آموزش دهد كه ساكنين 

هر منطقه به علما دست رسى داشته باشند، و اگر غفلت كردند همه گناهكار مى شوند.  

فقه اسالمى احكام تمام عرصه هاى زنده گى انسان را بيان مى دارد

احكام فقهى شامل امور ذيل مى گردد:

1- عبادات:

رابطه  كه  است  امورى  انجام  از  عبارت  عبادات 

چون:  مى سازد؛  برقرار  پروردگارش  با  را  انسان 

نيک  اعمال  نماز، روزة، زكات، حج، ذكر وساير 

وشايسته كه به قصد رضاى اهللا تعالى انجام يابد.

2- معامالت )امور داد و گرفت ميان مردم(:

مسأله  به  كه  است  كارهايى  از  عبارت  معامالت 

فروختن، خريدن،  دارد، چون  ارتباط  داد وگرفت 

اجاره، گروى، شركت، ومزارعت. 
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3- امور شخصى:

تنظيم امور خانواده؛ چون: نكاح و عروسى، خطبه نامزدى، طالق، نسب، نفقه، وامور مربوط 

به ميراث.

4- احكام جنايى:

عبارت از  احكامى است كه مقصد از آن احقاق حقوق حفاظت زنده گى مردم، مال ودارايى، 

و ساير حقوق شان است؛ چون: حدود، قصاص و تعزيرات. 

5- احكام قضايى:

اقرار  خوردن،  قسم  دادن،  شاهدى  دعواها،  اجراى  محاكم،  امور  كه:  است  اين  از  عبارت 

كردن، راه  اثبات را جستجو نمودن، صادر نمودن احكام قضايى و عملى كردن آن و غيره 

امور قضايى را تنظيم مى نمايد. 

6- احكام سياسى:

تنظيم  را  دولت  به  مربوط  امور  و  دولت،  و  فرد  ميان  رابطه  كه  اموريست  آن  از  عبارت 

مى كند. 

7- احكام بين المللى:

عبارت از احكامى است كه رابطة دولت را باساير دول و موسسات بين المللى تنظيم وبيان 

مى دارد. 

8- احكام مالى و اقتصادى:

عبارت از احكامى است كه موارد و مصارف دولت و همچنان حقوق مالى ومكلفيت هاى 

مردم را نشان دهى و تنظيم مى كند.  

الف : همراه با معلم محترم  خويش در بارة فرق علم فقه واصول فقه بحث و مناقشه نماييد.

ب: آيا علم فقه شامل احكام اعتقادى ميشود؟

1- فقه را در لغت واصطالح تشريح نماييد.
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2- موضوع و غرض علم فقه را واضح سازيد.

3- منابع ومصادر فقه چند است ؟ 

4- حكم شريعت در مورد فراگيرى وآموزش علم فقه چيست ؟

5- علم فقه به كدام امور ميچرخد عموميت احكام را بيان داريد ؟

را  مطلب  اين  شرح  ميكند(  راتحقيق  گى  زنده  وتقاضا  احتياجات  همه  اسالمى   )فقه 

دركتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سوم

نشأت علم فقه و انكشاف آن

در درس گذشته تعريف علم فقه، موضوع، هدف و عموميات آن را شناختيم، درين درس 

در بارة  نشأت، انكشاف و مراحل مختلف آن بحث خواهيم نمود كه ابتداء آن از عهد نبوت 

آغاز يافته است.

در عهد نبوت

در عهد نبوت سرچشمه احكام منحصر به وحى بود، قرآن كريم با احكام شرعى نزول يافت، 

و رسول اهللا U اين احكام و شروط و طريق عملى ساختن آن را براى مردم يا به قول وعمل 

خويش بيان ميداشت، و يا اينكه صحابة كرام كارى را انجام مى دادند وپيامبر U از آن منع 

نه مى كردند. 

صحابة كرام جهت آموزش و حل معضالت و فيصله ها به رسول اهللا U مراجعه مى كردند.

درين عهد برخى از عادتها و رواجها وجود داشت كه شريعت اسالمى آن را تاييد، وبرخى از 

آن را باطل گردانيد، چون رسم فرزند گيرى فرزند بيگانه ، يا سود خورى وامثال آن. 

  Uدرين عهد غير از قرآن كريم، سنت نوشته نمى شد، از بيم آنكه قرآن كريم با گفتار پيامبر

خلط وآميخته نه شود.

نبى كريم U تنها براى بعضى اصحاب خود چون عبد اهللا بن عمرو بن العاص اجازة نوشتن 

 )Í®را درصحيفه كه بنام ) الصاد U حديث را داده بود، اين صحابى جليل القدر احاديث پيامبر

ياد مى شد نوشته مى كرد، همچنان براى على / اجازه داده بود كه برخى مسايل مربوط 

به قتل و ديت را بنويسد.

در عهد صحابة كرام 

علماى صحابه كرام وجا نشينان ايشان مسايل فقهى را مى آموختند و براى بيان احكام شرعى 

به مردم، به كتاب اهللا مراجعه مى نمودند وقتى آنها حكم مورد ضرورت را در كتاب اهللا نمى 

يافتند به سنت پيامبر U رجوع مى نمودند و يا آن را از كسى سؤال مى كردند كه از رسول 

اهللا U آموخته بود. 

وقتيكه ايشان در سنت هم حكمى را پيدا نمى كردند خود به تحقيق مى پرداختند وبه موضوع 
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هرگاه   مى نمودند،  استنباط  عام  قواعد  مطابق  و  قياس  در چوكات  را  مسئله  نگريسته حكم 

ايشان در مسأله اتفاق نظر مى داشتند اين اتفاق نظر ايشان حيثيت اجماع را به خود مى گرفت، 

باقى  واستنباط  اجتهاد  براى  را  آن  شد،  نمى  حاصل  شان  نظر  اتفاق  مسأله  كدام  در  واگر 

مى ماند.

به داشتن فهم ودانش فقهى شهرت  اين عهد، وجود اصحاب بود كه  يكى از خصوصيات 

اين جمع اصحاب روى  به  فتوا  يافته بودند، اگر كدام مسأله پيش مى شد مردم جهت اخذ 

مى آوردند، واينها به ايشان در مورد مسألة معروضه، فتوا مى دادند، شمار اين تعداد صحابه از 

سيزده نفر تجاوز نمى كرد كه در آن جمله عمر، على، زيد بن ثابت، عائشه صديقه، عبد اهللا 

بن عمر، عبداهللا بن عباس، معاذ بن جبل وعبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنهم شامل بودند.

باهم جمع گرديد بطورى كه حيثيت يک  فقها صحابة كرام  در همان عهد آراء ونظريات 

وعائشه  مسعود  ابن  عباس،  ابن  ابن عمر،  بخود گرفت، چون مذهب  را  ويا مذهب  مدرسه 

رضى اهللا عنهم.

1- در زمانه هاى ذيل حالت فقهى اسالمى چگونه بود ؟

الف- درعهد نبوت.

ب - در عهد صحابة كرام.

2-  براى دست يافتن به حكمى طريقة كار صحابة كرام چگونه بود؟

3 - در عهد صحابة كرام فقهاى مشهور آنها چند نفر بودند؟

4 - آيا نظريات صحابة كرام جمع آورى گرديده بود؟

نام هشت تن از اصحاب كرام مشهور را در كتابچه هاى خود تحرير نماييد.
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درس چهارم 

نشأت علم فقه وانكشاف آن )2(

در عهد تابعين

همچنان فقها تابعين در مسايل جديد، اجتهادات و نظريات خاص خود را اضافه نمودند، از 

نيمة قرن اول هجرى تا اول قرن دوم يک تعداد علما ومجتهدين نامور ومشهور در علم فقه 

ظاهر شدند.

در قرن دوم هجرى

فقهى  و  علمى  تجارب  از  ايشان  علم درخشيدند،  علما درين  و  فقها  از  برخى  قرن دوم  در 

گذشتگان خود استفاده نموده وبراى خويش روش هاى روشن وراه هاى مشخص را برگزيدند، 

وكارهاى قابل قدرى درين راستا انجام دادند، در اطراف اين عده علما شاگردان وطالب علم 

جمع شدند ومردم عام وزمامداران به اين عده از علما مراجعه مى نمودند، واز ايشان درمسايل 

تقليد وپيروى مى كردند واقوال وسخنان آنهارا جمع نموده مذاهب خودرا تدوين كردند.

نام هاى اين مجتهدين مشهور ازين قرار است : امام مالک بن انس رحمة اهللا عليه در مدينه 

منوره، امام ابوحنيفه وسفيان ثورى رحمة اهللا عليهما  در كوفه، امام اوزاعى رحمة اهللا عليه در 

شام، امام شافعى رحمة اهللا عليه در مصر امام احمدبن حنبل رحمة اهللا عليه در بغداد.

چهار مذهب

بعداً چهار مذهب فقهى در اهل سنت شهرت بخصوص يافت :

2- مذهب مالكى. 1- مذهب حنفى.   

4- مذهب حنبلى. 3- مذهب شافعى.   

تدوين علم فقه

 در قرن دوم سلسله تدوين وترتيب علوم آغاز يافت هركس در هر رشته كه به تدوين وترتيب 

آغاز مى نمود بانى آن علم محسوب گرديد، از همين لحاظ امام ابوحنيفه رحمة اهللا عليه را 

اساس گذار علم فقه مى نامند.
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عظمت واهميت فقه حنفى

يحيى بن سعيد قطان گويد: ما در برابر اهللا تعالى نمى توانيم دروغ بگوييم، حقيقت اين است 

لحاظ  همين  وبه  ونشنيديم  نيافتيم  ابوحنيفه  فقه  از  تر  وبرجسته  آزموده  فقه  هيچگاه  ما  كه 

بسيارى از اقوال اورا برگزيديم واختيار نموديم.

امام شافعى رحمة اهللا عليه مى گويد: »همه مردم در فقه به امام ابوحنيفه احتياج دارند اگر كسى 

بخواهد در مسايل فقهى مهارت حاصل نمايد اورا بايست كه ابوحنيفه و شاگردان وى را رها 

نكند، چون مفاهيم و مطالب برآنها آسان شده بود وقسم به خدا كه من از خواندن كتاب هاى 

فقه امام محمد مهارت حاصل نمودم.«  

عبد اهللا بن مبارک مى گويد : »من هيچ يكى را بهتر از امام ابو حنيفه رحمة اهللا عليه نديدم كه 

در فقه دست بااليى داشته باشد.« 

در كشور هاى اسالمى نمى توان جايى را سراغ نمود كه فقه ابوحنيفه دران راه نيافته باشد. 

فقه حنفى درپهلوى سائر مذاهب فقهى مسلمانان درحل مشكالت امت و رهنمايي مردم در 

احكام شرعى نقش بسيار مهمى را در تاريخ اسالم ايفا نموده است.

شاگردان درميان خود در بارة فضيلت فقه واهميت فقه حنفى بحث ومناقشه كنند.

1- در عهد تابعين معلومات را ارائه كنيد.

2- دربارة  نشأت علم فقه در قرن دوم معلومات بدهيد.

3- اين عبارت را شرح نماييد )بعداً در ميان اهل سنت چهار مذهب شهرت يافت(.

4- اقوال علماى كرام را در بارة عظمت و اهميت فقه حنفى بيان نماييد.

در بارة انكشاف علم فقه در قرن دوم هجرت يک مقاله بنويسيد.
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درس پنجم

احكام فقهى و اقسام آن

شريعت اسالمى در حقيقت مجموعه احكام شرعى است، پس بياييد نخست خودرا بفهمانيم 

كه حكم چه را گويند وبه چند نوع است؟

تعريف حكم: 

حكم در لغت: به معناى فيصله و فرمان است، چنانچه گفته مى شود: »حكم اهللا« يعنى منع از 

مخالفت امر وى در كارى كه بدان فيصله نموده است. 

حكم در اصطالح فقهاء: 

حكم اثر آن خطاب اهللا تعالى است كه به اعمال  مكلفين ارتباط داشته باشد، در مورد انجام 

دادن كارى و يا انجام ندادن آن كار و يا اينكه آنرا مباح مى گرداند و يا كدام چيز براى كدام 

كارى شرط، سبب و يا مانع مى گرداند.

اقسام حكم شرعى:

 احكام شرعى سه بخش دارد: مأمور به، منهى عنه ومباحات.

اول-  اقسام مأمور به: اوامر الهى سه قسم است: فرض، واجب و مندوب.

فرض:

 فرض در لغت: قطع، تقدير وتحديد را گويند.

در اصطالح: فرض آن است كه به دليل قطعى ثابت شده باشد كه هيچگونه شک و شبهه در 

آن نباشد، چون نماز هاى پنجگانه، روزة ماه رمضان وغيره.

حكم آن:

عذاب  مستوجب  آن  ترک  به  و  ثواب  كسب  آن  دادن  انجام  به  است،  الزمى  آن  انجام   

مى گردد ومنكر آن كافر گفته مى شود.

واجب:

واجب در لغت الزم و ثبات را گويند.

در اصطالح: واجب عملى را گويند كه ثبوت آن به دليل ظنى شده ودر آن شبهه بوده باشد، 



١٢

و قطعيت درآن نباشد، وشريعت عمل آن را به گونة الزمى تقاضا دارد، چون دادن صدقة 

فطر، خواندن نماز وتر وعيدين كه اينها به خبر واحد ثابت شده است. 

حكم آن: 

واجب به اعتبار عمل، حكم فرض را دارد؛ يعنى: به گونة فرض انجام دادن آن الزمى است، 

اما به اعتبار اعتقاد، منكر آن كافر گفته نمى شود. 

مندوب: 

مندوب در لغت، مطلوب را گويند 

و در اصطالح مندوب عبارت از عملى است كه شارع بدون الزام آن را مطالبه نموده، و به 

دو قسم است: سنت و مستحب.

سنت:

سنت در لغت: طريقه وعادت را گويند.و در اصطالح: سنت عبارت از اعمالى است كه نبى 

كريم U هميش بدان مواظبت نموده و گاهى هم آن را ترک كرده اند. ويا اگر ترک نكرده 

باشد، به ترک كننده آن انكار نكرده است. 

حكم آن:

 به انجام دادن سنت ثواب وبه ترک آن عتاب است.

مستحب:

مستحب در لغت: دوست داشته شده را گويند. و در اصطالح: مستحب كارى را گويند كه به 

كردن آن ثواب است وبه ترک آن عتاب نيست.كه اين نوع را نفل نيز گويند.   

دوم: اقسام ممنوعات:

 بخش دوم احكام شرعى ممنوعات است كه به سه قسم مى باشد.

1- حرام: 

حرام در لغت كاري است كه از آن منع شده باشد و ضد حالل است و در اصطالح عبارت 

از عملى است كه به دليل قطعى ازان منع شده باشد، چون قتل، نوشيدن شراب، دزدى و امثال 

آن.
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حكم آن: 

منكر حرام كافر است اگركسى مرتكب كار حرام گردد ولى به حرمت آن معتقد بوده باشد، 

وى فاسق بوده ومستحق عذاب است. 

2- مكروه تحريمى: 

در لغت ضد محبوب است.

و در اصطالح: عبارت از كارى است كه به دليل ظنى ازان منع شده باشد، مكروه تحريمى 

حرام نيست، مگر به حرام نزديک است، چون بر بيع برادر مسلمان خود بيع گذاشتن و يا بر 

خواستگارى برادر مسلمان خود خواستگارى كردن.

حكم آن: 

منكر مكروه تحريمى كافر   نمى شود، اگر بدون عذر كسى مرتكب ان شود مستحق عذاب 

بوده مگر عذاب آن از عذاب حرام كمتر مى باشد.

3- مكروه تنزيهى: 

مكروه تنزيهى كارى را گويند كه نه كردن آن از كردن آن بهتر است، مانند استفاده  از آب 

پس خوردة پشک ومرغ  گوشت خوار چون باز، براى وضوء.

حكم آن: 

خوددارى كردن از مكروه تنزيهى ثواب داشته و به كردن آن عذاب نيست.

سوم مباح: 

مباح در لغت: ظاهر شده واجازه داده شده را گويند.

ودر اصطالح مباح عبارت از كاريست كه به كردن ويا نه كردن آن ثواب ويا عقاب مرتب   

نمى گردد، چون شكار كردن و مانند آن.

نصوص شرعى را كه مصطلحات ذيل در آن آمده باشد بيان داريد: 

 1- فرض

2- واجب

3- سنت

4- مستحب  
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اصطالحات ذيل را تعريف كنيد:

 1- فرض

2- واجب

3- حرام

4- مكروه  

 5- اقسام مندوبات

 6- اقسام مكروهات

دركتابچه هاى خود فرق بين فرض، واجب، حرام ومكروه را بنويسيد. 
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درس ششم

بيان طهارت

طهارت يكى از شروط صحت نماز است كه بدون داشتن  آن، نماز صحيح نيست، و به همين 

جهت فقهاء كرام بحث طهارت را در اول  كتاب هاى خود قرار داده اند. 

6åÌße>ßÃ çì¶=� àH>ßJå²
� á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ �=Çà· åjá¦>ßª �åÌ ßØ çr¶= � ß�C � á¼àJ á»à® �=ßcC �=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ} � ß�>ß£ßI �àç�= � ß¹>ß® �$-%

*�-{å á�ßFá£ ß³á¶=� ß�C� á¼ à³ß· àQáeß?ßÆ� á¼ à³ åiÆàÐ àfåE�=Ç àV ßjáº=ßÆ� å°åª=ßfßá�=� ß�C� á¼ à³ßÈåbáÈß? ßÆ
� åÁ>ßFá£ ß³á¶=ßÆ � åÁ>ß̄ßªáfåá�=ßÆ �( ålá?çf¶= � àX ájßºßÆ �åÍßM ßØçN¶= �åÐ> ßvá¢ßáÙ= � à̧ áj ß¦ �6åÌße>ßÃ çì¶= � àzáfß«ßª �$.%
�àÌß�å§àá�=�ÏßÆße�>ßå��åÍßÉ åq>ç¿¶=� àe=ßbá̄ åº� ålá?çf¶=� åX ájßº� å�� àzÆàfá«ßá�=ßÆ� å̧ ájß§á¶=� åzfßª� å�� åÁ ßØ à]ábßÈ

�*.{ÄåÉß« à]ßÆ�åÄåJßÉ åq>ß¾�Î· ß¢� ßX ßjßºßÆ�ß@ ßuÇßIßÆ� ß¹>Fßª�æ½áÇß®�Í ß{>ßF ài�ÎßIß?�Uçå�ç¿¶=� çÁß?}ÍßFá£ àm� àÀáE

ترجمه

كتاب طهارت

)1( اهللا تعالى مى فرمايد: اى مؤمنان وقتيكه براى اداى نماز برخاستيد )و وضوء نداشتيد( پس 

بشوييد روى ها ودست هاى خودرا تا آرنج ها، ومسح كنيد به سرهاى خود و)بشوييد( پاهاى 

خودرا تا بجلک ها. 

)2( پس فرض هاى طهارت عبارت است از: شستن اعضاى سه گانه، مسح سر، شستن آرنج ها 

و بجلک ها در طهارت شامل اند و فرض در مسح سر مقدار پيشانى )چهارم حصه سر( است، 

نظر به حديثى كه مغيره بن شعبه روايت كرده كه  پيامبرU به ويرانة قومى آمد و در آن جا 

جواب چاي كرد، وضوء ساخت و مسح كرد بر پيشانى3 و بر هر دو كفش خود4.

1 - المائده: ٦
2 - مختصر القدوری.

۳ - ناصيه: پيشانى، قسمت پيش سر را گويند، جائيكه هنگام نشستن ويا ايستاده رو به آسمان باشد.
۴ - متفق عليه.
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شرح  

مفهوم طهارت

طهارت در لغت: پاكى را گويند وضد آن ناپاكى است. 

ودر اصطالح شرع  عبارت از پاكى مخصوص است كه  همراه با آن نماز صحت مى يابد1. 

فرض هاى وضوء 

فرض هاى وضوء چهار است:

1- شستن روى، اندازه آن ميان دو نرمه گوش و از زير زنخ تا روييدن موى پيشانى.

2- شستن هردو دست تا آرنج ها، كه شستن آرنج ها نيز شامل شستن دست ها مى باشد. 

3- مسح كردن چهارم حصة سر. 

4- شستن هردو پاى تا بجلک كه شستن بجلک ها نيز شامل فرض است. 

مفهوم َغْسل )شستن (

غسل عبارت از ريختن آب براندام ها را گويند  كه قطره قطره از آن ها فرو ريزد. 

يک بار شستن تمام اعضاءمذكور فرض است وسه بار تكرار آن سنت است، وبيش از سه بار 

آب از  استفاده كردن اسراف خوانده شده است. جاى هايى كه شستن آن فرض است اگر به 

اندازة يک موى هم خشک بماند طهارت درست نيست2. 

مفهوم مسح

مسح عبارت از عبوردادن دست تر به اندام را گويند. 

مسح  انگشت  دو  ويا  يک  به  مى گيرد  صورت   انگشت  سه  به  مسح 

كردن جواز ندارد. 

۱- التعاريف: ۱\۴٨٦. انيس الفقهاء: ص ۴۷، ۴٨.
۲ - در مختار: ۱\۹۷.
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مسايل

الف: اگر ريش انبوه باشد شستن حصه بااليى مو ها فرض است، ورسانيدن آب به بيخ موى ها 

صورت  دران  نباشد  انباشته  هم  آن  موى هاى  يعنى  نبود؛  انبوه  ريش  اگر  اما  نيست؛  فرض 

رسانيدن آب به پوست بدن و بيخ موى ها فرض است. 

ب: اگر كسى به سر انگشتان چيزهايى را گذاشته باشد كه مانع رسيدن آب به آن مى گردد 

چون آرد ويا موم، وضوء وى تا آنكه آن مانع را از بين نبرده باشد درست نمى شود.

ج: اگر انگشترى به دست داشته باشد كه مانع رسيدن آب به پوست بدن شود تا انگشترى را 

حركت ندهد كه آب به زير آن برسد، وضوء وى درست نيست1. 

شاگردان به گروه هاى مناسب تقسيم گردند.

وضوء كردن را به طور عملى اجرا نمايند.

1- طهارت را تعريف كنيد ؟

2- فرض هاى وضوء كدام اند، بيان كنيد.

3- آيا آرنج ها وبجلک ها در شستن اعضاى فرض شامل اند، بادليل بنويسيد. 

4- َغْسل ومسح چه را گويند؟

1 - الفقه الميسر: ۳٨.
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در باره فضيلت وضوء مقالة مختصرى تحرير كنيد.

در حديثى كه در مسند احمد آمده است پيامبر U فرموده است: »كليد جنت نماز وكليد نماز 

وضوء است« مطلب اين حديث را شرح دهيد. 
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درس هفتم 

سنت ها، مستحبات و شكننده هاى وضوء

مى خواهيم سنت ها،  شناختيم، حال  را  وفرض هاى وضوء  طهارت  مفهوم  در درس گذشته 

مستحبات، وشكننده هاى وضوء را بشناسيم.

�(åÄåºáÇß¾� áÀåº� àÓ ëußÇßJàá�=� ß ß̄áÉßJ ái=�=ßcC�ßÐ>ß¾åßáÙ=�> ß»åå�> ß]áaC� ß̧ áFß®� åÀáÈßbßÉá¶=� à̧ áj ß¦�6åÌße>ßÃ çì¶=� àÀß¿ àißÆ�$-%
� àX ájßºßÆ �( à±> ßná¿åJ ái å×=ßÆ �(àÍ ßvß» ávßá�=ßÆ �( àµ=ßÇ ëj¶=ßÆ �(åÐÇ àuàÇá¶= �åÐ= ßbåJáE= � å� � ß�>ß£ßI �åç�= �àÍßÉ å» ájßIßÆ

* åP ßØçN¶=� ß�C� å̧ ájß§á¶=� àe=ßf á³ßIßÆ�( å¤åE> ßqßáÙ=ßÆ�(åÍßÉ áVë·¶=� à̧ Éå·áß�ßÆ�(å á�ß¾àcàáÙ=
�ßÐÇ àuàÇá¶=� åGëIßfàÈßÆ�( åX ájßá�>åE�àÄ ßiá?ße� ßGå¢áÇßJ ájßÈßÆ�(ßÌße>ßÃ çì¶=� ßËåÇá¿ßÈ� áÁß?� åÓ ëußÇßJ à»á·å¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$.%�

* åÀåº>ßÉßá�>åEßÆ�åÅåfá²ådåE� ß�>ß£ßI�àç�=�ß? ßbßE�>ßå��ß? ßbáFßÉßª
�=ßcC�- àbáÈåb çr¶=ßÆ� àXáÉß̄á¶= ßÆ�à½çb¶=ßÆ�å á�ß·ÉåF çj¶=� ßÀåº� ßTßf ß]�>ßº� ȩ̀ à²�6åÐÇ àuàÇá·å¶�àÍ ßvå®>ç¿¶=�Êå¾> ß£ßá�=ßÆ�$/%
� ß¼ß«á¶=�Ð ßÚßº� ßÁ>ß²�=ßcC�àÐ áÊß̄á¶= ßÆ�å�åÃ áìçJ¶=� à¼ á³ àU�àÄ à̄ ßVá·ßÈ� æ¤ åuáÇßº� ß�C�ßgßÆ> ßRßJßª� åÁßbßFá¶=� áÀåº� ßTßf ß]
�Îß· ß¢�àÍßFß·ß§á¶=ßÆ �( ß�ß̄ ßjß¶ �àÄá¿ ß¢� ß̧ Èågà? �áÇß¶ �æÐ áÊ ßm� ß�C�=âbå¿ßJ ájàº�áÆß? �>âÒ å³çJàº �áÆß? �(> â£ åR ßì ávàº�à½áÇç¿¶= ßÆ

�������*.æaÇ àR àißÆ� æ¥Ç à²àe� åL=ßc�æÌØ ßq� å̧ à²� å��àÍßÃß̄Ãß̄¶= ßÆ� àÁÇà¿àá�=ßÆ�åÐ> ß» á¦åáÝ>åE� å̧ á̄ ß£á¶=
ترجمه

)1( سنت هاى وضوء : شستن دست ها است قبل از داخل كردن آن در ظرف وقتى وضوء كننده 

از خواب بيدار شود، بسم اهللا گفتن در ابتداى وضوء، مسواک زدن، مضمضه نمودن، افشاندن 

بينى، مسح گوش ها، خالل نمودن ريش و انگشتان و تكرار شستن هر عضو تا سه مرتبه. 

)2( براى وضوء كننده مستحب است كه نيت وضوء كند، و همه سر را مسح كند، وبه ترتيب 

از طرف راست شروع  ابتداء كند و  ابتداء كرده است  تعالى  اهللا  به آنچه كه  وضوء كند و 

نمايد.

)3( شكننده هاى وضوء: هرآنچه ازهر دو راه )پيش و پس( خارج شود )ناقض وضوء است(، 

1- صديد: آب زرد زخم را گويد كه با خون يكجا شده باشد قبل ازينكه سخت شود.
2- مختصر القدورى.
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خون، قيح و آب زرد اگر از بدن خارج شود و به جايى برسد كه پاكى آن الزم باشد، وقى 

كه به پرى دهن بوده باشد، وخواب به پهلو ويا تكيه كردن به چيزى، اگر آن چيز از وى دور 

كرده شود بيفتد، و به از دست رفتن عقل، اثر بى هوشى، جنون و خنده قهقه در هر نمازى 

كه داراى ركوع وسجده باشد.

شرح
امور ذيل در وضوء سنت است

1- قبل از وضوء بسم اهللا الرحمن الرحيم گفتن. 

2- دست ها را تابند ها شستن قبل از آنكه دست ها را داخل ظرف سازد از خواب برخاسته 

باشد ويا نه. 

3- مسواک زدن براى مرد و زن سنت است.

مسواک ساختن از هربته وشاخ درخت كه خشک باشد ويا تر درست است ومى تواند بصفت 

مسواک استعمال گردد.

4. تثليث: يعنى هر اندام را سه بار شستن. 

5. مضمضه: آب را به دهان انداختن و شستن آن، وضوء كننده بايد در مضمضه مبالغه نمايد. 

مگر آنكه روزة دار باشد كه دران صورت مبالغه نبايد كرد. 

6. استنشاق: يعنى آب در بينى كردن وافشاندن آن.

7. با آب سرهر دو گوش را مسح كردن  

8. خالل كردن ريش اگر ريش انبوه باشد، همراه باشستن روى، ريش را خالل نمودن.

9. خالل كردن انگشتان دست ها و پاها.

مستحبات وضوء 
1- نيت كردن.

2- تمام سر را مسح كردن.

تمام سر را به اين گونه مسح كند، دست ها را در آب تر نموده وقسمت داخلى سه انگشت را 

در پيشانى گذاشته و به طرف عقب كش نمايد، انگشتان بزرگ و اشاره و هر دو كف دست 

را از آن دور دارد، و به اطراف سر آن را برساند و بعد به هر دو كف، سر از عقب به طرف 

پيش روى مسح نمايد؛ سپس به انگشتان بزرگ حصه بيرون گوش ها و به انگشتان شهادت 

داخل گوش ها را مسح نمايد.

3. ترتيب: اندام هاى خودرا به ترتيبى بشويد كه در آيت آمده است، مگر صحيح آن است كه 
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در وضوء اين سه چيز ذكر شده سنت است.

4. تيامن: از طرف راست شروع كردن، اول شستن دست راست باز چپ همچنان اول پاى 

راست باز چپ.

5. مواالت: اندامها را پى درپى شستن. 

شكننده هاى وضوء
1- بيرون شدن چيزى از مجراى )قبل و دبر( چون بول، غايط و باد.

2- بيرون شدن چيزى از بدن آدمى مانند خون و زرداب كه به جايى تجاوز نمايد كه پاک 

كردن وشستن آن الزم بوده باشد، يعنى به جاى صحيح و سالم تجاوز نمايد نه آنكه در جاى 

زخم باقى بماند. 

3- به پهلو خوابيدن ويا نشسته به چيزى تكيه نموده باشد وبه خواب رود كه اگر آن چيز از 

وى برداشته شود بيفتد. 

4- قى كردن به پرى دهن.

5- بيهوشى كه عقلش را ازدست دهد. 

6- ديوانگى. 

آن  قهقه  خندة  باشد.  داشته  وركوع  سجده  كه  نماز هايى  در  بالغ  شخص  قهقهة  خندة   -7

راگويند كه نفر پهلوى وى صدايش را بشنود، اينگونه خنده هم نماز را فاسد مى سازد وهم 

وضوء را ميشكند. چنين شخصى هم وضوء را از سرگيرد وهم نماز را اعاده كند.

مسايل

t اگر كسى وضوء نمود وبعد شک كرد كه آيا با وضوء است ويا خير ؟ درچنين حالتى او 
با وضوء است، اگر در نفس وضوء شک داشته باشد كه آيا وضوء كرده است ويا خير نماز 

وى درست نيست الزماً بايد وضوء كند. 

نماز ها خنده  اين گونه  نماز جنازه، در  باشد چون  نه  نماز هايى كه داراى سجده وركوع   t
قهقهه، تنها نماز وى را فاسد مى گرداند وضويش نمى شكند. 

t به گرفتن ناخن هاى دست وپا ويا كم كردن موى سر وضوء نمى شكند. 
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1. آيا با نوشيدن آب به پرى دهن مضمضه انجام مى پذيرد؟

2. يک شاگرد به حضور ديگران وضوء را بصورت عملى اجراء نمايد.  

1- سنت هاى وضوء كدام اند ؟

2- مستحبات وضوء كدام اند ؟

3- فرق ميان سنت ها ومستحبات را بيان كنيد؟

4- ترتيب در وضوء سنت است ويا مستحب ؟

5- تمام سر را چگونه بايد مسح كرد؟

6- گوش ها چگونه مسح مى شوند؟

سنت هاى وضوء را بادرنظرداشت شرح فوق در كتابچه خود بنويسيد.



٢٣

درس هشتم 

ُغسل

در درس گذشته معلومات پيرامون وضوء به دست آورديم، درين درس پيرامون احكام غسل 

مطالبى را بيان خواهيم داشت.

* åÁßbßFá¶=�åfåÑ> ßi� à̧ áj ß¦ßÆ� à±> ßná¿åJ ái å×=ßÆ�àÍ ßvß» ávßá�=�6 å̧ áj à§á¶=� àzáfßªßÆ�$-%
�Îß· ß¢� áKß¾> ß²� áÁC�ßÍ ßi> ßRß¿¶=� ß̧ ÈåhàÈßÆ�(åÄ åQáfßªßÆ�åÄáÈßbßÈ� å̧ ájß§åE� à̧ åjßJá§àá�=�ß? ßbáFßÈ� áÁß?�6 å̧ áj à§á¶=�àÍç¿ àißÆ�$.%
�åÅ åb ßj ßQ�åfåÑ> ßißÆ�åÄ åiá?ße�Îß· ß¢�ßÐ>ßá�=� àxÉå«àÈ� ç¼àM�(åÄáÉß· áQåe� ç×C�åÌ ßØ çr·å¶�àÅßÐÇ àuàÆ�ß@ çußÇßJßÈ� ç¼àM�åÄå¾ßbßE
�> ßÂßfåÑ>ß« ßu� ßxà̄á¿ßI� áÁß?�åÌß?áfßá�=�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�(åÄáÉß· áQåe� ß̧ åjá§ßÉßª� åÁ> ß³ßá�=� ß́ å¶ßc� áÀ ß¢�Î çVß¿ßJßÈ� ç¼àM�>âM ßØßM

�*åfá£ çn¶=� ß¹Ç àqà?�àÐ>ßá�=� ß̈ ß·ßE�=ßcC� å̧ áj à§á¶=� å�
�åÌ?f�=ßÆ� å̧ àQf¶=� ßÀåº�åÌßÇáÃ çn¶=ßÆ� å°áªçb¶=�åÄ áQßÆ�Îß· ß¢�ëå�ßá�=� à¹=ßhá¾C�6 å̧ áj à§á·å¶�àÍßF åQÇàá�=�Êå¾> ß£ßá�=ßÆ�$/%
�åÍß£ à» àR·¶� ß̧ j à§¶=�U�å�=� à¹áÇ àiße� çÀ ßißÆ�( àl>ß«ë¿¶= ßÆ� àxáÉßá�=ßÆ�( æ¹=ßhá¾C�åá� ß¦� áÀåº�å á�ß¾>ßJåá�=�àÐ>ß̄åJá¶= ßÆ

��*-àÐÇ àuàÇá¶=�> ß»åÃÉåªßÆ� ã̧ áj à¦� äåËáaßÇá¶=ßÆ� äåËádßá�=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�å½=ßfUÝ=Æ� åÀÈßbÉå£¶=ßÆ

ترجمه :

)1( فرض هاى غسل : )در غسل( شستن دهن، بينى وتمام بدن )فرض( است.

را  خويش  عورت  و  دست ها  نخست  بايد  كننده  غسل  اينكه  نخست  غسل:  سنت هاى   )2(

بشويد، اگر در بدنش نجاست بوده باشد، آن را دور سازد، بعد وضوء كند همانطورى كه 

براى نماز وضوء مى كند تنها پاهاى خود را موخر كند، و بعد سه مرتبه بر تمام بدن خويش 

آب بريزاند، و سپس خود را گوشه كرده پاهاى خود را بشويد، در غسل گشودن موى بافته 

شده بر زن نيست در صورتيكه آب به بيخ موى ها برسد. 

)3( موجبات غسل: بيرون شدن منى2 از مرد و زن به طريقه جهش وشهوت، شرمگاه مرد و زن 

1 - مختصر القدوري.
2- منى عبارت ازآن آب سفيد رنگ و غليظ است كه در وقت جماع از شرمگاه انسان بيرون مى شود . المعجم الوسيط - )2 / 889(.
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با هم چسپيدن )دخول حشفه به فرج( هرچند كه انزال هم نشده باشد، حيض و نفاس.

رسول اهللا U غسل روز هاى عيدين و جمعه و غسل براى احرام را سنت قرار داده است. ودر 

بيرون شدن مذى وودى غسل الزم نمى گردد. 

شرح

تعريف غسل

غسل در لغت: شست وشوى تمام بدن را گويند و فقهاء همين معنا را اخذ كرده اند.

غسل در اصطالح : عبارت از شستن تمام آن اعضاى بدن است كه رسانيدن آب بدان بدون 

تكليف ممكن بوده باشد. 

فرض هاى غسل

در غسل شستن سه اندام فرض  است.

1- شستن دهن.

2- شستن بينى.

3- شستن و رسانيدن آب به تمامى بدن، طورى كه هيچ جاى از بدن خشک نماند.

سنت هاى غسل

كيفيت ذيل در غسل سنت است:

1- غسل كننده نخست بايد دست هاى خود را تا بندها بشويد و بعد استنجا كند.

2- اگر نجاست بربدن داشت بايد آن را دور سازد. 

3- قبل از غسل نمودن بايد وضوء كند همانطورى كه براى نماز وضوء مى كند، اگر درجاى 

پايين باشد  تنها پاهاى خودرا نه شويد و در آخر آن را بشويد. 

4- باز سر وتمام  بدن خود را سه بار بشويد، كوشش نمايد كه آب را به فرو رفتگى هاى 

گوش، ناف، و جاهاى ديگرى كه آب به مشكل بدان مى رسد برساند. 

بيخ موهاى وى رسيده  اگر آب در   نيست،  بافته شده ضرورى  بر زن گشودن موهاى   -5

بتواند، مگر در حق مردان گشودن موى هاى بافته شده، واجب است. 
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به امور ذيل غسل فرض مى گردد:

t بيرون شدن منى از مرد و زن به طريق شهوت. 
t به سبب التقاء ختانين: يعنى پنهان شدن حشفه شرمگاه مرد در فرج زن، برابر است كه انزال 

شود وياخير. 

t پاک شدن زن از حيض.
t پاک شدن زن از نفاس.

غسل در امور ذيل سنت است

1- غسل براى نماز جمعه.

2- غسل براى نماز عيدين. 

3- غسل براى پوشيدن احرام1.

تنها وضوء كفايت  نمى گردد  انسان، غسل الزم  از  و ودى3  بيرون شدن مذى2  در صورت 

مى كند. 

معلم محترم شاگردان را به دوبخش تقسيم نموده وهركدام غسل فرض وسنت را بيان كنند. 

1- غسل را تعريف كنيد.

2- در غسل كدام چيزها فرض است ؟

3- سنت هاى غسل كدام ها اند؟

4- در كدام حاالت غسل كردن فرض مى شود؟

1 -  احرام عبارت از پوشيدن دو قطعه لباس نا دوخته به نيت حج وياعمره همراه با تلبيه گفتن است،  البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق - )6 / 336(.

2 - مذى عبارت از آب رقيق،  شفاف وسفيدى است كه هنگام بازى كردن مرد باهمسر از شرمگاه خارج مى شود.
3- ودى عبارت از آن آب غليظ وسفيدى است كه بعد از پيشاب نمودن از شرمگاه بيرون مى شود.
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5- در كدام اوقات وحاالت غسل كردن سنت است؟

6- مذى وودى چيست ؟

7- آيا به بيرون شدن مذى وودى غسل فرض مى شود ؟

غسل كردن بر صحت چه اثرى دارد ؟ درين مورد يک مقاله بنويسيد. 
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درس نهم

آب هاى كه توسط آن پاكى صورت مى گيرد

آب هايى كه باصفات خود باقى اند وكدام نجاستى به آن آميخته نشده است و نه كدام چيز 

ديگرى كه خاصيت آب بودن آن را تغيير داده باشد وضوء و غسل كردن به آن جواز دارد.

�(åe> ßVåFá¶=�åÐ>ßºßÆ�åe>ßEÛ=ßÆ�( åÁáÇàÉ à£¶=ßÆ�(åÍßÈåaáÆßÙ=ßÆ�(åÐ> ß» çj¶=�åÐ>ßå��ãÌßhåÑ> ßQ� åP=ßb áUßáÙ=� áÀåº�àÌße>ßÃ çì¶=ßÆ�$-%
�6åÐ>ßá�=� å¤áF ß{� áÀ ß¢�àÄ ßQßf á]ß?ßÆ�àÅàá� ß¦�åÄáÉß· ß¢� ßGß· ß¦�æÐ>ßå�� ß×ßÆ�(åf ß»çN¶=ßÆ�åf ßR çn¶=� áÀåº�ßf åràJ á¢à=�>ßå�� àgÇàß�� ß×ßÆ

* åTßaáeçh¶=�åÐ>ßºßÆ�( å±ßfß�=ßÆ�(åÐ ßØå®>ßFá¶=�åÐ>ßºßÆ�(åaßeßÇ¶=�åÐ>ßºßÆ�( ȩ̈ ßá�=ßÆ�(åÍßEåf ámßáÙ>ß²
�Ëådç¶=�åÐ>ßá�= ßÆ�( ëbßá�= �åÐ> ß»ß²�åÄåª> ßqáÆß?� ßb ßUß?�ßç�ß§ßª�ãf åÂ> ß{�ãÐ áÊ ßm�àÄ ßìß¶> ß]�æÐ>ßå��àÌße>ßÃ çì¶=� àgÇàß�ßÆ�$.%

* àÁ=ßfß« á¢çh¶=ßÆ�( àÁÇàE> çr¶=ßÆ�( àÁ>ß¿ ámàáÙ=�åÄåE� à�å·ßJáß�
�àç�=�Îç· ßq�çå�ç¿¶=� çÁßåÙ�(=â�åNß²�áÆß?� âØÉå·ß®�(åÄåE�àÐÇ àuàÇá¶=�áhàß��áß��ãÍ ßi>ßß��åÄÉåª� áKß£ß®ßÆ�æÐ>ßº� ȩ̀ à²ßÆ�$/%
� ß×ßÆ�å�¼åÑ= çb¶=�åÐ>ßá�=� å�� á¼ à² àb ßUß?� çÀß¶ÇàFßÈ� ß×}�6 ß¹>ß̄ßª�(åÍ ßi> ßRç¿¶=� áÀåº�åÐ>ßá�=� å á«åå}�ßfßºß?� ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢
� çÀ ßjå»á§ßÈ� ßØßª�åÄåº>ß¿ßº� áÀåº� á¼ à² àb ßUß?� ß ß̄áÉßJ ái=�=ßcC}�6à½ ßØ çj¶=�åÄáÉß· ß¢� ß¹>ß®ßÆ {åÍßE>ß¿ßá�=� áÀåº�åÄÉåª� çÀß· åjßJá§ßÈ

�*-{àÅ àbßÈ� áKßI>ßE� ßÀáÈß?�ËåeábßÈ� ß×�àÄç¾åDßª�>âM ßØßM�>ßÃß· åjá§ßÈ�ÎçJ ßU�åÐ>ß¾åáÝ=� å��àÅ ßbßÈ
� ß×�>ßÃç¾ßåÙ�7�ãfßMß?�>ßß��ßfàÈ�áß��=ßcC�àÄ¿åº�àÐÇ àuàÇá¶=�ßg> ßQ�ãÍ ßi>ßß��åÄÉåª� áKß£ß®ßÆ�=ßcC�Ëåe>ßá�=�àÐ>ßá�=�>çºß?ßÆ�$0%

*åÐ>ßá�=� åÁ>ßÈßf ßQ� ß¤ßº�èfå̄ßJ ájßI
� áKß£ß®ßÆ�=ßcC�(åf ß]Û=� åßf çì¶=� ǻ áÈåf áVßJåE�åÄáÉßªßf ß{� àb ßUß?� àµçf ßVßJßÈ� ß×�Ëådç¶=� à¼É å�ß£á¶=� àfÈåbß§á¶=ßÆ�$1%
� à̧ årßI� ß×�Í ßi> ßRç¿¶=� çÁß?�ßf åÂ> ç�¶=� çÁßåÙ�(åf ß] áÛ=� åGå¾>ßá�=� áÀåº�àÐÇ àuàÇá¶=�ßg> ßQ�åÄáÉßFå¾> ßQ�åb ßU?� å��ãÍ ßi>ßß�

�.åÄáÉß¶C

1 - مسلم، في الطهارة )٨۷۹( من حديث ابي هريرة.
2 - مختصر القدوري.
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ترجمه

)1( طهارت از بى وضويى با آب باران، جوى ها، چشمه ها، چاه ها وآب هاى بحر جايز است، 

و با آب هايى كه از درختان واز ميوه ها در نتيجة فشردن به دست آمده باشد، جايز نيست، و نه 

به آبى كه چيزى ديگرى به آن آميخته شده باشد وآن را از طبيعت آب بودنش خارج ساخته 

باشد، چون شربت ها، سركه، آب گالب، آب باقلى، شوربا وآب زردک. 

)2( وضوء كردن با آبى كه در آن چيزى پاک آميخته شده باشد و يكى از اوصاف آب را 

تغيير داده باشد، جايز است چون آب سيالب، وآب كه به آن اشنان1  و يا صابون و زعفران 

يكجا شده باشد.

)3( و هر آن آبى كه درآن نجاست افتاده باشد وضوء كردن با آن درست نيست برابر است 

كه آب كم باشد ويا زياد، زيرا پيامبر U به پاک نگهداشتن آب از نجاست امر فرموده است: 

»نبايد يكى از شما در آب ايستاده، پيشاب كند و نبايد در ان از جنابت غسل نمايد2«   وفرموده 

است: وقتيكه يكى از شما از خواب بيدار شود نبايد دست خود را در ظرف آب فرو برد تا 

آنكه آن را سه بار نشسته باشد زيرا او نمى داند كه دستش شب در كجا بوده است. 

)4( و اما آب جارى وقتيكه در آن نجاست بيفتد وضوء از آن آب درست است ، به شرطى 

كه اثر3 نجاست در آن آب ديده نشود، چون نجاست در آب روان استقرار نيابد. 

)5( وحوض بزرگ كه باحركت دادن آب در يک طرف آن، طرف ديگر آن حركت نكند 

وقتى نجاستى در يک طرف آن بيفتد وضوء كردن ازجانب ديگر حوض درست است، چون 

ظاهراً نجاست به جانب ديگر رسيده نمى تواند.

شرح

آبى كه به طبيعت خود باقيمانده و نجاست به آن آميخته نشده وضو كردن به آن جواز دارد.

چنين آبى را آب مطلق گويند، كه شامل آب هاى ذيل است:

3. آب چشمه ها. 2. آب دريا ها.    1. آب باران.  

5. آب بحر ها. 4. آب چاه ها.  

1 - بته اشنان بته اى است كه در زمين هاى ريگى سبزو مى رويد، اين بته وبرگ هاى سوخته و خاكستر شده آن  در شستن 
دست ها ولباس ها به كار برده مى شود.- المعجم الوسيط - )1 / 19(.

2- )السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - )۱ / ۲۳٨(.
3- اثر نجاست، طعم،  رنگ، و بوى آن است.



٢٩

آب هايى كه چيزى با آن آميخته شده باشد

طبيعت آب  بر  باشد طورى كه  آميخته شده  به آن  با آب هايى كه چيزى  t وضوء كردن 
غالب گرديده  وآن را تغيير داده باشد چون شربت ها، سركه، شوربا، آب گالب، آب باقلى 

و زردک جواز ندارد. 

t وضوء كردن به آن آبى جواز دارد كه چيزى پاک با آن آميخته شده باشد ويكى از صفات 
آب را تغيير داده باشد؛ چون : 

أ - آب سيل، كه رنگ آن گل آلود گردد. 

ب - آبى كه اشنان بدان آميخته شده باشد .

ت - آبى كه با صابون آميخته شده باشد.

ث - آبى كه زعفران بدان آميخته شده باشد.

آب نجس 

آب كم : وقتى نجاست در آب كم ايستاده واقع شود وضوء كردن با آن آب درست نيست، 

هرچند كه  نجاست به اندازة يک قطره هم بوده باشد واثرى ازان هم ديده نشود. 

وقتى در آب اثرى از نجاست ديده شد آن آب نجس است، برابر است كه آب زياد باشد و 

يا كم، فرق نمى كند كه آب روان باشد ويا ايستاده.  

آب زياد: آب زياد به آب حوضى گفته مى شود، وقتى يک طرف آن حركت كند طرف 

ديگرى آن حركت نكند، چنين حوضى حيثيت آبى جارى را دارد. اندازة حوض بزرگ ده 

درده است، وعمق آن بايد به حدى باشد كه وقتى از لب آن آب گرفته شود عمق آن ديده 

نشود و وقتى آب ازين اندازه كم باشد، آن را آب زياده نگويند و حكم آب كم را دارد. 

اثر  اينكه  شرط  به  است،  جايز  آب  ازان  كردن  وضوء  بيفتد  جارى  آب  در  نجاست  وقتى 

نجاست دران ديده نشود. 

آب جارى: آب جارى آبى را گويند كه به تكرار مورد استعمال قرار نگيرد. 

مسايل

�tهمانطورى كه به آب نجس وضوء درست نيست وقتى چنين آبى به چيز ديگرى برسد آن 
چيز را نيز نجس مى سازد.

�tوقتى رنگ، بوى وطعم آب در نتيجة زياد ماندن دريک جا تغيير كند آن آب حكم پاک 
را دارد ومى توان توسط آن طهارت كرد. 
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t آبى كه از يخ، برف و ژاله به دست مى آيد وضوء كردن بدان جايز است. 
�tبا آبى كه در نتيجة فشردن از درخت بته ويا ميوه به دست آيد، وضوء كردن بدان درست 

نيست، چون آب تربوز، نيشكر وامثال آن.

�tهمچنان وضوء كردن با آب هايى كه طبيعت آب    بودن آن توسط پختن از ميان رفته باشد 
درست نيست چون شوربا، وشربت ها.

�åÐ>ß¾åÝ=�Îåª�àÅ ßbÈ�Àjå»á§È�ßØßª�åÄåºáÇß¾� áÀåº� á¼ à² àb ßUß?� ß ß̄ÉßJ ái=�=ßcåC�  : فرموده است U 1. رسول اهللا

�àÅ� . ازين حديث مبارک چه آموختيد؟ àbÈ� áKßI>ßE� ßÀÈß?�ÏåeábÈ�ß×�àÄç¾åDßª�>âMßØßM�>ßÃß· åjá§È�ÎçJ ßU

1. وضوء كردن با كدام آب ها جواز دارد ؟

2. آب هايى كه با چيز ديگرى آميخته شود وطبيعت آب بودن را از ميان بردارد  چه حكم 

دارد؟

3. با آب سيل و صابون وضوء كردن چه حكم دارد ؟

4. هرگاه در آب ايستاده نجاست بيفتد آياوضوء كردن با آن درست است ؟

5. آب هاى جارى كه نجاست در آن بيافتد چه حكم دارد ؟

6. آب جارى كدام آب است ؟

7. حوض كالن كدام حوض را گويند وقتى نجاست در آن بيفتد حكم آن چيست؟

در مورد فايده پاكى ونظافت و اثر آن در جامعه يک مقاله بنويسيد.
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درس دهم

مردن چيزى در آب

در بحث گذشته دربارة آب هايى بحث نموديم كه طهارت با آن درست و جايز مى گردد، و 

درين درس ميخواهيم پيرامون آب هايى كه دران چيزى مرده باشد و يا استعمال شده باشد، 

همچنان پوست هايى كه دباغت شده باشد احكام آن را بيان كنيم و بشناسيم.

�( åH>ßE èd¶=ßÆ �( ë°ßFá¶> ß² �6àÄ àj ëRß¿àÈ � ß× �åÐ>ßá�= � å� � ßL>ßº �=ßcC �ãÍß·åÑ> ßi � ãká«ß¾ �àÄß¶ � ßkáÉß¶ �>ßº � àLáÇßºßÆ �$-%
�( å¥ßbá« ëv¶=ßÆ �(´ß» çj¶>ß² �ßÐ>ß�= � àb åjá«àÈ �× �åÐ>ßá�= � å� � àoÉå£ßÈ �>ßº � àLáÇßºßÆ �( åHåe>ß̄ ß£á¶=ßÆ �(å�åE>ß¾çh¶=ßÆ

* åÁ> ß{ßf çj¶=ßÆ
�Ð>ßº� ȩ̀ à²�6 à̧ ß»á£ßJ ájàá�=�àÐ>ß�= ßÆ�* åP=ßb áUßáÙ=�åÌße>ßÃ ß{� å��àÄà¶> ß»á£åJ ái=� àgÇàß�� ß×� à̧ ß»á£ßJ ájàá�=�àÐ>ßá�= ßÆ�$.%

*åÍßEáf à̄á¶=�åÄ áQßÆ�Îß· ß¢� åÁßbßFá¶=� å�� ß̧ å»á£àJ áià=�áÆß?� ãPßb ßU�åÄåE� ß̧ Èågà?
�åfÈåhá¿åá�= �ßbá· åQ � ç×C �(àÄá¿åº �àÐÇ àuàÇá¶=ßÆ �(åÄáÉª �àÌ ßØ çr¶= � áLßg> ßQ �ßf àÃ ß{ �ábß̄ßª � ß̈ åEàa � æH> ßÂC � ȩ̀ à²ßÆ �$/%

��*-f åÂ> ß{�>Ãà¾f®ßÆ�>ÃàFrß¢Æ�> ßÂàfåª> ßUÆ�>ßÃ à» á� ß¢ßÆ�åÍßJáÉßá�=� àfá£ ßmßÆ�* ëÊåºßa áÛ=ßÆ

ترجمه

)1( مردن چيزى در آب كه خون جارى نداشته باشد آب را نجس نمى سازد، چون پشه، 

مگس، زنبورها و گژدم ها و مردن حيوانى كه در آب زندگى مى نمايد آب را نجس نمى كند، 

چون ماهى، بقه، و خرچنگ. 

)2( آب مستعمل براى وضوء استعمال شده نمى تواند، آب مستعمل هرآن آبى را گويند كه 

بواسطة آن بى وضويى از بين برده شده باشد و يا آنكه در بدن به وجه تقرب و ثواب استعمال 

شده باشد. 

)3( و هرآن پوستى كه آش داده شده باشد، پاک و طاهر است و نماز بر آن درست است، )و 

هرگاه در آن پوست آب گرفته شود( وضوء از آن درست است مگر پوست خنزير وپوست 

۱- مختصر القدوري
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انسان )اگر آش داده هم شود( استعمال آن جواز ندارد. 

و موى حيوان مرده و استخوان و سم ها و رگ ها و شاخ هاى آن طاهر و پاک است. 

شرح

حكم آبى كه حيوان مرده در آن افتاده و خون نداشته باشد 

�tوقتى درآب حيوانى بميرد كه خون جارى نداشته باشد مثل پشه، مگس، گژدم، و امثال 
آن، آب را نجس نمى سازد. 

�tاگر در آب چيزى بميرد كه در آب زنده گى داشته باشد مثل ماهى، بقه، خرچنگ وامثال 
آن، آب نجس نمى شود. 

طهارت كردن با آب مستعمل

وضوء كردن با آب مستعمل جواز ندارد، اما با آب مستعمل مى توان نجاست را پاک كرد؛ 

چون آب مستعمل پاک است وپاک كننده نيست. 

آب مستعمل

t  آب مستعمل آبى را گويند كه توسط آن وضوء و يا غسل جهت ازاله بى وضويى وجنابت، 
شده باشد ويا هم براى تقرب ودريافت ثواب با آن آب، وضوء باالى وضوء، شده باشد. 

t آب وقتى مستعمل مى شود، كه آن آب از بدن وضوء كننده ويا غسل كننده جدا شود. 
t  اگر كسى وضوء داشته باشد؛ ولى به خاطر سرد كردن بدن و يا هم براى تعليم دادن، وضوء 

نمايد، در اين صورت آب مستعمل نمى گردد1.

t اگر شخص بى وضو با در نظرداشت مطلب فوق )براى سرد ساختن بدن ويا تعليم ( وضوء 
نمايد آب مستعمل گردد، بخاطر آنكه با اين  كار خويش رفع بى وضويى نموده است.

t آب مستعمل پاک است مگر پاک كننده نيست، بنابرين اگر قطرات آب مستعمل در لباس 
ويا ظرف بيفتد و يا به چيزهاى ديگرى برسد آن چيز ها را نا پاک نمى سازد، مگر حصول 

طهارت توسط آب مستعمل مثل غسل كردن و وضوء گرفتن حاصل نمى شود.2 

۱- الفقه الميسر: ۲٠.
2 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )۱ / ۱٠۳(.
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پاك نمودن پوست

بران  نماز  و  پاک مى گردد،  دباغت كرده شود(  )يعنى  داده شود  پوستى كه آش  t هرآن 
درست وجايز است، با آب آن وضوء كردن درست مى باشد، )مثل اينكه از پوست مشک 

ساخته شود، و در آن آب گيرند و از آن وضو كند(.

t وقتى پوست حيوان آش داده شود آن پوست پاک مى گردد.
t پوست خنزير به دباغت وآش دادن پاک نمى شود، چون خنزير نجس العين است، اهللا تعالى 
آنرا )فإنه رجُس- يقينا ا و ناپاک است( خوانده است، بنابرين از اعضاى خنزير استفاده كردن 

حرام است1.  

t پوست هر حيوانى كه به دباغت پاک مى شود به ذبح شرعى نيز پاک مى گردد.
دباغت وآش دادن

دباغت پوست آن است كه رطوبت وچربى آن خشک گردد، اين امر برابر است كه با مواد 

خاص صورت گيرد وياهم به واسطه آفتاب ويا فرش نمودن آن در هواى آزاد ميسر گردد.

هر جزئى از حيوان خود مرده كه خون جارى نداشته باشد، بامرگ آن حيوان نجس گفته 

نمى شود، چون موى تراشيده، پشم، استخوان سَوه2 ، پى، شاخ، اينها دران صورت حكم پاک 

را دارند كه با چربوى حيوان آميخته نباشند، واگر آميخته باچربوى حيوان بود دران صورت 

نجس است3.  

1. اگر با آب پاک، آب مستعمل يكجا شود وضوء با آن درست است؟

2. اگر موى خنزير در آب بيفتد، آب نجس مى شود يا خير؟

1. اگر درآب حيوانى بيفتد كه خون جارى نداشته باشد آن آب چه حكم دارد؟

2. اگر حيوانى در آب بميرد كه زنده گى آن حيوان در آب باشد چه حكم دارد؟

3. آيا با آب مستعمل وضوء درست است ؟

1 - العناية شرح الهداية - )۱ / ۱۲٥(
2- ) آن قسمت از پاى كه برزمين تماس نمايد،  موى وروغن نداشته باشد (.

٣ - الجوهرة النيرة - )۱ / ٥٥(. مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر - )٥ / ۲٦٦(، الفقه الميسر: ۳۴.
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4. آب مستعمل كدام است ؟

5. پوست چگونه پاک مى شود و چه حكم دارد ؟

6. آب مستعمل پاک است پاک كننده نيست اين را بيان كنيد.

7. پوست حيوان مرده چه وقت پاک شده مى تواند ؟

8. چرا پوست خنزير به واسطة دباغت پاک شده نمى تواند؟

9. آيا به ذبح شرعى پوست حيوان مانند دباغت پاک مى شود؟ 

10. دباغت را تعريف كنيد.

دركتابچه هاى خود شرح  را  مطلب  اين  نيست،  كننده  پاک  مگر  است  پاک  مستعمل  آب 

كنيد.
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درس يازدهم

اگر نجاستى در چاه بيفتد

دراين درس ميخواهيم بدانيم كه هرگاه در چاه نجاست بيفتد هرچند كم باشد چون قطرة 

خون ويا شراب، كشيدن تمام آب چاه  واجب والزم گردد .

*>ßß��âÌße>ßÃ ß{�åÐ>ßá�=� áÀåº�>ßÃÉåª�>ßº� à\áhß¾� ßÁ>ß²ßÆ�( áK ßUåhà¾��ãÍ ßi>ßß��åfáÒåFá¶=� å�� ß¤ß®ßÆ�=ßcåC ßÆ�$-%
�>ßÃá¿åº� ß\åhà¾�( ætßfáEß?�è½> ßi�áÆß?�(ãÍçÉå¾=ßaÇ ài�áÆß?�(ãÌßÇá£ ßq�áÆß?�(ãeÇà« ár à¢�áÆß?�(ãÌßeá@ßª�> ßÃÉåª� áKßI>ßº� áÁåDßª�$.%

*åÅåfá§ àqßÆ� åÁ=ßÇßÉßá�=�åá� à²� åG ßjßå}�(ß�åM ßØßM� ß�C�=âÇá¶ßa� ßÀÈåf ánå¢�ß á�ßE�>ßº
� ß�C �â=Çá¶ßa �ß�å£ßEáeß? �ß á�ßE �>ßº �> ßÃá¿åº � ß\åhà¾ �(ãeáÇç¿ åi �áÆß? �(ãÍ ßQ> ßQßa �áÆß? �(ãÍßº>ßß� �>ßÃÉåª � áKßI>ßº � áÁåCßÆ �$/%

���*ß�ëJ åi
*åÐ>ß�=� ßÀåº�>ÃÉåª�>ßº� à¤Éåß�� ß\åhà¾�(ãÌ> ßm�áÆß?�( êÎåºßaA�Æ?�( ãGá·ß²�>ßÃÉåª� ßL>ßº� áÁåDßª�$0%

*ßà�ß²�Æß=� àÁ=ßÇÉß�=�ßf à§ ßq�åÐ>ß�=� ßÀåº�>ßÃÉåª�>ßº� à¤Éåß�� ß\åhà¾�( ß_ çjß«ßI�áÆß?�(> ßÃÉåª� àÁ=ßÇßÉßá�=� ß_ß«ßJá¾=� åÁåCßÆ�$1%
�æÇá¶ßbåE�> ßÃá¿åº� ß\åhà¾�ÁDßª�( åÁ=ßbá·àFá¶=� å��åe>ßE áÜå¶� å̧ ß»á£ßJ ájàá�=� å� ßißÇá¶=�åÇá¶çb¶>åE�àß�ßJá£àÈ�åÐ ß×ëb¶=�àaßb ß¢ßÆ�$2%

*åÄåE� ßG åjàJ áUà=� å� ßißÇá¶=�åÇá¶çb¶=� ßÀåº�â=Çá¶ßa� ßÀáÈåf ánå¢�¤jÈ�>ßº� àeßbß®�¼É�¢
*åÐ>ßá�=� áÀåº�>ßÃÉåª� ßÁ>ß²�>ßº�ße=ßbá̄ åº�=Ç àQßf á]ß?�(åÐ>ß�=� ßÀåº�>ÃÉåª�>ßº� à\ßhá¿àI� ß×�>â¿É å£ßº� àfáÒåFá¶=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�$3%

�åÍßÑ>åå�ßØßM��C�æÇá¶ßa�>ßJßÑ>åº�> ßÃá¿åº� à\ßh¿àÈ�6 ß¹>ß®�àÄç¾?�à�=�àÄßå�ße� åÀ ßjß�=� åÀáE�åb»�� áÀß¢� ßËåÆàe�ábß®ßÆ�$4%
*æÇá¶ßa

�( á_ çjß«ßJßI�áß�ßÆ� á_å«ßJá¿ßI�áß�ßÆ� áKß£ß®ßÆ�ÎßJßº� ßÁáÆàeábßÈ�ß×Æ�> ßÂàá�ß¦�áÆß?�(ãÌßeá@ßª�åfáÒåFá¶=� å��ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�$5%
*> ßÂ àÕ>ßº�àÄßE> ßqß?�æÐ áÊ ßm� ç̧ à²�=áÇà· ßj ß¦ßÆ�(> ßÃá¿åº�=áÇàÒ çußÇßI�=Çà¾> ß²�=ßcC�æÍß·áÉß¶ßÆ�æ½áÇßÈ�ßÌßØ ßq�=áÆàa> ß¢?

�Í«É¿U�ÊåE?� å¹áÇß®� åå��>ßÃÉå¶>Éß¶ßÆ�æ½>çÈ?�åÍßMßØßM�ßÌ ßØ ßq�=áÆàa> ß¢?� áK ß̂ çjß«ßI�áÆ?� áK ß̂ ß«ßJá¾=� åKß¾> ß²� áÁCßÆ�$-,%
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ترجمه
)1( وقتى در چاه نجاست بيفتد، بايد كشيده شود وكشيدن تمام آب چاه، پاكى آن است.

)2( اگر در آن موش ويا گنجشک، يا مموال 1، يا زاغچک2 ، يا چلپاسه بميرد از بيست تا سى 

دلو بايد آب چاه بيرون كشيده شود3، البته با در نظرداشت خوردى و بزرگى آن حيوان. 

)3( اگر در چاه كبوتر و يا مرغ و يا پشک بميرد از چهل تاشصت دلو از آن كشيده شود. 

)4( اگر در چاه سگ، گوسفند ويا انسان بميرد، همه آب آن چاه بايد كشيده شود.  

)5( اگر حيوان در آن آماس نمايد واز هم بپاشد )همراه با حيوان( بايد تمام آب آن كشيده 

شود، برابر است كه حيوان خورد باشد ويا بزرگ. 

)6( در شمار دلو ها دلو متوسط كه در شهرها در چاه ها استعمال مى شود اعتبار دارد، اگر دلو 

بيرون كشند، طورى كه يكبار كشيدن  از چاه  باشد كه توسط آن آب را  اندازة بزرگ  به 

توسط اين دلو برابر بابيست دلو ديگر باشد، به اندازة دلو اعتبار داده مى شود4. 

)7( اگر چاه چشمه دار بود، طورى كه آب بابيرون كشيدن از آن كم نمى شد5، در آنصورت 

به اندازة آب موجود در چاه، آب چاه كشيده شود. 

)8( از محمد بن حسن شيبانى -رحمة اهللا عليه- روايت است: »از چنين چاه هاى چشمه دار، 

از دوصد دلو گرفته تا سه صد دلو بايد كشيده شود.« 

)9( اگر در چاه موش و يا حيوان مردة ديگرى پيدا شود و مردم افتادن آن را ندانستند  وپى 

نبردند كه چه وقت در آن افتيده است، اگر حيوان نه آماسيده و نه هم از هم پاشيده بود، 

نماز هاى يک شبانه روز خود را كه به آن وضوء كرده باشند، بايد اعاده نمايند. و اگر چيزى 

را به آن آب شسته باشند بايد آن را دوباره بشويند. 
)10( اگر حيوان آماسيده ويا از هم پاشيده بود، طبق نظر امام ابوحنيفه -رحمه اهللا- بايد سه 
شب وسه روز نماز خودرا كه به آن آب وضوء كرده اند اعاده نمايند، امام محمد و امام ابو 
يوسف -رحمهما اهللا- گفته اند: »اعادة هيچ چيز بر آنها الزم نيايد تا وقتيكه معلوم شود كه 

چه وقت در آن افتاده است«. 

1 - مموالً را در عربى صعوه گويند، عبارت از پرنده كوچكى ايست كه سر آن سرخ است، جمع آن صعاء اند،  كتاب 
العين199/2. المصباح المنير فى غريب شرح الكبير )218/5(

2 - زاغچک پرنده ايست كه در عربى آن را سودانيه گويند ودر فارسى زاغچک،  پرنده ايست كه به اندازه يک كف 
دست  است وخوراک آن انگور وخرما است. اساس البالغه

3- بيست دلو واجب و سى دلو مستحب است.
4 - يعنى اگر كشيدن بيست دلو از چاهى الزم و واجب شده باشد، كشيدن يک دلو آب توسط اين دلو كافى است.

5 - وحالت هم آن باشد كه كشيدن آب از آن واجب شده باشد.
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شرح: اگر درچاه حيوان نجس بيفتد:

t هرگاه در چاه خنزير كه نجس العين است بيفتد كشيدن تمام آب آن چاه واجب است، 
)برابر است كه خنزير در آن مرده باشد ويا زنده بيرون كرده شود، دهن آن به آب رسيده 

باشد و يا نرسيده باشد(.

t اگر درچاه حيوانى بيفتد كه نجس العين نباشد، وپس خورده آن نجس باشد چون سگ ويا 
حيوانات درنده، كشيدن تمام آب چاه واجب است. 

اگر درچاه انسان بيفتد: 

t اگر انسانى در چاه بيفتد وزنده از آن بيرون شود ودر بدن وى نجاستى هم نبوده باشد، با 
افتادن وى در چاه آب نجس نمى شود.

اگر درچاه حيوان بزرگى بيفتد: اگر در چاه حيوان بزرگى چون سگ، گوسفند و يا 
انسان بميرد و قبل از آنكه آن حرام نمايد كشيده شود، كشيدن همه آب چاه واجب گردد. 

اندازة كشيدن آب از چاه:

t  اگر در چاه موش و يا گنجشک، مموالو زاغچک و يا حيوان مانند آنها بميرد كشيدن 
بيست دلو آب از چاه كفايت نمايد، اما كشيدن سى دلو مستحب است، مگر اين كشيدن آب 

بايد بعد از بيرون كشيدن حيوان مرده صورت گيرد. 

t اگر در چاه كبوتر، مرغ، پشک، و يا مثل اينها افتاده و بميرند، بيرون كشيده شوند و كشيدن 
چهل دلو ازان كفايت نمايد، اما كشيدن شصت دلو مستحب است. 

t اگر حيوانى در چاه  بيفتد و در آن از هم بپاشد همه آب چاه بايد كشيده شود، برابر است 
كه حيوان مذكور خورد باشد ويا بزرگ.

t اگر چاه داراى چشمه اى باشد كه آب آن به كشيدن تمام نشود، بايد به اندازة آب موجود 
در چاه آب آن كشيده شود. ودرين صورت به قول دو شخص عادل كه در امور آب و چاه ها 

مهارت داشته باشند اعتماد شود، بطورى كه اين دو شخص بگويند كه آب بيرون شده از چاه 

برابر با آب موجود در چاه است. 

از امام محمد بن حسن رحمة اهللا عليه روايت است كه وى گفته است: »از دو صد دلو تا سه 

صد دلو آب از آن بيرون كشيده شود.1«  

1- در نزد امام ابويوسف  چاهى كه چشمه دار بوده باشد براى معلوم كردن اندازه آب آن دو راه وجود دارد:
1- يكى آنكه به اندازه آب چاه، چاهى ديگرى حفر نمايند وآب  آن را در آن بيندازند تا آنكه پر شود. وقتى آب 

اين چاه را در آن اندازند وآن چاه به اندازه چاه اولى پر شود،  آب چاه پاک شود.
2- با چوبى يا ريسمانى اندازه آب را معلوم نمايند و بعد به گونه نمونه بيست دلو از آن بيرون كشند باز توسط چوب 

اندازه آب كم شده را معلوم نمايند از روى همين حساب آب ديگرى چاه را بكشند.  هدايه. الفقه المسير
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اگر در چاه حيوان مرده يافت شود آماسيده و يا از هم پاشيده نباشد، و مردم ندانند كه اين 

حيوان چه وقت در چاه افتاده است بايست كه نماز يک شبانه روزى خود را كه با اين آب 

وضوء كرده اند اعاده نمايند. و اگر حيوان آماسيده و يا از هم پاشيده باشد بايد نماز سه شبانه 

روز خود را كه بدان آب وضوء نموده اند اعاده كنند. 

t همچنان بدن و لباس را كه بدان آب  شسته اند دوباره بشويند. 
مسايل

باشد،  زياد  بسيار  اينكه  مگر  نمى شود  نجس  بيفتد، چاه  در چاه  پيشقل  يا  و  اگر سرگين   t
طورى كه در هر دلو كه از چاه بيرون شود، قسمتى از آن نيز در دلو باشد، در آن صورت 

آب چاه نجس مى شود.

�tاگر در چاه نجاست كبوتر ويا گنجشک بيفتد چاه نجس نمى شود1.  

به كمک معلم خود در مورد اضرارى كه از اثر استعمال آب نجس به صحت وارد مى گردد 

بحث ومناقشه نماييد. وخالصه آن را بر تخته بنويسيد.

1. اگر نجاست در چاه بيفتد چه حكم دارد، درميان كم وزياد آن چه فرق است؟

2. اگر خنزير در چاه بميرد چه مقدار آب از چاه بيرون كرده شود، درميان زنده بودن خنزير 

در چاه ومردن آن  درچاه چه فرق است ؟

3. مواردى را بيان كنيد كه دران همه آب چاه كشيده مى شود.

4. در كدام صورت ها سى ويا شصت دلو از آب چاه كشيده مى شود؟

5. اگر درچاه حيوان بميرد واز هم بپاشد چه حكم دارد؟ 

6. اگر چاه داراى چشمه باشد چه مقدار از آن بايد كشيده شود؟ 

حكم نماز خوانده شده را با وضوء آب چاهى كه در آن حيوان افتيده باشد و ندانند كه چه 

وقت حيوان در چاه افتاده است، دركتابچه هاى تان بنويسيد؟

۱  - الفقه الميسر: ۲۴.
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درس دوازدهم 

احكام پس خورده ها

در برخى حاالت انسان  غير از آب پس خورده، آب ديگرى پيدا كرده نمى تواند كه بدان 

وضوء كند، ميخواهيم بدانيم كه با همچو آب، وضوء درست است و يا  نيست؟

�*ãf åÂ> ß{�àÄ à»áß�� à̧ ß²áÖàÈ�>ßºßÆ�( ëÊåºßa áÛ=� àeáÖ àißÆ�$-%
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�åÍçÉß�=� ß̧ Nåº� åLÇàÉàF¶=� å�� àÀ à³ ájßÈ�>ßºßÆ�(åá� çì¶=� å¥>ßF åißÆ�(åÌ çØ ß̂ àá�=�åÍ ßQ> ßQçb¶=ßÆ�(åÌçfåá�=� àeáÖ àißÆ��$/%
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�*ßg> ßQ�ß½çbß®

ترجمه

)1( پس خوردة انسان وحيواناتى كه گوشت آن ها خورده مى شود، پاک است. 

)2( پس خوردة سگ، خنزير وحيوانات درنده نجس است . 

)3( پس خوردة پشک، مرغ هاى كوچه گرد، پرنده هاى شكارى و چيزهايى كه در خانه زنده 

گى دارند چون موش و مار، مكروه است. 

)4( پس خوردة خر و قاطر مشكوک است، اگر كسى بدون پس خوردة اين دو، ديگر آبى 

نيافت كه بدان وضوء كند  با پس خورده اين دو )حيوان ( مى تواند وضوء كند، وهمراه با آن 

تيمم نيز نمايد، و هركدام را كه مقدم سازد جواز دارد. 
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شرح

معناى پس خورده

بعد از نوشيدن و خوردن انسان و حيوان اگر آب و يا چيز ديگرى در ظرف بماند آن را پس 

خورده نامند.

حكم پس خورده

بيان  ذيل  طور  كه  دارد،  فرق  است  نوشيده  آن  از  كه  حيوان  اعتبار  به  خورده  پس  حكم 

مى گردد :

1- انسان اگر مسلمان باشد ويا كافر، پاک باشد و يا جنب، وقتى در دهنش اثر نجاست نباشد 

پس خوردة آن به اتفاق همه پاک و پاک كننده است. 

2- حيواناتى كه گوشت آنها خورده مى شود، چون: شتر، گاو، گوسفند، پس خوردة آن ها 

بدون كراهيت پاک بوده و توسط آن پاكى حاصل مى شود، همچنان پس خوردة اسپ حالل 

است، وبدون كدام كراهيتى پاكى بدان حاصل مى گردد. 

3- پس خورده خوک و سگ به اتفاق همه فقهاء نجس است، به آن پاكى حاصل نمى شود، 

همچنان پس خوردة حيوانات شكارى چون شير، پلنگ، گرگ، روباه وغيره نجس است 

وپاكى توسط آب پس خوردة آن ها حاصل نمى شود. 

4- پس خوردة پشک پاک است، اگر آب ديگرى غير از آن موجود باشد، وضوء كردن به 

آن مكروه تنزيهى است، اين در صورتى است كه دهن پشک آلوده به نجاست نباشد. 

باز،  چون  شكارى  پرنده هاى  دارند،  وگذار  گشت  آزاد  كه  خانگى  مرغ هاى  همچنان   -5

وحيواناتيكه در خانه ها زندگى كنند چون موش و مار، پس خوردة آنها پاک و وضوء كردن 

به آن مكروه است.

6- پس خوردة خر و قاطر مشكوک است اگر آبى غير از پس خوردة آنها به دست نيايد، به 

پس خوردة آنها وضوء كند وتيمم نيز نمايد1. 

1 - مشكوک به خاطر آن است كه در مورد حالل بودن و حرام بودن گوشت اين حيوانات احاديث متعارض وارد 
است، كه  برخى احاديث به حالل بودن و برخى هم به حرام بودن آن داللت دارد.
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مسايل

t پس خوردة انسان در آن صورت پاک است كه شراب ننوشيده باشد، و از دندان هايش 
خون جارى نشده باشد، ويا اينكه به پرى دهن قى نكرده باشد، و اگر چنين كارها صورت 

گرفته باشد آن آب نجس است، تا آنكه دهن خود را سه بار نشويد.

t پس خوردة پشک در صورتى نجس است كه پس از خوردن موش و يا نجاست مستقيماً در 
ظرف آب دهن خود را داخل نموده باشد، اگر بعد از مدتى دهن خود را توسط زبان بليسد و 

نجاست دهنش از بين برود، درين صورت پس خوردة وى با كراهيت پاک گردد1.  

t هر حيوانى كه پس خوردة وى پاک باشد، عرق آن نيز پاک است.
t هرحيوانى كه پس خوردة آن نجس باشد، عرق آن نيز نجس است.

t عرق خر پاک و پس خوردة آن مشكوک است.

شاگردان را به سه گروه تقسيم نموده و هركدام به نوبة خود پس خوردهء پاک، ناپاک و 

مشكوک را بيان نمايند و خالصه آن را بنويسند.

1. پس خورده چه را گويند ؟

2. پس خوردة انسان چه حكم دارد ؟

3. پس خوردة حيوانى كه گوشت آن خورده شود چه حكم دارد ؟

4. پس خوردة خوک وسگ چه حكم دارد ؟

5. پس خوردة حيوانات درنده چه حكم دارد ؟

۱ - هدايه.
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6. پس خوردة پشک چه حكم دارد ؟ا

7. پس خوردة مرغ هاى كوچه گرد، وپرنده هاى شكارى مثل باز چه حكم دارد؟

8.  اگر عرق حيوان به انسان برسد چه حكم دارد؟

 

نجس  است،  مكروه  آن  خوردة  پس  چرا  پس  است،  درنده  حيوانات  جملة  از  هم  پشک 

نيست؟ جواب اين مطلب را دركتابچه هاى خود بنويسيد. 
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درس سيزدهم

بيان تيمم

بنابر بعضى معذرت ها انسان به آب طهارت كرده نمى تواند درچنين حاالت تيمم جانشين 

وضوء وغسل مى شود.
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�*- åbÉå£ çr¶>E� à¼ ç»ßÉßJßÈ�àÄç¾åDßª�àÄ ßuëfáà��áÆß?�àaáß�á¶=�àÄß·àJá̄ ßÈ� áÁß?�åÐ>ßá�>åE� ß̧ ßjßJ á¦=
� à¼ è»ßÉçJ¶= ßÆ�å á�ß̄ßªáfåá�=� ß�C�åÄáÉ ß¢=ßeåc�Ïßf á]àáÙ>åEßÆ�(àÄßÃ áQßÆ�> ß» àÂ=ßb áUåDåE� àX ßjáß��6 åÁ>ßJßEáf ßu� à¼ è»ßÉçJ¶= ßÆ�$.%

*ãÐ=ßÇ ßi� åPßbßá�=ßÆ�åÍßE>ß¿ßá�=� áÀåº
� åH=ßè�¶>ß²�6 åzáeßáÙ=� åká¿ åQ� áÀåº� ßÁ>ß²�>ßº� ȩ̈ à³åE�æb ç»ßà�ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� à¼ è»ßÉçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�$/%

* å_Éå¾áeçh¶=Æ� å̧ áV à³¶=ßÆ�åÌßeáÇß¿¶= ßÆ� ësß�=ßÆ�åf ßRß�=ßÆ� å̧ áºçf¶=ßÆ
*âÍ çq> ß]� å̧ áºçf¶=ßÆ� åH=ßè�¶>åE� ç×C� àgÇàß�� ß×� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$0%

*åÐÇ àuàÇá¶=� å��ãÍçF ßVßJ ájàº�¼ è»ßÉçJ¶=� å�� ãzáfßª�àÍçÉë¿¶= ßÆ�$1%
�Îß· ß¢�ßeßbß®�=ßcC�åÐ>ßá�=�àÍßÈáÕàe�> âváÈß?�àÄ àvà̄á¿ßÈßÆ�(ßÐÇ àuàÇá¶=� àxà̄á¿ßÈ�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²� ß¼ è»ßÉçJ¶=� àxà̄á¿ßÈßÆ�$2%

*åÄå¶> ß»á£åJ ái=
*åf åÂ> çì¶=�åbÉå£ çr¶>åE� ç×C� à¼ è»ßÉçJ¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$3%

� ß�C�Ì ßØ çr¶=�ßf ë]ßÖàÈ� áÁß?� åKá®ßÇá¶=�åf å]A� å��àÅ ßbåß�� áÁß?�Ç àQáfßÈ�ßÇ àÂßÆ�(ßÐ>ßá�=�ábåß��áß�� áÀßå�� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$4%
�*. ß¼ ç»ßÉßI�×åCßÆ�(Î· ßqßÆ�ÄåE�@ ßuÇßI�ßÐ>ß�=� ßb ßQßÆ�ÁDª� åKá®ßÇá¶=�f å]A

1 - صعيد: روی زمين را －ويد.  الجوهرة النيرة - )۱ / ٨۴(
2- مختصر القدوري



٤٤

ترجمه 

)1( اگر شخصى آب را نيابد درحالى كه وى مسافر ويا از شهر دور باشد و در ميان وى وشهر 

به اندازه يک ميل و يا زياده تر از آن فاصله باشد، و يا اينكه آب در دسترسش قرار داشت 

مگر مريض بود و بيم از آن داشت كه اگر آب را استعمال كند به مريضى اش خواهد افزود، 

و يا اينكه شخص جنب بود و از آن مى ترسيد كه اگر با آن آب غسل كند از سردى خواهد 

مرد و يا مريض خواهد شد، در چنين حاالت بايست كه تيمم كند.

)2( تيمم عبارت است از دو بار زدن هر دو دست به خاک پاک، طورى كه به يک بار زدن 

روى خودرا مسح مى كند و به زدن بار دوم هردو دست هاى خود را تا آرنج مسح نمايد، تيمم 

براى جنابت و تيمم براى بى وضويى كدام فرقى ندارد و يكسان مى باشد. 

)3( تيمم نزد امام ابوحنيفه وامام محمد رحمة اهللا عليهما به هرآن چيزى كه از جنس زمين 

باشد، جواز دارد چون خاک، ريگ، سنگ، گچ، چونه سرمه و زرنيخ1.

)4( امام ابويوسف گفته است: تيمم جز به خاک وريگ به چيز ديگر جواز ندارد. 

)5( نيت در تيمم فرض ودر وضوء مستحب است. 

)6( چيزى كه وضوء را ميشكند تيمم را نيز ميشكند، و نيز ديدن آب كه به استعمال آن قادر 

شود تيمم را ميشكند. 

)7( وتيمم جز به خاک پاک به ديگر چيز جواز ندارد. 

)8( وآن كس كه آب پيدا نكرد مگر اميد پيدا كردن را داشت برايش مستحب است كه تا 

آخرين وقت نماز را موخر كند، اگر آب را دريافت وضوء كند و نماز بخواند واگر نيافت 

تيمم نمايد. 

شرح

تعريف تيمم 

تيمم در لغت: قصد كردن را گويند.

و در اصطالح شرع: به نيت پاكى با شروط خاص با خاک پاک روى و هر دو دست را تا 

آرنج مسح كردن است.

1-  ماده ايست زهردار جامد به رنگ كبود واز مركبات آن دوا ساخته مى شود .



٤٥

تيمم دو ركن دارد

1. دومرتبه زدن هردو دست به خاک پاک.

2. روى وهردو دست را تا آرنج مكمل مسح كردن.

تيمم چگونه انجام مى يابد 

كسى كه ارادة تيمم نمايد، آستين هاى خودرا بلند كند، بسم اهللا الرحمن الرحيم را بگويد و 

نيت جواز يافتن نماز كند و كف هر دو دست خود را برخاک پاک بگذارد، انگشتان دست 

را باز نمايد، و هر دو دست خود را در خاک حركت دهد، سپس آن را بلند نموده تكان 

دهد، و بعد از آن روى خود را با آن مسح كند، باز بار دوم كف هاى دست خود را به خاک 

برده مثل بار اول، باز با چهار انگشت دست چپ خود )بجز شصت كالن( مسح چهار انگشت  

دست راست را از طرف بيرون آن شروع كرده تا آرنج ها مسح نمايد و به كف آن طرف 

داخل دست راست را از آرنج تا كف مسح نمايد، و توسط طرف داخل انگشت شصت، 

طرف بيرون انگشت شصت دست راست را مسح نمايد. باز با دست راست دست چپ خود 

را به ترتيب  ذكر شده مسح كند. به اين ترتيب عمل تيمم تكميل مى گردد. 

شخص جنب براى رفع جنابت خويش همينگونه تيمم مى كند.

شكننده هاى تيمم

1. هر چيزيكه  وضو را مى شكند تيمم را نيز مى شكند.

2. قدرت يافتن به استعمال آب. 

3. برطرف شدن عذرى كه به سبب آن تيمم برايش جواز يافته بود، چون نبودن آب، ترس 

از دشمن، به سبب مريضى وياخوف مريض شدن وامثال آن. 

تاخير در خواندن نماز 

اگر كسى در وقت اول به آب دسترسى نيافت و اميد آن داشت كه در آخر وقت مى تواند 

به آب دسترسى پيدا كند، مستحب است كه تا آخرين وقت مستحب نماز انتظار بكشد. اگر 

به آب دسترسى پيدا كرد وضوء نموده نماز خود را بخواند و اگر آب را نيافت تيمم كرده 

و نماز خود را بخواند. 



٤٦

âFÉ<} اين آية مباركه را شرح دهيد. ß{�=âbÉå£ ßq�=Ç à» ç»ÉßJßª}: 1. اهللا تعالى فرموده است

2. شاگردان در بارة كيفيت تيمم با هم منقاشه كنند.

1. تيمم را در لغت واصطالح شرع تعريف كنيد.

2. اركان تيمم و شروط صحت آن كدم اند؟

3. سنت هاى تيمم كدام اند؟ بنويسيد.

4. شكننده هاى تيمم را بيان كنيد.

5. نماز در كدام وقت تا آخروقت به تاخير گذاشته ميشود ؟

در نيت تيمم كدام مطالب ضرورى مى باشد؟ بنويسيد. 



٤٧

درس چهاردهم 

بخش باقيمانده تيمم

در درس گذشته احكام و شكننده هاى تيمم را دانستيم در اين درس مسائل باقى مانده  تيمم 

را ميخوانيم.

* å̧ åª=ßÇç¿¶= ßÆ� åxåÑ=ßfß«á¶=� áÀåº�ßÐ> ßm�>ßº�åÄ å» è»ßÉßJåE�Êë· ßràÈßÆ�$-%
� åÁC � ß> ß̂ ßª �àÅàá� ß¦ � èÊå¶ßÇá¶=ßÆ �ãÌßg>ß¿ åQ � áLßf ßv ßU �=ßcC �åf áråá�= � å� � åXÉ åV çr·å¶ � à¼ è»ßÉçJ¶= � àgÇàß�ßÆ �$.%

�*Êë· ßràÈßÆ� à¼ ç»ßÉßJßÈ�àÄç¾åDßª�àÌ ßØ çr¶=�àÄßIÇà«ßI� áÁß?�åÌße>ßÃ çì¶>åE� ß̧ ß§ßJ ám=
� åÀÈßbÉå£á¶=�àÌ ßØ ßq�àÄßIÇà«ßI� áÁß?�åÌße>ßÃ çì¶>åE� ß̧ ß§ßJ ám=� åÁC� ß> ß̂ ßª� åbÉå£á¶=�ßÌ ßØ ßq�ßf ßv ßU� áÀßº� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$/%

�*Êå· ßràÈßÆ� à¼ ç»ÉßJßÈ�Äç¾>ßª
� á¼ ç»ßÉßJßÈ�áß��åÍß£ à»à�=�àÌØ ßq�àÄIßÇà«ßI�Á=�åÌße>ßÃ çì¶>åE� ß̧ ß§ßJ ám=�=ßcC�Íß£ à»àá�=�ßbåÃ ßm� áÀßº� ß> ß]� áÁåCßÆ�$0%

�*> â£ßEáeß?�ßfáÃ è�¶=�Îç· ßq�×C�ßÆ�> ßÂ çØ ßq�ßÍß£ à»àá�=� ßµßeáaß?� áÁåDßª�à@ çußÇßJßÈ�àÄç¿ å³ß¶ßÆ
�à@ çußÇßJßÈ�àÄç¿ å³ß¶ßÆ� á¼ ç»ßÉßJßÈ�áß�� àKá®ßÇá¶=� ßL>ßª�ß@ çußÇßI� áÁC� ßÎ ån ß̂ ßª� àKá®ßÇá¶=� ß±> ßu�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$1%

����*âÍßJåÑ>ßª�Êë· ßràÈßÆ
�ßÌØ ßr¶=�ábå£àÈ�áß�� åK®ßÇ¶=� å��ßÐ>ßá�=�ßfß²ßc� ç¼àM�Îç· ßqßÆ� ß¼ ç»ßÉßJßª�åÄå· áUße� å��ßÐ>ßá�=� ßÊ åjß¾�=ßcC� àfåª> ßjàá�=ßÆ�$2%

�*>Â àbÉå£àÈ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ��à�=> ß» àÃßå�ße�æb»�Æ�Íß«áÉå¿ ßU�ÊåE?� ßbá¿ å¢
� ßGß· ß¦� áÁåDßª�ßÐ>ßá�=� ßGà· áìßÈ� áÁß?�âÐ>ßº�åÄåEáf à̄åE� çÁß?�åÄë¿ ß��Îß· ß¢� áGå·á§ßÈ�áß��=ßcC�å�¼ ë»ßÉßJàá�=�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�$3%
� áÁß?� ß̧ áFß®�àÄá¿åº�àÄßFß· ß{�ãÐ>ßº�åÄå̄Éåªße� ß¤ßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�àÄßFà· áìßÈ�ÎçJ ßU�àÄ à» è»ßÉßI�áhàß��áß��âÐ>ßº�åÄåEáf à̄åE� çÁß?�åÄë¿ ß��Îß· ß¢

�*-Î·qÆ� ß¼ ç»ßÉßI�àÄá¿åº�àÄß£ß¿ßº� áÁåDßª� ß¼ ç»ßÉßJßÈ

1- مختصر القدوري



٤٨

ترجمه 

)1( به تيمم خود نماز خواند، هر قدر كه خواهد، اگر فرض باشد و يا نفل.

)2( تيمم كردن براى شخص صحتمند در شهر جواز دارد كه جنازه حاضر گردد وولى جنازه 

كسى ديگرى باشد، وميترسيد اگر به وضوء كردن مصروف گردد نماز جنازه از وى فوت 

مى گردد، درچنين حالتى وى مى تواند تيمم كند ونماز جنازه را بخواند. 

به وضوء  نماز عيد حاضر شود و ميترسيد اگر  به  به كسى كه  )3( همچنان )تيمم رواست( 

كردن مصروف گردد نماز عيد از وى فوت مى شود، درين صورت وى مى تواند تيمم نمايد 

ونماز عيد را بخواند. 

)4( اما اگر براى نماز جمعه حضور يافت ووضوء نداشت واگر خوف فوت نماز جمعه از وى 

متصور بود درين صورت نمى تواند تيمم كند، بلكه وضوء نمايد، اگر نماز جمعه را دريافت 

آنرا بخواند و اگر درنيافت چهار ركعت نماز پيشين را ادا  كند. 

)5( همچنان اگر وقت تنگ بود به طوريكه گمان نمايد كه اگر به وضوء مشغول شود وقت 

نماز سپرى مى شود درچنين حالتى نمى تواند تيمم كند، بلكه بايد وضوء كند ونماز فوت 

شدة خودرا قضايى آورد.

اداء  را  نمود وتيمم كرد ونماز  فراموش  را در محمولة خويش  اگر مسافرى آب خود   )6(

امام  نزد  بود،  گذشته  نه  نماز  وقت  و  دارد  محموله  در  آب  كه  آمد  يادش  به  وبعد  نمود، 

ابوحنيفه وامام محمد رحمة اهللا عليهما نماز را اعاده نمى كند، اما امام ابويوسف گفته است 

كه نماز را اعاده كند.

در  نبايد  يافت  نخواهد  را  نزديكى ها آب  درين  باشد كه  اين  غالبش  اگر كسى گمان   )7(

جستجوى آب شود بلكه تيمم كند، اما اگر گمان غالبش اين باشد كه درين نزديكى ها به آب 

دست خواهد يافت، باز برايش تيمم درست نيست تا آنكه آب راجستجو نه كند، اگر ياران  

وى آب داشتند بايست قبل از تيمم كردن از ايشان آب بخواهد، اگر برايش آب ندادند آنگاه 

بايد تيمم كند ونمازش را ادا كند. 



٤٩

شرح

مسايل متعلق به تيمم

1. تيمم كننده مى تواند به يک تيمم نماز فرض وقت، قضايى و نماز هاى نفلى را هرقدرى كه 

بخواهد، بخواند وبراى هرنماز تيمم عليحيده نيست. 

2. اگر كسى درشهر بسر برد ونماز جنازه حاضر شود، وولى جنازه كسى ديگرى باشد اگر 

بداند كه به وضوء كردن مصروف گردد نماز جنازه از وى فوت مى گردد. براى وى درست 

است كه تيمم نمايد ونماز جنازه را ادا كند، چون نماز جنازه قضايى ندارد، تنها ولى جنازه 

مى تواند كه نماز جنازه را از سرگيرد. 

3. همچنان اگر كسى به نماز عيد حضور يابد، وبيم آن باشد كه اگر به وضوء مصروف شود 

نماز عيد از نزدش فوت مى گردد، براى چنين شخصى تيمم كردن رواست، چون نماز عيد 

قضايى ندارد. 

4. اگر كسى به نماز جمعه حضور يافت وضرورت وضوء برايش پيش شد وفكر كرد كه اگر 

به وضوء كردن مصروف گردد نماز جمعه از وى فوت شود، براى وى تيمم كردن درست 

نيست، بلكه اورا بايست كه وضوء كند، اگر نماز جمعه  را دريافت خوب، واال  چهار ركعت 

نماز ظهر را بخواند.

5. همچنان اگر وقت نماز ضيق باشد وشخص بداند كه اگر به وضوء كردن مصروف گردد 

وقت نماز از وى فوت گردد، براى چنين شخصى تيمم كردن درست نيست ،  اگر وقت نماز 

سپرى گردد قضايى آورد. 

6. اگر مسافرى در محموله خويش آب داشته باشد وفراموش نمود وتيمم كرد ونماز را اداء 

نمود، وبعد وقت نماز هم باقى بود وبياد آورد كه در محموله خويش آب دارد، به نزد امام 

يوسف  امام  نزد  نمى كند، مگر  اعاده  نماز خودرا  عليهما  اهللا  امام محمد رحمة  و  ابوحنيفه  

رحمه اهللا  بايد نماز خودرا اعاده نمايد. 

7.  اگر تيمم كننده به اين گمان بود كه اگر به جستجوى آب شود در نزديكى هاى خويش 

به آن دست نخواهد يافت مى تواند تيمم كند، اما اگر به اين گمان بود كه به آب دسترسى 

خواهد يافت دران صورت برايش تيمم درست نيست تا وقتيكه آب راجستجو نه كند. 

8.  اگر ياران سفرش با خود آب داشته باشند بايد قبل از تيمم  كردن از ايشان آب بخواهد 

واگر برايش ندادند بعد از آن مى تواند تيمم كند ونماز بخواند. 



٥٠

1. شاگردان بايد مسايل اين درس را درميان خود به مناقشه گيرند.

1. به يک تيمم كدام وچه اندازه نمازها را اداء مى توان كرد؟

2. شخص صحتمند ومقيم دركدام اوقات مى تواند تيمم كند ؟

3. اگر شخصى از فوت نماز جمعه بيم داشته باشد آيامى تواند تيمم كند ؟

4. اگر مسافرى در محموله خود آب داشته باشد وفراموش نموده به تيمم نماز خواند، وبعد به 

يادش آمد كه آب همراه دارد آياوضوء نموده نماز خودرا اعاده كند ؟

5. اگر مسافرى به اين گمان بوده باشد كه مى توانم به آب دسترسى يابم، درين صورت حكم 

تيمم چيست؟

6. اگر مسافرى از همراهان خود آب بخواهد تا وضوء كند مگر ايشان از دادن آب برايش 

خوددارى نمودند براى وى تيمم درست است يا نه؟

در مورد حكمت جواز تيمم يک مقاله بنويسيد.
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درس پانزدهم 

بيان مسح برموزه

بخاطر  امر  واين  است،  داده  را جواز  برموزه  مسح  پاى ها  به عوض شستن  اسالمى  شريعت 

سهولت براى بنده گان است كه جواز مسح برموزه برسنت پيامبر U ثابت است.

�6å á�ç«àá�=�Îß· ß¢� åX ájßá�=� àH>ßE
�å á�ç«àá�=� ßkåFß¶�=ßcC�(åÐÇ àuàÇá·å¶� æG åQÇàº� æPßb ßU� ȩ̈ à²� áÀåº�åÍç¿ èj¶>åE�ãhåÑ> ßQ�å á�ç«àá�=� ß̧ ß¢� àX ájßá�=�$-%

* ßPßb áUß?� ç¼àM�æÌße>ßÃ ß{�Îß· ß¢
�> ßÂ àÕ=ßbåJáEC�> ßÃßÉå¶>ßÉß¶ßÆ�æ½>çÈ

ß?�ÍßM ßØßM� ßX ßjßº�=âfåª> ßjàº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(âÍß·áÉß¶ßÆ�>âºáÇßÈ� ßX ßjßº�> â»Éå̄ àº� ßÁ>ß²� áÁåDßª�$.%
* åPßbßá�=� ßGÉå̄ ß¢

� ß�C �¸Qf¶= � å¤åE> ßq= � ålÕàe � áÀåº �à? ßbáFßÈ �( å¤åE> ßqßáÙ>åE �> â{Ç àì à] �> ß» åÂåf åÂ> ß� �Îß· ß¢ � àX ájßá�=ßÆ �$/%
* å±> çj¶=

* åbßÉá¶=� å¤åE> ßqß?�åf§q=� áÀåº� ß¤åE> ßqß?� åP ßØßM� àe=ßbá̄ åº� ß́ å¶ßc� àzáfßªßÆ�$0%
� å¤åE> ßqß?� áÀåº� ß¤åE> ßqß?� åP ßØßM�ße=ßbá̄ åº�àÄá¿åº�àë�ßFàÈ�(ã�åFß²� ã±áf ß]�åÄÉåª� ú¬ à]�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ��$1%

*ßg> ßQ�´å¶ßc� áÀåº� ç̧ ß®ß?� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� å̧ áQëf¶=
* à̧ áj à§á¶=�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ� áÀßå�� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%

�=ßcåDßª �*åÌ çbàá�= � èÊ åvàºßÆ � ë¬àá�= �¥áhß¾ �> âváÈß? �àÄ àvà̄á¿ßÈßÆ �(ßÐÇ àuàÇá¶= � àxà̄á¿ßÈ �>º � ßX ájßá�= � àxà̄á¿ßÈßÆ �$3%
�*ÐÇ àuàÇá¶=�åÍçÉå̄ßE�àÌßa> ß¢C�åÄáÉß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�*Îç· ßqßÆ�åÄáÉß· áQåe� ß̧ ßj ß¦ßÆ�(åÄáÉç« à]� ß¥ßhß¾�àÌ çbàá�=� áK ßvßº

�(> ßÃÉå¶>ßÉß¶ßÆ�æ½>çÈ
ß?�åÍßM ßØßM�ß½>ßß�� ßX ßjßº�(æÍß·áÉß¶ßÆ�æ½áÇßÈ�å½>ßß�� ß̧ áFß®�ßfßª> ßjßª�( ã¼Éå̄ àº�ßÇ àÂßÆ� ßX ájßá�=�ß? ßbßJáE=� áÀßºßÆ�$4%

�ÄÉ«]�¥h¾�Äºh¶�fNß²=�Æ=�âÍß·áÉß¶ßÆ�>âºáÇßÈ� ßX ßjßº� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(ß½>ß®ß?� ç¼àM�(ãfåª> ßjàº�ßÇ àÂßÆ� ßX ájßá�=�ß? ßbßJáE=� åÀßºßÆ
*æÍß·áÉß¶ßÆ�æ½áÇßÈ� ßX ájßº�çß�ß?�æÍß·áÉß¶ßÆ�æ½áÇßÈ� áÀåº� ç̧ ß®ß?� ßX ßjßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(ÄÉ·Qe�¸j¦�Æ
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*åÄáÉß· ß¢� ßX ßjßº� ë¬àá�=� ß±áÇßª� ß±Çàºáfàá�=� ßkåFß¶� áÀßºßÆ�$5%
�(å á�ß·ç£ß¿ àº�áÆß?� åÀáÈßbç·ßà��>ß¾Ç à³ßÈ� áÁß?� ç×C�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�å á�ßEßeáÇßá�=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$-,%

�* åÁ>ç« ånßÈ� ß×�å á�ß¿É å̂ M�>¾> ß²�=ßcC�å á�ßEßeáÇßá�=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ
* åÀáÈßg>ç« à̄á¶= ßÆ� å¤à®áà�á¶=ßÆ�(åÌßÇ àjá¿ß·ß̄á¶= ßÆ�(åÍßº> ß»å£á¶=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$--%

�áß��æÐáfàE�åá� ß¦� áÀ ß¢� áK ßìß̄ ßi�Á>ª(æÐÇ àuàÆ�åá� ß¦�Îß· ß¢�> ßÂçb ßm� áÁåCßÆ�(åfåÑ>ßFßá�=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�ßÆ�$-.%
�*- ßX ájß�=� ß̧ ßìßE�æÐáfàE� áÀ ß¢� áK ßìß̄ ßi� áÁåDª� àX ájßá�=� å̧ àìáFßÈ

ترجمه 

)1( مسح برموزه از هر بى وضويى كه موجب وضوء مى گردد به حكم سنت جايز )وثابت( 

است، ومسح برموزه وقتى درست است كه انسان باوضوء كامل موزه را پوشيده باشد وبعد 

بى وضوء شود.

)2( مدت مسح برموزه درحق مقيم يک شبانه روز ودر حق مسافر سه شبانه روز است، و 

شروع وقت آن از وقت بى وضوء شدن وى آغاز مى يابد. 

)3( مسح برموزه بربخش ظاهرى موزه انجام مى شود، به طورى كه انگشت هاى دست خويش 

به گونه  خط مستقيم از نوک پنجه هاى پاى بطرف باال تابجلک مسح مى گردد. 

)4( واندازه فرض براى مسح، سه انگشت خورد دست مى باشد. 

)5( مسح برموزه پاره شده كه اندازه آن زياد باشد و به قدر سه انگشت پاى از آن ظاهر گردد 

جواز ندارد، واگر ازين اندازه كم تر باشد باز مسح بران درست است. 

)6( همچنان مسح بركسيكه غسل بروى واجب شده باشد درست نيست تا آنكه غسل نمايد.  

)7( شكننده هاى مسح برموزه همان شكننده هاى وضوء است، همچنان كشيدن موزه از پاى 

وسپرى شدن وقت آن )شكنندة مسح بر موزه خوانده شده است(. هرگاه مدت مسح بر موزه 

سپرى گرديد )و وضوء داشت(، موزة خود را كشيده و)تنها( هر دو پاى خود را بشويد و 

دوباره موزه خودرا بپوشد و نماز بخواند. بقيه وضوء بااليش نيست. 

)8( اگر شخص مقيم مسح بر موزه نمود و قبل از آنكه مدت مسح برموزه اش پايان يابد به 

سفر آغاز كرد او مى تواند تا سه شبانه روز مسح كند، واگر كسى درحال سفر مسح را آغاز 

۱- مختصر القدوري.
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نمود وبعد مقيم شد اگر وى يک شبانه روز ويا بيشتر ازان را سپرى كرده بود وقت مسح وى 

پايان يافته وكشيدن موزه بروى واجب والزمى است، اورا بايست كه موزه از پاى بيرون كند 

و پاى خودرا بشويد و اگر مدت آن از يک شبانه روز كم بود مدت معين خودرا تكميل 

نمايد. 

)9( اگر كسى باالى موزه جرموق )كلوش( بپوشد به همان مسح كند.

)10( به نزد امام ابوحنيفه رحمة اهللا عليه مسح بر جورابى درست نيست مگر آنكه جوراب 

مجلد باشد )يعنى قسمت كف پا وباالى آن از چرم باشد(، ويا نعل دار باشد، )يعنى قسمت 

كف پاى چرم دار باشد(، كه در آنصورت درست است، ياران گفته اند1: جوراب كه سخت 

باشد وآب را جذب نكند مسح بران جواز دارد.

)11( مسح بر عمامه، كاله، چادرى و دستكش ها جواز ندارد.

)12( مسح برجبيره )پلستر كه باالى زخم نهاده شده( جواز دارد، هر چند كه بدون وضوء 

اگر  اما  نگردد،  باطل  بران  بيفتد مسح  از جور شدن زخم  پيش  اگر جبيره  باشد،  بسته شده 

افتادن پلستر به دليل جور شدن زخم بوده باشد دران صورت مسح وى باطل مى گردد. 

شرح 

تعريف مسح 

مسح در لغت عبور دادن دست بريک شى، ويا عبور دادن دست تر به يک چيز است.

و در اصطالح در اوقات مخصوص رسانيدن تري برموزه هاى مخصوص مى باشد2.

شروط جواز مسح بر موزه ها

مسح كردن برموزه وقتى جايز است كه شروط ذيل دران موجود باشد :

1- موزه را با وضوء پوشيده باشد.

2- موزه هر دو بجلک را پوشانده باشد.

3- يک موزه هم به اندازه اى پاره شده نه باشد كه سه انگشتان خورد از آن ظاهر گردد.

۱ -  مراد از ياران: امام ابو يوسف وامام محمد رحمة اهلل عليهما می باشد .
۲ - لسان العرب - )۲ / ٥۹۳(- مختار الصحاح - )۱ / ۷۳(- رد المحتار - )۲ / ۲۷۷(.
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شروط جواز مسح به جورابها:

1. بدون بستن در پاى محكم شود.

2. مانع رسيدن آب در پاى شود. 

3. رفتار در آن ممكن باشد.

مدت مسح بر موزه 

�tمدت و زمان مسح برموزه در حق مقيم : يک شبانه روز.
�tمدت و زمان مسح برموزه در حق مسافر: سه شبانه روز.

بعد ازپوشيدن موزه بى وضوء  از وقتى آغاز مى شود كه شخص  مدت مسح برموزه  �t
شود.

t اگر مقيم بر موزه مسح كند و قبل از تكميل شدن وقت آن، به سفر بپردازد، وى بايد 
مدت مسافرت را تمام كند.

t اگر مسافر مقيم شود، و از مدت مسح بر موزه وى يک شبانه روز سپرى شده باشد، 
مدت مسح برموزه وى تمام شده است.

t  اگر مسافر مقيم شود، و از مدت مسح آن كمتر از يک شبانه روز سپرى شده باشد، 
مقيم  حق  در  موزه  بر  مسح  مدت  كه  نمايد  تكميل  را  روز  شبانه  يک  مدت  مى تواند 

است.

t وقتى مدت مسح بر موزة به پايان برسد وباقى وضوء داشت بايد موزه خود را بكشد و 
تنها هر دو پاى خود را بشويد و نماز بخواند، وضوء كردن كامل بر وى الزم نيست. 

طريقة مسح بر موزه

نوک  از  دست  انگشتان  با  طوريكه  مى شود،  انجام  موزه  ظاهرى  و  باالى  قسمت  بر  مسح 

انگشتان پاى شروع وبه طرف بجلک صورت مى گيرد. 

طريقه سنت در مسح بر موزه اين است كه تمام انگشتان دست راست خودرا به آب تر نموده 

واز نوک انگشتان پاى راست شروع وبه طرف باال كش نمايد و پاى چپ را به دست چپ 

چنين كند. در هنگام مسح كردن بايد كف انگشتان دست برسطح پاى تماس حاصل كند، 

تنها به سرانگشتان دست مسح كردن كافى نيست. 

هر دست  انگشت  سه  با كش كردن  انگشت  سه  اندازه  مسح كردن  فرض،  ادا شدن  براى 
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صورت مى گيرد. 

شكننده هاى مسح بر موزه

1. هرآنچه كه وضوء را بشكند مسح را نيز مى شكند.

2. كشيدن موزه.

3. كشيدن بيشترين حصة پاى از موزه.

4. خاتمه يافتن مدت مسح بر موزه.

مسح بر جوراب و جبيره)پلستر زخم(

t به مذهب امام ابوحنيفه رحمه اهللا مسح كردن به جوراب درست نيست، مگر آنكه مجلد 
)قسمت پايينى و بااليى جوراب چرمى باشد(  يا جوراب نعل دار باشد بطورى كه تنها 

اند : به جوراب آن وقت مسح  قسمت كف پاى جوراب چرم داشته باشد. ياران گفته 

جواز دارد كه جوراب سخت بوده وآب را جذب نكند1. 

t به دستار، كاله، برقع )چادرى( دستكش مسح جواز ندارد. 

مسح بر جبيره

t وقتى در بدن زخم موجود باشد كه بران جبيره گذاشته شده باشد، بران جبيره مسح 
كردن درست است، اگر چه آن جبيره را بدون داشتن وضوء بسته نموده باشد. 

t اگر جبيره بدون بهبود يافتن زخم بيفتد مسح وى باطل نمى  شود.
�tاگر افتادن جبيره به  دليل بهبود يافتن زخم بوده باشد پس مسح وى باطل است. 

1. همراه با استاذ در عملى نمودن مسح اشتراک نموده ونكات بارز آن را تحرير كنيد.

1 - مراد از صاحبين امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهلل می باشند.
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1. مسح را لغتاً وشرعاً تعريف كنيد.

2. شروط جواز مسح را بيان نماييد.

3. مدت مسح برموزه چند روز است به تفصيل بيان كنيد؟

4. اگر مسافر مقيم شود، ويا مقيم مسافر گردد، راجع به مسح كه قبال نموده باشد چگونه عمل 

صورت گيرد؟

5. طريقه مسح كردن را بيان كنيد.

6. شكننده هاى مسح برموزه را بيان داريد.

7.  به جوراب، كاله  وبرقع مسح جواز دارد ؟

8. حكم مسح برجبيره را بيان نماييد.

قبًال گفته شد : مسح بر موزه به سنت ثابت است، دليل اين سخن را بنويسيد.
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درس شانزدهم
 

بيان احكام حيض

شناخت احكام حيض از جملة وجايب  مهم ومسئووليت عظيم شرعى است ، چون ساير احكام 

بدان تعلق دارد، مانند طهارت، خواندن نماز، قرائت قرآن كريم، روزة گرفتن، اعتكاف، حج، 

جماع، طالق، عدت وغيره، بنابرين توجه به اين بخش از احكام ضرورى است1.  

�(ãÍ ßu> ßVåJ ái=�ßÇ àÂßÆ� æxáÉßå}� ßkáÉß·ßª� ß́ å¶ßc� áÀ ß¢� ßsß̄ß¾�> ß»ßª�(> ßÃÉå¶>ßÉß¶ßÆ�æ½>çÈ
ß?�àÍßM ßØßM� åxáÉßá�=� ȩ̀ ß®ß?�$-%

*ãÍ ßu> ßVåJ ái=�ßÇ àÃª� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ºßÆ�æ½>çÈ
ß?�àÌßf ßnß¢�àÅ àfßNá²ß?ßÆ

�ÎçJ ßU�( ãxáÉ ßU�ßÇ àÃßª� åxáÉßá�=�åÌ çbàº� å��åÌßeáb à³á¶=ßÆ�(åÌßfá« èr¶=ßÆ�(åÌßf á»àá�=� áÀåº�àÌß?áfßá�=�àÅ=ßfßI�>ßºßÆ�$.%
*så¶>ß�=� ßz>ßÉßFá¶=�ÏßfßI

� ß×ßÆ�(ß½áÇ çr¶=�Ê åvá̄ßIßÆ�(ß½áÇ çr¶=�>ßÃáÉß· ß¢�à½ëfáà�ßÆ�(ßÌ ßØ çr¶=� åxåÑ>ßá�=� áÀ ß¢� à�å̄ ájàÈ� àxáÉßá�=ßÆ�$/%
*> ßÃ àQáÆßg�>ßÃÉåIá@ßÈ� ß×ßÆ�( åKáÉßFá¶>åE� àÇ àìßI� ß×ßÆ�( ßb åR ájßá�=� à̧ à]ábßI� ß×ßÆ�(Ì ßØ çr¶=�Ê åvá̄ßI

� áÁß?� ç×C� å¬ ßV áràá�=� èkßº� æPåbáàå��àgÇàß�� ß×ßÆ�( åÁAáf à̄á¶=�àÌßÐ=ßfå®� æGà¿ àQ� ß×ßÆ� æxåÑ>ßå��àgÇàß�� ß×ßÆ�$0%
*åÄåª ßØå§åE�àÅ ßd à]á@ßÈ

� ßÊ åváß��áÆß?�( ß̧ åjßJá§ßI�ÎçJ ßU�> ßÂ àÖ á{ßÆ�áhàß��áß��æ½>çÈ
ß?�åÌßf ßnß¢� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ� åxÉßá�=�à½ßa� ß¤ ßìß̄á¾=�=ßcåC ßÆ�$0%

* å̧ áj à§á¶=� ß̧ áFß®�> ßÂ àÖ á{ßÆ�ßg> ßQ�æ½>çÈ
ß?�åÌßf ßnß£å¶�> ßÃàºßa� ß¤ ßìß̄á¾=� áÁåDßª�æÌ ßØ ßq� àKá®ßÆ�>ßÃáÉß· ß¢

*Ëåe>ßá�=�å½çb¶> ß²�ßÇ àÃßª�( åxáÉßá�=�åÌ çbàº� å��å á�ßºçb¶=�ß á�ßE� ß̧ ç·ßß��=ßcC� àfáÃ èì¶=ßÆ�$2%
 �*.åÅåfßNá²ßåÙ�ßÍßÈ> ß¦� ß×ßÆ�(>âºáÇßÈ�ßf ßnß¢�ßÍ ßjáß��åfáÃ èì¶=� ȩ̀ ß®ß? ßÆ�$3%

ترجمه 

)1( كمترين مدت زمان حيض سه شبانه روز است، هرگاه ازين مدت جريان خون كم گردد، 

1 - رد المحتار - )ج ۲ / ص ۳٦۱(
2- مختصر القدوري
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آن خون حيض نبوده بلكه خون مريضى است، وحد اكثر مدت حيض ده شبانه روز است، 

وهرگاه خون بيشتر ازين مدت ديده شود آن خون حيض نبوده بلكه خون مريضى است.

)2( وقتى زن در ايام حيض خون هاى را به رنگ هاى  متمايل به سرخى، زردى و خاكى ببيند، 

آن خون حيض است، تا آنكه سفيدى خالص را بنگرد. 

)3( حكم زن حايضه آن است كه نماز ها از وى ساقط مى گردد، و روزه گرفتن برايش حرام 

نيست زن حايضه داخل  باالى وى  نمازها  را قضايى مى آورد ولى قضاى  است، وى روزه 

مسجد نمى شود، طواف نمى كند و شوهرش با او جماع نميكند.

)4( براى زن حايضه وجنب تالوت كردن قرآن جواز ندارد، و براى شخص بى وضوء لمس 

كردن مصحف جواز ندارد مگر آنكه قرآن را با پوش آن بگيرد. 

)5( اگر زن حايضه در كمتر از ده روز پاک شود همخوابى شوهر با وى درست نيست تا كه 

غسل نكرده باشد، ويا آنكه يک وقت مكمل نماز بر وى سپرى نشده باشد، اگر خون حيض 

بعد از گذشت ده شبانه روز مكمل قطع شد مى تواند كه بدون غسل با شوهر همخوابى كند. 

)6( هرگاه درميان دو خون پاكى آيد )آن پاكى( در زمرة خون جارى حساب مى شود.

)7( كمترين مدت پاكى پانزده روز وبراى زياده ازان ) كدام حد معلوم ( نيست. 

شرح 

تعريف حيض: 

حيض در لغت جريان را گويند و در اصطالح شريعت حيض خونى را گويند كه از رحم زنى 

بالغ وصحيح بيرون آيد ) يعنى خون استحاضه وخوردسالى نباشد(.

مدت حيض:

كمترين مدت حيض: سه شبانه روز است، واگر قبل از فجر خون يافت شود وبعد از غروب 

روز سوم بند شود اين هم حيض است، با اينكه سه روز ودو شب مى شود. 

و بيش ترين مدت آن: ده شبانه روز است. 

وقتى خون در كمتر از سه شبانه روز ويا زيادتر از ده شبانه روز باشد، وياخون از زن حامله 

بيرون شد، آن خون حيض نبوده بلكه خون استحاضه ) خون مريضى ( است1.

۱ - االختيار لتعليل المختار - )ج ۱ / ص ۲(- الكتاب - فقه حنفي - )ج ۱ / ص ۳٦(.
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مدت طهر )پاكى ( 

اقل مدت طهر : پانزده روزاست. 

و حد اكثر آن معلوم نيست، مگر آنكه باگذشت مدت بدان عادت پيدا كند1.  

وقت حيض: حيض همراه با قدم گذاشتن در سن بلوغ آغاز مى يابد2.  

رنگ خون حيض :

1- سياه گونه

2- سرخ گونه

 3-  زرد گونه

4-  كبود گونه

 5-  سبزگونه

 6-  و خاكى.

احكام حيض : احكامى كه در حيض ونفاس وجود دارد هشت است:

1- نماز نخواند، وقضايى هم ندارد.

2- روزه نمى گيرد، ولى بعداً قضا آورد.

3- داخل شدن زن حائض در مسجد حرام است.

4- طواف نمودن برايش حرام است.

5- خواندن قرآن كريم برايش حرام است.

6- لمس كردن قرآن بروى حرام است، مگر آنكه آن را با پوش بگيرد.

7- جماع كردن با زن حائض حرام است.

8- با بند شدن خون غسل بااليش  واجب است. 

مسايل متعلق اين باب 

1. وقتى خون حيض درمدت كمتر از ده روز قطع شود، جماع نمودن  باوى تا آن وقت جواز 

ندارد تا آنكه غسل نكرده باشد، ويا اينكه آنقدر وقت بااليش بگذرد كه در آن نماز را اداء 

كرده بتواند3. 

1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج 2 / ص 310(
2 - رد المحتار - )ج 2 / ص 364(

3 - اما اگر قبل از وقت معتاد پاک شود، اگر غسل هم نمايد، جماع كردن با وى جواز ندارد، زيرا در روزهاى عادت 
غالبا خون دوباره مى آيد، بناء احتياط در اين است كه از جماع پرهيز شود. هدايه.
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2. اگر باگذشت ده روز خون وى قطع شد، جماع كردن با وى قبل از غسل جواز دارد.

3. وقتى در مدت حيض ميان دو خون پاكى آيد )آن پاكى( در مدت جريان خون حيض 

محسوب گردد. 

1. شاگردان در ميان خود روى اهميت احكام حيض صحبت كنند.

2. احكام مشترک حيض و نفاس را در ميان خود مورد بحث قرار دهند. 

1. حيض را در لغت واصطالح تعريف كنيد.

2. مدت حيض را بيان كنيد.

3. احكام را كه ميان حيض ونفاس مشترک است بيان كنيد.

4. مسايل متعلق به حيض را كه درين درس آمده است بيان داريد.

در مورد حكم )الطهر المتخلل بين الدمين( معلومات دهيد.
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درس هفدهم 

بيان احكام استحاضه و نفاس

عالوه ازخون حيض خون استحاضه و نفاس نيز از زن خارج مى شود كه احكام با آن تغيير 

پيدا مى كند، بايد آن تغييررا بشناسيم. 

�6æ½>çÈ
ß? �åÌßf ßnß¢� áÀåº �ßfßNá²ß? �áÆß? �(æ½>çÈ
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1 - مختصر القدوري
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ترجمه 
)1( خون استحاضه )مريضى( خونى است كه زن در كمتر از سه روز ويا باالتر از ده روز  آن 

را مى بيند، حكم اين خون چون حكم خون بينى دوامداراست،  كه نماز، روزه، و جماع را 

منع نمى سازد. 

)2( اگر خون از ده روز زياد ديده شد، وعادت زن در مورد خون) حيض ( معلوم بود به 

عادت وى رجعت داده مى شود، وآن مقدار خونى را كه از مدت عادت افزون گردد خون 

گردد  مستحاضه  بلوغ  سن  به  رسيدن  با  همراه  دخترى  اگر  مى شود،  شمرده  وى  استحاضه 

)يعنى از ده روز زياد خون ريزى داشت( پس خون حيض وى در هرماه ده روز بوده وافزونى 

آن خون استحاضه است. 

)3( زن مستحاضه وكسى كه قطرات بول از او به طور دوامدار آيد يا آنكه بطور دوامدار از 

بينى اش خون آيد  ويا داراى چنان زخمى باشد كه ازان خون بيرون شود وبند نشود، آنها 

بايد براى هر نماز وضوى عليحده كنند، و انها با اين وضوى خود مى توانند كه نماز فرض 

همان وقت وهراندازه نفلى كه دران وقت خواسته باشد بخوانند، زمانيكه وقت نماز ختم شود 

همراه با آن وضوء آنها ختم مى شود وبايد از سر وضوء گيرند. 

)4( نفاس خونى است كه بعد از تولد طفل از رحم زن بيرون مى شود، حامله وزنيكه در وقت 

والدت پيش از تولد خون را مى بيند آن استحاضه است، حد اقل خون نفاس معين نيست و 

باالترين مدت نفاس چهل روز است. 

)5( وقتى خون ريزى مادر از چهل روز زياد شود، اگر چنان باشد كه اين زن قبًال نيز اوالد به 

دنيا آورده باشد ودر ايام نفاس عادت معينى داشت، نفاس وى به عادتش رجعت داده شود، 

و اگر عادت معينى نداشت پس مدت نفاس وى چهل روز است.

)6( وقتى از بطن مادرى دو طفل به دنيا آيد نزد امام ابوحنيفه و امام ابويوسف رحمهما اهللا 

مدت خون نفاس وى از تولد همان طفل اولى شروع مى شود، مگر امام محمد و امام زفر 

رحمهما اهللا گفته اند مدت خون نفاس وى بعد از طفل دومى شروع مى شود.

شرح 
خون استحاضه 

استحاضه عبارت از خونى است كه از زن در غير از دوران عادت )حيض ونفاس( )به سبب 

مريضى( بيرون شود.اين خون بوى ندارد، درحاليكه خون حيض بدبويى دارد، واين خون 
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غالباً به پى هم آيد1 . 

مستحاضه: زنى را گويند كه بدون از وقت حيض و نفاس به سبب كدام عذرى خون از فرج 
وى جارى شود2. 

حكم زن مستحاضه: حكم زن مستحاضه مثل زن پاک است، فقط با اين فرق كه وى براى 
هروقت نماز وضوء مى كند، خون استحاضه چون خون بينى دوامدار است، كه  نماز، روزه، 

وجماع را منع نمى كند.

احكام استحاضه:
1. اگر زن در غير حالت والدت از سه روز كم و از ده روز بيشتر  خون ريزى داشته باشد، 

اين خون وى از استحاضه شمرده مى شود. 

2. در صورت حيض اگر زن بيش از ده روز خون ببيند وعادت خون ريزى برايش معلوم بود، 

روزهاى عادت وى مدار اعتبار است وبيشتر ازان استحاضه محسوب مى گردد. 

پس  ببيند،(  روز خون  ده  از  بيش  )يعنى  استحاضه شود،  بابلوغش  همزمان  دخترى  اگر   .3

حيض وى  همان ده روز است، وبقيه خون استحاضه است. 

4. اشخاص ذيل براى هرنماز بايد وضوء كنند:
الف- ) زن ( مستحاضه.

ب- كسى كه قطرات بول جارى دوامدار داشته باشد.

 ج-كسى كه خون بينى دوامدار داشته باشد.

د- زخمى كه خون آن قطع نگردد جارى باشد. 

اينها براى هر وقت نماز وضوء كنند و با اين وضوء مى توانند نماز فرض همان وقت را با هر 

قدر نفل همان وقت بخوانند. چون وقت وى ختم شود وضوء آن نيز ختم مى گردد. وبايد با 

دخول وقت نماز بعدى بار ديگر وضوء كند.  

تعريف نفاس:نفاس در لغت خون را گويند و در اصطالح عبارت از خون است كه بعد از 
تولد اوالد از رحم زن بيرون شود3.  

مدت نفاس: حد اقل مدت نفاس معين نيست وحد اكثر مدت آن چهل روز است.
خونى كه بيش از چهل روز از رحم زن بيرون شود آن خون استحاضه است.

مسايل مربوط 

۱ - القاموس الفقهي - )۱ / ۱٠٨(. االختيار لتعليل المختار - )۱ / ۳٠(.،البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۲۴٠(
۲ - العناية شرح الهداية - )ج ۱ / ص ۳٠٠(- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۳۴۱(.

۳ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )ج ۱ / ص ۳۱۷(.
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t اگر خون بيش از چهل روز جارى باشد، وزن قبًال طفلى به دنيا آورده باشد، در مدت 
نفاس ايام معين داشته باشد، مدت نفاس وى به عادت وى رجعت داده مى شود ؛ يعنى 

مدت عادت وى مدت نفاس اوست.

�tاگر عادت معلومى نداشت پس مدت نفاس وى چهل روز است. 

شاگردان به اشتراک استاد در ميان خود مسايل ضرورى حيض، نفاس و استحاضه را مناقشه 

نمايند وخالصه آنرا در كتابچه هاى خود بنويسد.

1. استحاضه كدام خون را گويند ؟

2. زن مستحاضه را معرفى و حكم آن چيست؟

3. احكام ضرورى مستحاضه را بيان نماييد.

4. چه كسانى  براى هر نماز وضوء تازه گيرند؟

5. نفاس را تعريف نماييد.

6. مدت نفاس چند روز است ؟

7. زنى كه به يكباره گى دو طفل به دنيا آرد مدت نفاس آن زن از كدام طفل شروع مى شود 

؟

8. اگز زنى در نفاس عادت معينى داشت، نفاس وى چند روز است ؟

دراهميت احكام حيض، نفاس واستحاضه يک مقاله را  در كتابچه هاى خويش بنويسيد. 
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درس هجدهم

بيان احكام نجاست ها

حضرت محمد U فرموده است: »اهللا تعالى نماز بدون طهارت را نمى پذيرد1«، پس الزم است 

بدانيم كه نجاست چگونه پاک مى شود.

ål>ßá�ßáÙ=� àH>ßE
*åÄáÉß· ß¢�Êë· ßràÈ�Ëådç¶=� åÁ> ß³ßá�=ßÆ�åÄåEáÇßMßÆ�(Êë· ßràá�=� åÁßbßE� áÀåº� ãG åQ=ßÆ�åÍ ßi> ßRç¿¶=�à�åÃ áìßI�$-%

*åaeßÇ¶=�åÐBßºßÆ�¸çá�>ß²�åÄåE�> ßÃàJß¶=ßgC� àÀ å³áà��æf åÂ> ß{� æ¤åÑ>ßº� ȩ̈ à³åEßÆ�(åÐ>ßá�>åE�åÍ ßi> ßRç¿¶=�à�åÃ áìßI� àgÇàß�ßÆ�$.%
*ßg> ßQ� åzáeßáÙ>åE�àÄ ß³ß¶ßbª�( áKç« ßRßª�ã½áf åQ�>ßß��ãÍ ßi>ßß�� ç¬àá�=� ßH> ßqß?�=ßcåC ßÆ�$/%

* àµáfß«á¶=�åÄÉåª�ß?ßh áQß?� åHáÇçN¶=�Îß· ß¢� ç¬ ßQ�=ßcåDßª�(åÄåF á{ße� à̧ áj ß¦� àGåß�� ãkåß��èå�ßá�=ßÆ�$0%
*> ß»åÃ åV ájßå�� ßÊå«àJá²à=� ß¬áÉ çj¶=�áÆß?�ßÌAáfåá�=� áKßE> ßqß?�=ßcC�àÍ ßi> ßRç¿¶=ßÆ�$1%

�(> ßÃå¾> ß³ß��àÌ ßØ çr¶=� áLßg> ßQ�> ßÂàfßMß?� ßGßÂßcßÆ� åká» çn¶>åE� áKç« ßRßª�ãÍ ßi>ßß�� ßzáeßáÙ=� áKßE> ßqß?�=ßcåC ßÆ�$2%
*> ßÃá¿åº� à¼ è»ßÉçJ¶=�ágÇàß�� ß×ßÆ

�¼ ßÂáeëb¶=� àe=ßbá̄ åº�åf á»ß�=ßÆ�( å�åÑ>ß§á¶=ßÆ� å¹ÇßF¶=ßÆ�(å½ çb¶> ß²�åÍ ß�ç·ß§àá�=�åÍ ßi> ßRç¿¶=� áÀåº�àÄßE> ßqß?� áÀßºßÆ�$3%
� åLßg> ßQ �àÄ à»áß� � à̧ ß²áÖàÈ �>ßº � å¹áÇßF ß² �ãÍß«ç«ßà� �ãÍ ßi>ßß� �àÄßE> ßqß? � áÁåCßÆ �àÄß£ßº �àÌ ßØ çr¶= � åLßg> ßQ �àÄß¾Æàa �> ß»ßª

* åHáÇçN¶=� ß¤àE àe� á̈ à·áFßÈ�áß��>ßº�(àÄß£ßº�àÌ ßØ çr¶=
�ãÍçÉåÑáfßº �ã á�ß¢ �>ßÃ¿åº �ßÄß¶ � ßÁ>ß² �> ß»ßª �6å á�ßÃ áQßÆ �Îß· ß¢ �>ßÃà· áj ß¦ � àGåß� � å�ç¶= �åÍ ßi> ßRç¿¶= �à�åÃ áìßIßÆ �$4%
�ãÍçÉåÑáfßº�ã á�ß¢�>ßß�� ßkáÉß¶�>ßºßÆ�(àÄàJß¶=ßgC� è° ànßÈ�>ßº�> ßÂåfßMß?� áÀåº�Îß̄áFßÈ� áÁß?� ç×C�(> ßÃå¿áÉ ß¢� à¹=ßÆßg�>ßÃàIße>ßÃ ßìßª

*ßf àÃ ß{�ábß®�ßÄç¾ß?� å̧ åi>ß§á¶=� ëÀ ß��Îß· ß¢� ßGå·á§ßÈ�ÎçJ ßU� ß̧ ßjá§àÈ� áÁß?�> ßÃàIße>ßÃ ßìßª

ترجمه
بيان احكام نجاست ها

)1( پاک نمودن و دور ساختن نجاست  از بدن، لباس و محلى كه در آن  نماز ادا مى گردد، 

1- اين حديث را امام ترمذي و امام نسائي روايت نموده اند.
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بر نماز گزار، واجب است.

)2( پاک نمودن نجاست توسط آب و هر مايع پاكى كه ازاله نجاست با آن ممكن باشد جايز 

است از  قبيل سركه، آب گالب )عرق گالب(.

)3( اگربه موزه نجاست جسم دار برسد و خشک شود با ماليدن موزه بر زمين، نماز با آن 

جايز مى گردد.  

)4( منى نجس بوده و شستن مرطوب آن واجب است، و اگر در روى لباس خشک گردد، 

ماليدن و تكان دادن برايش كافى است.

پاک  را  آنها  )ماليدن(  مسح  پس  شود،  آلوده  برسد  نجاست  شمشير  يا  آيينه  اگربه   )5(

مى سازد.

)6( زمينى كه بر آن نجاست رسيده و به سبب تابش آفتاب بر آن خشک گرديده اثر آن باقى 

نمانده باشد نماز بر آن جايز است، ليكن تيمم با آن جواز ندارد.

)7( اگر به كسى نجاست غليظه مانند: خون، پيشاب، مواد غايطه و شراب به اندازه يى يک 

درهم يا كمتر از آن برسد نماز با آن جواز دارد، و اگر از اندازة يک درهم بيشتر باشد در  آن 

صورت نماز با آن جايز نيست، و اگر به او نجاست خفيفه مانند پيشاب حيواناتى كه گوشت 

آنها حالل است برسد، نماز با آن جايز است مشروط بر اينكه كمتر از چهارم حصة لباس 

باشد، آستين يک لباس شمرده مى شود.

)8( نجاستى كه پاک شدن آن فقط توسط آب حاصل مى شود، به دو نوع است: نجاستى كه 

به چشم ديده مى شود1، و پاک شدن آن با دور ساختن وجود ظاهرى آن حاصل مى شود، 

بود2، در آن صورت، دور ساختن آن  ماند و دور ساختنش مشكل  باقى  اثر آن  اگر  ليكن 

ضرورى نمى باشد، و طريقه يى دور ساختن نجاست غير قابل ديد آنست كه تا وقتى شسته 

شود كه به گمان غالب غاسل پاک شده است.

شرح
تعريف نجاست نجاست در لغت:  ناپاكى را گويند3 و در اصطالح: همان مقدار معين از 
پليدى مانند  پيشاب، خون و شراب است كه در صورت ملوث شدن لباس به آن، انسان را 

1- نجاست قابل ديد هر آن نجاستي است كه بعد از خشک شدن نيز ديده شود مانند خون. و نجاست غير قابل ديد هر 
آن نجاستي است كه بعد از خشكيدن ديده نشود. معين االلباب في شرح الكتاب مختصر القدوري: ۱۴.

2- به اين معنا كه بخاطر دور ساختن اثر آن به آب گرم و صابون نياز باشد، در حاليكه وسيله دور ساختن نجاست آب 
است، ماخذ قبلي.

۳ - تاج العروس ۱-۴۱٥۱- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۳٦۲(.
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از  نماز منع مى سازد1.

انواع نجاست: نجاست به دو نوع است:
1- نجاست حكمى، آن را حدث نيز گويند كه بى وضويى و جنابت است.

2- نجاست حقيقى: پليدى است كه پاک نمودن آن بر مسلمان واجب است.

نجاست حقيقى به دو نوع است
الف- نجاست غليظه: آنست كه پليد بودن آن به دليلى ثابت شده باشد كه هيچگونه شک 
مرده،  غايطه، گوشت حيوان خود  مواد  پيشاب،  مانند: خون جارى،  نباشد؛  و شبهه در آن 

پيشاب  حيوانات حرام گوشت، پسخوردة سگ و غيره.

حكم نجاست غليظه: اگر به اندازة يک درهم باشد معاف است2، و اگر از اندازة يک 
درهم بيشتر باشد شستن آن فرض است و نماز با آن جواز ندارد.

آنست كه در مورد نجس بودن آن ميان علما اختالف است، مثال  ب- نجاست خفيفه: 
پيشاب اسپ و هر حيوان حالل گوشت مثل گوسفند، گاو، شتر و غيره.

به  نباشد معاف است، زياد اين است كه  حكم نجاست خفيفه: اگر نجاست خفيفه زياد 
باشد  اندازة سر سوزن  به  پيشاب كه  باشد3، همچنان چكيده هاى  لباس  اندازة چهارم حصه 

نرم  در چيز هاى  و  مى باشد4   معادل سه گرام  تقريباً  اندازه يک درهم شرعى  است.  معاف 

اندازه چقرى كف يک دائره است كه طول قطران پنج سانتى متر )2  چقرى كف دست، 

انچ( مى باشد5. 

مسايل مربوط
1- بر نماز گزار پاكى بدن، لباس و محل نماز از هر گونه پليدى واجب است.

2- اگر بر موزه، نجاست جثه دار برسد و خشک شود توسط ماليدن بر زمين پاک مى شود و 

نماز با آن جايز است.

1 - المعجم الوسيط : ۲\۷۲۷- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۳٦۲(
2 - اگر نجاست غليظه به اندازه يک درهم باشد با وجود كراهيت،  نماز با آن جايز است، ولي بهتر آنست كه با آن نماز 

نخواند، اگر توان آنرا داشته باشد.

3- پيراهن، تنبان، و اشياي همراه آن از قبيل دستار، چادر، چپن و غيره يک لباس شمرده نمي شود بلكه آستين قميص 
يک لباس و آستين ديگر آن يک لباس، دامن پيش روي يک لباس و دامن عقبي يک لباس، همچنان چيزهاي پوشيدني 

هر حصه يي آن لباس مستقل است كه اگر در چهارم حصه يي آن نجاست خفيفه برسد معاف شمرده ميشود.
4 - الفقه الميسر.

5- در كتب قديم احناف اندازه عفو شده نجاست غليظ را يک درهم گفته شده است. كه تقريباً سه گرام ميشود، و در 
اشياى نرم،  عمق كف گفته شده است، و با ز تفصيل چقرى كف به دست شده است كه اگر كف دست باز گرفته شود، 
در آن آب انداخته شود، در آن حصه كه آب در آن ايستاد شود ما آنرا به همان اندازه در هم شرعى را به سانتى متر تعين 

كرديم كه در فوق ذكر شد. الفقه المسير
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3- اگر منى در لباس انسان خشک شود و با ماليدن زايل گردد نماز با آن جايز است.

4- و اگر نجاست بر آيينه يا شمشير برسد توسط ماليدن بر زمين پاک مى شود.

بر  نماز  نماند  باقى  اثر آن  باشد و آفتاب آن را خشک سازد و  بر زمين  5- و اگر نجاست 

آن)زمين( جايز است ليكن تيمم بر آن جايز نمى باشد.

نجاست چگونه پاك مى شود؟
1- نجاستى كه به چشم ديده مى شود، مانند: خون و مواد غايطه پاكى آن با دور ساختن خود 

آن حاصل مى شود، برابر است كه به يک بار شستن ممكن باشد يا به بيشتر از يكبار. و اگر 

با وجود شستن، دور ساختن اثر )بوى يا رنگ( آن مشكل باشد ضرر ندارد )دور ساختن اثر 

آن ضرورى نمى باشد(.

2- نجاستى كه به چشم ديده نمى شود مانند پيشاب، پاک شدن آن با سه بار شستن حاصل 

مى شود، و در هر بار لباس به اندازه يى فشرده شود كه آب از آن به زمين بچكد، و در هر بار 

آب پاک استعمال گردد.

3- پاكى بدن و لباس از نجاست توسط آب و هر مايع ديگر از قبيل آب، عرق گالب جايز 

است.

4-  وضو كردن به آب سركه و آب گالب جواز ندارد.

آيا عذاب قبر با نجاست كدام ارتباطى دارد، دليل آن را بگوييد؟

1- نجاست را تعريف و انواع آن را بيان كنيد.

3- فرق بين نجاست حكمى و حدث چيست؟

4- فرق بين نجاست حكمى و حقيقى چيست؟

5- آن مقدار از نجاست حقيقى غليظه كه معاف است بيان كنيد.

6- نجاست چگونه پاک مى شود تفصيال آن را بيان كنيد.

نماز گزار بخاطر دور كردن نجاست چگونه عمل نمايد، مقاله يى در اين باره بنويسيد؟
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درس نوزدهم

استنجاء

*-$ ßÀÈåfëÃ çìàá�=� èGå��àä�=ßÆ�á=ÆàfçÃ ßìßJÈ�Áß?� ßÁÇèFå�� ã¹> ßQåe�åÄÉåª% :اهللا تعالى فرموده است

ترجمه: »در آن )مسجد قبا( مردانى اند كه دوست دارند تا خوب پاک شوند، و اهللا پاكيزه 

كنندگان را دوست مى دارد«.

ايشان كسانى هستند كه بعد از قضاى حاجت اول با كلوخ بعد با آب استنجا مى كردند2.

�ãaßb ß¢�åÄÉåª� ßkáÉß¶ßÆ�àÄßÉäå̄á¿àÈ�ÎçJ ßU�àÄ àV ßjáß��(àÄßº>ß̄ ßº�ß½>ß®�>ßºßÆ�( àf ßRßá�=�>åÃÉåª� àÔåháà��ãÍç¿ ài�àÐ> ßRá¿åJ ái å×=ßÆ�$-%
*àÐ>ßá�=� ç×C�åÄÉåª�áhàß��áß��>ßÃ ßQßfáß��àÍ ßi> ßRç¿¶=� åLßgßÆ>ßß�� áÁåDßª�( à̧ ßváªß?�åÐ>ßá�>åE�àÄà· áj ß¦ßÆ�( ãÁÇà¿ ájßº

��*/åÄå¿É å»ßÉåE� ß×ßÆ�(æ½> ß£ ßìåE� ß×ßÆ�( æPáÆßfåE� ß×ßÆ�( æ¼ á�ß£åE�Ê åRá¿ßJ ájßÈ� ß×ßÆ�$.%

ترجمه

)1( استنجا سنت است، استنجا به سنگ و هر آن چيزى كه قايم مقام آن شده مى تواند جايز  

مى باشد، استنجا كننده تا وقتى بايد محل استنجا را پاک كند كه مطمئن شود آن محل پاک 

گرديده است و كدام عدد مسنون، معين براى آن نيست، ليكن شستن محل استنجا بهتر است، 

و اگر نجاست از مخرجش تجاوز نمايد تنها شستن به آب جواز دارد.

نان خشک(  )مثل  اشياى خوردنى  و  استخوان، سرگين حيوانات  با  نبايد  كننده  استنجا   )2(

استنجا كند، همچنان استنجا كننده بايد با دست راست خود استنجا نكند.

1 - التوبة: ۱٠٨.
2 - فتح القدير للشوكاني - )۳ / ۳۲٠(.

٣ - مختصر القدوري
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شرح

استبرا قبل از استنجا ضرورى است

تعريف استبرا

وقتى انسان مى خواهد خود را خشک كند بايد اطمينان حاصل كند كه قطره هاى پيشاب قطع 

گرديده، اين عمل  را استبرا گويند.

 به اين ارتباط مردم عادت هاى جداگانه دارند، مثًال ايستاد شدن، قدم زدن، كشيدن دست بر 

مجراى بول و غيره.

تعريف استنجا

اين  كه  است  برابر  گويند،  را  غايطه  مواد  و  پيشاب  بيرون شدن  محل  پاک كردن  استنجا: 

عمل توسط آب صورت گيرد و يا توسط كلوخ، كاغذ تشناب و يا چيزى ديگرى كه اين را 

استجمار )استفاده از سنگ( نيز گويند.

اقسام استنجا به آب

استنجا توسط آب به پنج قسم است:

1- فرض

2- واجب

3-  سنت. 

4- مستحب

 5- بدعت.

1- فرض: استنجا فرضى آنست كه نجاست از مخرجش به اندازه يى بيشتر از يک درهم 

تجاوز نمايد.
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2- واجب: استنجاى واجب آنست كه نجاست از اندازة يک درهم باشد.

3- سنت: استنجاى سنت آنست كه اندازة نجاست از يک درهم كمتر باشد.

4- مستحب: استنجاى مستحب آنست كه انسان از اثر پيشاب استنجا كند.

5- بدعت: استنجا از اثر بيرون شدن باد1.

مسايل

به آب )بدون استعمال  بيرون شدن تجاوز كند استنجاتنها  از جاى  t وقتى كه نجاست 
كلوخ، كاغذ تشناب و غيره( جايز است.

�tاگر نجاست به اندازة يک درهم نرسد استنجا با استعمال كردن سنگ، كاغذ تشناب 
يا كلوخ جايز مى باشد.

پاكى  نيز  به دو سنگ  بوده و  به سه سنگ، كلوخ ويا كاغذ تشناب مستحب  استنجا   t
حاصل مى شود.

طريقة استنجا

شسته  را  خود  دست  بايد  اول  گردد،  فارغ  كلوخ  يا  سنگ  استعمال  از  كننده  استنجا  هرگاه 

بعد مخرج نجاست را توسط آب بشويد و چون از استنجا فارغ گرديد، دست خود را خوب 

بشويد.

استجمار و استنجا به اساس حكمت هاى بزرگى روا گرديده از آن جمله چهار حكمت آن را 

با ساير شاگردان بر شماريد و خالصة آن را بنويسيد.

1 - االختيار لتعليل المختار)۱ / ۳۹(- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)۱ / ۳۷۲(- رد المحتار )۳ / ۳۳(.
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1- استنجا را تعريف كنيد.

2- پيش از استنجا چه بايد كرد؟

3- اقسام استنجا به آب چند است؟

4- طريقة استنجا كدام است؟

5- آيا استنجا صرفاً به آب و يا صرفاً به كلوخ جايز است و كدام طريقة آن بهتر مى باشد؟

6- در استجمار چند سنگ بايد استعمال شود؟

اندازه يى تجاوز نجاست از مخرج را ذكر نموده و احكامى را كه بر آن مرتب مى گردد، 

بنويسيد.
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درس بيستم

بيان نماز

بعد از بيان مسايل مربوط به طهارت كه براى نماز شرط و وسيله است، در رابطه به نماز كه 

مقصود اصلى است مسايلى مطرح مى گردد1.

åÌ ßØ çr¶=� àH>ßJå²
� àf å]AßÆ�( å°àªàáÙ=� å�� àzåß�á£àá�=� àz>ßÉßFá¶=�ßÇ àÂßÆ�6Êå¾>çN¶=� àf áRß«á¶=� ß¤ß· ß{�=ßcC�åf áRß«á¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?�$-%

* àká» çn¶=� å¤à· áìßI�áß��>ßº�6> ßÃåJá®ßÆ
� ȩ̀ å��ße> ßq�=ßcC�6Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�( àká» çn¶=� áKß¶=ßg�=ßcC�6åfáÃ è�¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$.%

* å¹=ßÆçh¶=�åÐ ß��ÏßÇ åi�åÄáÉß·áNåº�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²
*àÄß·áNåº�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� ȩ̀ å��ße> ßq�=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ

�* àká» çn¶=� åHàfá§ßI�áß��>ßº�> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�(å á�ß¶áÇß̄á¶=�Îß· ß¢�åfáÃ è�¶=� àKá®ßÆ� ßTßf ß]�=ßcC�6åf árß£á¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$/%
� àz>ßÉßFá¶=�ßÇ àÂßÆ�6 à°ß« çn¶=� åGå§ßÈ�áß��>ßº�> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�( àká» çn¶=� áKßEßf ß¦�=ßcC�6 åHåfá§ßá�=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$0%

*àÌßf á»àá�=�ßÇ àÂ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÌßf á»àá�=�ßbá£ßE� å°àªàáÙ=� å��Ëådç¶=
� à¹çÆß?ßÆ� áÊå¾>çN¶=� àf áRß«á¶=� å¤à· áìßÈ�áß��>ßº�6> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�( à°ß« çn¶=� ßH> ß¦�=ßcC�6åÐ> ßnå£á¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$1%�

�* àf áRß«á¶=� å¤à· áìßÈ�áß��>ßº�6> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�åÐ> ßnå£á¶=� ßbá£ßE�6åfáIßÇá¶=� åKá®ßÆ
�à� å]á@ßIßÆ�(åÐ>ßJ ën¶=� å��>ßÃà�åbá̄ßIßÆ�( å¬áÉ çr¶=� å��åfáÃ è�¶>åE�àa=ßfáEåáÝ=ßÆ�(åf áRß«á¶>åE� àe>ß« áiåáÝ=� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$2%

* å̧ áÉç·¶=� åOà·àM� ß̧ áFß®�>ßº� ß�C�åÐ> ßnå£á¶=�à� å]á@ßIßÆ�( åHåfá§ßá�=� à̧ É åRá£ßIßÆ�( àká» çn¶=�áç�ß§ßJßI�áß��>ßº�åf árß£á¶=
� á°åNßÈ�áß�� áÁåDßª� å̧ áÉç·¶=�åf å]A� ß�C�> ßÂßf ë]ßÖàÈ� áÁß?� å̧ áÉç·¶=�Ì ßØ ßq� à¬ß¶á@ßÈ� áÀßå��åfáIßÇá¶=� å�� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$3%

*å½Ç¿¶=� ß̧ áFß®�ßfßIáÆß?�Å>FJ¾×>E

1 - در المختار : ۱\۳۷۹
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ترجمه

بيان نماز

)1( اول وقت نماز صبح هنگامى است كه صبح دوم )صبح صادق( طلوع كند، و آن عبارت 

از سفيديى است كه در كنارة آسمان منتشر شود، و آخر وقت آن زمانى است كه آفتاب 

طلوع نكرده باشد.

)2( اول وقت نماز پيشين هنگامى است كه آفتاب زوال كند، و آخر وقت آن به نزد امام ابو 

حنيفه رحمة اهللا زمانى است كه ساية هر چيز غير از ساية اصلى1 اش دو برابر شود، و امام ابو 

يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: آخر وقت ظهر زمانى است كه ساية هر چيز به 

يک چند خود برسد.

)3( اول وقت نماز عصر )با رعايت هردو قول( زمانى شروع مى شود كه وقت ظهر خارج شود 

و آخر آن زمانى است كه هنوز آفتاب غروب نكرده باشد )يعنى تا غروب آفتاب است(.

)4( اول وقت نماز شام وقتى است كه آفتاب غروب كند و آخر وقت آن زمانى است كه 

شفق ناپديد نشده باشد، و شفق نزد امام ابو حنيفه رحمة اهللا عبارت از همان سفيدى است كه 

بعد از ناپديد شدن سرخى در كناره يى آسمان ظاهر مى گردد، و امام ابو يوسف و امام محمد 

رحمهما اهللا گفته اند: شفق عبارت از همان سرخى است.

)5( و اول وقت نماز خفتن زمانى شروع مى شود كه شفق ناپديد شود، و آخر وقت آن تا 

وقتى است كه صبح طلوع نكرده باشد)تا طلوع صبح صادق است( و اول وقت وتر بعد از نماز 

خفتن شروع مى شود و آخر وقت آن تا زمانى است كه صبح صادق طلوع نكرده است.

)6( اداى نماز صبح در روشنى، و اداى نماز پيشين در موسم گرمى اندكى به تأخير و در 

موسم سردى پيش خواندن، و تاخير در نماز عصر تا وقتى كه در آفتاب تغيير )زردى( پديدار 

نشود، و عجله كردن در نماز شام، و تاخير نمودن نماز خفتن تا قبل از گذشتن سوم حصه 

شب مستحب است.

)7( و وتر در حق كسى كه خواندن تهجد رادوست دارد مستحب آنست كه وتر را در آخر 

شب بخواند، و اگر باور بيدار شدن بر خود نداشت بايد قبل از خواب كردن آن را ادا كند.

شرح

تعريف نماز:نماز را در اصطالح شرع »صالÌ« گويند و »صالÌ« در لغت به معناى دعا است.

1- سايه يى زوال يا نصف النهار را سايه اصلى گويند.
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و در اصطالح شريعت: عبارت از افعال و اقوال مخصوصى است  كه به تكبير تحريمه شروع 

و به سالم پايان مى يابد.

حكم نماز: نماز بر هر انسان مكلف )مسلمان، بالغ و عاقل( در يكشبانه روز پنج بار فرض 

عين است، و منكر آن كافر مى باشد، زيرا نماز به دليل قطعى ثابت شده، و كسيكه از روى 

سستى قصدا آن را ترک كند فاسق است و تا هنگامى كشته نمى شود كه از فرضيت آن منكر 

نگرديده باشد؛ اما تارک نماز تا وقتى كه توبه ننموده ونماز را اداء نه كند به زندان افگنده 

مى شود، زيرا يک شخص وقتى حق بنده را ضايع كند در زندان افگنده مى شود و اگر حق 

اهللا تعالى را ضايع كند به طريق اولى بايد زندانى شود1.

شروط فرضيت نماز:

نماز تا هنگامى بر انسان فرض نمى گردد كه شروط ذيل در وى موجود نشود:

1- اسالم، بر كافر نماز فرض نيست.

2- بلوغ، بر طفل نابالغ نماز فرض نيست)مگر براى عادت گرفتن طفل پدر ومادر به اوالد 

نماز را بياموزد وعملى كند(.

3- عقل، بر ديوانه نماز فرض نيست.

َالَة َكانَْت َعلَى الُْمْؤمِنِيَن ِكتَابًا مَّْوقُوتًا2(. اوقات نماز: اهللا تعالى فرموده است: )إِنَّ الصَّ

»بيشک )همراه پابندى( نماز بر مسلمانان در اوقات معين آن فرض است«.

اوقات نماز هاى پنجگانه

نماز صبح: دو ركعت فرض است، اول وقت آن از طلوع صبح صادق3 شروع و تا اندكى 

قبل از طلوع آفتاب دوام مى كند.)تا طلوع آفتاب(

نماز پيشين: چهار ركعت فرض است، اول وقت آن بعد از زوال آفتاب است، و تا هنگامى 

ادامه مى يابد كه سايه يى هرچيز غير از سايه يى اصلى اش دو برابر شود، البته اين قول امام ابو 

حنيفه رحمة اهللا بوده و فتوا نيز بر قول ايشان است، و نزد امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا 

وقت نماز پيشين هنگامى به پايان مى رسد كه ساية هرچيز به يک چند خود برسد.

نماز عصر: چهار ركعت فرض است، اول وقت عصر همزمان با پايان يافتن وقت نماز پيشين 

1 - در مختار: ۱\۱۳۷۹- الفتاوى الهندية : کتاب الصالة.
2 - النساء: ۱٠۲

3- هرگاه شب به آخر رسد در اين وقت يک روشني دراز در جانب مشرق آسمان بلند شود و اندكي بعدتر دوباره 
آسمان تاريک گردد كه اين را فجر اول يا صبح كاذب گويند، ليكن بعد از اين تاريكي يک روشني وسيع به شكل 

مستطيل جانب مشرق را فرا مى گيرد كه اين روشني را فجر ثاني يا صبح صادق مى گويند.
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شروع مى شود و با غروب آفتاب به پايان مى رسد.

نماز شام: سه ركعت فرض است، اول وقت آن با غروب آفتاب شروع و تا ناپديد شدن 

شفق دوام مى يابد، نزد امام ابو حنيفه رحمه اهللا شفق عبارت از سفيدى است كه بعد از سرخى 

نمايان مى گردد، و تا وقتى كه  سفيدى وجود دارد وقت شام باقى مى باشد، و نزد صاحبين 

شفق عبارت از همان سرخى است كه بعد از غروب آفتاب در سمت مغرب نمايان مى گردد، 

بناًء احتياط در اين مسأله آنست كه شام در وقت اولش ادا گردد.

عجله نمودن در اداى نماز شام مستحب است1.

نماز خفتن: چهار ركعت فرض است، اول وقت آن -بنا بر اختالفى كه در مورد شفق وجود 

دارد- با ناپديد شدن شفق شروع مى شود، و آخر وقت آن تا زمانى است كه صبح صادق 

طلوع ننموده باشد.

نماز وتر: واجب بوده و سه ركعت است، وقت وتر نزد امام ابوحنيفه Í�e اهللا عليه وقت نماز 

خفتن است ولى ترتيب بين فرض و وتر واجب است، اول وقت آن بعد از اداى نماز خفتن 

شروع، و تا هنگامى كه صبح صادق طلوع ننموده دوام ميكند.

1- فرض عين كدام فرض را گويند و با فرض كفايى چه فرقى دارد؟

2- نماز عبارت از افعال و اقوال مخصوص است، معناى اين جمله چيست؟

1- نماز را تعريف و حكم آن را بيان كنيد.

3- اوقات نمازها را به تفصيل بيان كنيد.

)با همكارى امام محترم مسجد تان( در مورد چگونگى فرضيت نماز در شب معراج مضمونى 

را در كتابچه هاى خود بنويسيد.

1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )۲ / ۴٦۹(.
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درس بيست و يكم

بيان اذان
در درس گذشته خوانديم كه وقت شرط براى نماز است، در شريعت اسالمى به 

منظور اعالن داخل شدن وقت و اطالع مردم آذان جايز شده است.

6 åÁ=ßcßáÙ=� àH>ßE
�*> ßÂ=ßÇ åi�>ßº� ßÁÆàa�åÍß£ à»àá�=ßÆ�( åká»ßá�=� åL=ßÇß· çr·å¶�ãÍç¿ ài� àÁ=ßcßáÙ=�$-%

�(åÄÉåª� ß¤É åQáfßI� ß×ßÆ�(åÅåf å]A� ß�C�[àß�á²ß?�àç�=�(àß�á²ß?�àç�=�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?�6 åÁ=ßcßáÙ=�àÍß« åqßÆ�$.%
*å á�ßIçfßº�å½áÇç¿¶=� áÀåº�ãá� ß]�àÌ ßØ çr¶=�6 å\ ßØß«á¶=� ßbá£ßE�åf áRß«á¶=� åÁ=ßcß?� å�� àbÈåhßÈßÆ

�àÌ ßØ çr¶= � áKßº>ß® �ábß® � å\ ßØß«á¶= � ßbá£ßE �> ßÃÉåª � àbÈåhßÈ �àÄç¾ß? � ç×C � åÁ=ßcßáÙ= � à̧ áNåº �àÍßº>ß®åáÝ=ßÆ �$/%
*å á�ßIçfßº

� ß�C� ß̈ ß·ßE�=ßcåDßª�(Íß·áFå̄á¶=�> ß»åÃåE� à̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�(åÍßº>ß®åáÝ=� å��àe àbáß�ßÆ� åÁ=ßcßáÙ=� å�� à̧ çißß�ßÈßÆ�$0%
* â×>ßå�ßÆ�>â¿Éåß��àÄßÃ áQßÆ� ß¹çÇ ßU�( å\ ßØß«á¶=ßÆ�åÌ ßØ çr¶=

� å��=âç�ßà�� ßÁ>ß²ßÆ�(ß½>ß®ß? ßÆ� ß�ÆàáÚå¶� ßÁçcß?� ãL=ßÇß· ßq�àÄáJßI>ßª� áÁåDßª�( à¼Éå̄ àÈßÆ�åÍßJåÑ>ß«á·å¶� àÁëcßÖàÈßÆ�$1%
*åÍßº>ß®åáÝ=�Îß· ß¢�ßf ßrßJá®=�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(ß½>ß®ß? ßÆ� ßÁçcß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åÍßÉ®>ßF¶=

�(ßg> ßQ �æÐÇ àuàÆ �åá� ß¦ �Îß· ß¢ � ßÁçcß? � áÁåDßª �(æÐÇ àuàÆ �Îß· ß¢ � ß¼Éå̄ àÈßÆ � ßÁëcßÖàÈ � áÁß? �Êå§ßFá¿ßÈßÆ �$2%
� ß̧ áFß®�æÌ ßØ ßrå¶� ßÁëcßÖàÈ�Æ?�( ãGà¿ àQ�ßÇ àÂßÆ� ßÁëcßÖàÈ�Æ?�(æÐÇ àuàÆ�åá� ß¦�Îß· ß¢� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ

�$-%*> ßÃåJá®ßÆ� å¹Ç à]àa

ترجمه

بيان اذان

)1( اذان براى نماز هاى پنجگانه و نماز جمعه سنت است، عالوه بر آن براى ساير 

۱ - مختصر القدوري
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نماز ها اذان مشروع نمى باشد. 

)2( طريقة اذان گفتن چنين است: اهللا اكبر، اهللا اكبر تا آخر  بگويد، ترجيع1 در اذان درست 

نيست، و در اذان صبح بعد از گفتن »حى على الفالح« دو بار »الصالÌ خير من النوم« اضافه 

نمايد.

)3( و الفاظ اقامت نيز مانند الفاظ اذان است ليكن بعد از گفتن »حى على الفالح« دوبار »قد 

قامت الصالة« را بر آن اضافه نمايد.

)4( اذان با درنگ و اقامت را به عجله گويد و در هنگام اذان و اقامت روى خود را بسوى قبله 

بدارد، ولى در هنگام گفتن »حى على الصالة وحى على الفالح« روى خود را بسوى راست 

و چپ بگرداند.

)5( براى نماز هاى قضايى اذان و اقامت بگويد، و اگر نماز قضايى بيشتر از يک باشد براى 

نماز قضايى اول اذان و اقامت بگويد و براى نمازهاى متباقى اختيار دارد، اگر بخواهد اذان و 

اقامت گويد و اگر بخواهد به گفتن اقامت اكتفا كند.

بايد با وضو بگويد، و اگر بدون وضو اذان بگويد جايز است، و اگر  )6( اذان و اقامت را 

در حال بى وضويى اقامت يا در حالت جنابت، و يا قبل از دخول وقت اذان بگويد مكروه 

است.

شرح

تعريف اذان

در لغت: اعالن و خبر دادن را گويند.

و در شريعت: اذان اعالن مخصوص در وقت مخصوص را گويند، يعنى اعالن بخاطر نماز 

را اذان گويند2.

حكم اذان و اقامت

اذان براى نماز هاى فرضى بر مردان سنت مؤكد است.

اقامت براى نماز هاى فرضى بر مردان سنت مؤكد است3.

1 - ترجيع آنست كه در وقت گفتن شهادتين آواز خود رايک مرتبه پست وباز  بلند كند كه اين عمل در مذهب امام 
شافعي رحمه اهللا سنت است.

۲ - رد المحتار )ج ۳ ص ۱٨۱( البحرالرايق شرح کنز الدقايق ) ج ۳ ص ۳( 
۳ - فتح القدير - )ج ۱ / ص ۴٥٠(-  مراقي الفالح : باب األذان : الفقه الميسر: ۷۳
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الفاظ اذان

اهلل اكبر، اهلل  أكبر -  اهلل  أكبر، اهلل أكبر
 أشهد أْن ال اله إالاّ اهلل  -  أشهد أْن ال اله إالاّ اهلل

دًا رسوُل اهلل، دًا رسول اهلل  -  أشهد أنَّ ُمحمَّ  أشهد أنَّ ُمحمَّ
َحی على الصاله  -  َحی على الصاله
 َحی على الفالح  -  َحی  على الفالح

 اهلل،أكبر، اهلل  أكبر
 ال اله إال اهلل

در اذان نماز صبح بعد از گفتن »حى على الفالح« دو مرتبه »الصالÌ خير من النوم« بگويد در 

وقت گفتن )حى على الصالة( روى خود را به طرف راست و در هنگام گفتن »حى على 

الفالح« روى خود را به طرف چپ بگرداند.

الفاظ اقامت نيز مانند الفاظ اذان است، ليكن بعد از گفتن »حى على الفالح« دو مرتبه »قد 

قامت الصالة« را بر آن  اضافه نمايد، اذان به آهستگى و اقامت به عجله وكمى به سرعت 

گفته شود.

اذان بايد به عربى گفته شود، به زبان هاى ديگر جواز ندارد1.

�ÅdÂ� çHße�¼Ã·¶=} :مؤذن و هركسيكه اذان را مى شنود بعد از ختم اذان بايد اين دعا را بخواند

�â=aÇ»��â>º>¯º�ÄN£E=Æ�(Í·Év«¶=Æ�Í·ÉiÇ¶=�â=b ç» à��LA�(Í»Ñ>¯¶=�ÌØr¶=Æ�(Íº>J¶=�ÌÇ¢b¶=
*{.ÄßIáb ß¢ßÆ�Ïd¶=

در حاالت ذيل اذان مكروه است:

1- بى وضو اذان و اقامت گفتن.

2- اذان شخص جنب.

3- براى مؤذن مكروه است كه در وقت گفتن اذان و اقامت سخن گويد، و اگر در وقت 

۱ - الفقه الميسر: ۷۴.
۲  – البخاری۳٦/۲ باب الدعاء عند النداء.
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گفتن اذان سخن گويد بايد اذان را دوباره بگويد نه اقامت را.

مسأله

اگر از شخصى بيشتر از يک نماز فوت شود وى بايد براى نماز قضايى اول اذان بگويد و 

براى ساير نمازها اختيار دارد اگر بخواهد اذان و اقامت گويد و اگر بخواهد به گفتن اقامت 

اكتفا كند هردو درست است1.

شاگردان در بين خود  اذان را بشكل عملى اجرا كنند و جملة كه در اذان صبح گفته مى شود 

آن را نيز ياد بگيرند.

1- اذان را تعريف كنيد.

2- حكم  اذان را بيان داريد.

3- كلماتى كه در اذان گفته مى شود آن را ذكر كنيد.

4- كدام عمل در اذان مكروه است؟

به همكارى امام محترم مسجد تان در بارة مشروعيت اذان مقاله اى بنويسيد.

۱ - الفقه الميسر : ۷٦.
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 درس بيست و دوم

شروط نماز

شروط نماز كه فرايض خارجى نيز برايش گفته مى شود در نماز داخل نيست، اما براى صحيح 

شدن نماز ضرورى است، به گونه يى كه اگر از آنجمله يكى هم ترک شود نماز صحيح 

نمى شود، بياييد كه آن را بشناسيم!

6> ßÃàºçbß̄ßJßI� å�ç¶=�åÌ ßØ çr¶=� å�Æàf àm� àH>ßE
�ßà� ájßÈßÆ �(àÅ>ß¿áºçbß® �>ßº �Îß· ß¢ � ål>ßá�ßáÙ=ßÆ � åP=ßb áUßáÙ= � áÀåº �ßÌße>ßÃ çì¶= �ß½ëbß̄ àÈ � áÁß? �Êë· ßràá�= �Îß· ß¢ � àGåß� �$-%

�*àÄßIßeáÇ ß¢
�*åÌßeáÇß£á¶=� áÀåº�àÍßFá²èf¶=ßÆ�(åÍßFá²èf¶=� ß�C�åÌçf èj¶=� ßKáß��>ßº�6 å̧ àQçf¶=� áÀåº�àÌßeáÇß£á¶=ßÆ�$.%

�*> ßÃáÉç«ß²ßÆ�>ßÃßÃ áQßÆ� ç×C�ãÌßeáÇ ß¢�àÄè· à²�åÌçfàá�=�åÌß?áfßá�=� àÁßbßEßÆ�$/%
�ÏßÇ åi�>ßºßÆ�(ãÌßeáÇ ß¢�> ßÂàfáÃ ß�ßÆ�>ßÃà¿ áìßEßÆ�(åÍßºßáÙ=� áÀåº�(ãÌßeáÇ ß¢�ßÇ àÃßª� å̧ àQçf¶=� áÀåº�âÌßeáÇ ß¢� ßÁ>ß²�>ßºßÆ�$0%

�*æÌßeáÇß£åE� ßkáÉß·ßª�> ßÃå¾ßbßE� áÀåº� ß́ å¶ßc
*Ì ßØ çr¶=�ábå£àÈ�áß�ßÆ�(> ßÃß£ßº�Îç· ßq�ßÍ ßi> ßRç¿¶=�åÄåE� à̧ ÈåhàÈ�>ßº�ábåß��áß�� áÀßºßÆ�$1%

�(àÅß?ßh áQß?�> â»åÑ>ß®�Îç· ßq� áÁåDßª�(åaÇ àR èj¶=ßÆ� å¥Ç à²èf¶>åE� àÓåºÇàÈ�= âb å¢>ß®�>â¾>ßÈáf à¢�Îç· ßq�(>âEáÇßM�ábåß��áß�� áÀßºßÆ�$2%
* æ̧ ß»ß£åE�åÍß�åf áVçJ¶=�ß á�ßEßÆ�>ßÃß¿áÉßE� à̧ årá«ßÈ� ß×�æÍçÉå¿åE�åÄÉåª� à̧ à]ábßÈ� å�ç¶=�ßÌ ßØ çr¶=� ßËåÇá¿ßÈßÆ�( à̧ ßváªß?� à¹çÆßáÙ=ßÆ

�åÄáÉß· ß¢� áKßÃßFßJ ám=� áÁåDßª�(ßeßbß®�æÍßÃ åQ� ëËß?� ß�C� áÊë· ßràÉßª�>â«åÑ> ß]� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�Íß·áFå̄á¶=� ß̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�$3%
�(Îç· ßq�>ßº�ßbá£ßE�ß@ ßì á]ß?�àÄç¾ß?� ß¼å· ß¢� áÁåDßª�(Îç· ßqßÆ�ßbßÃßJ áQ=�(> ßÃá¿ ß¢�àÄà¶ß@ ájßÈ� áÀßº�åÄåIßf ávßå}� ßkáÉß¶ßÆ�(àÍß·áFå̄á¶=

�*> åÃáÉß· ß¢�Îß¿ßEßÆ�åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�ße=ßbßJ ái=�(åÌ ßØ çr¶=� å��ßÇ àÂßÆ� ß́ å¶ßc� ß¼å· ß¢� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢�Ìßa> ß¢C� ßØßª
ترجمه

باب در بيان شروط نماز كه قبل از آن است

)1( بر نماز گزار واجب است كه نخست خود را از بى وضويى و پليدى ها طبق همان طريقه 

يى كه قبال بيان كرديم پاک سازد، و عورت خود را بپوشاند. 
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)2( عورت مرد از زير ناف تا زانو مى باشد، زانو شامل عورت است. 

)3( زن آزاد به جز روى و هردو دست تمام بدنش عورت مى باشد.

)4( و عورت زن كنيز مثل عورت مرد است، ولى شكم و پشت وى عورت بوده و غير از آن 

اجزاى بدن وى عورت نيست. 

)5( و اگر كسى نتواند چيزى را پيدا كند كه توسط آن پليدى را پاک كند، بايد نماز خود را 

همراه آن )نجاست( ادا كند و اعاده نكند.

)6( و اگر كسى لباسى را پيدا نكند )كه عورت خود را بپوشاند( به حالت نشسته برهنه نماز 

را ادا كند، و ركوع و سجده را به اشاره بجا آرد، اگر ايستاده نماز خود را ادا نمايد صحيح 

است ليكن نشسته خواندن بهتر مى باشد، نيت همان نماز را كند كه در آن داخل ميشود و بايد 

در بين تكبير تحريمه و نيت، با انجام كدام عمل ديگرى جدايى نياورد.

)7( نماز گزار بايد روى خود را به طرف قبله بگرداند مگر اينكه در حال خوف باشد كه 

در اين صورت به هر طرفى كه قدرت يابد به همان طرف نماز خود را ادا نمايد، و اگر قبله 

برايش اشتباهى باشد و در كنار خود كسى را هم نداشته باشد كه در بارة قبله از او بپرسد در 

اين صورت غور و فكر نموده نماز خود را ادا نمايد، و اگر بعد از فارغ شدن از نماز دانست 

كه مرتكب خطا گرديده اعاده نماز بااليش نيست، و اگر در اثناى نماز به خطاى خود فهميد 

روى خود را به طرف قبله بگرداند و باقى نماز را از همانجا تكميل كند.

شرح

تعريف شرط: شرط در لغت: عالمه و نشانه را گويند و در اصطالح: شرط عبارت از همان 

چيزى است كه وجود يک شى موقوف بر آن بوده و خودش در آن داخل نمى باشد، يعنى 

يک چيز بدون آن تكميل نمى شود و در حقيقت آن داخل هم نيست، ولى از عدم آن عدم 

شى الزم مى گردد مثال وضو كه براى نماز شرط است ولى در نماز شامل نمى باشد1 اما از 

نبودن آن نبودن نماز الزم ميگردد.

شروط نماز شش است

1- طهارت: نماز بدون طهارت و پاكى صحيح نيست.

و مقصود از طهارت اين است:

الف- بدن نمازگزار از نجاست بزرگ و كوچک پاک باشد.

۱ - المعجم الوسيط - )ج ۱ / ص ۹۹۴(- رد المحتار - )ج ۳ / ص ۲۴۲(
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ب- بدن نمازگزار از همان اندازه نجاستى پاک باشد كه معاف نميباشد و آن قبال توضيح 

شده است.

ج- در لباسيكه نماز ميگزارد بايد از همان اندازه نجاستى كه معاف نيست پاک باشد.

د- محلى كه بر آن نماز مى گزارد پاک باشد.

هـ - محلى كه بر آن نماز مى گزارد الزم است كه جاى دو پاى، هردو دست، هردوزانو و 

جاى گذاشتن پيشانى پاک باشد.

2- ستر عورت

الف- اگر در اثناى اداى نماز چهارم حصه عورت يک عضو به اندازه ادا كردن يک ركن 

)مثال ركوع( برهنه باقى ماند نماز باطل است.

تا زير عينک زانو است، خود زانو عورت است ولى ناف  از ناف  اندازة عورت مرد:  ب- 

عورت نيست.

ج- عورت زن آزاد: زن آزاد تمام بدنش عورت است، فقط روى، هردو كف و هردو قدم 

وى عورت نيست.

نيز عورت  اين فرق كه، شكم و پشت وى  با  مانند عورت مرد است  د- عورت زن كنيز: 

است.

3-روى به سوى قبله كردن: اگر كسى توان داشته باشد و روى خود را به سوى قبله 

نكند نمازش صحيح نمى شود. عين كعبه قبله براى باشنده گان مكه است كه توان ديدن آن 

را دارند.

جهت كعبه: براى كسانى است كه توان ديدن آن را ندارند و يا از آن دور هستند.

كسى كه به سبب مرض يا خوف دشمن از روى آوردن به سوى قبله ناتوان باشد براى وى 

جايز است به هر سمتى كه مى تواند نماز گزارد.

4-وقت نماز: نماز قبل از داخل شدن وقت صحيح نيست، تفصيل اوقات نماز قبًال ذكر 

گرديد.

5-نيت:

الف- نماز بدون نيت صحت ندارد.

ب- اگر نماز فرضى باشد تعيين نيت نيز فرض است، بگونة مثال: اگر نماز پيشين بود بايد 

نيت نماز پيشين را كند.
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ج- همچنان اگر نماز واجب باشد تعيين نيت آن واجب است، مثال نماز وتر، نمازهاى هر 

دو عيد.

د- اگر نماز نفلى باشد، تعيين نيت در آن شرط نيست، بلكه نيت براى مطلق نماز كافى مى باشد.

هـ - اگر نماز گزار مقتدى باشد نيت اقتدا به امام، بر وى الزم است.

6-تكبير تحريمه: مراد از تكبير تحريمه آنست كه نماز با ذكر خالص اهللا تعالى شروع شود، 

مثال بگويد: اهللا اكبر، يا اهللا اعظم يا الرحمن اكبر.

الف- نماز گزار نبايد در بين نيت و تكبير تحريمه عملى را انجام دهد كه منافى نماز بوده و 

اين دو)نيت و تكبير( را از هم جدا كند مانند خوردن، نوشيدن و امثال آن.

تكبير  )ايستاده(  قيام  و در حالت  از ركوع كردن  قبل  آنست كه  تحريمه  تكبير  ب- شرط 

تحريمه )اهللا اكبر( گويد و آن را تا اندازة بلند گويد كه خودش بشنود1.

مالحظه: در مذهب امام ابوحنيفه Í�e اهللا عليه تكبير تحريمه از شرايط نماز است ولى امام 

قدورى Í�e اهللا عليه آن را از ينرو در ضمن اركان آورده است كه با اركان نزديک وپيوست 

است. 

با همصنفيان خود در بارة حكم نماز خواندن در لباسى كه نازک باشد و بدن از آن معلوم 

شود گفتگو نماييد.

1- معناى شرط چيست؟
2- شروط نماز چند است؟

3- اندازة عورت مرد، زن آزاد و كنيز را بيان كنيد.
4- در تكبير تحريمه كدام سخن ضرورى است؟

در بارة اهميت، فضيلت و وقت تكبير تحريمه يک مقاله بنويسيد.

۱ - رد المحتار - )۳ / ۳٨۴(.
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درس بيست و سوم

بيان اركان نماز

در درس گذشته شروط نماز را شناختيم، حاال مى خواهيم اركان نماز را بشناسيم، زيرا اگر 

يكى از اين اركان قصدا يا سهوا ترک گردد نماز باطل مى شود1.

��6åÌ ßØ çr¶=�åÍß« åq� àH>ßE
�àÌ ßbá£ß̄á¶= ßÆ �(àaÇ àR èj¶=ßÆ �( à¥Ç à²èf¶=ßÆ �(àÌßÐ=ßfå̄á¶= ßÆ �à½>ßÉå̄á¶= ßÆ �(àÍß�åf áVçJ¶= �6ãÍçJ åi�åÌ ßØ çr¶= � àxåÑ=ßfßª �$-%

*ãÍç¿ ài�ßÇ àÃßª� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ßºßÆ�$.%�����������* åbèÃ ßnçJ¶=�ße=ßbá̄ åº�Ì�]×=
ترجمه

بيان صفت )اركان( نماز
)1( فرايض نماز شش است: تكبير تحريمه، قيام، قراءت، ركوع، سجده و قعدة آخر به اندازة 

تشهد.                )2( امور اضافه تر از ان سنت اند.

شرح
تعريف ركن: اركان: جمع ركن است، در لغت: جانب استوار و مستحكم را گويند و در 
اصطالح آنست كه در حقيقت چيزى داخل باشد، ووجود شرعى يک شى بدون آن تحقق نمى 

يابد مانندركوع و قيام و لزوم آن به دليلى ثابت باشدكه هيچگونه شک و شبهه درآن نباشد.

اركان نماز: اركان نماز شش است:
1-تكبير تحريمه: در هنگام بستن نيت و ايستاده شدن، اهللا اكبر گفتن ركن اول نماز است. 

صحيح اين است كه تكبير تحريمه شرط است. 

2-قيام: ايستادن: قيام در نماز فرض است، و نماز بدون قيام در صورت داشتن توان بر آن 
صحيح نيست، قيام در نماز هاى فرض و واجب، فرض است، اما در نماز هاى نفلى فرض نمى 

باشد، يعنى در نماز هاى نفلى باوجود داشتن توان بر قيام مى تواند نماز را نشسته ادا كند.

3- قرائت: قرائت در نماز فرض است هرچند كه يک آيت كوتاه باشد، ازينرو نماز بدون 
قراءت صحيح نيست. در نماز هاى فرضى قرائت در دو ركعت اول فرض است و در نماز هاى 

واجب و نفل قرائت در هر ركعت آن فرض مى باشد و اگر نماز گزار مقتدى باشد قرائت از 

وى ساقط است.

۱ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۱(
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4- ركوع: ركوع فرض است، و نماز بدون ركوع صحت پيدا نمى كند.
5- سجده: هر ركعت نماز بدون دو سجده صحيح نمى شود،  و سجده يى كامل آنست كه 

هردو دست، هردو زانو، هردو پاى، بينى و پيشانى بر زمين نهاده شود.

در آخر نماز نشستن به اندازة كه در آن تشهد تا »وأشهدأنه محمداًعبده  6- قعدة آخر: 
ورسوله« خوانده شود فرض است1.

حكم خروج از نماز: فقها خارج شدن نمازگزار از نماز را به فعل خود از جمله فرايض 
نماز شمارند، ليكن محققين مى گويند: اين عمل فرض نه بلكه و اجب است2.

با استاد و همصنفيان خود در مسجدمكتب بخاطر اداى نماز پيشين اشتراک كنيد، يک دسته 

نماز ادا كنند و دسته ديگر نماز آنها را مورد ارزيابى قرار دهند كه تا كدام حد احكام نماز را 

تطبيق و تا كدام حد آن را تطبيق نمى كنند و چشم ديد خود را بنويسند.

1. ركن را تعريف نموده و بگوييد كه نماز چند ركن دارد.

3. قيام در نماز نفلى چه حكم دارد؟

4. حكم قرائت مقتدى چيست؟

5. اندازة فرض ركوع چقدر است؟

6. آيا به يک سجده نماز صحيح مى شود؟

7. آياتنها با نهادن بينى بر زمين سجده درست مى شود؟

8. قعدة آخر چه حكم دارد؟

9. خروج از نماز به فعل نمازگذار چه حكم دارد، فرض است يا سنت؟

در  را  موضوع  اين  تفصيل  اند،  اندام هاكدام  اين  مى گيرد،  صورت  اندام  هفت  به  سجده 

كتابچه هاى خود بنويسيد.

۱ - هدايه:۹۳. شرح نقايه.
۲ - الفقه الميسر: ٨۱.
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درس بيست و چهارم

كيفيت اداى نماز )1(

با رعايت آن شرعا  بايد همه  امورى در نظر گرفته شود كه نماز  بخاطر اداى درست نماز 

درست مى شود، پس بياييد طريقه اداى نماز را ياد بگيريم.

�áß� ß» áV ßm�åÄáÉßº>ßÃáEåDåE� ßËåc>ßà��ÎçJ ßU�åÌß�åF á³çJ¶=� ß¤ßº�åÄáÈßbßÈ� ß¤ßªßeßÆ�(ßç�ß²�Ì ßØ ßq� å�� à̧ àQçf¶=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC�$-(

*åÄáÉß¾àcà?
�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÅß?ßh áQß?�(àß�á²ß?� àÀßá�çf¶=�åÆß?�( à¼ ß�á¢ß?�áÆß?� ȩ̀ ßQß?�àç�=�6å�åF á³çJ¶=� áÀåº� â×ßbßE� ß¹>ß®� áÁåDßª�$.%

*�åF³ßJ¶=� å «ß·åE�×åC�ÄàÑåh à��×�6¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�* æb ç»ßà�ßÆ
�´ß¾> ßVáF ài%�6 à¹Çà̄ßÈ� ç¼àM�(åÄåIfi� ßK ß��> ß»ßÃ à£ ßvßÈßÆ�(Ïßf ájàÉá¶=�Îß· ß¢�Îß¿ á»àÉá¶=�åÅ åbßÉåE� àb å»ßJá£ßÈßÆ�$/%

*$µàá�ß¦�ßÄß¶C� ß×ßÆ�µèb ßQ� ß�>ß£ßIßÆ�´àá�=� ßµße>ßFßIßÆ�µåb á»ßå}ßÆ� ç¼ àÃç·¶=
�(>»ÃåE�èf åjàÈßÆ�( å¼É åUçf¶=� åÀßá�çf¶=�åç�=� å¼ ájåE�à?ßfá̄ßÈßÆ�( å¼É åQçf¶=� åÁ> ßìáÉ çn¶=� áÀåº�åç�ß>åE� àdÉå£ßJ ájßÈßÆ�$0%
�à½>ßºåáÝ=�6 ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�(ßÐ> ßm�æÌßeÇ ài� åËß?�Àåº� åL>Èß?� ßPØßM�Æ?�(> ßÃß£ßº�âÌßeÇ àißÆ� åH>ßJ å³á¶=�Íßå�>ßª�à?ßfá̄ßÈ� ç¼àM

*> ßÃ¾Çà«áà�ßÆ�èß�áÖàá�=�>ßà�Ç à̄ßÈßÆ�(ß�åºA� ß¹>ß® {ß�ë¶> çv¶=� ß×ßÆ}
� ß×ßÆ�(àÅßfáÃ ß�� à� àjáFßÈßÆ�(åÄå£åE> ßqß?�ß á�ßE� àTåfá«ßÈßÆ�(åÄáÉßJßFá²àe�Îß· ß¢�åÄáÈßbßÉåE� àb å»ßJá£ßÈßÆ�( à¤ß²áfßÈßÆ�àë� ß³àÈ� ç¼àM�$1%
� ç¼àM�(àÅ>ß¾áaß?� ß́ å¶ßcßÆ�(>âM ßØßM� ß¼É å�ß£á¶=�ÊëEße� ßÁ> ßVáF ài�6åÄ å¢Ç à²àe� å�� à¹Çà̄ßÈßÆ�(àÄ àj ë³ß¿àÈ� ß×ßÆ�àÄ ßiá?ße� à¤ßªáfßÈ

* àb á»ßá�=�´ß¶�>ß¿çEße�6èß�áÖàá�=� à¹Çà̄ßÈßÆ�(àÅ ßbåß�� áÀßå��àç�=� ß¤åß��6 à¹Çà̄ßÈßÆ�àÄ ßiá?ße� à¤ßªáfßÈ
�(åÄÉ«ß²�ß�ßE�àÄßÃ áQßÆ� ß¤ ßußÆßÆ�( åze×=�Îß· ß¢�ÄÈbÉE�b»J¢=Æ��ßb ßR ßißÆ�ßç�ß²�> â»åÑ>ß®�ÏßÇßJ ái=�=ßcåDßª�$2%
�ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ�6Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß? � ßbá¿ å¢�ßg> ßQ�> ß» åÂåb ßUß?�Îß· ß¢�ßf ßrßJá®= � áÁåDßª�(åÄåJßÃáF ßQßÆ�åÄå«á¾ß? �Îß· ß¢�ßb ßR ßißÆ

�*æeád à¢� áÀåº� ç×C� å¬á¾ßáÙ=�Îß· ß¢� àe> ßråJá® å×=� àgÇàß�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ
�*g>Q�åÄåEáÇßM� å̧ åu>ßª�áÆß?�(åÄåJßº> ß» å¢�åeáÇß²�Îß· ß¢�ßb ßR ßi� áÁå=Æ�$3%

� à¹Çà̄ßÈßÆ�(åÍß·áFå̄á¶=�ßÇáß��åÄáÉß· áQåe� ß¤åE> ßqß?�àÄ ëQßÇàÈßÆ�(åÄáÈßd å̂ ßª� áÀ ß¢�àÄß¿ áìßE� å�>ßà�ßÆ�(åÄáÉ ß£áF ßu�ËåbáFàÈßÆ�$4%
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� çÁß@ ß» á{=�=ßcåDßª�(àë� ß³àÈßÆ�àÄ ßiá?ße� à¤ßªáfßÈ� ç¼àM�(àÅ>ß¾áaß?� ß́ å¶ßcßÆ�(>âM ßØßM�Îß· á¢ßáÙ=�ÊëEße� ßÁ> ßVáF ài�6åÅåaÇ àR ài� å�
�( àb à£á̄ßÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉßºßbß®�åeÆ àb àq�Îß· ß¢�> â»åÑ>ß®�ÏßÇßJ ái=ßÆ�ßç�ß²�=âb åQ> ßi� çÁß@ ß» á{=�=ßcåDßª�( ßb ßR ßißÆ�ßç�ß²�> âjå¶> ßQ

�* åzáeßáÙ=�Îß· ß¢�åÄáÈßbßÉåE� àb å»ßJá£ßÈ� ß×ßÆ
� ß×ßÆ�(àcçÇß£ßJßÈ� ß×ßÆ� àXåJá«ßJ ájßÈ� ß×�àÄç¾ß?� ç×C�( ß�ÆàáÙ=� å�� ß̧ ß£ßª�>ßº� ß̧ áNåº�åÍßÉå¾>çN¶=�åÍß£á²çf¶=� å�� à̧ ß£á«ßÈßÆ�$5%

* ß�ÆàáÙ=�åÌß�åF á³çJ¶=� å�� ç×C�åÄáÈßbßÈ� à¤ßªáfßÈ
�(Ïßf ájàÉá¶= �àÄß· áQåe � ßpßß�áª= �åÍßÉå¾>çN¶= �åÍß£á²çf¶= � å� �åÍßÉå¾>çN¶= �åÌ ßb áR çj¶= � áÀåº �àÄ ßiá?ße � ß¤ßªße �=ßcåDßª �$-,%
�Îß· ß¢ �åÄáÈßbßÈ � ß¤ ßußÆßÆ �(åÍß·áFå̄á¶= �ßÇáß� �àÄß£åE> ßqß? �ßÄ çQßÆßÆ �(>âF árß¾ �Îß¿ á»àÉá¶= � ßG ßrß¾ßÆ �>ßÃáÉß· ß¢ � ßkß· ßRßª

* àbçÃ ßnIßÆ�àÄß£åE> ßqß?� ß� ßjßEßÆ�(åÄáÈßd å̂ ßª
�à�ß¿¶=�>ÃÈß?� ß́ Éß· ß¢�à½Øj¶=�( àL>ßFÉì¶=ßÆ� àL=ßÇß·r¶=ßÆ�åçå�� àL>çÉ åVçJ¶=�6¹Ç¯È�Á?� àbèÃ ßnçJ¶=ßÆ�$--%
�(à�=�×C�Ä¶åC � ß×�Áß?� àbßÃmß?�ß�å�> ßr¶=�å�=�ßa>ßF å¢�Î· ß¢ßÆ�>ß¿Éß· ß¢�à½Ø ßj¶=�(àÄàI> ß²fßEßÆ�å�=�àÍß�ßeßÆ
� å� �à?ßfá̄ßÈßÆ �( ß�ÆàáÙ= �åÌ ßbá£ß̄á¶= � å� �=ßd ßÂ �Îß· ß¢ � àbÈåhßÈ � ß×ßÆ �(àÄà¶Ç àießÆ �Å àbF ß¢ �= âb ß»ßà� �Áß? � àbßÃmß?ßÆ

*âÍ çq> ß]� åH>ßJ å³á¶=�Íßå�>ßª�å á�ßÈßf á]àáÙ=�å á�ßJß£á²çf¶=
�ëå�ç¿¶=�Îß· ß¢�Îç· ßqßÆ�( ßbçÃ ßnßIßÆ�( ß�ÆàáÙ=� å�� àkå·áß��> ß»ß²� ßkß· ßQ�åÄåI ßØ ßq�åf å]A� å�� ßkß· ßQ�=ßcåDßª�$-.%
�Ç à¢ábßÈ� ß×ßÆ�(åÌßeÇàMá@ßá�=�åÍßÉ å¢áaßáÙ=ßÆ�( åÁAáf à̄á¶=� ß�>ß«á¶ß?�àÄßF ánßÈ�>ßå��ßÐ> ßm�>åå��> ß¢ßaßÆ�( ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq

�* ål>ç¿¶=�ß½ ßØß²�àÄßF ánßÈ�>ßå�
� ß̧ áNåº �åÅåe> ßjßÈ � áÀ ß¢ � à¼ë· ßjàÈßÆ �(åç�= �àÍßá�ßeßÆ � á¼ à³áÉß· ß¢ �à½ ßØ çj¶= �6 à¹Çà̄ßÉßª �åÄå¿Éåß� � áÀ ß¢ � à¼ë· ßjàÈ � ç¼àM �$-/%

�*- ß́ å¶ßc
ترجمه

)1( هرگاه شخصى به نماز شروع كند تكبير گويد و همزمان با آن هردو دست خود را بلند 

نمايد تا آنكه انگشتان كالن را با نرمى گوش هايش برابر كند. 

و اگر به عوض� =��=�²�� Q=��=¸� يا  =��=¢�¼��يا  =¶�À�f=�²� بگويد نزد امام ابو 

حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا جايز است، و امام ابو يوسف رحمة اهللا گفته است: گفتن اين 

��F²��=�>È��²×=��=�(�²=��=% كلمات به عوض »اهللا اكبر« جواز ندارد مگر به لفظ تكبير

1 - مختصر القدوري
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�$�F³¶=��=
)3( به دست راست دست چپ خود را بگيرد، و هردو دست خود را زير ناف بنهد بعد از آن 

�*{ ßµà�¦�ßÄ¶åC�×Æ�( ßµèb ßQ��>£ßIÆ�(´à�=� ßµße>ßFßIßÆ�( ßµåb á»ßå}Æ� ç¼Ã·¶=�´ß¾> ßVáFi} :بگويد

)4( بعد از آن )أعوذ باهللا( و )بسم اهللا( را آهسته بخواند، وبعداز آن سورة فاتحه و يک سورة يا 

سه آيت از هر سورة يى كه خواسته باشد قرائت نمايد، و هنگاميكه امام »وال الضالين« گويد، 

امام و مقتدى هردو آهسته� �ºA� بگويند.

)5( بعد از آن تكبير گويد و ركوع كند، هردو دست خود را بر زانوها بنهد و انگشتانش را 

گشاده بدارد، پشت خود را هموار بدارد، سر خود را نه بلند كند و نه پست، و در ركوع سه 

بار  É�£¶=�ÎEe�Á>VFi¼� بگويد، و اين كمترين مقدار تسبيحات است، بعد از آن سر خود 

را از ركوع بلند نموده� �¤�=���Åb��À« گويد و مقتدى  b»�=�´¶�>¿Ee� گويد.

)6( و هرگاه مستقيم ايستاد شد تكبير بگويد و سجده كند، هردو دست خود را بر زمين بنهد 

روى و پيشانى اش را در ميان آن )هردو دست( خود گذارد، به پيشانى و بينى خود سجده 

كند، و اگر به يكى از پيشانى يا بينى اكتفا نمايد نزد امام ابو حنيفه رحمة اهللا جايز است، اما 

صاحبين گفته اند: اكتفا به بينى جايز نيست مگر اينكه عذرى داشته باشد. 

)7( و اگر بر پيچ دستار يا بر حصه يى كه از لباسش اضافه است سجده كند جايز است. 

)8( و هردو آرنج خود را از زمين جدا و بلند نگه دارد، و شكم خود را از ران هايش جدا 

سازد، و انگشتان پاهاى خود را به سوى قبله متوجه كند، و در سجده يى خود سه بار بگويد: 

سبحان ربى األعلى، و اين كمترين شمار آن است،و )كمتر ازاين مكروه است( بعد از آن سر 

خود را بلند كند و تكبير گويد، و چون استوار نشست تكبير گويد و سجده كند، و چون در 

سجده آرام گرفت تكبير گويد و بر قدم هاى خود برابر ايستاده شود، و ننشيند، و نه در حالت 

ايستاد شدن دست هاى خود بر زمين تكيه دهد.

)9( و در ركعت دوم همان چيزى را انجام دهد كه در ركعت اول كرده بود مگر اينكه در 

ركعت دوم دعاى استفتاح%Ã·¶=�´¾>VFi¼***$ و  =¢E�cÇ<�=�� نمى خواند و جز در وقت 

تكبير تحريمه در هنگام گفتن تكبيرات ديگر دستهاى خود را بلند نكند. 

)10( و چون در ركعت دوم سر خود را از سجدة دوم بلند نمايد پاى چپ خود را هموار 

نموده بر آن بنشيند و پاى راست خود را ايستاده كند و انگشتان پاى خود را به سوى قبله 

تشهد  آن  از  بعد  دارد  را گشاده  انگشتان  و  بنهد  ران هايش  بر  را  و دست هاى خود  بدارد، 

بخواند.
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)11( و تشهدى كه مى خو اند اين است:

�à½ ßØ çj¶=�àÄàI> ß²ßfßEßÆ�åç�=�àÍßá�ßeßÆ�ÎåFç¿¶=�> ßÃÈß?�´Éß· ß¢�à½ ßØ çj¶=� àL>ßFÉ çì¶=ßÆ� àL=ßÇß· çr¶=ßÆ�åçå�� àL>É åVçJ¶=}
 {àÄà¶Ç àißeßÆ�àÅ àbáF ß¢�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?ßÆ�àç�=� ç×C�ßÄß¶C� ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?�ß�åå�> çr¶=�åç�=�åa>ßF å¢�Îß· ß¢ßÆ�>ß¿Éß· ß¢

در قعدة اول از اين بيشتر نخواند، و در دو ركعت آخر فقط سورة فاتحه بخواند.

)12( و در آخر نماز بگونه يى نشيند كه در قعدة اول نشسته بود، تشهد بخواند، و به حضرت 

محمد  U درود گويد، و به الفاظى دعا كند كه به دعا هاى قرآنى و دعا هاى ماثوره مشابهت 

داشته باشد، نه الفاظى كه به سخنان مردم مشابه باشد.

)13( بعد از آن به جانب راست سالم بدهد و بگويد: السالم عليكم و رحمة اهللا، همچنان به 

جانب چپ سالم بگرداند.

شرح
كيفيت ادا نمودن نماز: هرگاه اراده ادا نمودن نماز را داشته باشيد:

از آن  بعد  نما،  بلند  نرمى گوشهايت  برابرى  به  را  انگشت خود  و هردو  t ايستاده شو، 
 =��=�²� بگو، بعد از تكبير تحريمه دست راستت را بر دست چپت زير ناف بگذار، بعد 
�( ßµåb á»ßå}ßÆ� ç¼ àÃç·¶=� ß́ ß¾> ßVáF ài} :را اينطور بخوان �¼Ã·¶=�´¾>VFi  از آن به آواز آهسته

} را قرائت كن1. ßµà�ß¦�ßÄß¶åC� ß×ßÆ�( ßµèb ßQ� ß�>ß£ßIßÆ�( ß́ àá�=� ßµße>ßFßIßÆ
É¼}2 را بخوان. ååQçf¶=� åÁ> ßìÉ çn¶=� áÀåº�åç�>åE�àcÇ à¢ß?} بعد از آن به آواز آهسته t

É¼}3 را بخوان. åUçf¶=� åÀßá�çf¶=�å�=� å¼ ájåE}: و به آواز آهسته t
t بعد از آن سورة يى فاتحه را بخوان.

t هرگاه از خواندن سورة فاتحه فارغ شدى به آواز آهسته »آمين« بگو، باز يک سورة 
يا سه آيت كوتاه و يا يک آيت دراز بخوان.

t بعد از آن� =��=�²� بگو و براى ركوع سرت را خم كن، و آن را با پشتت برابر بدار، 
� ßÎëEße � ßÁ> ßVF ài} بار  سه  اقل  حد  ركوع  حالت  در  و  بگير  انگشتانت  با  را  زانويت  هردو 

É¼} بگو، بعد از آن از حالت ركوع با گفتن %�¤�=���Åb��À$ سرت را بلند كن،  å�ß£¶=
�} بگو و آرام ايستاده شو. àb á»ßá�=� ß́ ß¶ßÆ�>ß¿çEße} و اگر مقتدى باشى فقط

t بعد از آن براى سجده كردن به گونه يى پايين شو كه نخست زانوها بعد هردو دست، 
بعد روى خود را در ميان هردو دستت بر زمين بگذار، و با آرامى بر بينى و پيشانى خود 

۱ - مسند أحمد - )ج ۱٨ / ص ۲٠٠(
2 - مقتدي تعوذ نمي خواند زيرا تعوذ براي قراءت است و مقتدي قرائت نمي خواند

3- مقتدي بسم اهللا نمي گويد بلكه امام و منفرد در هر ركعت بسم اهللا مى گويند.
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سجده كن، شكم خود را از هردو رانت، آرنج هايت را اگر ازدحام نباشد از پهلوهايت 

دور بدار، انگشتان هردو دست و هردو پايت را به سوى قبله بگردان، و در سجده حد اقل 

·Îß$ بگو. á¢ßÙ=� ßÎëEße� ßÁ> ßVáF ài% سه بار

t بعد از آن همزمان با بلند نمودن سر از سجده اول تكبير بگو، و در ميان هردو سجده در 
حاليكه هردو دستت را بر هردو رانت نهاده باشى با اطمينان بنشين.

t بعد از آن تكبير بگو و سجده دوم را بجا آر، و در سجده دوم نيز مثل سجده اول حد 
اقل سه بار تسبيح بگو.

t بعد از آن تكبير بگو و سرت را از سجده بلند كن، و به شكلى بلند شو كه دستت را بر 
زمين نگزارى و نه بنشينى كه بدين ترتيب يک ركعت از نمازت مكمل مى شود.

ركعت دوم: ركعت دوم را نيز مثل ركعت اول ادا كن ليكن)در شروع ركعت دوم( هردو 
دستت را به هر دو گوشت بلند نكن، ثنا و اعوذ باهللا مخوان، و هرگاه از سجدة ركعت دوم 

فارغ گرديدى پاى چپ خود را هموار كن و بر آن بنشين و پاى راستت را ايستاده كن و 

انگشتانت را به سوى قبله متوجه ساز، هردو دستت را بر هردو رانت بگذار، و انگشتانت را 

گشاده دار، بعد از آن تشهدى را بخوان كه از عبداهللا بن مسعود نقل گرديده:

�àÄàI> ß²ßfßEßÆ �åç�= �àÍßá�ßeßÆ � èÎåFç¿¶= �> ßÃÈß? � ß́ Éß· ß¢ �à½ßØ çj¶= � àL>ßFÉ çì¶=ßÆ � àL=ßÇß· çr¶=ßÆ �åçå� � àL>É åVçJ¶=%
�àÅ àbáF ß¢�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?ßÆ�àç�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?�ß�åå�> çr¶=�åç�=�åa>ßF å¢�Îß· ß¢ßÆ�>ß¿Éß· ß¢�à½ßØ çj¶=

$àÄà¶Ç àißeßÆ
 در هنگام خواندن شهادت با انگشت سبابه خود اشاره كن، يعنى در هنگام گفتن )ال إله( 

انگشت خود را بلند و در هنگام گفتن )إال اهللا( دوباره آن را پايين كن.

اگر نماز دو ركعتى باشد
اگر نماز دو ركعتى باشد )مثال نماز صبح( بعد از تشهد درود ذيل را بخوان:

� ß¼É åÂ=ßfáEåC� å¹A�Îß· ß¢ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß· ß¢� ßKÉç· ßq�> ß»ß²�æb ç»ßà�� å¹A�Îß· ß¢ßÆ�æb ç»ßà��Îß· ß¢� ȩ̈ ßq� ç¼ àÃç·¶=%
�Îß· ß¢ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß· ß¢� ßKá²ße>ßE�> ß»ß²�æb ç»ßà�� å¹A�Îß· ß¢ßÆ�æb ç»ßà��Îß· ß¢� áµåe>ßEß� ç¼ àÃç·¶=�( ãbÉåß� ãbÉåß�� ß́ ç¾åC

1.$ãbÉåß��ãbÉåß�� ß́ ç¾åC� ß¼É åÂ=ßfáEåC� å¹A
بعد از آن دعايى را بخوان كه نظير آن در قرآن يا حديث آمده باشد، مثال دعاى ذيل:

.{åe>ç¿¶=� ßH=ßd ß¢�>ß¿å®ßÆ�âÍß¿ ßj ßU�åÌßf å]Û=�ÎåªßÆ�âÍß¿ ßj ßU�>Éá¾ èb¶=�Îåª�>ß¿åIA�>ß¿çEße}
بعد از آن به سمت راست و چپ خود سالم بگردان %=¶�Í�eÆ�¼³É·¢�½Øj=�$�بگو.

۱- رواه مسلم.
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اگر نماز چهار ركعتى باشد: اگر نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى بود در قعدة اول جز 
تشهد چيزى ديگرى مخوان، بلكه بعد از خواندن تشهد با گفتن تكبير به ركعت سوم بلند شو، 

در ركعت سوم فقط الحمدهللا بخوان، و اگر نماز سه ركعتى باشد )مثل نماز شام(، يا  چهار 

ركعتى باشد )مثل نماز پيشين( و )نماز عصر(، در ركعت چهارم نيز فقط الحمد هللا را بخوان، 

ركوع و سجده را در اين يک يا دو ركعت آخر بجا آر چنانچه در دو ركعت اول كرده 

بودى، بعد از آن بنشين و در نشست آخر خود تشهد و به تعقيب آن درود و دعا بخوان.

در وقت سالم گردانيدن نيت مالئكه امام ومقتديان را داشته باش.

1. شاگردان تفاوتى راكه در بين ركعت اول و دوم نماز است بيان كنند و آن را بنويسند.

2. تعدادى از شاگردان نماز پيشين را در پيش روى همصنفيان خود ادا كنند.

3. راجع به نماز مرد و زن شاگردان با هم گفتگو نمايند.

1. طريقه ادا نمودن ركعت اول نماز را بيان كنيد.

2. هرگاه از سجدة ركعت اول فارغ گرديدى چه كارى خواهى كرد؟

3. اگر نماز دو ركعتى باشد چه خواهى كرد؟

4. فرق نماز دو ركعتى از چهار ركعتى را بيان كنيد.

5. در تشهد چه مى خوانى؟

6. بعد از تشهد چه خوانده مى شود؟

7. هرگاه به طرف راست و چپ سالم مى گردانيدى كدام نيت الزم است؟

تفاوتى كه در بين نماز مرد و زن وجود دارد آن را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس بيست و پنجم

كيفيت اداى نماز )2(

در نمازبرخى از امور واجب است، اگر كسى بعضى از آن امور را سهوا ترک كند نمازش 

ناقص مى شود و توسط سجده يى سهو تكميل مى گردد، و اگر كسى قصدا يكى از آن امور 

را ترک كند اعاده نماز بر وى واجب مى گردد، و اگر اعاده نكند گنهگار مى شود.

� ßÁ>ß²� áÁC�(åÐ> ßnå£á¶=ßÆ�( åHåfá§ßá�=� áÀåº�å á�ßÉß¶ÆàáÙ=�å á�ßJß£á²çf¶=� å�ßÆ�(åf áRß«á¶=� å��åÌßÐ=ßfå̄á¶>åE� àfßÃáß�ßÆ�$-%
� ß¤ßá�ß?ßÆ�ßfßÃ ßQ�ßÐ> ßm� áÁC�6ãç�ßà��ßÇ àÃßª�=âaåfß«á¿ àº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(�É¶ÆÙ=�ßb£ßE�>»Éåª�ßÌÐ=ßfå̄¶=�Êå«áà�ßÆ�(>âº>ßºC

�* ßKßª> ß]�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(àÄ ßjá«ß¾
*åf árß£á¶=ßÆ�åfáÃ è�¶=� å��ÌßÐ=ßfå̄á¶=�à½>ßºåáÝ=�Êå«áà�ßÆ�$.%

*æ½ ßØ ßjåE� çÀ àÃß¿áÉßE� à̧ årá«ßÈ� ß×� æL>ß£ß²ße� àP ßØßM�6 àfáIßÇá¶=ßÆ�$/%
�ßÍßå�>ßª�åfáIßÇá¶=� áÀåº�æÍß£á²ße� ȩ̈ à²� å��à?ßfá̄ßÈßÆ�(åÍß¿ çj¶=� å¤Éåß�� å�� å¥Ç à²èf¶=� ß̧ áFß®�åÍßNå¶>çN¶=� å�� àKà¿á̄ßÈßÆ�$0%
�æÌ ßØ ßq � å� � àKà¿á̄ßÈ � ß×ßÆ � ßKà¿á̄ßÈ � ç¼àM �åÄáÈßbßÈ � ß¤ßªßeßÆ �ßç�ß² � ßKà¿á̄ßÈ � áÁß? �ßa=ßeß? �=ßcåDßª �(âÌßeÇ àißÆ � åH>ßJ å³á¶=

*> ßÂåá�ß¦
�ßd å̂ çJßÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�> ßÂàá�ß¦� àÔåháà�� ß×�>ßÃå¿áÉ ß£åE�æÌßeÇ ài�àÌßÐ=ßfå®� åL=ßÇß· çr¶=� áÀåº�æÐ áÊ ßm� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$1%

*> ßÂßá�ß¦�à?ßfá̄ßÈ� ß×�>ßÃå¿áÉ ß£åE�åÌ ßØ çr·å¶�âÌßeÇ ài
� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åÁáAf à̄á¶=� à¼ ái=�àÄà¶ßÆ>ß¿ßJßÈ�>ßº�(åÌ ßØ çr¶=� å��åÌßÐ=ßfå̄á¶=� áÀåº� àÔåháà��>ßº�Îß¾áaß? ßÆ�$2%

*æÍß·ÈåÇ ß{�æÍßÈA�áÆß?�(æe> ßrå®� æL>ßÈA� åP ßØßM� áÀåº� ȩ̀ ß®ß?� àÔåháà�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?
*å½>ßºåáÝ=� ß¬á· ß]�èß�áÖàá�=�à?ßfá̄ßÈ� ß×ßÆ�$3%

*åÍß£ßE>ßJàá�=�åÍçÉå¾ßÆ�åÌ ßØ çr¶=�åÍçÉå¾�6å á�ßJçÉå¾� ß�C� ßT>ßJá��åÅåá� ß¦�åÌ ßØ ßq� å�� ß¹Ç à]èb¶=�ßa=ßeß?� áÀßºßÆ�$4%
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ترجمه 

)1(  امام در دو ركعت اول از نماز صبح، شام و خفتن به آواز بلند قرائت كند، و در ركعت هاى 

بعد از دو ركعت اول آهسته خواند، و اگر منفرد بود اختيار دارد: اگر بخواهد به آواز بلند 

خواند كه خودش بشنود، و اگر بخواهد آهسته قرائت كند.

)2(  امام در نماز پيشين و نماز عصر آهسته قرائت كند.

)3(  نماز وتر سه ركعت است، و در ميان آن با سالم دادن جدايى نياورد.

هر  در  و  ميشود،  قنوت خوانده  از ركوع  قبل  وتر  نماز  در ركعت سوم  تمام سال  در    )4(

ركعت وتر همراه فاتحه يک سورة قرائت مى كند، و هرگاه اراده يى خواندن قنوت نمايد 

بلند كند و قنوت بخواند، و جز وتر در ديگر نمازها  تكبير مى گويد، هردو دست خود را 

قنوت نخواند.

)5( در هيچ نماز خواندن سورة يى معينى نيست كه نماز بدون خواندن آن صحيح نشود، و 

تعيين سورة يى از سورة هاى قرآن كريم براى يک نماز كه جز آن، سورة يى ديگرى قرائت 

نشود مكروه است.

)6( حد اندك قرائت كه براى صحت نماز كافى است نزد امام  ابو حنيفه رحمة اهللا عليه همان 

مقدارى است كه آن را قرآئت گفته شود، اما امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته 

اند: كمتر از يک آيت دراز و يا كمتر از سه آيت كوتاه جواز ندارد.

)7(  مقتدى در عقب امام قرائت نكند.

)8( كسيكه در عقب امامى اراده يى نماز خواندن كند بايد دو نيت نمايد: يكى نيت نماز و 

ديگرى نيت اقتدا.

شرح

واجبات نماز

1. شروع كردن در نماز بگونه يى خاص به لفظ اهللا اكبر. 

2. قرائت فاتحه در دو ركعت اول فرض و در همه ركعات وتر و نفل.

3. قرائت حد اقل سه آيت كوتاه ويا يک آيت دراز همراه فاتحه در دو ركعت اول نمازهاى 
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فرضى و در تمام ركعات وتر و نوافل.

4. تقديم فاتحه بر آيات در قرائت.

5. عدم تاخير سجده دوم پس از سجدة اول.

6. رعايت اعتدال و اطمينان در اداى تمام ركعت هاى نماز.

7. قعدة اول به اندازه تشهد.

8. خواندن تشهد در قعدة دوم.

9. برخاستن به ركعت سوم بعد از خواندن تشهد بدون كدام تاخير.

10.  خارج شدن از نماز با گفتن دو سالم.

11.  خواندن قنوت در ركعت سوم وتر بعد از فاتحه و يک سورة.

12.  به جهر قرائت خواندن امام در دو ركعت اول نماز صبح، شام، خفتن، جمعه، هردو عيد 

و وتر در رمضان.

منفرد )تنها گزار( در نماز هاى جهرى اختيار دارد: اگر بخواهد جهر خواند و اگر بخواهد 

خفيه مى خواند ليكن جهر در نمازهاى جهرى افضل است.

3. آهسته قرائت كردن امام و منفرد در نماز هاى پيشين، عصر، ركعت اخير شام و دو ركعت 

آخر خفتن، همچنان در نوافل روز.

شاگردان فرق بين اركان و واجبات نماز را بيان كنند.

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و از طريق سوال و جواب واجبات نماز را ياد بگيرند.

1. واجبات نماز چند است، هفت واجب آن را بيان كنيد.

2. در مقابل جمالت ذيل عالمه صحيح )!( يا غلط )X( بگذاريد.

�tبعد از سجدة اول اداى سجده دوم بدون تاخير سنت است )     (
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) t اعتدال و اطمينان در اداى همه اركان واجب است )     
t نشستن در قعدة اول به اندازه تشهد واجب است )     (

�tخواندن تشهد در هر دو قعدة واجب است )    (
t بعد از خواندن تشهد اول برخاستن فورى به ركعت سوم مستحب است )  (

t خارج شدن از نماز با گفتن سالم واجب است )    (

دعاى قنوت را در كتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس بيست و ششم

نماز جماعت

نماز با جماعت بسيار ثواب دارد، رسول اهللا U و صحابه كرام در تمام عمر نماز هاى خود را 

با جماعت ادا مى كردند، نماز جماعت سبب الفت و محبت ميان نمازگزاران مى گردد، امامت 

نيز يک مسئوليت بزرگ مى باشد، لهذا الزم است كه امام بايد اهليت امامت را داشته باشد.

دراينجا احكام نماز جماعت بيان ميشود.

*ãÌ ßbç²ßÖàº�ãÍç¿ ài�àÍ ß¢> ß»ßá�=ßÆ
�( á¼ àÃ à¢ßeáÆß@ßª�=áÆßÆ> ßjßI� áÁåDßª�( á¼ àÂàÕßfá®ß@ßª�=áÆßÆ> ßjßI� áÁåDßª�(åÍç¿ èj¶>åE� á¼ àÃ à»ß· á¢ß?�åÍßº>ßºåáÝ>åE� ål>ç¿¶=� ß�áÆß?ßÆ�$-%

* á¼ àÃè¿ ßiß@ßª�=áÆßÆ> ßjßI� áÁåDßª
�=Çàºçbß̄ßI � áÁåDßª �(Î ß» á¢ßáÙ=ßÆ �(>ß¾ëh¶= � åbß¶ßÆßÆ �( å° åi>ß«á¶=ßÆ �( ëÊåE=ßf á¢ßáÙ=ßÆ �( åbáFß£á¶= � à¼Èåbá̄ßI �àÅßf á³àÈßÆ �$.%

*ßg> ßQ
*ßÌ ßØ çr¶=� á¼åÃåE� ß¹ëÇ ßìàÈ� ß×� áÁß?�å½>ßºåáÞå¶�Êå§ßFá¿ßÈßÆ�$/%

* çÀ àÃ ßì áißÆ�àß½>ßºåáÝ=� åKß«ß®ßÆ� ßÀá·ß£ßª� áÁåDßª�(âÍ ß¢>ßß�� çÀ àÂßb áUßÆ�ß á�ë· ßràÈ� áÁß?�åÐ> ßjë¿·å¶�àÅßf á³àÈßÆ�$0%
*> ß»åÃáÉß· ß¢�ß½çbß̄ßI�å á�ß¿áM=�>ß¾> ß²� áÁåDßª�(åÄå¿Éåß�� áÀ ß¢�àÄßº>ß®ß?� æb åU=ßÆ� ß¤ßº�Îç· ßq� áÀßºßÆ�$1%

*úå� ßråE� ß×ßÆ�æÌß?ßfáº>åE�=Æ àbßJá̄ ßÈ� áÁß?� å¹> ßQëf·å¶� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%
*àÐ> ßjë¿¶=� ç¼àM� àÁ>ßÉáF ër¶=� ç¼àM� à¹> ßQëf¶=� è¬ àrßÈßÆ�$3%

�åÄáÉß· ß¢� áLßb ßjáªß?�æÌ ßb åU=ßÆ�æÌ ßØ ßq� å�� åÁ>ß²åß� ánàº�> ß» àÂßÆ� æ̧ àQße� åGå¾> ßQ� ß�C�ãÌß?ßfáº=� åKßº>ß®� áÁåDßª�$4%
�àÄàI ßØ ßq

� åHåfá§ßá�=ßÆ�åf áRß«á¶=� å��àgÇ àRß£á¶=� ßTàfáß�� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�( åL> ß¢> ß»ßá�=� àeÇ àv àU�åÐ> ßjë¿·å¶�àÅßf á³àÈßÆ�$5%
* åÀÈßbáÉå£¶=ßÆ�åÍß£ à»àá�=ßÆ�åÐ> ßnå£á¶=ßÆ

�(åÍ ßu> ßVßJ ájàá�=� ß¬á· ß]� àL=ßf åÂ> çì¶=� ß×ßÆ�( å¹áÇßFá¶=�¸ àjß· ßi�åÄåE� áÀßº� ß¬á· ß]�àf åÂ> çì¶=�Êë· ßràÈ� ß×ßÆ�$-,%
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* åÁ>ßÈáf à£á¶=� ß¬á· ß]�Ê åjßJ á³àá�=� ß×ßÆ�( ëÊëºàáÙ=� ß¬á· ß]� àÔåe>ß̄á¶=� ß×ßÆ
� à¼åÑ>ß̄á¶=�Êë· ßràÈßÆ�ß�å· åi>ß§á¶=�å á�ç«àá�=�Îß· ß¢� àX åi>ßá�=ßÆ�ß�åÒ ëußÇßJàá�=� à¼ ë»ßÉßJàá�=�ç½ àÖßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$--%

�* åb å¢>ß̄á¶=� ß¬á· ß]
� å̧ ë«ß¿ßJàá�=� ß¬á· ß]� àzåß�á«àá�=�Êë· ßràÈ� ß×ßÆ�( åÓåºÇàá�=� ß¬á· ß]� àb àR ájßÈßÆ� à¤ß²áfßÈ�Ëådç¶=�Êë· ßràÈ� ß×ßÆ�$-.%

�* åzåß�á«àá�=� ß¬á· ß]�( à̧ ë«ß¿ßJàá�=�Êë· ßràÈßÆ�(ßf ß]A�> âuáfßª�Êë· ßràÈ� áÀßº� ß¬á· ß]�> âuáfßª�Êë· ßràÈ� áÀßº� ß×ßÆ
*ßÌ ßØ çr¶=�ßa> ß¢ß?�æÐÇ àuàÆ�åá� ß¦�Îß· ß¢�àÄç¾ß?� ß¼å· ß¢� ç¼àM�æ½>ßºåDåE�ÏßbßJá®=� áÀßºßÆ�$-/%

ترجمه 

نماز جماعت سنت مؤكد است. 

)1( شايسته ترين مردم براى امامت مردى است كه به سنت خوب عالم باشد، و اگر همه در 

علم به سنت برابر باشند پس كسيكه در ميان ايشان قارى خوب باشد شايسته يى امامت است، 

و اگر همه در قرائت برابر بودند، پس كسيكه در بين شان از همه پرهيزگارتر باشد شايسته 

يى امامت است، و اگر در تقوا نيز همه برابر بودند پس كسيكه از همه از نگاه سن بزرگتر 

بود اليق امامت است.

)2( امامت غالم، باديه نشين، فاسق، ولد زنا)حرام زاده( و نابينا مكروه است، و اگر به امامت 

پيش كرده شوند جايز است.

)3( امام را شايسته آنست كه نماز را بر مقتديان دراز نكند.

)4( براى زنان جماعت تنهايى مكروه است، و اگر خواستند كه جماعت كنند بايد امام در 

وسط شان بايستد.

)5( اگر امام با يک شخص جماعت كند بايد مقتدى را در سمت راست خود ايستاده كند، 

و اگر با دو نفر جماعت كند از ايشان پيش ايستاده شود.

)6( براى مرد جواز ندارد كه به زن يا طفل اقتدا كند.

)7( )در صف بندى( اول صف مردان، بعد صف اطفال بعد صف زنان بسته ميشود.

)8( اگر زنى در پهلوى مردى در نمازى بايستد كه هردو در آن نماز شريک باشند )امام قصد1 

امامت را داشته باشد( نماز مرد فاسد مى گردد.

۱ - الجوهرة النيرة - )۱ / ۲۴۳(.
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)9( حاضر شدن زن به نماز جماعت مكروه است، ليكن اگر زن كالن سال باشد و به جماعت 

صبح، شام، خفتن، جمعه و هر دو عيد حاضر شود كدام باكى ندارد. 

)10( شخص پاک نبايد به كسى كه به مرض سلسل البول مبتال است اقتدا كند، و نه زن پاک 

به زن مستحاضه اقتدا كند، و نه قارى به عقب امى اقتدا نمايد، و نه انسان صاحب لباس به 

شخص برهنه اقتدا كند.

)11( جايز است كه تيمم كننده به وضوء كننده وماسح )به موزه ها( به غاسل)پاها( امامت 

كند،قائم خلف قاعد )نشسته( نماز خوانده ميتواند.

)12( براى كسيكه ركوع وسجده ميكند جايز نيست پشت اشاره كننده نماز بخواند.  فرض 

گزار نبايد به نفل گزار اقتدا كند، همچنان يک فرض گزار به فرض گزارى كه فرض ديگرى 

را مى خواند اقتدا نكند، ليكن نفل گزار مى تواند به شخص فرض گزار اقتدا نمايد.

)13( اگر شخصى به امامى اقتدا نمود وبعدتر دريافت كه امام وضو ندارد بايد نماز خود را 

اعاده كند.

شرح

تعريف جماعت

جماعت: ارتباط ميان نماز امام و مقتدى را جماعت گويند.

كرده  ادا  جماعت  به  را  نماز  نفر  يک  حداقل  با  امام  نماز ها  سائر  در  جمعه  نماز  از  بدون 

مى تواند، اما در نماز جمعه عالوه از امام حداقل سه نفر براى جماعت ضرورى است.

حكم جماعت: اداى نماز هاى پنجگانه فرضى با جماعت، براى مردان سنت مؤكد است كه 

قريب به درجة واجب مى باشد، نماز با جماعت بر نماز تنهاگزار بيست وهفت درجه برترى 

دارد.

كسانيكه شايسته امامت اند:

1. سلطان و نائب وى از ديگران به امامت حقدارتر اند.

2. امام مسجد در مسجد خود به امامت حقدار است.

3. اگر در خانة جماعت برپا شود صاحب خانه به امامت نماز جماعت بيشتر حقدار است.

4. اگرسلطان يا نائب وى، يا امام مقرر، يا صاحب خانه در ميان مردم نباشند در آنصورت عالم 

خوب به امامت حقدار است.
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5. بعد از آن بهترين قارى.

6. بعد از آن كسى كه از همه پرهيزگار است.

7. بعد از آن كسى كه از همه كالن سال باشد.

همان  كنند  انتخاب  كه  را  هر كسى  گزاران  نماز  پس  بودند  برابر  اين صفت  در  اگر  و   .8

شخص امامت كند.

9. اگر نماز گزاران در انتخاب امام با هم اختالف كنند در اين صورت كسى را پيش كنند 

كه اكثريت ايشان او را برگزينند.

مكروهات امامت و جماعت:

1. امامت مرد فاسق مكروه است.

2. امامت شخص مبتدع مكروه است.

3. امامت شخص نابينا مكروه است، مگر اينكه در ميان حاضران، وى از همه بهتر باشد در اين 

صورت امامت وى مكروه نيست.

4. در صورت موجود بودن عالم، امامت جاهل مكروه است.

5. امامت شخصى مكروه است كه مردم به سبب عيبى او را خوش ندارند.

6. دراز نمودن نماز از اندازة مسنون مكروه است.

7. جماعت تنهايى براى زنان مكروه است، و اگر  به تنهايى جماعت كنند امام در وسط بايستد.

8. در زمانه حاضر بخاطر عام شدن فتنه حاضر شدن زنان به نماز جماعت مكروه است.

جاى ايستادن مقتدى و ترتيب صفوف:

1. اگر همراه امام يک مقتدى باشد بايد مقتدى در جانب راست امام اندكى عقب تر از وى 

بايستد.

2. اگر همراه امام دو نفر يا بيشتر از دو نفر باشند در عقب امام بايستند، همچنان اگر يک مرد 

و يک طفل باشند هردو در عقب امام بايستند.

3. اگر در محلى مردان، زنان، خنثى مشكل ها )كسانيكه نه زن اند ونه مرد يعنى جنس شان 

مشخص نيست( جمع باشند، صف اول براى مردان، صف دوم براى اطفال، صف سوم براى 

)خنثى مشكل ها( و صف آخر براى زنان است.

4. در صف اول بايد اشخاص فهميده بايستند تا در هنگام بى وضو شدن امام وجيبه امامت 

را ادا كنند.
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شروط صحت اقتدا

با رعايت نمودن شروط ذيل اقتدا صحيح مى شود:

1. مقتدى در وقت گفتن تكبير تحريمه نيت متابعت امام را كند.

2. حال امام از مقتدى كم نباشد، يعنى امامى كه نيت نفل كرده باشد و مقتدى يى كه اراده 

يى فرض را داشته باشد اقتداى همچو مقتدى به همچو امام صحيح نيست، اما اقتداى مقتدى 

نفل گزار از عقب امام فرض گزار صحيح است.

3. امام و مقتدى هردو در يک وقت قصد اداى فرض را داشته باشند ليكن اگر امام قصد نماز 

پيشين و مقتدى قصد اداى نماز عصر را دارد و يا عكس آن، در آنصورت نيز اقتدا صحيح 

نمى شود.

4. اقتداى مقتدى متوضى به امام متيمم صحيح است.

5. اقتداى مقتدى كه بر موزه خود مسح كرده، به امامى كه هردو پاى خود را شسته جايز 

است.

6. اقتداى كسى كه ايستاده نماز مى خواند از عقب كسى كه نشسته نماز مى خواند صحيح 

است.

7. اقتداى كسيكه به اشاره نماز مى خواند به كسى كه مثل او به اشاره نماز مى خواند صحيح 

است.

مسايل

t اگر امام به ركعت سوم بلند شود و مقتدى تشهد را پوره نكرده باشد، متابعت امام خود 
را نكند بلكه تشهد را تكميل نموده بعد از آن بلند شود.

t ليكن اگر مقتدى تسبيحات ركوع را پوره نكرده باشد و امام از ركوع بلند شود، مقتدى 
تسبيحات را ترک نموده متابعت امام را كند.

 در نماز جماعت كدام حكمت ها وجود دارد؟
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1. جماعت را تعريف كنيد.

2. حكم نماز جماعت و بعضى  احكام آن را بيان كنيد.

3. جماعت براى كى سنت است؟

4. در باره جاى ايستادن مقتدى و ترتيب صفوف معلومات دهيد.

5. شروط صحت اقتدا كدام اند؟

خود  كتابچه هاى  در  را  پرسش  اين  جواب  است؟  تر  حقدار  جماعت  نماز  امامت  به  كى 

بنويسيد.
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درس بيست و هفتم

مفسدات و مكروهات نماز

نماز در بعضى موارد مكروه و در بعضى موارد فاسد مى شود، حاال مى خواهيم تا اين امور را 

بشناسيم تا اينكه در نماز ما نقصانى به وجود نيايد.

�àÄß¿ å³áà� � ß×� áÁß? � ç×C �Î ßrßá�= � àGë·ß̄ àÈ � ß×ßÆ �(åÅ åb ßjßå|�áÆß? �åÄåEáÇßNåE � ßOßFá£ßÈ � áÁß? � áÊë· ßr à»á·å¶ �àÅßf á³àÈßÆ �$-%
� ß×ßÆ�(àÄßEáÇßM� à¹åb ájßÈ� ß×ßÆ�( àf çr ß̂ ßJßÈ� ß×ßÆ�(àÄß£åE> ßqß?� à¤å®áfß«àÈ� ß×ßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº�àÄßÈëÇ ßjàÉßª�åÄáÉß· ß¢�àaÇ àR èj¶=
�(åÅ åbßÉåE� ß×ßÆ�åÄå¾> ßjå·åE�ß½ ßØ çj¶=�èa àfßÈ� ß×ßÆ�(Êå£á̄ àÈ� ß×ßÆ�( àKå«ßJá·ßÈ� ß×ßÆ�(àÄßEáÇßM� è¬à·ßÈ� ß×ßÆ�(àÅßfá£ ßm� àså̄ á£ßÈ

�* àHßf ánßÈ� ß×ßÆ� à̧ à²á@ßÈ� ß×ßÆ�(æeád à¢� áÀåº� ç×C� à¤çEßß�ßÈ� ß×ßÆ
�(åÄåI ßØ ßq�Îß· ß¢�Îß¿ßEßÆ�ß@ çußÇßIßÆ�( ß¬ß· á̂ ßJ ái=�>âº>ßºC� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( ßßf ßrá¾=� àPßbßá�=�àÄß̄ßF ßi� áÁåDßª�$.%

�* à̧ ßváªß?� à>ß¿áÒåJ ái å×=ßÆ
*ßÌ ßØ çr¶=ßÆ�ßÐÇ àuàÇá¶=� ß¬ß¾á@ßJ ái=�ßÄß̄ áÃß®�áÆß?�(åÄáÉß· ß¢� ßÊ å»á¦à?�áÆß?�( çÀ àQ�áÆß?�( ß¼ß·ßJ áU>ßª�ß½>ß¾� áÁåCßÆ�$/%

*àÄàI ßØ ßq� áKß· ßìßE�(>âÉ åÂ> ßi�áÆß?�(= âbåº> ß¢�åÄåI ßØ ßq� å�� ß¼ç· ß³ßI� áÁåCßÆ�$0%
�áÆß?�(åÍß¶>ßá�=�åÅ åd ßÂ� å�� ßPßbßá�=�ßb ç»ß£ßI� áÁåCßÆ�( ß¼ç· ßißÆ�ß@ çußÇßI�( åbèÃ ßnçJ¶=� ßbá£ßE� àPßbßá�=�àÄß̄ßF ßi� áÁåCßÆ�$1%

*àÄàI ßØ ßq� áKçß��(ßÌ ßØ çr¶=� å�>ß¿àÈ� âØ ß» ß¢� ß̧ å» ß¢�áÆß?( ß¼ç· ß³ßI
� ßÁ>ß²�áÆß?�( åbèÃ ßnçJ¶=�ßeábß®� ßbß£ß®�>ßºßbá£ßE�àÅAße� áÁåDßª� áKß· ßìßE�åÄåI ßØ ßq� å��ßÐ>ßá�=� à¼ ë»ßÉßJàá�=�Ïß?ße�ÁåCßÆ�$1%
� ß¼ç·ß£ßJßª�>éÉëºà?� ßÁ>ß²�áÆß?�( æ°Éå®ße� æ̧ ß»ß£åE�åÄáÉç« à]� ß¤ß· ß]�áÆß?�(åÄ åV ájßº�àÌ çbàº� áK ßvß̄á¾>ßª��«�=�Î· ß¢�> âV åi>ßº
�åÄáÉß· ß¢� çÁß? �ßfç²ßdßI �(aÇ àRj¶=ßÆ� å¥Ç à²àf¶= �Î· ß¢�eb¯ßª �>ÉåºÇàº�áÆß? �(>âEáÇßM �ßb ßQßÇßª �>â¾>ßÈáf à¢�áÆß? �(âÌßeÇ ài
�ßÇ àÂßÆ� àká» çn¶=� áKß£ß· ß{�áÆß?�>éÉëºà?� ß¬ß· á̂ ßJ ái>ßª� àÔåe>ß̄á¶=�à½>ßºåáÝ=� ßPßb áUß?�áÆß?*åÅ åd ßÂ� ß̧ áFß®�âÍßJåÑ>ßª�(âÌ ßØ ßq
�Îß· ß¢�> âV åi>ßº� ßÁ>ß²�áÆß? �(åÍß£ à»àá�=�åÌ ßØ ßq� å��ßÇ àÂßÆ�åf árß£á¶= � àKá®ßÆ� ß̧ ß]ßa�áÆß? �(åf áRß«á¶= �åÌ ßØ ßq� å�
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄàI ßØ ßq� áKß· ßìßE�àÅ àeád à¢� ß¤ ßìß̄á¾>ßª�æed à¢� ßG åU> ßq� ßÁ>ß²�Æ?�(æÐáfàE� áÀ ß¢� áK ßìß̄ ßjßª�åÌß�åFßá�=

*àÄàI ßØ ßq� áKçß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU
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ترجمه 

)1( براى نمازگزار ساعت تيرى كردن با لباس و يا بدنش مكروه است، نبايد سنگريزه را )از 

جاى سجده(دور كند مگر اينكه سجده بر آن ممكن نباشد، در اين صورت مى تواند يكبار 

برابر كند، صداى انگشتان خود را نكشد، و هر دو دست خود را بر باالى پهلويش  آن را 

ننهد، لباس خود را بر تنش آويزان نكند، موى سر خود را يكجا جمع نكند، لباس خود را 

پيچ ندهد، به جانب راست و چپ خود ننگرد، جواب سالم را نه به زبان و نه به اشاره بدهد، 

بدون عذر چارزانو ننشيند، نخورد و ننوشد.

از  نماز بى وضو گرديد نمازش را قطع كند و وضو كند و  اثناى  )2( اگر )نماز گزار( در 

جاييكه قطع نموده بنا نمايد، اگر امام نباشد، و اگر امام باشد به جاى خود كسى را نصب كند، 

وضوء سازد و نماز خود را بنا كند، )به شرط آنكه سخن نگفته باشد(، ليكن دوباره گزاردن 

نماز از بنا كردن آن بهتر است.

)3( و اگر نمازگزار خواب كرد و احتالم شد، يا ديوانه شد، يا بى هوش گرديد، يا به قهقهه 

خنده كرد وضو و نماز هردو را دوباره بجا آرد.

)4(  اگر در اثناى نماز قصدا و يا سهوا سخن گفت نمازش باطل شود.

)5( اگر به اندازة تشهد قعده كند بعد از آن بى وضو گردد بايد وضو كند و سالم بگرداند، 

و اگر در اين حال قصدا خود را بى وضو نمايد يا قصدا سخن گويد يا كدام عمل منافى نماز 

را مرتكب شود نمازش تكميل است.

)6( اگر شخص متيمم در اثناى نماز آب را بيند نمازش باطل مى شود، ليكن  اگر به اندازه 

تشهد نشسته باشد و در اين اثنا آب را بيند، يا ماسح )مسح كننده بر موزه( مدت مسحش پايان 

يابد، يا با يک عمل اندک )به آسانى و بدون تكليف( موزه يى خود را از پايش بيرون كند1، 

يا شخص ناخوان بود و سورة يى را ياد كرد، يا برهنه بود و لباس را پيدا نمود، يا اشاره كننده 

بود و به ركوع و سجده كردن قدرت يافت، يا به يادش آمد كه قبل از اين نماز نماز ديگرى 

از وى ترک شده، يا امام قارى بى وضو شد و امى را خليفه ساخت، يا در نماز صبح بود كه 

آفتاب طلوع كرد، يا در نماز جمعه بود كه وقت نماز عصر داخل شد، يا مسح كننده بر جبيره 

۱ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )۲ / ۲۱۹(. العناية شرح الهداية - )۲ / ۱۱۳(.
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بود كه تكة بسته شده به سبب بهبود)صحت( زخم افتيد، صاحب عذر بود و عذرش مرفوع 

گرديد، نماز اشخاص فوق نزد امام ابو حنيفه رحمة اهللا عليه باطل است، و امام ابو يوسف و 

امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: در تمام مسايل فوق نماز صحيح و مكمل است.

شرح

مكروهات نماز

1. يكى از سنت هاى نماز را به طور قصدى ترک كردن.

2. با لباس و بدن خود ساعت تيرى كردن.

3. نماز خواندن در لباسى كه انسان نمى خواهد با آن به ديدن اشخاص شريف ومعزز برود.

4. در نماز با چيزى تكيه كردن 

5. بدون ضرورت به طرف راست وچپ ديدن همراه پيچدن گردن 

6. رويا روى انسان نماز خواندن 

7. كشيدن صداى انگشتان.

8. داخل نمودن انگشتان در يكديگر.

9. چارزانو نشستن بدون عذر.

10. نشستن مثل سگ1.

11. دور كردن سنگريزه از جاى سجده، مگر اينكه سجده بر آن مشكل باشد كه در آنصورت 

يک يا دو بار جايز است.

12. خواندن نماز در جاييكه پشت سر، پيش رو يا باالى سر نماز گذار عكس ها باشد.

13. نماز خواندن در حاليكه از پيشاب و مواد غايطه به تكليف باشد.

14. دست بر كمر يا پهلو نهادن.

15. آويزان كردن لباس، به اين ترتيب كه لباس يا چادر را بر شانه يا سر خود بيافگند و دو 

طرف آن را آويزان كند.

1 -  نشستن همانند سگ آنست كه مقعد بر زمين نهد و هردو زانو را به طرف سينه يكجا كند و هردو دست خود را 
پيش روي خود گذارد .
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16. نماز در وقت حاضر بودن طعام كه اشتهاى خوردن آن را داشته باشد.

17. تعيين سورة براى نماز كه جز همان سورة، سورة ديگرى را تالوت نكند.

18. مكرر خواندن يک سورة در دو ركعت فرض.

19. گرداندن انگشتان دست يا پاى از قبله در حالت سجده يا هر ركن ديگر.

20. سجده كردن بر پيچ دستار يا بر عكس ذى روح.

بر دهن خود  فاژه كشيدن مجبور گرديد دست راست خود را  به  فاژه كشيدن، و اگر   .21

بگيرد.

22. پايين كردن لنگ يا سروال از بجلک ها.

23. به اشاره جواب دادن سالم

24. بدون ضرورت چشم خود را بستن.

25. بسوى آسمان ديدن.

26. بدون عذر ايستادن امام در داخل محراب.

مفسدات نماز

مفسدات نماز امورى اند كه به سبب آن صحت نماز از بين مى رود ليكن بعضى آنها اضطرارى 

است مانند بى وضويى، و بعضى ديگر اختيارى مى باشد مانند سخن گفتن.

اگر يكى از اشياى ذيل در نماز به وجود آيد نماز فاسد مى شود:

1. ترک يكى از شروط نماز.

2. ترک يكى از اركان نماز.

3. طلوع آفتاب در هنگام اداى نماز صبح.

4. سخن گفتن در اثناى نماز، برابر است كه قصدا باشد يا سهوا.

5. در نماز همانند سخنان مردم دعا كند.

6. در اثناى نماز به كسى سالم دهد يا سالم كسى را به زبان يا دست خود جواب دهد، برابر 

است كه قصدا باشد يا سهوا ليكن اگر به اشاره جواب سالم دهد نمازش فاسد نمى شود. ليكن 

مكروه است.
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7. عمل كثير: در اثناى نماز حركاتى را انجام دهد كه مردم گمان برند وى در نماز نيست.

8. گردانيدن سينه از قبله.

9. خوردن چيزى هرچند كه اندک باشد.

10. بلعيدن چيزى كه در بين دندانها و به اندازه يک نخود باشد.

11. برهنه شدن عورت در نماز به اندازه وقت اداى يک ركن.

12. جنون )ديوانگى(.

13. بى هوشى.

14. سرفه كردن )گلو تازه كردن( بدون ضرورت.

نماز  صف هاى  از  يا  مسجد  از  و  گرديده  وضو  بى  كه  كند  گمان  متوضى  شخصى   .15

بگذرد.

16.  در نماز به آواز بلند خنده كردن.

17.  در اثناى اداى نمازهاى عيدين وقت زوال داخل شود.

18.   در اثناى اداى نماز جمعه وقت عصر داخل شود.

19.   شخص متيمم آب را پيدا كند و به استعمال آن قادر باشد.

20.  به سبب يک عمل اختيارى وضو بشكند.

21. امام شخصى را خليفه سازد كه اهليت امامت را نداشته باشد.

22. نمازگزار صاحب ترتيب باشد، و در اثناى نماز به يادش آيد كه وى نماز قضايى را بجا 

نياورده است.

23. در اثناى نماز موزه خود را از پاى بيرون كند، كه به آسانى بيرون آيد.

حكمت كراهيت نماز در راه، قبرستان و محل نزديک به نجاست را بيان كنيد، و فرق بين 

مفسدات و مبطالت نماز را بنويسيد.
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1. مكروه را تعريف كنيد.

2. مكروهات نماز كدامها اند؟

3. فاسد را تعريف كنيد.

4. مفسدات نماز كدامها اند؟

)با همكارى استاد تان( فرق بين مكروه تحريمى و مكروه تنزيهى را با داليل بنويسيد.
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درس بيست و هشتم

بيان قضاء نمازهاى فوت شده

حاال  نموديم،  حاصل  معلومات  نماز  اداى  به  مربوط  مسايل  باره  در  گذشته  درس هاى  در 

مى خواهيم در باره مسايل مربوط به قضاى نماز معلومات حاصل كنيم.

�6 åKåÑ=ßÇß«á¶=�åÐ> ßvß®� àH>ßE
� ß>ßß�� áÁß?� ç×C�( åKá®ßÇá¶=�åÌ ßØ ßq�Îß· ß¢�â>ßºáÆàhà¶�> ßÃßºçbß®ßÆ�(> ßÂßfß²ßc�=ßcC�> ßÂ> ßvß®�ãÌ ßØ ßq�àÄáJßI>ßª� áÀßºßÆ�$-%

*> ßÃáÉ åvá̄ßÈ� ç¼àM��åÍßJåÑ>ß«á¶=�Îß· ß¢� åKá®ßÇá¶=�Ì ßØ ßq�à½ëbß̄àÉßª�( åKá®ßÇá¶=�åÌ ßØ ßq� ßL=áÇßª
� àKåÑ=ßÇß«á¶=� ßbÈåhßI� áÁß?� ç×C�( å̧ áqßáÙ=� å�� áKßF ßQßÆ�> ß»ß²�åÐ> ßvß̄á¶=� å��>ßÃßFçIße� ãL=ßÇß· ßq�àÄáJßI>ßª� áÁåDßª�$.%

* àGáÉåIá�¶=� à�à̄ ájßÉßª� æL=ßÇß· ßq� ëK åi�Îß· ß¢

ترجمه

)1( كسى كه نماز از وى فوت گردد، وقتى به يادش آمد قضاى آن را بياورد، و قضاى آن 

پيش از نماز وقتى الزم است، مگر آنكه بيم آن رود كه نماز وقتى از وى فوت شود كه در 

اين صورت نماز وقتى را بر نماز فوتى مقدم كند و بعد از آن نماز فوتى را قضا بيارد.

)2( و اگر از كسى نماز هاى بيشتر از يک نماز فوت شده باشد به ترتيبى قضاء آن را بياورد 

كه به همان ترتيب فرض گرديده، مگر آنكه نماز هاى فوت شده از شش نماز بيشتر شود كه 

در اين صورت ترتيب ساقط مى شود.
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شرح

تعريف قضا

قضا در لغت حكم و فيصله را گويند.

و در اصطالح: قضا عبارت است از بجا آوردن نظير و مانند عمل واجب شده بعد از گذشتن 

وقت.

مسايل مربوط به اين باب

ادا نمودن نمازها در اوقات معينه واجب است، و بدون داشتن عذر تاخير آن جواز ندارد.

وكسى كه به علت عذرى نماز را از وقتش تاخير كند قضاى آن نماز بر وى الزم است.

قضاى نماز فرض،  فرض، و قضاى نماز واجب، واجب مى باشد.

نماز هاى سنت و نفل قضا ندارند، ليكن اگر بعد از شروع آن را فاسد كند قضاى آن واجب 

است. 

آورده  را  آن   قضاى  زوال  از  پيش  تا  شود  قضا  يكجا  فرض  نماز  با  نماز صبح  سنت  اگر 

مى تواند، و اگر به تنهايى قضا شود قضا آورده نمى شود.

وجوب ترتيب

رعايت ترتيب در اداى نماز هاى وقتى و قضايى واجب است، و اداى نماز وقتى پيش از نماز 

قضائى جايز نيست، همچنان ترتيب در اداى نماز هاى قضائى نيز واجب است مثًال  قضائى 

نماز پيشين پيش از قضائى نماز صبح جواز ندارد.

ليكن ترتيب در قضاى نماز هاى فوت شده، يا ترتيب در بين نماز هاى وقتى و نماز هاى قضايى 

هنگامى واجب است كه نماز هاى فوت شده عالوه بر نماز وتر به شش نماز نرسد.

اگر نماز هاى فوت شده از شش نماز كمتر باشد در هنگام قضا آوردن رعايت ترتيب واجب 
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است، به گونه يى كه قضاى نماز صبح را پيش از قضاى نماز پيشين مى آورد، و قضاى نماز 

پيشين را پيش از قضاى نماز عصر مى آورد.

ساقط شدن ترتيب در نمازها

اگر يكى از امور سه گانه ذيل موجود شود وجوب ترتيب ساقط مى گردد:

نيز  ششم  نماز  وقت  و  برسد  نماز  شش  به  وتر  عالوه  شده  فوت  نماز هاى  تعداد  هرگاه   .1

بگذرد.

2. خوف آن داشت كه اگر قضاى نماز فوت شده را بياورد به سبب كمى وقت نماز وقتى 

فوت شود.

3. هنگاميكه فراموش نمود كه بر وى نماز قضايى است و نماز وقتى را ادا نمود، اگر نماز 

قضايى ششم نماز وتر بود بر وى واجب است كه قضاى وتر را پيش از نماز صبح بخواند.

و اگر نماز هاى فوت شده افزون گردد در آنصورت در هنگام قضا آوردن تعيين ضرورت 

نيت كردم كه  نيت كند:  اينچنين  اين صورت  در  باشد  برايش دشوار  تعيين  اگر  اما  است، 

بگزارم اول نماز پيشينى كه از من قضا شده يا آخرين نماز پيشينى كه از من قضا شده.

با همصنفيان خود به ارتباط موضوعات ذيل گفتگو نماييد:

1. صاحب  ترتيب كيست، و كدام عمل بر وى الزم است؟                                                             

 2.ترتيب در بين نمازهاى وقتى و فوتى و ترتيب در بين نمازهاى فوتى چه حكم دارد؟
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1. قضا را در لغت و اصطالح تعريف كنيد.

2. ترتيب چه وقت الزم مى شود؟

3. ترتيب چه وقت ساقط مى گردد؟

4. اگر نماز ششم قضايى وتر باشد حكم آن چيست؟

در كتابچه هاى خود جواب اين سوال را بنويسيد: صاحب ترتيب كيست؟
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درس بيست و نهم

اوقات مكروهه

نماز در بعضى اوقات جواز ندارد و در بعضى اوقات با وجود كراهيت جواز دارد، مى خواهيم 

اين اوقات را بدانيم.

�6àÌ ßØ çr¶=�>ßÃÉåª�àÅßf á³àI� å�ç¶=� åL>ß®áÆßáÙ=� àHß>E
�(> ßÃåEÆàf à¦�ßbá¿ å¢� ß×ßÆ�(åÌß�åÃ ç�¶=� å��>ßÃåº>ßÉå®� ßbá¿ å¢� ß×ßÆ�( åká» çn¶=� å¥Çà· à{�ßbá¿ å¢�àÌ ßØ çr¶=� àgÇàß�� ß×�$-%

* åká» çn¶=� åHÆàf à¦�ßbá¿ å¢�åÄåºáÇßÈ�ßf árß¢� ç×C�(æÌ ßÆ ßØåJå¶� àb àR ájßÈ� ß×ßÆ�(æÌßg>ß¿ åQ�Îß· ß¢�Êë· ßràÈ� ß×ßÆ
�ÎçJ ßU�åf árß£á¶=�åÌ ßØ ßq�ßbá£ßEßÆ�( àká» çn¶=� ß¤à· áìßI�ÎçJ ßU�åf áRß«á¶=�åÌ ßØ ßq�ßbá£ßE� ß̧ ç«ß¿ßJßÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�$.%
�(åÌ ßÆ ßØëJ·å¶ � ßb àR ájßÈßÆ�( ßKåÑ=ßÇß«á¶= �å á�ßJá®ßÇá¶= � åÀáÈßd ßÂ� å�� ßÊë· ßràÈ � áÁ@åE � ßlá@ßE � ß×ßÆ�( àká» çn¶= � ßHàfá§ßI

��* å=ßÇ çì¶=�áß�ß£á²ße� áÊë· ßràÈ� ß×ßÆ�(åÌßg>ß¿åá�=�Îß· ß¢� ßÊë· ßràÈßÆ
* åHåfá§ßá�=� ß̧ áFß®� à̧ ç«ß¿ßJßÈ� ß×ßÆ�(åf áRß«á¶=�áß�ß£á²ße� áÀåº�ßfßNá²ß@åE�åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{�ßbá£ßE� ß̧ ç«ß¿ßJßÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�$/%

ترجمه 

بيان اوقاتى كه نماز خواندن در آن مكروه است:

)1( نماز در هنگام طلوع آفتاب و در وقت استوا و غروب افتاب جايز نيست، )در اين سه 

وقت( نه نماز جنازه ادا كند و نه سجده تالوت نمايد، ليكن نماز عصر همان روز را در وقت 

غروب آفتاب ادا كرده مى تواند.

 )2( بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب گزاردن نماز نفل مكروه است، )همچنان( اداى نفل بعد 

از نماز عصر تا غروب آفتاب مكروه مى باشد، و اگر در اين دو وقت قضائى نماز هاى فوتى 

را بياورد و يا سجده تالوت كند و يا بر جنازه نماز گزارد باكى ندارد، ليكن دو ركعت نماز 

طواف را در اين دو وقت ادا نكند.

است،  مكروه  خواندن  نفل  صبح،  سنت  ركعت  دو  جز  صادق  صبح  طلوع  از  بعد  و   )3(

)همچنان( پيش از نماز شام نفل نگزارد.
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شرح

اوقاتى كه در آن اداى نماز جواز ندارد:

در اوقات ذيل اداى هيچ كدام از نماز هاى فرض، واجب و قضايى جواز ندارد:

1. در هنگام طلوع آفتاب تا آنكه آفتاب بلند شود.

2. در وقت استوا تا آنكه زوال صورت گيرد.

3. در هنگام زرد شدن آفتاب تا آنكه آفتاب غروب كند، و نماز عصر همان روز از اين حكم 

مستثنى است، زيرا اداى نماز عصر همان روز در هنگام زردى آفتاب نيز جايز است.

اوقاتى كه گزاردن نفل در آن مكروه است

در اوقات ذيل گزاردن نفل مكروه است:

1. بعد از طلوع صبح اضافه از دو ركعت سنت صبح.

2. بعد از اداى دو ركعت فرض صبح تا آنكه آفتاب طلوع نمايد.

3. بعد از نماز عصر تا آنكه آفتاب غروب كند.

شاگردان، پيرامون مسئلة ذيل گفتگو نمائيد:

در هنگام غروب آفتاب، گزاردن نماز عصر همان روز چرا باوجود كراهيت جواز دارد؟

1. اوقاتى كه نماز در آن جواز ندارد كدام است؟

2. اوقاتى كه گزاردن نفل در آن مكروه است كدام است؟

)با همكارى استاد تان(، داليل جواز خواندن نماز عصر همان روز را در هنگام زرد شدن 

آفتاب در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سى ام 

نماز هاى سنت

اهللا تعالى در يكشبانه روز پنج وقت نماز را بر مسلمانان فرض گردانيده و براى آنها اوقات 

معلوم را تعيين نموده است، ولى مسلمان تنها به ادا نمودن فرايض اكتفا نمى كند، بلكه نوافل 

را نيز اداء مى كند، تا توسط آن كمى و كاستى فرايض را تكميل نمايد و تا اين نوافل براى 

وى سبب اجر و پاداش گردد.

6 å̧ åª=ßÇç¿¶=� àH>ßE
�å á�ßJß£á²ßeßÆ�(åfáÃ è�¶=� ß̧ áFß®�> â£ßEáeß?ßÆ�(åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{�ßbá£ßE�å á�ßJß£á²ße� ßÊë· ßràÈ� áÁß?�åÌ ßØ çr¶=� å��àÍç¿ èj¶=�$-%
�(> ßÂßbá£ßE�> â£ßEáeß?ßÆ�(åÐ> ßnå£á¶=� ß̧ áFß®�> â£ßEáeß?ßÆ�( åHåfá§ßá�=� ßbá£ßE�å á�ßJß£á²ßeßÆ�(åf árß£á¶=� ß̧ áFß®�> â£ßEáeß?ßÆ�(> ßÂßbá£ßE

�*å á�ßJß£á²ße�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ
�àÌßa>Èh¶=�àÅßf á³àIßÆ�(> â£ßEáeß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»Éå· ájßJåE�å á�ßJß£á²ße�Îç· ßq�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÃç¿¶=� à̧ åª=ßÇß¾ßÆ�$.%
�æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»Éå· ájßJåE� æL>ß£ß²ße�Êå¾>ßß��Îç· ßq� áÁC�Íß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß̄ßª� å̧ áÉç·¶=�àÍß·åª>ß¾�>çºß@ª�( ß́ å¶ßc�Î· ß¢
�å á�ßJß£á²ße�Îß· ß¢� å̧ áÉç·¶>åE� àbÈåhßÈ� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�àÌßa>ßÈëh¶=�àÅßf á³àIßÆ�(ßg> ßQ

*æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»Éå· ájßJåE
�ßÐ> ßm� áÁC�(å á�ßÈßf á]àáÙ=� å��ãç�ßà��ßÇ àÂßÆ�(å á�ßÉß¶ÆàáÙ=�å á�ßJß£á²çf¶=� å��ãÍßF åQ=ßÆ� åxåÑ=ßfß«á¶=� å��àÌßÐ=ßfå̄á¶= ßÆ�$/%

* ßK ß³ ßi�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� ßXçF ßi�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�ß?ßfß®
�*åfáIßÇá¶=� å¤Éåß�� å�ßÆ� å̧ á«ç¿¶=� åL>ß£ß²ße� å¤Éåß�� å��ãÍßF åQ=ßÆ�àÌÐ=ßfå̄á¶= ßÆ�$0%

� å��ßbß£ß®ßÆ� æL>ß£ß²ße� ß¤ßEáeß?�Îç· ßq� áÁåDßª�(> ßÂ> ßvß®�> ßÂßb ßjáªß?� ç¼àM� å̧ á«ß¿¶=�åÌ ßØ ßq� å�� ß̧ ß]ßa� áÀßºßÆ�$1%
*å á�ßJß£á²ße�Î ßvß®�å á�ßÈßf á]àáÙ=�ßb ßjáªß?� ç¼àM�(å á�ßÉß¶ÆàáÙ=

�ßbá¿ å¢�ßg> ßQ�ßbß£ß®� ç¼àM�> â»åÑ>ß®�> ßÃ ßVßJßJáª=� áÁåCßÆ�(å½>ßÉå̄á¶=�Îß· ß¢�åÌßeáb à̄á¶=� ß¤ßº�= âb å¢>ß®�Íß·åª>ç¿¶=�Êë· ßràÈßÆ�$2%
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� àgÇàß��(åf áråá�=� ßTåe> ß]� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�(æeád à¢� áÀåº�ç×C� àgáÇàß�� ß×�6b»�Æ�¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?
��-*âÐ>ß�C� àÓåºÇàÈ� áKßÃ çQßÇßI�æÍßÃ åQ� ëËß?� ß�C�åÄåJçE=ßa�Îß· ß¢� ß̧ ç«ß¿ßJßÈ� áÁ?

ترجمه 
بيان نوافل: 

ركعت  چهار  طلوع صبح صادق،  از  بعد  ركعت  دو  است:  ذيل  قرار  نمازها  سنت هاى   )1(

پيش از فرض نماز پيشين، و دو ركعت بعد از آن، چهار ركعت پيش از فرض نماز عصر، دو 

ركعت بعد از فرض نماز شام، چهار ركعت پيش از فرض نماز خفتن و چهار ركعت بعد از 

آن و اگر خواسته باشد دو ركعت بگزارد.

)2( و در نوافل روز اگر خواسته باشد به يک سالم دو ركعت و اگر خواسته باشد به يک 

سالم چهار ركعت ادا كرده مى تواند، ليكن افزون بر چهار ركعت مكروه است، اما در نوافل 

شب امام ابو حنيفه رحمة اهللا عليه گفته است: اگر خواسته باشد به يک سالم هشت ركعت 

نماز نفل گزارد جواز دارد و افزون بر آن مكروه مى باشد. و امام ابو يوسف و امام محمد 

رحمهما اهللا گفته اند: در نوافل شب نبايد به يک سالم بيشتر از دو ركعت گزارده شود.

باقى  در دو ركعت  و  است،  قرائت واجب  اول آن  در دو ركعت  فرضى  نماز هاى  در   )3(

نمازگزار اختيار دارد، اگر خواسته باشد قرائت كند و اگر خواسته باشد تسبيح بگويد و يا 

خاموش باشد.

)4( قرائت در تمام ركعت هاى نماز وتر و نفل واجب مى باشد.

)5( و اگر شخصى در نفل شروع نمود بعد آن را فاسد كرد قضاى آن را بياورد، و اگر قصد 

اداى چهار ركعت را داشت و در دو ركعت نخست قعدة بجا آورد بعد از آن در دو ركعت 

بعدى نماز خود را فاسد نمود، بايد قضاى دو ركعت بعدى را بياورد.

)6( نماز نفل را با وجود قدرت داشتن به قيام، نشسته اداء كرده مى تواند، و اگر آن را در حالت 

ايستاده شروع نمايد بعد نشسته گزارد نزد امام ابو حنيفه رحمة اهللا عليه جايز است، و نزد امام ابو 

يوسف و امام محمد رحمهما اهللا اين طريقه بدون داشتن عذر جواز ندارد، و كسى كه از شهر 

بيرون باشدبرايش جوازدارد روى سوارى وى به هر جانبى كه باشد توسط اشاره نفل گزارد

شرح:
نماز هاى سنت: نماز هاى سنت عبارت از نماز هاى اند كه رسول اهللا  U  آن را عالوه بر 
فرايض بخاطر تقرب به اهللا تعالى انجام داده است، بعضى از اين نماز ها را بطور دايم ادا نموده 

۱ - مختصر القدوري: ۳۳.
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است و بعضى را گاه گاهى ترک فرموده اند.

آن عده نماز هاى كه رسول اهللا  U بر فعل آن مواظبت نموده آن را سنت مؤكده گويند وآن 

عده نماز هاى كه گاه گاهى آن را ادا نموده آن را سنت غير مؤكده يا مندوب )مستحب( 

گويند.

سنت هاى مؤكده 
1- دو ركعت پيش از نماز صبح.

2- چهار ركعت به يک سالم پيش از نماز فرض پيشين.

3- دو ركعت بعد از فرض نماز پيشين.

4- دو ركعت بعد از فرض نماز شام.

5- دو ركعت بعد از فرض نماز خفتن.

6- چهار ركعت به يک سالم پيش از نماز فرض جمعه.

7- چهار ركعت به يک سالم بعد از نماز فرض جمعه.

سنت غير مؤكده
چهار ركعت پيش از نماز عصر.

شش ركعت بعد از نماز شام.

چهار ركعت پيش از فرض نماز خفتن.

چهار ركعت بعد از فرض نماز خفتن.

عالوه ازين نماز ها نماز هاى نفلى ومستحب ديگرى نيز وجود دارد مانند نماز سنت اشراق وغيره.

كيفيت و چگونگى اداى نماز هاى سنت: كيفيت اداى نماز هاى سنت همانند نماز هاى 
فاتحه سورة  از  بعد  نفل  و  نماز هاى سنت  هر ركعت  در  كه  تفاوت  اين  با  مى باشد،  فرض 

خوانده مى شود.

از طرف روز گزاردن بيشتر از چهار ركعت نماز نفل به يک سالم مكروه است، همچنان از 

طرف شب گزاردن بيشتر از هشت ركعت به يک سالم مكروه مى باشد.

و نزد امام ابو حنيفه رحمة اهللا عليه چهار ركعت نفل به يک سالم افضل است، و نزد امام ابو 

يوسف و امام محمد رحمهما اهللا از طرف شب دو دو ركعت به يک سالم و از طرف روز 

چهار چهار ركعت به يک سالم بهتر مى باشد.

مسائل مربوط 
نماز نشسته: اگر به قيام )ايستادن( قدرت داشته باشد نشسته خواندن فرض صحت ندارد.
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اگر به قيام )ايستادن( قدرت داشته باشد نشسته خواندن واجب صحت ندارد.

نشسته خواندن نفل جايز است هرچند كه به قيام قدرت داشته باشد.

اگر كسى بدون عذر نشسته نمازگزارد نصف ثواب ايستاده را مستحق مى شود. 

سوارى  مركب  پشت  بر  واجب  و  فرض  نماز  گزاردن  سوارى:  مركب  باالى  بر  نماز 
صحيح نيست. اما خواندن نماز سنت ونفل بر پشت حيوان جايز مى باشد.

نماز بر كشتى: نشسته گزاردن نماز فرض بر كشتى روان بدون داشتن عذر به نزد امام ابو 

حنيفه رحمة اهللا عليه جايز است، و نزد صاحبين اداى فرض بر كشتى روان بدون عذر جواز 

ندارد، و كسى كه به ركوع و سجده قادر باشد به اشاره گزاردن نماز فرض در كشتى صحيح 

باشد نشسته  قيام قدرت داشته  به  باشد و نمازگزار  باشد، و اگر كشتى در ساحل بسته  نمى 

خواندن وى جايز نمى باشد.

نماز بر قطار و طياره: طبق فتواى علماى مذهب امام ابوحنيفه رحمة اهللا عليه نشسته خواندن 
فرض و واجب در قطار و طياره روان، بدون داشتن عذر صحيح است.

اگر كسى نماز خود را بطرف قبله شروع نمايد بعد از آن قطار يا طياره به سمت مخالف قبله 

در حركت شود نمازگزار نيز بايد به طرف قبله روى خود را بگرداند اگر قدرت آن را داشت 

و اگر به اين كار قدرت پيدا نكرد پس نمازش صحيح است.

شاگردان در مورد تفاوتى كه ميان نماز در حالت عادى و نماز بر پشت سوارى، در قطار و 

طياره وجود دارد با هم گفتگو نمايند؟

1. نماز هاى سنت كدام ها اند؟          2. فرق بين سنت مؤكده و غير مؤكده را بيان كنيد.

3. سنت هاى غير مؤكده كدام سنت ها اند؟     4. كدام نماز ها مستحب اند؟

بخاطر تقسيم ركعت هاى نماز و شناختن آن يک جدول در كتابچه هاى خود رسم كنيد.
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درس سى و يكم 

سجدة سهو

بعد از دانستن احكام نماز هاى وقتى و قضايى مى خواهيم بدانيم كه بخاطر جبران نقصانى كه 

در نماز در نتيجه سهو واقع مى شود چگونه  عمل كنيم.

6åÇáÃ çj¶=�åaÇ àR ài� àH>ßE
� ç¼àM�(å á�ßIßb áR ßi� àb àR ájßÈ�Æ�å½ ßØ çj¶=�ßbá£ßE�( åÁ> ßrá̄è¿¶= ßÆ�åÌßa>ßÈëh¶=� å��( ãG åQ=ßÆ�åÇáÃ çj¶=�àaÇ àR ài�$-%

�* à¼ë· ßjàÈßÆ� àbçÃ ßnßJßÈ
�>â¾Çà¿ ájßº� âØá£åª� ßµßfßI�áÆß?�(> ßÃá¿åº� ßkáÉß¶�> ßÃ åjá¿ åQ� áÀåº� âØá£åª�åÄåI ßØ ßq� å��ßa=ßg�=ßcC�àÄ àºßhá·ßÈ� àÇáÃ çj¶=ßÆ�$.%
�à½>ßºåáÝ=�ßfßÃ ßQ�áÆß?�( åÀáÈßbÉå£á¶=� åL=ß�åF á³ßI�áÆß?�( ßbèÃ ßnçJ¶=�áÆß?�( ßLÇà¿ à̄á¶= ßÆ�( åH>ßJ å³á¶=�åÍßå�>ßª�ÌßÐ=ßfå®� ßµßfßI�áÆß?

* àfßÃáà��> ß»Éåª� ßKßª> ß]�áÆß?�åÄÉåª� àKßª>ßà��> ß»Éåª
� áÁåCßÆ�(èß�áÖàá�=�áb àR ájßÈ�áß��à½>ßºåáÝ=�áb àR ájßÈ�áß�� áÁåDßª�(ßaÇ àR èj¶=�ëß�áÖàá�=�Îß· ß¢� àG åQÇàÈ�å½>ßºåáÝ=� àÇáÃ ßißÆ�$/%

�*àaÇ àR èj¶=�çß�áÖàá�=� ß×ßÆ�(ß½>ßºåáÝ=�á½ßhá·ßÈ�áß��èß�áÖàá�=�> ßÃ ßi
� ßkß· ßRßª�ßa> ß¢�( àHßfá®ß?�åaÇ à£ à̄á¶=� å¹> ßU� ß�C�ßÇ àÂßÆ�ßfç²ßdßI� ç¼àM�( ß�ÆàáÙ=�åÌ ßbá£ß̄á¶=� áÀ ß¢�>ßÃ ßi� áÀßºßÆ�$0%

*ÇáÃ çj·å¶� àb àR ájßÈßÆ�(ábå£àÈ�áß�� ßHßfá®ß?�å½>ßÉå̄á¶=� å¹> ßU� ß�C� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( ßbçÃ ßnßIßÆ
�áb àR ájßÈ�áß��>ßº �åÌ ßbá£ß̄á¶= � ß�C� ß¤ ßQße�(åÍ ßjåº>ßá�=� ß�C�ß½>ß̄ßª �(åÌß� å]ßáÙ=�åÌ ßbá£ß̄á¶= � áÀ ß¢�>ßÃ ßi� áÀßºßÆ�$1%
� áKß¶çÇßß�ßÆ �(àÄ àuáfßª � ß̧ ßìßE �(æÌ ßb áR ßjåE �ßÍ ßjåº>ßá�= �* ßbçÉß® � áÁåCßÆ �(åÇáÃ çj·å¶ � àb àR ájßÈßÆ �(Í ßjåº>ßá�= �Îß§á¶ß?ßÆ

*âÍ ßiåa> ßi�âÍß£á²ße�>ßÃáÉß¶C� ç¼ àvßÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢� ßÁ>ß²ßÆ�( âØá«ß¾�àÄàI ßØ ßq
� ß�C�ßa> ß¢�( ß�ÆàáÙ=�Ì ßbá£ß̄á¶=�> ßÃè¿ à�ßÈ� á¼ë· ßjàÈ�áß�ßÆ�ß½>ß®� ç¼àM�( åbèÃ ßnçJ¶=�ßeábß®�åÍß£åE=çf¶=� å��ßbß£ß®� áÁåCßÆ�$2%
�(Ïßf á]à?�âÍß£á²ße�>ßÃáÉß¶C� ç¼ ßu�æÌ ßb áR ßjåE�Í ßjåº>ßá�=�ßbçÉß®� áÁåCßÆ�( à¼ë· ßjàÈßÆ�åÍ ßjåº>ßá�=� å��áb àR ájßÈ�áß��>ßº�åaÇ à£ à̄á¶=

*ãÍß·åª>ß¾�àÄß¶� åÁ>ßJ ß£á²çf¶=ßÆ�àÄàI ßØ ßq� áKçß��ábß®ßÆ�åÇáÃ çj·å¶�ßb ßR ßißÆ
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�àÄß¶� ßzßf ß¢�>ßº� ß¹çÆß?� ß́ å¶ßc� ßÁ>ß²ßÆ�(> â£ßEáeß?�á½ß?�Îç· ßq�>âM ßØßMß?�åeábßÈ� á¼ß·ßª�(åÄåI ßØ ßq� å�� ḉ ßm� áÀßºßÆ�$3%
�( êÀ ß��àÄß¶� ßÁ>ß²� áÁC�åÄë¿ ß�� åGå¶> ß¦�Îß· ß¢�Îß¿ßE�(=â�åNß²�àÄß¶� àzåfá£ßÈ� è́ çn¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(ßÌ ßØ çr¶=� ß¬ß¾á@ßJ ái=

��*å�å̄ßÉá¶=�Îß· ß¢�Îß¿ßE� êÀ ß��àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª

ترجمه

باب در بيان سجده سهو.

)1( سجده يى سهو در صورت زيادت و كمى در نماز واجب است، و نماز گزار بعد از سالم 

دو سجده مى كند و تشهد مى خواند و سالم مى گرداند.

)2( سجده سهو هنگامى الزم مى گردد كه نماز گزار عملى را در نماز زياد كند كه آن عمل 

از جنس نماز باشد، وليكن در نماز داخل نباشد )مثال به عوض يک ركوع دو ركوع كند(، و 

يا اينكه يک عمل مسنون )واجب( را ترک كند، يا سورة فاتحه، قنوت، يا تشهد و يا تكبيرات 

عيدين را  ترک نمايد، يا امام به عوض اخفا )آهسته خواندن(، جهر )بلند( بخواند، يا به عوض 

جهر خفيه بخواند.

امام سجده نكند  بر مقتدى سجدة سهو را واجب گرداند، و اگر  امام سهو كند  )3( و اگر 

مقتدى نيز سجده نكند، و اگر مقتدى سهو كند، سجدة سهو نه بر مقتدى الزم مى شود و نه 

بر امام. 

)4( و اگر كسى قعدة  اول را فراموش نمايد و به جاى آنكه بنشيند از جاى خود برخيزد، و 

در وقتى به يادش آيد كه به قعدة نزديكتر است بايد بنشيند و تشهد بخواند، و اگر به حالت 

قيام نزديكتر بود به سوى قعدة بر نگردد و بعد از سالم سجده سهو كند.

)5( و اگر قعدة آخر را فراموش نمود و به ركعت پنجم برخاست، به قعدة آخر برگردد تا 

اگر در  نمايد، و  پنجم را ترک كند و سجده يى سهو  آنكه سجده نكرده است و ركعت 

ركعت پنجم سجده نموده بود، فرضش باطل گرديده است، و نمازش نفل حساب مى شود و 

بر وى الزم است كه ركعت ششم را بر آن بيفزايد.

)6( و اگر در ركعت چهارم به اندازه تشهد نشست، بعد بدون آنكه سالم گرداند به گمان 

اينكه قعدة اول است ايستاد شد، و تا آنكه سجده ركعت پنجم را نكرده است بايد بنشيند و 

سالم بگرداند، و اگر سجده يى ركعت پنجم را كرده بود در اين صورت ركعت ششم را 
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همراه آن يكجا كند، و به اين ترتيب نمازش كامل گرديده و دو ركعت آخرى نفل شمار 

مى شود، و سجدة سهو نمايد.

)7( و اگر كسى اشتباه نمود ونه فهميد كه سه ركعت ادا نموده يا چهار ركعت و اين فراموشى 

برايش بار اول بود بايد نماز خود را دوباره بخواند، و اگر اين حالت به كثرت برايش پيش 

ميشد، اگر صاحب گمان بود به غالب گمان عمل نمايد، و اگر صاحب گمان غالب نبود پس 

به يقين بنا كند و يقين، عمل كردن به حد اقل است )وآن گرفتن جانب كم است(1 .

شرح

تعريف سهو: در لغت: فراموش نمودن و غفلت نمودن را گويند.

به وجود  نماز سهواً  در  نمازگزار  توسط  را گويند كه  و خللى  نقصان  نماز: همان  در  سهو 

مى آيد، و سجده كردن در آخر نماز آن را جبران مى كند.

احكام سجده سهو: كسى كه يكى از اركان نماز را ترک كند نمازش باطل است، و بايد 

دوباره آن را اداء نمايد، و اين نقصان به سجده سهو كامل نمى گردد.

و كسى كه يكى از واجبات نماز را قصدا ترک كند گنهگار مى گردد، بايد دو باره آن را اداء 

كند، و به سجدة سهو اين نقصان جبران نمى شود.

اما اگر كسى سهواً يكى از واجبات نماز را ترک كند، سجده يى سهو بر وى واجب است، 

و با اين كار نقصان نمازش جبران مى شود.

در حاالت ذيل سجده سهو واجب است:

1- هرگاه قرائت سورة فاتحه را از روى فراموشى در يک يا دو ركعت اولى فرض ترک 

كند. همچنان اگر قرائت سورة فاتحه را در هر ركعت از ركعت هاى نماز وتر و نفل ترک 

كند.

2- هرگاه  قرائت سورة فاتحه را در دو ركعت اولى فرض فراموش نمايد و در دو ركعت 

آخرى قرائت كند.

3- هرگاه در يک يا دو ركعت اولى فرض بعد از قرائت فاتحه ضم سورة را ترک كند.

افگنده  تاخير  به  محلش  از  را  سورة  قرائت  زيرا  كند،  قرائت  مرتبه  دو  را  فاتحه  سورة   -4

است.

۱ - الجوهرة النيرة - )۱ / ۳۱٠(. االختيار لتعليل المختار - )۱ / ٨٠(.
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5- اگر يک سجده كند و به ركعت ديگر بلند شود و بعد از اداى ركعت دو سجده كند، بعد 

از آن همراه آن سجده سوم كند كه فراموش نموده، نمازش درست است ليكن سجدة سهو 

بر وى واجب است.

 6- در نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى قعدة اول را سهوا ترک كند، برابر است كه ترک قعدة 

اول در نماز هاى فرضى باشد يا نفلى سجدة سهو بر وى واجب است. 

كسى كه در نماز فرضى قعدة اول را ترک كند و به ركعت سوم برخيزد درست ايستاده شود 

و به نماز خود ادامه دهد، در آخر سجده يى سهو نمايد.

7- سهوا  خواندن تشهد را ترک كند.

8- دعاى قنوت را در نماز وتر ترک كند.

9- امام در نماز هاى سرى به جهر بخواند.

10- امام در نماز هاى جهرى آهسته قرائت كند.

11- در قعدة اول از اندازة تشهد بيشتر بخواند، مثال به رسول اهللا  U سهوا درود بفرستد، و يا 

به اندازه از زمان، خاموش بنشيند كه در آن اداى يک ركن ممكن است.

مسايل مربوط به سجده سهو 

t هرگاه امام سهو نمايد سجده بر امام و مقتدى هر دو واجب مى گردد، و اگر مقتدى 
سهو نمايد سجده يى سهو بر وى وامام  واجب نمى باشد.

و اگر مقتدى مسبوق بعد از سالم گردانيدن امام نمازش را مكمل مى كرد و سهو نمود سجده 

يى سهو بر وى الزم است.

t هرگاه سجدة سهو بر امام واجب گردد و سجده كند بر مقتدى الزم است كه از وى 
متابعت نمايد و با امام خود سجدة سهو كند، و اگر بر كسى سجدة سهو واجب شود و 

قصدا آن را ترک كند گنهگار گرديده و دوباره خواندن نماز بر وى واجب است.

t اگر كسى از روى سهو بيشتر از يک واجب را ترک كند يک مرتبه دو سجدة سهو 
براى وى كافى است.

كسى كه قعدة اول را در نماز هاى فرضى فراموش كند، ماداميكه برابر ايستاد نشده دوباره 

به قعدة برگردد، و اگر به حالت قيام نزديكتر بود در اخير سجدة سهو كند، و اگر به نشستن 

نزديكتر بود سجدة سهو بر وى الزم نمى باشد.
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t كسى كه قعدة اول را در نماز هاى نفلى فراموش كند بايد به قعدة بر گردد هرچند كه 
برابر ايستاد شده باشد و سجدة سهو نمايد.

يى  ماداميكه سجده  بلند شد  پنجم  به ركعت  نموده  فراموش  را  قعدة آخر  �tكسى كه 
ركعت پنجم را نكرده به قعدة برگردد و سجدة سهو نمايد.

t كسى كه قعدة آخر را فراموش نمود و به ركعت پنجم برخاست و سجدة ركعت پنجم 
را نيز ادا كرد، فرض وى به نفل تبديل مى گردد و اگر نماز هاى پيشين، عصر و خفتن باشد 

ركعت ششم را با آن  ضميمه نمايد، و اگر نماز صبح باشد ركعت چهارم را با آن يكجا 

كند و در آخر سجدة سهو نمايد و نماز فرض را دوباره گزارد.

t كسى كه به قعدة آخر نشست و تشهد خواند، و به گمان آنكه قعدة اول است بلند شد 
بايد دوباره برگردد و سالم بگرداند و تشهد را دوباره نخواند و سجدة سهو نمايد.

t كسى كه قصدا سالم بگرداند در حاليكه بر وى سجدة سهو الزم بود، بايد سجده سهو 
كند تا زمانيكه عمل منافى نماز مثل از قبله برگشتن يا سخن گفتن را نكرده باشد سجدة 

سهو كند )نمازش صحيح است(.

t اگر كسى كه نماز چهار ركعتى ادا مى كند و به گمان آنكه نمازش مكمل گرديده 
سالم گرداند بعد به يادش آيد كه دو ركعت ادا نموده است، بايد از همان محلى كه نماز 

را قطع نموده شروع نمايد و در آخر سجدة سهوكند.

طريقة ادا نمودن سجدة سهو: بر كسى كه سجدة سهو واجب گردد وقتى در قعدة آخر 

ُ أَْكبَُر{  از خواندن تشهد فارغ شد به جانب راست خود يک سالم بگرداند، بعد از آن }اهللاَّ

بگويد و دو سجده كند، و بنشيند و تشهد واجب را بخواند و به نبى كريم U درود شريف 

بفرستد، و دعا كند، بعد از آن بخاطر خارج شدن از نماز سالم بگرداند، و اگر پيش از سالم 

گرداندن سجده كند نمازش باوجود كراهيت صحيح است.

نماز همراه با شك: اگر كسى در دوران نماز در شمار ركعات آن شک نمايد و اين حالت 

براى بار اول برايش پيدا شده باشد نماز خود را دوباره بخواند  و اگر بعد از سالم گردانيدن 

برايش شک پيدا شود نمازش صحيح است.

نموده  نماز را ترک  نمايد كه بعضى ركعت هاى  يقين  از سالم گردانيدن  بعد  و اگر كسى 

است، و عمل منافى نماز را )مثل سخن گفتن( انجام نداده، بايد همان ركعت هاى ترک شده 
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را دوباره ادا نمايد، و اگر عمل منافى نماز را انجام داده بود نماز را دوباره ادا نمايد.

و اگر اين حالت باربار برايش پيدا ميشد و شک كردن برايش عادت شد، بايد به گمان غالب 

خود عمل كند، و اگر صاحب گمان غالب نباشد به حد اقل عمل نمايد، و در آخر سجده 

يى سهو نمايد.

با همصنفيان خود همان حاالت نماز را بيان كنيد كه شک در آن بر نماز هيچ تاثيرى نمى 

افگند.

1. سهو را تعريف كنيد.

2. كسى كه يک ركن نماز را سهوا ترک كند به چه چيز جبران مى شود؟

3. كسى كه يک واجب نماز را قصدا ترک كند آيابه سجده يى سهو جبران مى شود؟

4. شش صورت از آن صورت هاى را بنويسيد كه سجده يى سهو واجب مى گردد.

5. اگر امام سهو كند آيا سجده يى سهو بر مقتدى واجب است؟

6. اگر مقتدى سهو كند  آيا سجده يى سهو بر امام واجب مى گردد؟

7. طريقه اداى سجدة سهو را بيان كنيد.

8. نماز در كدام اوقات به سبب شک صحيح نه ميشود و در كدام وقت صحيح مى شود؟

مسايل مهم مربوط به سجدة سهو را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سى و دوم

نماز مريض

گاهى چنين واقع مى شود كه مريضى بر يک مسلمان مكلف تاثير مى گذارد و به سبب آن 

نماز  بر وى الزم است كه طبق توان خود  بناء  تواند،  انجام داده نمى  نماز را  بعضى اركان 

گزارد.

اهللا تعالى فرموده است : }َال يَكلُِّف اهللاُهّ نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها{ )البقره-286(.« اهللا تعالى هيچ نفسى 

را فراتر از توانش مكلف نمى سازد«.
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ترجمه 

باب در بيان نماز مريض

)1( هرگاه ايستاد شدن در نماز بر مريض دشوار شود، نشسته نماز گزارد، ركوع و سجده 

كند، و اگر ركوع و سجده نتواند به اشاره نماز گزارد، و سجده خود را از ركوع پايين تر 

كند و چيزى را بخاطر سجده كردن به روى خود بلند نكند.

)2( اگر نشسته نتواند به پشت بخوابد و هردو پاى خود را به سوى قبله دراز كند، و ركوع و 

سجده را به اشاره نمايد، و اگر به پهلو خوابيد و روى خود را به سوى قبله گردانيد و اشاره 

نمود نيز جايز است.

)3( و اگر به سر خود اشاره نمى توانست نماز را به تاخير افگند، به چشم، ابرو و قلب خود 

اشاره نكند.   

)4( و اگر به قيام قدرت پيدا كرد ولى به ركوع و سجده قادر نبود ايستادن بر وى الزم نيست، 

و جايز است كه به حالت نشسته به اشاره نماز گزارد.

)5( اگر شخص صحتمندى حصه يى از نماز خود را ايستاده گزارد و در اثناى نماز مريضى 

برايش عايد گرديد نماز خود را نشسته پوره نمايد، ركوع و سجده كند، و اگر قدرت آن را 

نداشت به اشاره اداء كند، و اگر قدرت نشستن را نداشت  پشت خوابيده آن را بجا آرد.

)6( و كسى كه به سبب مريضى نماز خود را نشسته ادا مى كرد، در حالت ركوع و سجده 

صحت ياب شد، بايد باقى نماز خود را ايستاده پوره كند، و اگر چيزى از نماز خود را به اشاره 

ادا كرده بود و در اثناى نماز صحت ياب گرديد بايد دوباره آن را ادا نمايد.

)7( كسى كه به سبب بى هوشى پنج نماز يا كمتر از پنج نماز از وى فوت شود، وقتى به هوش 

آمد قضاى آن بياورد، و اگر به سبب بى هوشى بيشتر از پنج نماز از او فوت گردد قضاى 

آن را نياورد.

شرح

اداء مى شود،  نيز  نماز عبادتى است كه هيچ وقت ترک نمى شود، حتى در حالت مريضى 

الزمى  است كه در وقت مريضى مطابق توان نماز ادا شود.

 نبى كريم U به حضرت عمران بن حصين رضى اهللا عنه فرمود : )ايستاده نماز گزار، و اگر توان آن 

را نداشتى پس نشسته ادا كن، و اگر توان آن را ندارى پس به حالت خوابيده و به اشاره ادا كن(.
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مرض:

مرض يک حالت بيمارى مخالف صحت است كه در صورت مبتال گرديدن به آن بدن از 

حالت طبيعى خود بيرون مى شود.

حكم نماز در حالت مريضى

ترک نماز در هيچ حالتى جواز ندارد حتى در حال بيمارى نيز نماز ترک كرده نمى شود.

مسايل مربوط به اين باب 

t كسى كه به سبب مريضى نتواند تمام اركان نماز را بجا آرد، بايد همان اركانى را بجا 
آرد كه قدرت بجا آوردن آن را دارد.

t اگر نماز را به حالت ايستاده ادا نمى توانست، نشسته آن را ادا كند.
يا  گردد،  بيمارى  به  مبتال  گزاردن،  ايستاده  صورت  در  كه  داشت  بيم  اگر  همچنان   t

بيمارى اش بيشتر شود و يا سبب طوالنى شدن مرضش گردد، نشسته آن را ادا نمايد.

نه باشند آنها را نشسته به اشاره ادا  همچنان اگر كسى به ركوع و سجده هردو قادر  �t
نمايد.

t كسى كه ركوع و سجده  را به اشاره مى كند، بايد سجده را از ركوعش پايين تر بسازد 
و اگر چنين نكند نمازش صحيح نمى شود.

t مريض چيزى را به طرف رويش بلند نكند تا بر آن سجده كند.
t اگر مريض به نشستن قادر نباشد بايد پشت خود را بر زمين بنهد و هردو پايش را به 
طرف قبله گرداند و نماز خود را  ادا نمايد، زانوهايش را ايستاده بدارد و سر خود را بر 

بالشت گزارد تا رويش به طرف قبله شود و ركوع و سجده را به اشاره كند.

�tاگر نماز گذار نتواند بنشيند برايش جايز است كه به پهلو بخوابد و ركوع و سجده را 
به اشاره ادا نمايد.

�tاشاره در صورتى جاى ركوع و سجده را مى گيرد كه توسط سر انجام شود و اگر به 
چشم يا ابروى خود اشاره كند نمازش صحيح نمى شود.

�tاگر مريض از اشاره نمودن به سر عاجز باشد بايد نمازش را تا يكشب و يک روز به 
تاخير اندازد، و زمانى كه به قضاى آن توان پيدا كرد قضا بياورد.
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t اگر كسى به بيمارى ديوانگى و بى هوشى مبتال گردد و اين حالت تا گذشتن بيش از 
پنج وقت نماز بر وى دوام پيدا كند اين نمازها از وى ساقط مى گردد.

t و كسى كه به بيمارى ديوانه گى و بى هوشى تا پنج وقت نماز يا كمتر از آن مبتال گردد 
بايد بعد از صحت يافتن قضاى آن را بياورد.

t اگر كسى به حالت ايستاده در نماز شروع كند و در اثناى نماز توان ايستاد شدن را از 
دست دهد متباقى نمازش را نشسته ادا كند، اگر به نشستن قادر باشد و اگر به نشستن قادر 

نباشد، پشت خود را بر زمين نهاده به اشاره نماز خود را پوره نمايد.

به بيماران نامه را بنويسيدكه احكام نماز مريض در آن اجماال ذكر باشد.

1. مريض به كى گفته مى شود؟

2. آيا در حالت مريضى نماز ترک مى شود؟

3. مسايلى كه به ارتباط مرض گفته شد هشت آن را بنويسيد.

آن  شرح  با  همراه  خود  كتابچه هاى  در  خوانديد  درس  اين  در  كه  را  حديثى  و  آيت  آن 

بنويسيد.
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درس سى و سوم

سجدة تالوت

قبال ما سجدة سهو را شناختيم، حاال مى خواهيم سجدة تالوت را بشناسيم، سجده يى كه به 

سبب تالوت آيات سجده و شنيدن آن واجب مى گردد.
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باب در بيان سجده تالوت
)1( در قرآن كريم چهارده سجدة تالوت وجود دارد: در آخر سورة اعراف، در سورة رعد، 
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بنى اسرائيل، در سورة مريم، در حصه اول سورة حج، در سورة  در سورة نحل، در سورة 

فرقان، در سورة نمل، در سورة آلم تنزيل، در سورة ص، در سورة حم السجده، در سورة 

النجم، در سورة انشقاق و در سورة علق.

است،  بر تالوت كننده و شنونده هردو واجب  )2( سجده كردن در همه جاهاى مذكوره 

برابر است كه شنونده قصد شنيدن تالوت را نموده باشد يا نه، اگر امام آيت سجدة تالوت 

را قرائت كند بايد سجده كند و مقتدى نيز با او سجده كند، و اگر مقتدى آيت سجده را 

قرائت نمايد نه به امام سجده تالوت الزم است ونه به مقتدى، و اگر مردم از شخصى ديگرى 

سجده را شنيدند كه در نماز با ايشان نبود، در اثناى نماز سجده نكنند، و هرگاه از نماز فارغ 

گرديدند سجده كنند، و اگر در اثناى نماز سجده كنند اين برايشان كفايت نمى كند و نماز 

شان فاسد نمى شود.

)3( كسى كه در خارج نماز آيت سجده را تالوت نمايد و سجده نكند تا آنكه در نماز شروع 

كرد و همان آيت سجده را دوباره تالوت نمود و سجده نمود، اين سجده وى براى هر دو 

تالوت كافى مى باشد، و اگر آيت سجده را در خارج نماز تالوت نمود و سجده كرد و چون 

در نماز شروع كرد دوباره همان آيت را تالوت نمود بايد دوباره سجده كند و سجده اولى 

كافى نمى باشد، و اگر كسى آيت سجده را تكرارا در يک مجلس تالوت نمود يک بار 

سجده كافى است.

)4( كسى كه قصد سجده تالوت را نمايد تكبير گويد و هردو دست خود را بلند نكند سجده 

كند باز تكبير گويد و سرخود را بلند كند نه بااليش تشهد است ونه سالم گرداندن.

شرح
حكم سجدة تالوت : سجده تالوت بر كسى واجب است كه يكى از آيات مشخص قرآن 

كريم را كه در آن به سجده كردن امر شده قرائت كند و يا آن را بشنود.

شروط سجده تالوت:شروط صحت سجدة تالوت عينا همان شروط صحت نماز است، با 
اين تفاوت كه تكبير تحريمه در نماز شرط است و در سجده يى تالوت شرط نمى باشد. 

موجبات سجده تالوت: اگر يكى از امور ذيل موجود گردد سجده يى تالوت واجب 
مى شود.

t وقتى آيت سجده را تالوت كند، برابر است كه خودش آن را بشنود و يا نشنود.
ننموده  يا  باشد  برابر است كه قصد شنيدن آن را نموده  t وقتى آيت سجده را بشنود، 

باشد.
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t به امامى اقتدا كند كه آيت سجده را تالوت نموده باشد، برابر است كه مقتدى آيت 
سجده تالوت را شنيده باشد يا نه.

سجدة تالوت بر اشخاص ذيل واجب نمى گردد

�tزنيكه در حالت حيض و نفاس باشد سجده تالوت بر وى واجب نيست.
t به تالوت مقتدى نه بر امام سجده واجب مى گردد و نه بر مقتدى.

t بر شخص خفته، ديوانه، طفل و كافر سجده يى تالوت واجب نمى گردد.
واجب  وى  بر  سجده  بشنود  تيلفون  يا  و  ريكاردر  تيپ  از  را  سجده  آيت  كه  كسى   t

نمى گردد.

از تالوت آيت سجده،  بعد  ركوع قايمقام سجده شده مى تواند: اگر كسى درنماز 
سجده نكند بلكه فورا ركوع نمايد و در ركوع نيت سجده را نيز كند اين ركوع برايش كافى 

و درست است.

اگر در نماز آيت سجده را تالوت نمود ولى سجده نكرد بعد از فراغت از نماز قضا بر وى 

نمى باشد، زيرا وقت آن گذشته است، اما اگر بعد از سالم گرداندن كدام عمل منافى نماز را 

انجام نداده بود قضاى آن آورده مى تواند.

مسايل: اگر امام و مقتديان آيت سجده ازكسى بشنود كه در نماز همرايش شريک نه باشد 
بايد امام و مقتديان بعد از فارغ شدن از نماز سجده تالوت را بكند. اگر آنها سجده تالوت 

در داخل نماز اداء كند صحيح نه ميشود ولى نماز شان فاسد نه ميشود. 

t اگر كسى آيت سجده را در يک مجلس چندبار تالوت نمايد يک بار سجده برايش 
كافى است.

t اگر كسى آيت سجده را در يک مجلس تالوت كند و در مجلس ديگر دوباره آن را 
تالوت نمايد دوبار سجده بر وى واجب است.

t تبديلى مجلس به اين است كه از جايى به جاى ديگر منتقل شود، چهار گوشه يک اتاق 
يا مسجد خورد باشد يا بزرگ در حكم يک مجلس است.

 و اگر كسى سورة يى را تالوت كند كه در آن آيت سجده تالوت باشد و سجده تالوت را 

ترک كند،اين عمل مكروه است.

سجده  آيت  بايد  كننده  تالوت  باشند  نداشته  سجده  براى  آمادگى  شنوندگان  اگر   t
راآهسته تالوت كند.
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طريقه سجده تالوت
طريقه سجدة تالوت آنست كه در ميان دو تكبير يک سجده كند، تكبير اول بخاطر آنست 

كه پيشانى خود را براى سجده كردن بر زمين نهد، و تكبير دوم بخاطر آنست كه پيشانى خود 

را از زمين باال كند، و در هنگام تكبير هردو دست خود را بلند نكند و نه تشهد بخواند و نه 

بعد از سجده سالم بگرداند.

سجدة تالوت، يک ركن دارد كه عبارت از نهادن پيشانى بر زمين مى باشد، يا به عوض سجده 

ركوع كند، يا اگر مريض باشد به اشاره سجده كند و اين عمل جاى سجده را مى گيرد. و اين 

دو تكبير سنت است، و مستحب آنست كه اول بايستد بعد از آن سجده كند.

شاگردان در بين خود سجدة تالوت را بگونه عملى ياد بگيرند، يكى ايشان سجده كند و 

ديگران به دقت وى را ببينند.

1- سجدة تالوت را تعريف كنيد.

2- حكم و شروط سجدة تالوت را بيان نماييد.

3- مواضع سجدة تالوت را مشخص سازيد.

4- در كدام امور سه گانه سجده واجب مى گردد؟

5- سجدة تالوت به كدام اشخاص واجب نيست؟

6- آيا ركوع جاى سجده را مى گيرد؟

7- طريقة ادا نمودن سجدة تالوت را بيان سازيد.

در كتابچه هاى خودنامهاى سورت هاى سجدة تالوت را بنويسيد.
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درس سى و چهارم 

نماز مسافر

هيچ سفرى از تكليف و مشقت خالى نمى باشد، چه آن به واسطه مركب سوارى انجام شود 

و يا به واسطه آالت جديد اختراع شده، از جهت اينكه اسالم يک دين آساني است، براى 

مسافر قصر نماز هاى چهار ركعتى را رخصت داده است.
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�(> ß»åÃáÉß· ß¢�àÌßa>ßÈëh¶= �àÄß¶� àgÇàß�� ß×�( åÁ>ßJ ß£á²ße�æÍçÉ å¢>ßE àe�æÌ ßØ ßq� ȩ̈ à²� å��6>ß¾ ßbá¿ å¢�åfåª> ßjàá�= � àzáfßªÆ�$.%
� áKß¾> ß²ßÆ�(åÄ åuáfßª� áÀ ß¢� åÁ>ßJ ß£á²ße�àÄáIß?ßh áQß?�( åbèÃ ßnçJ¶=�ße=ßbá̄ åº�åÍßÉå¾>çN¶=� å��ßbß£ß®ßÆ�(> â£ßEáeß?�Îç· ßq� áÁåDßª

*àÄàI ßØ ßq� áKß· ßìßE�(�É¶ÆÙ=�å�J£²ßf¶=� å��åbèÃ ßnçJ¶=�ße=b¯åº�áb à£á̄ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(ãÍß·åª>ß¾�àÄß¶� åÁ>ßÈßf á]àáÙ=
�å�¼ á³ àU�Îß· ß¢� à¹=ßhßÈ� ß×ßÆ�(åf áråá�=� ßLÇàÉàE� ß±ße>ßª�=ßcC�å á�ßJß£á²ße�Îç· ßq�=âfåª> ßjàº� ßTßf ß]� áÀßºßÆ�$/%
�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ�(à½>ßá�åáÝ=�àÄàºßhá·ßÉßª�(= âb å¢> ßrßª�(>âºáÇßÈ�ßf ßnß¢�Í ßjáß��æbß·ßE� å��ßÍßº>ß®åáÝ=� ßËåÇá¿ßÈ�ÎçJ ßU�åfß« çj¶=

 .َٰٰٰٰ ä¼åJàÈ�áß�� ß́ å¶ßc� áÀåº� ç̧ ß®ß?�Íßº>ß®åáÝ=
�ßbá£ßE�áÆß?�( àTàf á]ß?�= âb ß¦� à¹Çà̄ßÈ�>ßç�åCßÆ�(>âºáÇßÈ�ßf ßnß¢�Í ßjáß��åÄÉåª� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?�åÇá¿ßÈ�áß�ßÆ�=âbß·ßE� ß̧ ß]ßa� áÀºßÆ�$0%
� åHáfßá�=� ßzáeß?� àf ß³ ájß£á¶=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�(å á�ßJß£á²ße�Îç· ßq�(ß�å¿ åi� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢� ßÊå̄ßE�ÎçJ ßU�( àTàf á]ß?�æb ß¦

*ßÌßØ çr¶=�=Ç è»åJàÈ�áß��(>âºáÇßÈ�ßf ßnß¢�ßÍ ßjáß��>ßÃåE�ßÍßº>ß®×=�= àÆßÇß¿ßª
� å��àÄß£ßº� ß̧ ß]ßa� áÁåCßÆ�(Ì ßØ çr¶=�çß�ß?� åKá®ßÇá¶=�åÐ>ß̄ßE� ß¤ßº�å�¼Éå̄àá�=�åÌ ßØ ßq� å��àfåª> ßjàá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$1%

*àÄß«á· ß]�àÄàI ßØ ßq�áhàß��áß��æÍßJåÑ>ßª
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�àÄß¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( á¼ àÃßI ßØ ßq� ßÁÇ à»Éå̄àá�=�çß�ß?� ç¼àM�(¼·i�å á�ßJß£á²ße�ß�å»Éå̄àá�>åE� àfåª> ßjàá�=�Îç· ßq�=ßcåC ßÆ�$2%
�(Ì ßØ çr¶=�çß�ß?�àÅßf áråº� àfåª> ßjàá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�(ãfá« ßi�ã½áÇß®�>ç¾åDßª� á¼ à³ßI ßØ ßq�=Çèå�ß?�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß¼ç· ßi�=ßcC

��*åÄÉåª�ßÍßº>ß®×=�åÇá¿ßÈ�áß�� áÁåCßÆ
� ç¼åJàÈ�áß��( ß¹çÆßáÙ=�àÄß¿ ß{ßÆ� ß̧ ß]ßbßª�ßfßª> ßi� ç¼àM�àÅßá� ß¦� ßÀ ß{áÇßJ ái=ßÆ�àÄá¿ ß¢� ß̧ ß̄ßJá¾>ßª� ãÀ ß{ßÆ�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$3%

*ßÌ ßØ çr¶=� ç¼åJàÈ�áß��(>âºáÇßÈ�ßf ßnß¢�Í ßjáß��Îâ¿åºßÆ�Í ç³ßå�� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?� àfåª> ßjàá�=�ÏßÇß¾�=ßcåC ßÆ�(Ì ßØ çr¶=
� å¹> ßU� å��åf ßvßá�=� å��àÄáJßI>ßª� áÀßºßÆ�*å á�ßJß£á²ße�åf ßvßá�=� å��> ßÂ> ßvß®�åfß« çj¶=� å��ãÌ ßØ ßq�àÄáJßI>ßª� áÀßºßÆ�$4%

*> â£ßEáeß?�åfß« çj¶=� å��> ßÂ> ßvß®�åÍßº>ß®åáÝ=
�*ãÐ=ßÇ ßi�åÍ ßr á]èf¶=� å��> ß» åÂåfß« ßi� å�� à¤É åìàá�=ßÆ�Ê åq>ß£á¶=ßÆ��$5%

ترجمه 

باب در بيان نماز مسافر 

به  انسان قصد رفتن را  تغيير مى يابد آنست كه  به سبب آن احكام )شرعى(  )1( سفرى كه 

محلى نمايد كه فاصله بين وى و آن محل سه شبانه روز راه به رفتار شتر يا پياده باشد، و در 

اين باب سفر بحرى يا دريايى معتبر نمى باشد.

)2( و به نزد ما )أحناف( فرض مسافر در نماز هاى چهار ركعتى دو ركعت است و بيشتر از آن 

براى وى جواز ندارد، ازينرو اگر مسافر چهار ركعت ادا نمايد و در آخر ركعت دوم به اندازه 

تشهد بنشيند، دو ركعت اولى برايش فرض و دو ركعت دومى برايش نفل محسوب مى شود، 

و اگر در آخر دو ركعت اول به اندازه تشهد ننشست نمازش باطل است.

)دو  قصر  را  ركعتى  چهار  نماز  وقتى  شود،  بيرون  منزلش  از  سفر  نيت  به  كه  كسى  و   )3(

ركعت( ادا كند كه از خانه هاى شهرش جدا گردد و تا هنگامى در حكم مسافر است كه 

بيشتر از آن را نمايد كه در اين صورت  در شهرى كه قرار دارد نيت اقامت پانزده روز يا 

پوره گزاردن نماز بر وى الزم است، و اگر نيت اقامت كمتر از پانزده روز را كند نماز چهار 

ركعتى را پوره ادا نمى كند.

)4( و كسى كه در شهرى داخل شود و نيت اقامت پانزده روز را نكند و بگويد كه فردا يا 

پس فردا از اين شهر سفر مى كنم و به همين وضع چندين سال در آنجا باقى ماند نماز خود 
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را قصر )دو ركعت( ادا كند، و اگر لشكر )اسالم( به دارحرب  داخل گرديد و نيت اقامت 

پانزده روز را كرد نماز را پوره )چهار ركعت( ادا نه نمايند.

)5( اگر مسافرى به مقيمى اقتدا نمايد و وقت باقى باشد نمازش را پوره ادا نمايد، و اگر در 

نماز فوتى با امام مقيم يكجا شود نمازش از عقب امام مقيم صحيح نمى شود. 

)6( و اگر شخص مسافر به مقيمين امامت كند دو ركعت گزارد و سالم بگرداند و مقيم نماز 

خود را پوره كند، و مستحب است كه چون سالم بگرداند بگويد: اى مردم! شما نماز خود را 

پوره كنيد من مسافر هستم، و هنگامى كه مسافر در شهر خود داخل گرديد نمازش را پوره 

ادا نمايد هرچند كه نيت اقامت را نكرده باشد.

جاى  در  گرديده  منتقل  آنجا  از  و  نمايد  ترک  را  وآن  راداشت  خود  وطن  كه  كسى   )7(

ديگرى وطن گزيند، بعد از آن به وطن اولى اش سفر نمايد نماز را قصر اداء كند، و اگر 

مسافر نيت كند كه در مكه و منى پانزده روز اقامت مى كند نمازش را پوره نمى كند.

)8( و از كسى كه در سفر نماز فوت شود قضاى آن را در حضر دو ركعت بيارد. و اگر در 

حضر از وى نمازى فوت شود)چهار ركعت( قضاى آن را در سفر چهار ركعت مى آورد.

)9( و مسافر گنهگار و فرمانبردار در استفاده از رخصت سفر يكسان اند.

شرح 

تعريف سفر

سفر در لغت: قطع كردن و پيمودن مسافه را گويند.

و اينجا مراداز سفر: به قصد طى نمودن مسافه مخصوص از وطن خود بيرون رفتن است1. 

سفرى كه قصر در آن واجب است : 

سفرى كه قصر خواندن نماز در آن واجب مى باشد و افطار در روز رمضان جواز دارد سفرى 

است كه حد كمتر مسافت آن به پياده يا به رفتار متوسط شتر سه روزة راه از روزهاى كوتاه 

سال باشد ودر روزها حداكثر هر روز  معتبر است.

و اگر كسى مسافه سه روزة راه را در يک ساعت طى كند مثًال: به واسطه يک واسطه تيز 

رفتار از قبيل قطار يا طياره سفر كند قصر نماز بر وى واجب است.

۱ - حاشية على مراقي الفالح شرح نور الإيضاح - )۱ / ۲۷۴(.
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قصر بر مسافر واجب است 

قصر بر مسافر واجب است، بناء كسى كه در سفر نماز خود را پوره ادا نمايد گنهگار مى شود، 

مسافر نماز هاى پيشين، عصر و خفتن را قصر مى خواند و به جاى چهار ركعت دو ركعت ادا 

مى كند، اما در نمازهاى صبح و شام قصر نمى باشد.

مسافه قصر به حساب كيلومتر

در جدول زير مسافه سفر به تفصيل ذكر گرديده است:

نزد مرغيناني همين درست است. بدون تحديد به فرسخ
اندازه سه 
روز سفر

1

 مسافه
سفر

فتواى علماى خوارزم در همين است.
)رد محتار:493مخ 5ج(

81 كيلومتر 15 فرسخ
2

نزد شامي فتوي به همين است.
)رد محتار: 493/5(

)و همين قول را بعضى مفتى هاى معاصر 
بهتر دانسته است(

97،2 كيلومتر 18 فرسخ

3

اين قول را شامى از بعضى فقهاي حنفى 
نقل كرده است)رد محتار:493صفحه 5ج(

113،4 كيلو متر 21 فرسخ 
4

)فتاوى دار العلوم ديوبند )4ج 293صفحه
)ماخذ و توجيه اين قول دريافت نه شد.(

77،28 كيلو متر
)بخاطرى كه يک ميل 

1610 متر مى شود(

 48 ميل
انگريزى

5 

وقت شروع نماز قصر

از  بيرون نشده و  پيدا نمى كند كه مسافر از خانه خود  تا هنگامى جواز  قصر خواندن نماز 

آبادى قريه خود نگذشته باشد.

و قصر خواندن نماز تا هنگامى جواز ندارد كه مسافر از شهر و نواحى مربوط آن مثل قبرستان 

و غيره بيرون نشده است.

قصر خواندن نماز در هر گونه سفر جواز دارد، برابر است كه آن سفر بخاطر عبادت باشد 

مثل سفر حج و جهاد، و يا بخاطر انجام يک كار مشروع مثل تجارت، و يا بخاطر فعل گناهى 

مثل دزدى.

اگر مسافرى نماز چهار ركعتى را پوره گزارد و بعد از دو ركعت اول به اندازه تشهد بنشيند، 

عمل  اين  ليكن  مى شود،  محسوب  نفل  برايش  آخرى  ركعت  دو  و  است،  نمازش صحيح 
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مكروه مى باشد، زيرا سالم از محلش تاخير شده است.

و اگر مسافرى نماز چهار ركعتى را پوره گزارد و بعد از دو ركعت اول به اندازه تشهد ننشيند 

نمازش صحيح نمى شود، زيرا قصر خواندن نماز در نزد ما )احناف( واجب است نه رخصت 

به سبب ترک كردن قعده آخر نماز ش صحيح نيست.

مدت قصر

مسافر همواره نماز هاى فرضى را قصر مى خواند تا آنكه به قريه خود نرسيده است، و اگر 

مسافرى در قريه يا شهرى نيت اقامت پانزده روز يا بيشتر از آن را نمايد قصر از وى ساقط 

ادا  نماز هاى چهار ركعتى را قصر  پانزده روز را كند  از  اقامت كمتر  مى گردد، و اگر نيت 

مى كند، و اگر نيت اقامت را نكند و بدون نيت اقامت چندين سال در آنجا باقى ماند نماز را 

قصر ادا مى كند. 

اقتداى مسافر به مقيم، و اقتداى مقيم به مسافر 

ركعت  چهار  امام  متابعت  بخاطر  مسافر  مقتدى  و  است  جايز  مقيم  امام  به   مسافر  اقتداى 

مى گزارد.

و اقتداى مقيم به امام مسافر نيز جايز مى باشد.

تا بعد از سالم گرداندن به مردم  هرگاه مسافرى به اشخاص مقيم امامت كند بر وى است 

ِّى مَُسافِْر(« شما نماز خويش را پوره كنيد من مسافر هستم«. وا َصالتَُكْم فَإِن بگويد : )أَتِمُهّ

ليكن بهتر آنست كه امام مسافر قبل از شروع در نماز و بعد از نماز اين سخن را بگويد.

و اگر نماز چهار ركعتى در سفر قضا شود، قضاى آن دو ركعت است، برابر است كه قضاى 

آن را در حالت سفر مياورد و يا در حالت حضر.

و اگر نماز چهار ركعتى در حال اقامت قضا شود قضاى آن چهار ركعت است، برابر است 

كه قضاى آن را در حالت حضر مياورد و يا در حالت سفر.

اقسام وطن و احكام آن

وطن اصلى به وطن ديگر از بين مى رود كسى كه وطن اصلى خود را ترک نموده به وطن 

ديگرى برود و آن را وطن اصلى خود قرار دهد، و زمانى كه بخاطر اجراى كارى به وطن 

اصلى اول خود سفر نمايد بايد نماز را قصر بخواند، زيرا وطن اصلى اول براى وى وطن نمى 

باشد.
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وطن اصلى 

انسان آن را براى خود وطن قرار دهد، برابر است كه در آنجا  وطن اصلى جاى است كه 

عروسى كرده باشد يا نه.

وطن اقامت 

وطن اقامت جاى است كه مسافر در آنجا نيت اقامت پانزده روز يا بيشتر از آن را نمايد.

با همصنفيان خود در مورد امور ذيل گفتگو نماييد:

1. به اساس معيار هاى جديد راجع به مسافه قصر نماز.

2. حكم سنت هاى مؤكد در سفر.

3.شاگردان باهم در مورد فرق بين وطن اصلى و وطن اقامت مباحثه نمايند.

1- سفر چيست؟

2- كدام احكام نماز به سبب سفر تغيير مى يابد؟

3- قصر براى مسافر چه حكم دارد؟

4- مدت قصر را بيان نماييد.

5- احكام مربوط به وطن را بيان كنيد.

فرق بين وطن اصلى و اقامت را در كتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس سى و پنجم 

نماز جمعه

جمعه و نماز آن از آن جمله فضايلى است كه اهللا تعالى امت اسالمى را به آن خاص كرده 

است، و به بركت آن روز اين امت را به طرف سعادت و كاميابى رهنمايى نموده است. 

�6åÍß£ à»àá�=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE
� ß×ßÆ�(Ïßf à̄á¶=� å��àgÇàß�� ß×ßÆ�(åf áråá�=�Îç· ßràº� å��áÆß?� æ¤åº> ßQ�æf áråº� å�� ç×C�àÍß£ à»àá�=� èX årßI� ß×�$-%

* àÁ> ßìá· èj¶=�àÅßfßºß?� áÀßº�áÆß?� æÁ> ßìá· èj¶>åE� ç×C�>ßÃàJßº>ß®C� àgÇàß�
�*àÅ ßbá£ßE� èX årßI� ß×ßÆ�(åfáÃ è�¶=� åKá®ßÆ� å�� èX årßIßÆ�6 àKá®ßÇá¶=�> ßÃ åìåÑ=ßf ßm� áÀåºßÆ�$.%

� àG àìáß�ßÆ�(æÌ ßbá£ß̄åE�> ß» àÃß¿áÉßE� à̧ årá«ßÈ�å á�ßJßF áì à]� àG àìáß��(åÌ ßØ çr¶=� ß̧ áFß®�àÍßF áìàá�=�>ßÃ åìåÑ=ßf ßm� áÀåºßÆ�$/%
� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ßg> ßQ� ß�>ß£ßI�åç�=�åfá²åc�Îß· ß¢�ßf ßrßJá®=� áÁåDßª�(æÌße>ßÃ ß{�Îß· ß¢�> â»åÑ>ß®
�ßg> ßQ�æÌße>ßÃ ß{�åá� ß¦�Îß· ß¢�áÆß?�(= âb å¢>ß®� ßG ßì ß]� áÁåCßÆ�(âÍßF áì à]�Îç» ßjàÈ� æ̧ ÈåÇ ß{�æfá²åc� áÀåº�çbàE� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ

*àÅßf á³àÈßÆ
� ß¹>ß®ßÆ�(å½>ßºåáÝ=�ÏßÇ åi�ãÍßM ßØßM�æb ç»ßà�ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� á¼ àÃè·ß®ß? ßÆ�àÍ ß¢> ß»ßá�=�6> ßÃ åìåÑ=ßf ßm� áÀåºßÆ�$0%
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ترجمه

باب در بيان نماز جمعه 

)۱( اقامه نماز جمعه صحيح نمى شود مگر در شهر جامع  و يا در عيدگاه شهر، و در دهات 

جواز ندارد، و اقامه جمعه جز براى  سلطان و براى كسى كه سلطان او را امر كرده باشد جايز 

نمى باشد.

)۲( از جمله شروط آن وقت است، بناء نماز جمعه در وقت پيشين صحيح است و بعد از آن 

صحيح نمى شود.

نماز دو خطبه  از  پيش  امام  است،  نماز  از  قبل  از جمله شروط جمعه خواندن خطبه  و   )۳(

مى خواند و با نشست كوتاهى در ميان آن جدايى مى آورد،امام خطبه را ايستاده و با طهارت 

مى خواند، و اگر به ذكر اهللا تعالى اكتفا نمايد نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا عليه جواز دارد، و 

صاحبين رحمهمااهللا گفته اند: ذكر بايد به اندازه طوالنى باشد كه آن را خطبه گفته شود، و 

اگر خطبه جمعه را نشسته و در حال بى وضويى بخواند جايز مگر مكروه مى باشد.

)۴( و از جمله شروط جمعه، جماعت است، و نزد امام ابو حنيفه ومحمد رحمهما اهللا حد 
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كمتر آن به غير از امام سه نفر مى باشد، ليكن امام ابو يوسف Ä�e اهللا گفته است: اگر غير از 

امام دو نفر ديگر باشند نماز جمعه صحيح مى شود.

امام در هردو ركعت نماز جمعه، به آواز بلند قرائت مى نمايد، اما قرائت سورة معينى دران 

نيست.

)۵( جمعه بر مسافر، زن، مريض، غالم و نابينا واجب نمى باشد، ولى اگر افراد مذكور حاضر 

شوند و با مردم نماز جمعه گزارند فرض همين وقت شان ادا گردد.

)۶( براى غالم، مسافر، مريض جايز است كه امامت جمعه را كنند.

)۷( و اگر كسى قبل از نماز جمعه نماز پيشين را بدون داشتن عذرى در خانه خود گزارد 

نمازش با وجود كراهت صحيح است، و اگر به قصد جمعه از خانه خود بيرون شود به نزد 

و صاحبين  باطل گردد.  )روان شدن( وى  به سعى  پيشين  نماز  عليه  اهللا  �Í�e ابو حنيفه  امام 

نشده  يكجا  نماز  در  امام  با  كه  نمى گردد  باطل  زمانى  تا  پيشين  نماز  اند:  گفته  رحمهمااهللا 

است.

)۸( در روز جمعه، براى صاحبان عذر و همچنان براى محبوسين مكروه است كه نماز پيشين 

را با جماعت ادا كنند.

)۹( و كسى كه در روز جمعه امام را دريافت با وى نماز خواند هر اندازه كه دريافت و نماز 

جمعه را بر آن بنا كند، حتى اگر در حال تشهد و يا سجده سهو نيز امام را دريابد نزد امام ابو 

حنيفه و امام ابو يوسف Í�e اهللا عليهما بايد نماز جمعه را از عقب او گزارد، اما امام محمد 

رحمه اهللا گفته است: اگر اكثر حصه ركعت دوم را با امام دريابد نماز جمعه را بر آن بنا كند 

و اگر كمتر از ركعت دوم را دريابد نماز پيشين را شروع كند.

)۱۰( و هرگاه امام بر باالى منبر بايستد بايد مردم نماز و سخن را ترك كنند تا زمانيكه وى 

از خطبه فارغ شود.

)۱۱( و هرگاه مؤذن اذان اول را گفت بايد مردم خريد و فروخت را ترك كنند، و به طرف 

مسجد بروند، و زمانيكه امام بر منبر نشست مؤذن پيش روى منبر اذان بگويد و امام خطبه 

بخواند و چون از خطبه فارغ گرديد نماز را برپا دارد.
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شرح 

جمعه

جمعه از اجتماع گرفته شده است.

جمعه را بخاطر آن جمعه گويند كه مردم در آن جمع مى شوند.

حكم نماز جمعه

نماز جمعه فرض بوده و منكر آن كافر است.

نماز جمعه دو ركعت است، و اگر از كسى فوت شود چهار ركعت فرض پيشين را ادا كند.

شروط فرضيت نماز جمعه

جمعه بر كسى فرض است كه شروط ذيل در وى موجود گردد:

۱- مرد باشد، نماز جمعه بر زن فرض نمى باشد.

۲- آزاد باشد، بر غالم )برده( فرض نيست.

۳- در شهر و يا در جايى مقيم باشد كه حكم شهر را داشته باشد، بر مسافر و بر باشندة 

قاضى  امير و  مفتى،  به قول مشهور شهر جايى است كه در آن  و  نمى باشد  قريه فرض 

موجود باشند، و قدرت اقامه حدود شرعى را داشته باشد.

۴- مقيم باشد، بر مسافر فرض نيست.

۵- صحتمند باشد، جمعه بر مريض فرض نمى باشد.

۶- در امن باشد، بر كسى كه از ظلم ظالم در خفا به سرمي برد فرض نمى باشد.

۷- بينا باشد، بر نابينا فرض نيست.

۸- قدرت راه رفتن داشته باشد، و كسى كه به راه رفتن قادر نباشد بر وى فرض نيست.

و بر كسى كه جمعه فرض نباشد و آن را ادا كند نمازش صحيح گرديده، و نماز پيشين از ذمه 

اش ساقط مى گردد، بلكه مستحب است كه نماز جمعه را ادا كند.

شروط صحت نماز جمعه:

نماز جمعه هنگامى صحيح مى شود كه شروط ذيل موجود گردد: 

۱- شهر و يا اطراف و اكناف شهر باشد، در قريه ها نماز جمعه صحيح نمى شود، ليكن در 

شهر و مربوطات آن اقامه نماز جمعه درست است.

۲- امام و يا نائب وى در نماز جمعه موجود باشد.



١٤٣

مالحظه: فقهاء متأخرين فتوا داده اند: در ممالكي كه حكومت اسالمي در آن  نباشد، در  

آنجا مسلمانان بخاطر نماز جمعه و عيد به اختيار خود، امامى را تعيين كنند.

۳- نماز جمعه در وقت پيشين صحيح مى شود، و قبل و يا بعد از آن صحيح نيست.

۴- پيش از نماز در وقت پيشين خطبه خوانده مى شود، و براى شنيدن خطبه حد اقل يك 

نفر مقتدى از آن كسانيكه با آنها جمعه صحت پيدا مى كند موجود باشد.

۵- اجازه عامه باشد در جايى اداء نميگردد كه دروازه هاى آن بروى مردم مسدود باشد. 

۶- با جماعت ادا كرده شود، به صورت انفرادى صحيح نمى شود.

۷- در نماز جمعه، جماعت به غير از امام با سه نفر منعقد مى شود.

۸- اگر مسافر و مريض در نماز جمعه امامت كنند نماز صحت پيدا مى كند

سنت هاى خطبه:

امور ذيل در خطبه سنت است:

۱. خطيب بايد از بى وضويى و نجاست پاك باشد.

۲. عورتش پوشيده باشد.

۳. خطيب قبل از شروع در خطبه بر منبر بنشيند.

۴. پيشروى خطيب اذان گفته شود.

۵. خطبه را ايستاده بخواند.

۶. خطبه را با حمد و ثناء اهللا تعالى شروع كند.

۷. در خطبه خود به مردم وعظ و نصيحت كند و حد اقل يك آيت از قرآن كريم را 

تالوت نمايد.

۸. دو خطبه بخواند و در بين آن اندكى بنشيند.

 U ۹. خطبه دوم را نيز به حمد و ثناء اهللا تعالى شروع نمايد و در آن بر حضرت محمد

درود بفرستد.

۱۰. در خطبه دوم در حق مسلمانان دعا كند و خير آنها را بخواهد.

مسايل مربوط به نماز جمعه:

t همزمان با شنيدن اذان اول، سعى نمودن به سوى نماز جمعه واجب است و ترك خريد 
و فروش و همه كار هاى كه مانع رفتن به نماز ميگردد واجب است.

�tهرگاه امام بخاطر ايراد خطبه بر منبر نشست نماز خواندن و سخن گفتن جواز ندارد، و 
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نه كسى سالم مى دهد و نه جواب سالم را مى گويد تا آنكه از نماز فارغ نشود.

t كسى كه براى شنيدن خطبه حاضر مى شود براى وى خوردن، نوشيدن، ساعت تيرى 
كردن وهر آنچه سبب بى توجهى به خطبه مى شود مكروه است.

t كسى كه در نماز جمعه در وقت »التحيات« و يا در وقت سجده يى سهو با امام شريك 
گرديد، نماز جمعه را دريافته و دو ركعت را پوره كند.

t براى معذوران و محبوسين، در روز جمعه نماز پيشين را با جماعت ادا كردن مكروه 
است.

با همصنفيان خود در رابطه به امور ذيل گفتگو نماييد:

بخاطر  سستى  اين  مى دهند،  نشان  سستى  خود  از  جمعه  نماز  سوى  به  رفتن  در  مردم  اكثر 

چيست؟ 

۱- حكم جمعه چيست، و اگر كسى از آن انكار كند چه حكم دارد؟

۲- شروط فرضيت نماز جمعه كدامها اند؟

۳- شروط صحت نماز جمعه كدامها اند؟

۴- سنت هاى خطبة روز جمعه كدامها اند؟

در باره فضايل وحكمتهاى روز جمعه مقاله يى بنويسيد.
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درس سى و ششم

نماز عيد فطر و قربان

بعد از آنكه درباره  نماز جمعه معلومات را حاصل نموديم، مى خواهيم راجع به نماز عيد نيز 

معلومات الزم را به دست آريم.
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ترجمه

باب در بيان نماز ها ى عيد فطر و عيد قربان

چيزى  عيدگاه  بسوى  شدن  بيرون  از  پيش  انسان  كه  است  مستحب  فطر  عيد  روز  در   )۱(

 Í�e( بخورد، غسل كند، عطر استعمال كند و به سوى عيده گاه برود، و در نزد امام ابو حنيفه

اهللا( در راه رفتن به عيد گاه تكبيرات نگويد و نزد صاحبين بگويد، و قبل از اداى نماز عيد 

در عيد گاه نماز نفل نگزارد.

)۲( نماز عيد با بلند شدن آفتاب جواز پيدا مى كند و وقت آن داخل مى شود و تا هنگام زوال 

دوام مى يابد، و چون آفتاب زوال يابد وقت آن به آخر مى رسد.

)۳( امام دو ركعت نماز بامردم مى خواند، و در ركعت اول بعد از گفتن تكبير تحريمه سه 

تكبير ديگر بگويد، بعد از آن همراه با سورة فاتحه يك سورة يى ديگر قرائت كند، تكبير 

بگويد و ركوع كند، و ركعت دوم را به قرائت شروع نمايد، و چون از قرائت فارغ گرديد 

سه مرتبه تكبير بگويد و در تكبير چهارم ركوع كند، و در هنگام تكبيرات عيدين دست هاى 

خود را بلند نمايد. بعد از نماز دو خطبه بخواند و در آن در بارة صدقه يى فطر و احكام آن 

براى مردم بيان كند، و كسى كه نماز عيد را با امام نيابد قضاء نياورد.

)۴( و اگر ماه )مهتاب( از نظر مردم پوشيده ماند و بعد از زوال به ديدن ماه شاهدى داده شود 

امام نماز عيد را فرداى آن روز ادا كند، و اگر عذرى پيش آيد كه مردم را از اداى نماز در 

روز دوم عيد منع كند بعد از اين نماز را ادا نكنند.
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را  و خوردن  نمايد،  استعمال  عطر  كند،  است كه غسل  مستحب  قربان  عيد  روز  در  و   )۵(

از نماز فارغ شود، و به طرف عيدگاه روان شود در حاليكه تكبير  تا آنكه  اندازد  به تاخير 

گويد.

)۶( و مانند نماز عيد فطر دو ركعت نماز عيد قربان را ادا نمايد، بعد از آن دو خطبه بخواند 

و در  خطبه احكام قربانى و تكبيرات را به مردم تعليم دهد، و اگر در روز اول عيد كدام 

عذرى پيش آيد و مردم را از اداى نماز منع كند در روز دوم و يا سوم آن را ادا نمايند و بعد 

از آن ادا نكنند.

)۷( تكبيرات تشريق بعد از نماز فجر روز عرفه شروع مى شود، و آخر آن نزد امام ابو حنيفه 

Í�e اهللا عليه تا بعد از نماز عصر روز نحر است، و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا 
از  بعد  ايام تشريق است، و موقع گفتن تكبيرات  از عصر روز آخر  بعد  اند: آخر آن  گفته 

نماز هاى فرضى مى باشد و صيغه آن چنين است:  اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال إله إال اهللا، واهللا أكبر، 

اهللا أكبر وهللا الحمد.

شرح 

عيد: عيد مشتق از عود بوده به معناى برگشتن است، زيرا عيد در هر سال بر مى گردد.

احكام عيدين

۱- نماز هردو عيد بر مسلمانان واجب است.

۲- اين نماز دو ركعت است، و زمانى اداء مى شود كه آفتاب به اندازه يك )نيزه( بلند 

شود۱.

۳- تكبيراتى كه در دو ركعت نماز عيد گفته مى شود آن را تكبيرات زوائد گويند: سه 

تكبير در ركعت اول بعد از سبحانك اللهم و سه تكبير در ركعت دوم پيش از ركوع 

است.

۴ - خطبه در هردو عيد بعد از نماز خوانده مى شود.

نماز عيد بر چه كسى واجب است

نماز عيد بر كسى واجب است كه نماز جمعه بر وى واجب است.

۱- اندازه نيزه آنست كه افتاب به قدرى بلند شود و روشنى آن به انداره برسد كه انسان به آن ديده نتواند. و در فقه 
اسالمى آمده است كه مقدار نيزه ثلث يك ساعت يعنى )۲۰( دقيقه است.
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شروط صحت نماز عيدين

نماز عيدين وقتى صحيح مى شود كه شروط ذيل موجود گردد:

۱- وجود شهر يا اطراف و اكناف آن.

۲- حضور امام و يا نائب وى.

۳- اجازه عام.

۴- جماعت نماز عيدين به غير از امام با يكنفر ديگر همراه امام منعقد مى شود.

۵- وقت عيدين زمانى شروع مى شود كه آفتاب به اندازه يك نيزه بلند شود و با دخول 

زوال وقت آن پايان مى يابد.

مستحبات روز عيد فطر: در روز عيد فطر امور ذيل مستحب است:

۱- وقت تر از خواب برخاستن.

۲- استعمال مسواك.

۳- غسل كردن.

۴- لباس خوب و پاك  پوشيدن.

۵- عطر زدن.

۶- پيش از رفتن به طرف عيدگاه چيزى خوردن.

۷- اگر صدقه فطر بر وى واجب باشد، پيش از رفتن به طرف عيدگاه آن را ادا نمايد.

۸- مطابق توانايى خود صدقه دهد.

۹- اظهار خوشى و گشاده رويى كند.

۱۰- پياده به سوى عيدگاه رفتن و به آرامى تكبير گفتن، و چون به عيده گاه برسد تكبير 

نگويد.

۱۱- در هنگام برگشت از عيدگاه، از راه ديگر رفتن.

۱۲- قبل از اداء نماز عيد، گزاردن نفل در خانه و عيدگاه مكروه است.

همچنان اداى نفل بعد از اداء نماز عيد، در عيدگاه مكروه و در خانه مكروه نمى باشد.

طريقه ادا كردن نماز عيدين: 

هرگاه اراده اداى نماز عيد را نماييد، از عقب امام بايستيد و نيت نماز عيد و متابعت امام را 

كنيد، تكبير تحريمه بگوييد، ثنا بخوانيد، بعد از آن سه تكبير بگوييد، و در وقت تكبير گفتن 

هردو دست خود را تا نرمى گوشها بلند كنيد، بعد از آن خاموش بايستيد، امام »اعوذ باهللا« و 
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»بسم اهللا« را آهسته بخواند و »الحمد هللا« و سورة يى را به آواز بلند قرائت كند، و براى امام 

مستحب آنست كه در ركعت اول سورة يى »األعلى« را قرائت نمايد، بعد از آن همراه با امام  

مثل نماز هاى ديگر ركوع و سجده كنيد، وقتى امام به ركعت دوم بلند شد خاموش بايستيد، 

امام »بسم اهللا« را آهسته و فاتحه و يك سورة ديگر را به آواز بلند قرائت كند، و در حق امام 

مستحب است كه در ركعت دوم سورة »الغاشيه« را بخواند، وقتى امام از قرائت فارغ گرديد 

و تكبير گفت شما نيز سه تكبير بگوييد، و در هر بار هردو دست خود را بلند نماييد، بعد از 

آن ركوع و سجده كنيد، و مانند ساير نمازها، نماز خود را پوره نماييد، وقتى امام از نماز فارغ 

گرديد دو خطبه بخواند و در آن احكام عيد رمضان و صدقه فطر را به مردم بيان كند.

اگر امام تكبيرات ركعت دوم را از قرائت پيش كند نمازش صحيح است ليكن بهتر آنست 

كه قرائت را از تكبيرات مقدم دارد.

واگر مردم در روز اول به سبب عذرى نماز عيد را اداء كرده نتوانند تاخير آن تا روز دوم 

عيد جواز دارد.

و اگر از كسى جماعت نماز عيد فوت گردد، قضا ندارد زيرا نماز عيد بدون جماعت صحيح 

نمى شود.

احكام نماز عيد قربان:  احكام نماز عيد قربان مانند احكام نماز عيد فطر است، نماز عيد 

قربان مانند نماز عيد فطر است و فرق در اين است كه در عيد قربان تا بعد از اداء نماز عيد 

چيزى نمى خورد و تكبيرات را در راه عيدگاه به آواز بلند مى گويد و در خطبه ها ى آن احكام 

قربانى و تكبيرات تشريق را بيان مى كند.

و اگر عذرى داشته باشد نماز عيد قربان را تا دوازدهم ذو الحجه به تاخير انداخته مى تواند.

تكبير تشريق را يكبار به آواز بلند گفتن واجب است، و تكبير تشريق بعد از نماز صبح روز 

عرفات )روز نهم ذو الحجه( شروع و تا عصر روز سيزدهم همين ماه بر كسى كه نماز فرض 

را ادا مى كند برابر است كه با جماعت ادا كند يا به تنهايى، مسافر باشد يا مقيم، مرد باشد 

يا زن، شهرى باشد يا دهاتى واجب است نزد صاحبين رحمهمااهللا در قريه جات تكبيرات 

تشريق نيست.

تكبير تشريق عبارت از كلمات ذيل مى باشد : اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال إله إال اهللا، واهللا أكبر، اهللا 

أكبر وهللا الحمد.
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با همصنفيان خود در باره عادات خوبى كه در روز عيد صورت  مى گيرد گفتگو نماييد.

۱- معنى عيد چيست و چرا آن را عيد گويند؟

۲- حكم نماز عيد چيست و چند ركعت است؟

۳- نماز عيد بر كدام شخص واجب است؟

۴- شروط صحت نماز عيدين كدامها اند؟

۵- مستحبات روز عيد رمضان كدامها اند؟

۶- طريقة نماز عيدين را توضيح دهيد.

۷- احكام نماز عيد قربان را مختصرا بيان نماييد.

۸- تكبيرات تشريق كدام وقت خوانده مى شود و كلمات آن كدام است؟

 در بارة ايام تشريق، تكبيرات تشريق و مسايل مهم مربوط به آن مقاله يى بنويسيد.
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درس سى و هفتم

نماز كسوف و خسوف

بعد از آنكه نماز عيدين را شناختيم، حاال مى خواهيم كه نماز كسوف و خسوف را بشناسيم، 

اين نماز ها بخاطر آنست كه يك مسلمان به اهللا تعالى التجا كند تا آفتاب ومهتاب گرفتگى را 

از ايشان دور سازد و روشنى را بياورد.

�6 åÇ àj à³á¶=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE
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ترجمه

باب در بيان نماز آفتاب گرفتگى

)۱( هرگاه در آفتاب گرفتگى واقع شود امام براى مردم دو ركعت نماز مانند نماز نفل ادا 

كند، و در هر ركعت يك ركوع است، و در هر دو ركعت آن قرائت طوالنى كند، و در نزد 

امام ابو حنيفه Í�e اهللا عليه امام آهسته قرائت نمايد، و صاحبين گفته اند: قرائت را به جهر 

بخواند، بعد از آن به دعا مشغول گردد تا آنكه آفتاب روشن شود، و امامت را كسى به عهده 

گيرد كه امامت نماز جمعه را به عهده دارد، و اگر امام حاضر نباشد بايد مردم نماز را به شكل 

انفرادى اداء نمايند.

)۲( و در مهتاب گرفتگى نماز با جماعت نمى باشد، بلكه هر فرد به تنهايى نماز گزارد، و در 

نماز كسوف خطبه نمى باشد. 

شرح

كسوف: 

آنست كه روشنى آفتاب به سبب حائل واقع شدن مهتاب در بين آفتاب و زمين زايل شود. 

شروط نماز كسوف

شروط نماز كسوف همان شروط ساير نمازها مى باشد.

جاى اداى نماز كسوف

بهتر آنست كه نماز كسوف در مساجد بزرگ ادا گردد، مساجدى كه در آن نماز جمعه برپا 

مى شود، و اگر در محلى ديگرى ادا گردد نيز جواز دارد.

احكام نماز كسوف

گزاردن نماز كسوف با جماعت به صورت  دو ركعتى سنت است.

در نماز كسوف جماعت سنت مؤكد است.

براى نماز كسوف  اذان و اقامت نمى باشد.

در نماز كسوف براى امام مستحب است كه قرائت، ركوع و سجده را طوالنى نمايد.
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وقتى امام از نماز فارغ گرديد به دعا شروع كند و مقتديان آمين بگويند تا آنكه آفتاب روشن 

گردد.

در صورت عدم موجوديت امام جمعه و يا نايب سلطان نماز كسوف نبايد با جماعت اداء 

گردد، تا جلو فتنه گرفته شود.

اگر امام حاضر نشود مردم به صورت انفرادى مانند نماز خسوف نماز گزارند.

خسوف 

خسوف ناپديد شدن روشنى از تمام مهتاب و يا از بعضى حصه آن را گويند، و اين حالت 

هنگامى واقع مى شود كه زمين در بين مهتاب و آفتاب حايل واقع شود.

حكم نماز خسوف

در نماز خسوف، جماعت سنت نمى باشد، بلكه مردم بدون جماعت و به صورت انفرادى اين 

نماز را ادا مى كنند.

در اوقات ممنوعه )وقت آفتاب برآمدن، غروب آفتاب و در وقت استوا( نماز ادا نكنند، بلكه 

در اين اوقات به ذكر و تسبيح مشغول گردند و به فقرا و مساكين صدقه بدهند.

همچنان در هنگام آفت هاى ديگرى از قبيل باد هاى تند، باران هاى مسلسل، و خوف دشمن و 

مريضى مستحب است كه مانند نماز خسوف به صورت انفرادى نماز  ادا كنند.

با همصنفيان خود راجع به حكمت واقع شدن كسوف و خسوف گفتگو نماييد.

فرق بين نماز كسوف و خسوف را بيان كنيد.
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۱- كسوف چه را گويند؟

۲- خسوف چه را گويند؟

۳- شروط اين نماز ها كدامها اند؟

۴- نماز كسوف در كجا ادا مى گردد؟

۵- احكام نماز كسوف و خسوف را بيان كنيد؟

راجع به مشروعيت نماز كسوف و خسوف مقاله اى بنويسيد.
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درس سى و هشتم

نماز استسقاء

بعد از آنكه نماز كسوف و خسوف را شناختيم حاال مى خواهيم نماز استسقاء را بشناسيم كه 

به سبب نباريدن باران صورت مى گيرد، و از اهللا تعالى طالب باران مى شوند.

�6åÐ>ß̄ ájåJ ái å×=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE
�Îç· ßq� áÁåDßª�(æÍ ß¢>ßß�� å��ãÍß¾Çà¿ ájßº�ãÌ ßØ ßq�åÐ>ß̄ ájåJ ái å×=� å�� ßkáÉß¶�6àß�=�àÄßå�ße�)Íß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®�$-%

* àe>ß«á§åJ ái å×=ßÆ�àÐ> ß¢èb¶=�6àÐ>ß̄ ájåJ ái å×=�>ßç�åCßÆ�(ßg> ßQ�>â¾= ßb áU àÆ� àl>ç¿¶=
�åÌßÐ=ßfå̄á¶>åE�> ß»åÃÉåª� àfßÃáß�ßÆ�(å á�ßJß£á²ße� ål>ç¿¶>åE�à½>ßºåáÝ=�Êë· ßràÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$.%

� ß×ßÆ�( á¼ àÃßJßÈåaáeß?�à½áÇß̄á¶=� àGë·ß̄ àÈ� ß×ßÆ�(àÅßÐ=ßaåe� àGå·á̄ßÈßÆ�(åÐ> ß¢èb¶>åE�Íß·áFå̄á¶=� à̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�( àG àìáß�� ç¼àM�$/%
*ßÐ>ß̄ ájåJ ái å×=�åÍçºëd¶=� à̧ áÂß?� àf àváß�

ترجمه
باب در بيان نماز استسقاء )طلب باران( 

)۱( امام ابو حنيفه ر�Í اهللا عليه گفته است: براى طلب باران نماز با جماعت مسنون نمى باشد، 

و اگر مردم به شكل انفرادى نماز گزارند جايز است، زيرا استسقاء عبارت از دعا و استغفار 

است.

)۲( و صاحبين ر�Í اهللا عليهما گفته اند: امام با مردم دو ركعت نماز ادا كند و در هردو ركعت 

با آواز بلند قرائت نمايد.

)۳( بعد از آن خطبه بخواند و در هنگام دعا روى خود را به طرف قبله گرداند، و چادر خود 

را چپه بگرداند، مقتديان چادر خود را سرچپه نگردانند، و اهل ذمه براى نماز استسقاء حاضر 

نشوند.

شرح
تعريف استسقاء: استسقاء در لغت طلب باران را گويند و در اصطالح  استسقاء در وقتى است 
كه باران نبارد و به آب ضرورت شديد احساس شود تا انسان ها و حيوانات از آن بنوشند، و 

بخاطر آبيارى زراعت نيز آب وجود نداشته باشد در اين وقت مسلمانان به شيوه خاصى از 
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جمله اداى نماز از اهللا تعالى طلب باران مى كنند، و اين نوع طلب را استسقاء گويند.

Í�e اهللا عليه سنت  ابو حنيفه  امام  نزد  نماز استستقا  جماعت در  مسايل مربوط استسقاء: 
با  را  نماز  ركعت  دو  امام  اند:  گفته  اهللا  رحمهما  محمد  امام  و  يوسف  ابو  امام  نمى باشد.و 

جماعت با مردم اداء كند و در هردو ركعت به جهر قرائت نمايد، بعد از آن دو خطبه بخواند 

وامام روبه قبله دعاء كند واهل ذمه به آن حاضر نمى شوند.

بيرون شدن مردم از شهر و  آبادى تا سه روز بخاطر اداى نماز  استستقا مستحب است.

همچنان مستحب است كه مردم در لباس هاى معمولى و كهنه و به حالت عجز و ناتوانى و 

خوف از اهللا> و با سرهاى افگنده و پياده بيرون شوند. و نيز مستحب است كه قبل از بيرون 

شدن از خانه هاى خود صدقه بدهند و روزة بگيرند.و نيز مستحب است كه بخاطر مغفرت 

گناهان خود از اهللا تعالى به كثرت استغفار و آمرزش بخواهند و نيز مستحب است كه: همراه 

خود حيوانات، و افراد كهن سال و اطفال را بيرون كنند.

امام در جمله دعا هاى كه مى خواند، دعاى ذيل را نيز بخواند

، َعاِجال َغيَر آِجٍل، اللهم اْسِق عباَدك وبهائِمَك، وانُشْر  }اللَُّهمَّ اْسِقنَا َغيثًا مُِغيثًا نَافًِعا، َغيَر َضارٍّ

الُْفَقَراُء، أَنِْزْل َعلَينَا  الَْغنِى َونَْحُن  َرحمتََك وأَْحى بَلَدَك الميت، اللَُّهمَّ أنَْت اهللاُ ال إِلََه إِال أَنَْت 

ًة َوبَالًغا إِلَى ِحيٍن{. الَْغيَث، َواْجَعْل َما أَنَْزلََت لَنَا قُوَّ

به سواالت ذيل پاسخ بگوييد:

به خاطر طلب باران كدام دعا خوانده مى شود؟

در صورتى كه باران زياد شود كدام دعا بايد خوانده شود؟

۱- استسقاء را تعريف كنيد؟       ۲- احكام مهم اين باب كدام اند؟

۳- امام كدام دعا را بخواند؟

دعاى طلب نزول باران را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سى و نهم 

نماز تراويح

نماز تراويح نيز سنت است، وقت معين و احكام جداگانه دارد، كسى كه اين نماز را ادا كند 

برايش اجر و پاداش زياد داده مى شود، پس بيايد كه آن را بشناسيم.

�6 ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�å½>ßÉå®� àH>ßE
� ßkáß��à½>ßºåáÝ= � á¼åÃåE � ßÊë· ßràÉßª �(åÐ> ßnå£á¶= � ßbá£ßE � ßÁ> ßvßºße �åfáÃ ßm� å�� àl>¿¶= � ß¤ å»ßJáß�� áÁß? � èG ßVßJ ájàÈßÆ �$-%
�* á¼åÃåE� àfåIÇàÈ� ç¼àM�(æÍß�åÆáfßI�ße=ßbá̄ åº�å á�ßJß�åÆáfßI� ȩ̈ à²�ß á�ßE� àkå·áß�ßÆ�( åÁ>ßJ ß»Éå· ájßI�æÍß�åÆáfßI� ȩ̈ à²� å�� æL>ß�åÆáfßI

�* ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�åá�ß¦� å��æÍ ß¢>ßß�� å��ßfáIßÇá¶=�Êë· ßràÈ� ß×ßÆ�$.%

ترجمه

باب در بيان نماز تراويح در ماه رمضان 

)۱( مستحب است كه مردم در ماه رمضان بعد از نماز خفتن جمع شوند و امام براى شان پنج 

ترويحه )مجموعا بيست ركعت نماز( ادا كند، و در هر ترويحه دو سالم )دوركعت(است، و 

در ميان هردو ترويحه به اندازه يك ترويحه بنشيند، بعد از آن براى شان نماز وتر بخواند.

)۲( و در غير رمضان نماز وتر را با جماعت ادا نكند.

شرح

تراويح: تراويح جمع ترويحه به معناى استراحت است.

ترويحه عبارت از همان چهار ركعت نمازى است كه بعد از اداى آن براى مدتى از زمان آرام 

گرفتن ودرآن نشستن سنت است.

نماز تراويح كه آن را قيام رمضان گويند بگونة خاص در ماه رمضان مشروع گرديده است.

حكم تراويح: نماز تراويح بر مرد و زن هردو سنت است.

اداى نماز تراويح با جماعت بر مردان قريه سنت كفايى است.
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تعداد ركعت هاى تراويح » نماز تراويح بيست ركعت با ده سالم است.

برآمدن صبح صادق  هنگام  تا  خفتن  نماز  از  بعد  تراويح  نماز  وقت  تراويح:  نماز  وقت 

است.

مسايل مربوط به اين باب 

t تقديم نماز تراويح بر وتر سنت است.
t تاخير تراويح تا حصه سوم  و يا نصف شب مستحب است.
t بعد از هر چهار ركعت نشستن به اندازه آن مستحب است.

t يكبار ختم كردن قرآن كريم در نماز تراويح در همة رمضان سنت است.
t نماز تراويح قضا ندارد نه با جماعت و نه انفرادى.

با همصنفيان خود در باره فرق بين نماز تراويح و تهجد گفتگو نماييد.

۱- معناى تراويح را بيان كنيد.

۲- حكم نماز تراويح چيست؟

۳- تراويح را چرا تراويح گويند؟

۴- تعداد ركعات نماز تراويح چند است؟

در باره مشروعيت نماز تراويح مقاله يى بنويسيد.
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درس چهلم

نماز خوف

اسالم بر نماز با جماعت تاكيد زيادى نموده تا روابط اجتماعى مسلمانان ثابت و پايدار باقى 

بماند و حتى در حاالت جنگ و خطر نيز بر جماعت تاكيد نموده است، ازين رو در هنگام 

خوف و جنگ نماز خوف را بشكل خاص جايز قرار داده وساقط نكرده است. 

��6 åáÇßá�=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE
�(àÄß«á· ß]�âÍß«åÑ> ß{ßÆ�( ëÆ àbß£á¶=�åÄ áQßÆ� ß�C�âÍß«åÑ> ß{�6å á�ßJß«åÑ> ß{� ßl>ç¿¶=�à½>ßºåáÝ=� ß̧ ß£ ßQ� àáÇßá�=�bßJ ám=�=ßcC�$-%
�åÅ åd ßÂ� áK ßvßº�åÍßÉå¾>çN¶=�åÌ ßb áR çj¶=� áÀåº�Ä ßiá?ße� ß¤ßªße�=cDª�(å á�ßIßb áR ßißÆ�âÍß£á²ße�Íß«åÑ> çì¶=�åÅ ådßÃåE� áÊë· ßràÉßª
�âÍß£á²ße �à½>ºÝ= � á¼åÃåE � áÊë· ßràÉßª �Ïßf á]àáÙ= �(àÍß«åÑ> çì¶= � ß́ á·åI � áLßÐ> ßQßÆ �( ëÆ àbß£á¶= �åÄ áQßÆ � ß�C �àÍß«åÑ> çì¶=
� ß�ÆàáÙ=�àÍß«åÑ> çì¶=� áLßÐ> ßQßÆ�( ëÆ àbß£á¶=�åÄ áQßÆ� ß�C�=ÇàF ßÂßcßÆ�(=Ç à»ë· ßjàÈ�áß�ßÆ�( ß¼ç· ßißÆ�ßbçÃ ßnßIßÆ�(å á�ßIßb áR ßißÆ
�åÄ áQßÆ � ß�C �=áÇ ßvßºßÆ �(=Ç à»ç· ßißÆ �=Æ àbçÃ ßnßIßÆ �(æÌßÐ=ßfå® �åá�ß§åE �(å á�ßIßb áR ßißÆ �âÍß£á²ße �(>â¾= ßb áU àÆ �=áÇç· ßrßª

�*=áÇ à»ç· ßißÆ�=áÆ àbçÃ ßnßIßÆ�(æÌßÐ=ßfå̄åE�å á�ßIßb áR ßißÆ�âÍß£á²ße�=áÇç· ßrßª�Ïßf á]àáÙ=�àÍß«åÑ> çì¶=� áLßÐ> ßQßÆ�( ëÆ àbß£á¶=
�Êë· ßràÈßÆ�(å á�ßJß£á²ße�åÍßÉå¾>çN¶>åEßÆ�å á�ßJß£á²ße� ß�ÆàáÙ=�åÍß«åÑ> çì¶>åE �Îç· ßq�(> â»Éå̄ àº �à½>ßºåáÝ=� ßÁ>ß²� áÁåDßª �$.%

*âÍß£á²ße�åÍßÉå¾>çN¶>åEßÆ�å á�ßJß£á²ße�( åHåfá§ßá�=� áÀåº� ß�ÆàáÙ=�åÍß«åÑ> çì¶>åE
� àáÇßá�=�çbßJ ám=� áÁåCßÆ�( á¼ àÃàI ßØ ßq� áKß· ßìßE� ß́ å¶ßc�=áÇà·ß£ßª� áÁåDßª�(åÌ ßØ çr¶=� å¹> ßU� å�� ßÁáÇà·åI>ß̄ àÈ� ß×ßÆ�$/%
�Îß· ß¢�=áÆàeåbá̄ßÈ�áß��=cC�(=áÆàÐ> ßm�æÍßÃ åQ� ëË?��C�åaÇ àR èj¶=ßÆ� å¥Ç à²èf¶>åE� ßÁÇàÒåºÇàÈ�(>â¾= ßb áU àÆ�>â¾>ßFá²àe�=áÇç· ßq

*åÍß·áFå̄¶=��C�åÄ èQßÇçJ¶=
ترجمه 

باب در بيان نماز خوف

)۱( هرگاه خوف  و ترس شدت يابد، امام مردم را به دو گروه تقسيم كند، گروهى را در 

مقابل دشمن قرار دهد و گروه ديگر در عقب او بايستند، امام با گروهى كه در عقبش قرار 

دارند يك ركعت و دو سجده ادا كند، وقتى سر خود را از سجده دوم بلند كنند اين گروه به 
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مقابل دشمن بروند، و گروهى كه در مقابل دشمن قرار داشتند بيايند و در عقب امام بايستند 

و امام يك ركعت و دو سجده با ايشان گزارد، تشهد بخواند و سالم بگرداند، و گروهى كه 

در عقب وى اند سالم نگردانند و به مقابله دشمن بروند، و گروه اولى بيايند و يك ركعت و 

دو سجده را بدون قرائت و به شكل انفرادى ادا كنند، تشهد بخوانند و سالم بگردانند.

)۲( و اگر امام مقيم بود با گروه اول دو ركعت وبا گروه دوم دو ركعت ادا كند، و در نماز 

شام با گروه اول دو ركعت و با گروه دوم يك ركعت ادا كند.

)۳( و در حال اداى نماز جنگ نكنند، اگر جنگ كردند نماز شان باطل شود، و اگر خوف از 

دشمن شدت بيشتر اختيار نمود، بر باالى سوارى به صورت انفرادى به هر جهتى كه مى توانند 

نماز گزارند اگر نمى توانستند رو به قبله كنند و ركوع و سجده را به اشاره كنند.

شرح

شرط نماز خوف: يگانه شرط صحت نماز خوف وجود و نزديكى دشمن است، ازينرو اگر 

دشمن دور باشد نماز خوف جواز ندارد. 

خوف از دشمن و خوف از حيوانات درنده يك حكم دارد  

جنگ در حال نماز

جنگ در حال نماز درست نمى باشد، و اگر جنگ كند نمازش باطل شود.

اگر خوف از دشمن شدت بيشتر اختيار كند مسلمانان مى توانند بر باالى سوارى هاى شان به 

صورت انفرادى به هر جهتى كه مى توانند نماز گزارند و ركوع و سجده را به اشاره كنند.

شاگردان در بين خود كيفيت نماز خوف را تشريح كنند همينطور درباره حكمت روا بودن 

نماز خوف بين خود مناقشه كند.

۱- شرط نماز خوف چيست؟

۲- طريقه اداى نماز خوف را بيان كنيد؟

۳- حكم جنگ در حال نماز چيست؟

۴- در اثناى نماز داشتن سالح چه حكم دارد؟
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درس چهل و يكم 

بيان احكام جنازه

يكى از حقوقى كه يك مسلمان باالى مسلمان ديگر دارد حاضر شدن به جنازه و خواندن 

نماز باالى آن است، در اين درس ميخواهيم كه به احكام پيرامون جنازه بفهميم . 
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ترجمه

باب در بيان نماز جنازه

)۱( وقتى شخصى به حالت جان كندن  رسد بايد بر پهلوى راست گذاشته شده و رويش به 

طرف قبله گردانيده شود و برايش شهادتين تلقين گردد، و چون وفات نمايد االشه ها و هردو 

چشمش را ببندند.

بر  را  پارچة  و  نهند  تخته  يا  چارپايى  بر  را  او  دهند  غسل  را  ميت  بخواهند  زمانيكه  و   )۲(

شرمگاهش بياندازند، لباس هايش را از تنش بيرون كنند، او را وضو دهند، مضمضه و استنشاق 

داده نمى شود.

)۳( بعد از آن بر تمام بدنش آب بريزند، و چهارپايى را به عدد طاق خوشبويى بزنند، آب 

غسلش را به سدر و اشنان جوش بدهند، و اگر سدر و اشنان نيابند آب خالص كافى است، 

موى سر و ريشش را به گل خطمى بشويند. 

)۴( بعد از آن او را بر پهلوى چپ بخوابانند و به آب او را بشويند، تا جاييكه آب به نقطة 

برسد كه پيوست به تخته است، بعد از آن او را بر پهلوى راست بخوابانند و توسط آب بشويند 

تا آنكه آب به نقطة برسد كه پيوست به تخته است. 

)۵( بعد از آن او را بنشاند و به طرف خود تكيه بدهد، و دست خود را بر شكمش آهسته 

آهسته كش كند، اگر چيزى از او بيرون شد آن را بشويند و بار ديگر برايش غسل و وضوء 

ندهند. 

)۶( بعد از آن توسط جان پاك او را خشك كنند و در كفن داخلش نمايند و بر سر و ريش 

اش عطر بزنند، و بر اماكن سجده اش كافور بنهند.

شرح 

 در حالت جان كندن

و  داده شده  قرار  راست  پهلوى  بر  كه  آنست  كندن رسد سنت  به حالت جان  وقتى  انسان 

رويش به طرف قبله گردانيده شود.

تلقين شود،  برايش  او مشاهده گرديد مستحب آنست كه شهادتين  نشانى مرگ در  اگر  و 
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بگونه يى كه كلمه شهادت در پيشروى او به صداى بلند خوانده شود تا آن را بشنود، ولى 

برايش گفته نشود كه اين كلمه را بخوان تا مبادا از آن انكار كند و در مورد آن گمان بد 

پيدا نشود.

قبل از غسل دادن: وقتى انسان بميرد بايد با پارچه هردو االشه اش را به طرف سرش بسته 

و چشم هايش را ببندند. 

حكم غسل ميت: غسل دادن و شستن ميت بر زنده ها فرض كفايى است.

ساقط  ديگران  ذمه  از  فرض  كنند  شركت  ميتى  دادن  غسل  در  مسلمانان  از  تعدادى  اگر 

مى گردد، و اگر كسى در اين كار شركت نكند همه گنهگار مى شوند.

را  آن  طاق  عدد  به  و  بنهند  پايى  چهار  يا  تخته  بر  را  ميت  ميت:  دادن  غسل  كيفيت 

خوشبويى بزنند، و عورت ميت را از ناف تا زير زانو بپوشانند، بعد از آن لباس هايش را از 

تنش بيرون كنند، و او را وضو دهند، چنانكه براى نماز وضو داده مى شود ليكن بينى و دهنش 

را غسل ندهند بلكه با پارچه يى آن را مسح كنند، بعد از آن تمام بدنش را با آبى كه در آن 

سدر و اشنان خلط گرديده بشويند، و اگر آب سدر و اشنان پيدا  نكنند با آب خالص او را 

بشويند.

سر و ريش ميت را توسط گل خطمى و يا صابون بشويند، بعد از آن او را بر پهلوى چپ 

بخوابانند و به اندازه بر او آب بريزند كه آب به زير تخته برسد، بعد از آن او را بر پهلوى  

راست بخوابانند و تا اندازه يى بر او آب بريزند كه آب به زير تخته برسد، بعد از آن ميت 

را به سوى خود تكيه بدهند و با دست خود شكم او را مسح كنند و اگر چيزى از او خارج 

گرديد آن را بشويند و بار ديگر او را غسل ندهند، بعد از آن آب را از بدن او توسط جان 

پاك خشك كنند، و حنوط )نوعى از عطر( بر سر و ريش او بمالند و كافور را بر اعضاى كه 

بر آن سجده مى كرد بزنند. بايد گفت كه ناخن ها و موى ميت قطع كرده نمى شود.

همچنان موى سر و ريش ميت را نبايد شانه كرد.

اگر تو نزد كسى كه در حال جان كندن قرار دارد حاضر شوى چه خواهى كرد؟ و خواندن 

كدام دعا ها سنت است؟ در ميان خود كيفيت غسل دادن ميت را بحث كنيد.
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۱- كسى كه در حال جان كندن باشد چه كارى بايد با وى صورت گيرد؟

۲- قبل از غسل دادن ميت چه بايد شود؟

۳- حكم غسل دادن ميت را بيان كنيد.

۴- طريقه غسل دادن ميت را بيان كنيد.

آدابى راكه بايد در برابر انسان محتضر رعايت شود در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و دوم 

احكام تكفين ميت

در درس قبلى دانستيم كه همراه مريض در حالت جان كندن و قبل از غسل چه كارى بايد 

صورت گيرد، همچنان احكام غسل ميت را شناختيم، حاال مى خواهيم در باره تكفين ميت 

چيزى بدانيم.

�=áÆ àf ßrßJá®=� áÁåDßª�(æÍßª>ß«å¶ßÆ�( æsáÉ å»ß®ßÆ�(æe=ßgC�6 æH=ßÇáMß?�åÍßM ßØßM� å�� à̧ àQçf¶=� ßÀç« ß³àÈ� áÁß?�àÍç¿ èj¶=ßÆ�$-%
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ترجمه

)۱( )طريقه مسنون تكفين( آنست كه مرد در سه لباس تكفين شود: ازار، پيراهن و چادر، و 

اگر به دو لباس اكتفا كنند جايز است، و چون بخواهند به ميت كفن بپوشانند، چادر را بر وى 

برگردانند و نخست از طرف چپ شروع نمايند و آنرا بااليش بياندازند، بعد از آن به طرف 

راست شروع كنند، و اگر بيم آن مى رفت كه كفن باز شود آن را بسته كنند.

)۲( كفن مسنون براى زن پنج لباس است: ازار، پيراهن، چادر، پارچه كوچكى كه سينه اش 

به آن بسته مى شود و چادر كالن، و اگر به سه لباس اكتفا صورت گيرد جايز است، و چادر 

سينه بر باالى پيراهن و زير چادر افگنده مى شود، و موى هايش را بر سينه اش بنهند. 
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)۳( موى و ريش ميت را شانه نكنند، و ناخن ها و موى هايش را قطع نكنند، و قبل از اينكه او 

را در كفن بپيچانند به عدد طاق او را خوشبويى بزنند.

شرح 

احكام تكفين ميت

تكفين ميت مسلمانان فرض كفايى است.

اگر بعضى از مسلمانان ميت را كفن نمايند اين فرض از  ذمه تمام مسلمانان ساقط مى گردد. 

و اگر كسى به اين كار اقدام نكند همه گنهگار مى شوند.

حد اقل كفن كه با انجام آن ذمه مسلمانان فارغ مى شود كفنى است كه تمام بدن ميت به آن 

پوشانده شود.

كفن بايد از مال خالص ميت ساخته شود، مالى كه حق كسى در آن نباشد و اگر ميت را مال 

نبود پس كفن بر كسى الزم مى شود كه در زندگى نفقه اش بر وى الزم بود، و اگر او هم 

مالى نداشت پس كفن از بيت المال داده مى شود.

و اگر مسلمانان را بيت المال نبود، يا اينكه گرفتن كفن از آن مشكل بود پس كفن همچو 

ميت بر گروهى واجب است كه قدرت و توانايى مالى دارند.

اقسام كفن 

كفن به سه نوع است:

كفن سنت

كفن كفايت

كفن ضرورت

كفن سنت: براى مردان پيراهن، ازار و چادر است.

كفن كفايت: براى مردان ازار و چادر است و كمتر از آن مكروه مى باشد.

به  ولو  است  پيدا شود درست  پارچه كه  از  اندازه  كفن ضرورت: در وقت ضرورت هر 

اندازه يى كم باشد كه فقط عورت ميت پنهان شود.

بهتر آنست كه رنگ كفن سفيد و پارچة ساخته شده از نخ و تار باشد.

ازار بايد از قسمت سر تا پاى باشد، و چادر بايد نسبت به ازار يك گز دراز تر، و پيراهن از 
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قسمت گردن تا پاى باشد و پيراهن نبايد آستين داشته باشد.

طريقة تكفين مرد

طريقة تكفين ميت مرد آنست كه نخست بايد چادر را هموار كنند، و بر باالى آن ازار را 

بنهند، و بر باالى آن پيراهن بنهد، اول به او پيراهن بپوشاند، بعد از آن باالى او ازار برگرداند، 

اول طرف چپ را بعد طرف راست آن بعد از آن چادر را بر او پيچ دهند، اول طرف چپ 

بعد طرف راست، بعد از آن هر دو طرف كفن را ببندند تا آنكه از هم جدا نشود.

كفن مسنون براى زن: چادر كالن، پيراهن، ازار، خرقه )چادر سر سينه( و خمار )چادر 

كوچك( است 

كفن كفايت براى زن : ازار، چادر كالن و چادر كوچك است.

كفن ضرورت براى زن: هر اندازه پارچه كه در وقت ضرورت پيدا شود، و بهتر آنست 

كه خرقه )چادر سر سينه( از قسمت سينه تا ران ها باشد و اگر تا ناف باشد نيز جواز دارد.

 طريقة تكفين زن

طريقه تكفين ميت زن اين است كه نخست چادر كالن را هموار كنند و بر باالى آن ازار را 

بگزارند، بعدا پيراهن، اول به او پيراهن را بپوشانند و موهايش را دو قسمت نموده بر باالى 

سينه و پيراهنش بياندازند، بعد خمار را بر سرش بپوشانند، و آن را نه پيچ دهند و نه گره، بعد 

از آن ازار را از طرف چپ و بعد از طرف راست بر وى  بياندازند، و توسط خرقه سينه اش 

را ببندند، و در آخر او را در چادر كالن بپيچانند. 

با معلم خود در باره فرق كفن مرد و كفن زن مناقشه و گفتگو نماييد.

۱- تكفين ميت بر مسلمانان چه حكم دارد؟

۲- اگر شمارى از مردم ميتى را كفن دهند آيا فرض از ذمه ديگران ساقط مى گردد؟
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۳- حد اقل كفن مرد و زن كه از ذمه مسلمانان فرض كفايه ساقط مى شود كدام است؟

۴- كفن از كدام قسم مال داده مى شود؟

۵- كفن به چند قسم است؟

۶- طريقة تكفين مرد و زن را بيان كنيد.

كفن مسنون كدام است؟ جواب اين سوال را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و سوم

نماز جنازه

در درس قبلى احكام تكفين ميت را دانستيم، حاال مى خواهيم احكام نماز جنازه را بدانيم.
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�Êë· ßràÈßÆ�âÍßÉå¾>ßM�âÌß�åF á³ßI�àë� ß³àÈ� ç¼àM�(> ßÃßFÉå̄ ß¢� ß�>ß£ßI�ßç�=� àb ß»áß��âÌß�åF á³ßI�ßë� ß³àÈ� áÁß?�6àÌ ßØ çr¶=ßÆ�$/%
�âÌß�åF á³ßI�àë� ß³àÈ� ç¼àM�(ß�å»å· áj à»á·å¶ßÆ�( åKëÉ ß»á·å¶ßÆ�(åÄ åjá«ß¿å¶�> ßÃÉåª�áÇ à¢ábßÈ�âÌß�åF á³ßI�àë� ß³àÈ� ç¼àM�(U�ëå�ç¿¶=�Îß· ß¢

�* à¼ë· ßjàÈßÆ�(âÍß£åE=ße
*æÍ ß¢>ßß��åb åR ájßº� å�� æKëÉßº�Îß· ß¢�Îç· ßràÈ� ß×ßÆ�$0%

ترجمه 

)۱( وقتى از تكفين ميت فارغ شوند بر وى نماز ادا كنند، و سزاوار تر از همه به امامت سلطان 

است اگر حاضر شود، و اگر حاضر نشود تقديم امام قريه در نماز جنازه مستحب است، بعد 

از آن ولى ميت، و اگر شخص ديگرى غير از ولى وسلطان بر وى نماز گزارد، ولى مى تواند 

نماز جنازه را اعاده كند، و اگر ولى بر وى نماز گزارد كسى ديگرى بر وى نماز نخواند.

)۲( و اگر ميت بدون جنازه دفن شود، بايد بر قبرش جنازه اداء گردد.

)۳( طريقه نماز جنازه اين است كه اول تكبير گويد، بعد حمد و ثناى اهللا تعالى را بخواند، 

باز تكبير گويد و به نبى كريم U درود بفرستد، باز تكبير گويد و براى خود و براى ميت و 
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مسلمانان دعا كند، باز تكبير گويد و سالم بگرداند. 

)۴( و نماز جنازه را در مسجدى كه در آن جماعت اقامه مى شود ادا نكند. 

شرح 

حكم نماز جنازه

نماز جنازه بر مسلمانان فرض كفايى است.

نماز جنازه مشتمل بر دو ركن است

اول: چهار تكبير، و هر تكبير از نگاه درجه معادل يك ركعت نماز است.

دوم: قيام، زيرا نشسته خواندن نماز جنازه بدون عذر جواز ندارد.

اگر ميت، بالغ باشد، مرد باشد يا زن اين دعا را بخواند: }اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِحينَا، َو َميتِنَا، َوَشاِهِدنَا، َو 

َغائِبِنَا، َوَصِغيِرنَا، َوَكبِيِرنَا، َوَذَكِرنَا، َوأُنْثَانَا، اللَُّهمَّ َمْن أَْحييتَُه مِنَّا فََأْحيِه َعلَى اْإلِْسَالِم، َوَمْن تََوفَّيتَُه 

مِنَّا فَتََوفَُّه َعلَى اْإلِيَماِن{.  

لَنَا أجرا  لَنَا فََرًطا، و اْجَعلُْه  و اگر ميت پسر بچه نابالغ باشد اين دعا را بخواند:} اللَُّهمَّ اْجَعلُْه 

َوُذْخًرا ً، و اْجَعلُْه لَنَا شافعاً و مَُشفَّعاً{

�=fQ?�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=�Æ�(> â{ßfßª�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=� ç¼ àÃç·¶= }:و اگر ميت دختر نابالغ باشد اين دعا را بخواند

»âÍ£ç{ و بعد از تكبير چهارم سالم بگرداند و نماز را به آخر  ßnàº�Æ�âÍ£ª>m�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=�Æ�(=âf á]àcßÆ
رساند.

به جز از تكبير تحريمه در ساير تكبيرات دست هاى خود را بلند نكند.

مسايل 

t اگر ولى )سرپرست( ميت نماز جنازه را امامت كند، نماز جنازه بار ديگر برگردانده 

نمى شود.

t اگر ميتى بدون نماز جنازه دفن گردد تا زمانيكه جسد وى خراب نشده نماز جنازه بر 
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قبر او درست است.

t اگر تعداد جنازه بيشتر از يك باشد بهتر آنست كه بر هر ميت جداگانه نماز گزارده 

شود و اگر بر تمام آنها  يك نماز گزارده شود نيز جايز است.

t اگر امام بخواهد كه بر تمام جنازه ها يك نماز ادا كند بايد جنازه ها را پيش روى خود 

در يك صف قرار دهد، اول جنازه مردان بعد اطفال بعد زنان. 

طريقة نماز جنازه 

طريقة اداى نماز جنازه چنين است كه امام در مقابل سينه ميت بايستد و مقتدى ها در عقب 

وى صف هاى خود را ترتيب كنند، و هر يكى ايشان اين نيت را داشته باشد كه فريضه نماز 

جنازه را بگونه عبادت اهللا تعالى ادا مى كنم، و نيت متابعت امام را نيز كنند، بعد از آن تكبير 

تحريمه گويند و همزمان با آن دست هاى شان را بلند نمايند، بعد از آن ثنا بخوانند، باز تكبير 

دوم را بگويند و دست هاى شان را بلند نكنند، و به نبى كريم U درود بگويند، بعد از آن 

تكبير سوم را بگويند و دست هاى شان را بلند نكنند، و درحق خود، حق ميت و همه مسلمانان 

دعا كنند، بعد از آن تكبير چهارم بگويند، و دست هاى شان را بلند نكنند، و به طرف راست 

و چپ خود سالم بگردانند.

يك نفر شاگرد نماز جنازه را عمال طور جهر به ديگران نشان دهد.
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۱- نماز جنازه بر ميت چه حكم دارد؟

۲- اگر يك مسلمان بر ميتى نماز جنازه گزارد آيا فرض از ذمه ديگران ساقط مى شود؟

۳- اركان نماز جنازه كدام ها اند؟

۴- اگر ميت بالغ باشد كدام دعا خوانده مى شود؟

۵- اگر ميت طفل باشد در جنازه پسربچه و دختر كدام دعا خوانده مى شود؟

۶- طريقة اداى نماز جنازه چگونه است؟

دعايى كه در نماز جنازه خوانده مى شود آن را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و چهارم

احكام تدفين ميت

در درس قبلى احكام نماز جنازه را دانستيم، حاال مى خواهيم احكام تدفين ميت را بدانيم

�=ßcåDßª�( åGßFßá�=� ßÁÆàa�ß�å¢åf ájàº�åÄåE� ßÁáÇ ànáß�ßÆ�( å¤ßEáeßáÙ=�åÄ å»åÑ=ßÇß̄åE�=áÆ àd ß]ß?�åÅåfÈåf ßi�Îß· ß¢�àÅáÇà·ßß��=ßcåDßª�$-%
* å¹> ßQëf¶=� å±>ß¿ á¢ß?� áÀ ß¢� ß¤ ßuÇàÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�=áÇ àjå·áß�� áÁ?� ål>ç¿·å¶�ßÅåf à²�(åÅåá�ß®� ß�C�=áÇ à§ß·ßE

�Ëådç¶=� ß¹>ß®�åÅ åbáß�� å�� ß¤ åuàÆ�=ßcåDßª�(ßÍß·áFå̄á¶=�Êå·ßÈ�>çå�� àKëÉßá�=� à̧ ß]ábàÈßÆ� àb ßVá·àÈßÆ�(àá�ß̄á¶=� àfß«áà�ßÆ�$.%
�*åÄáÉß· ß¢�àå�ç·¶=�ÏçÇ ßjàÈßÆ�(åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�àÄ çQßÇàÈßÆ�(åç�=� å¹Ç àiße�åÍç·åº�Îß· ß¢ßÆ�åç�=� å¼ ái>åE�6àÄ à£ ßvßÈ

�àá�ß̄á¶=� à¼ç¿ ßjàÈßÆ�(åÄáÉß· ß¢� àH=ßè�¶=� à¹>ßÃàÈ� ç¼àM� åG ßrß̄á¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�( àG ßnßá�=ßÆ�(èf àQ áÛ=�àÅßf á³àÈßÆ�$/%
�* àX çì ßjàÈ� ß×ßÆ

�æÍß®áf å]� å�� ßTåeáaà?� ç̧ åÃßJ ájßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÊë· àqßÆ� ß̧ åj à¦ßÆ�( ßÊëà��åÌßa ß×åÇá¶=� ßbá£ßE� ç̧ ßÃßJ ái=� áÀßºßÆ�$0%
*åÄáÉß· ß¢� ç̧ ßràÈ�áß�ßÆ

ترجمه

)۱( وقتى ميت را بر چهارپايى بنهند هرچهار پايه آن را بگيرند و با عجله و بدون دوش ببرند، 

وقتى به قبرستان رسيدند براى مردم مكروه است كه قبل از نهادن ميت بر زمين بنشينند.

)۲( برايش قبر حفر كنند و در آن لحد بسازند، و ميت را از جهت قبله داخل قبر كنند، وقتى 

� å¼ ájåE}ميت را در قبر داخل نمودند شخصى كه او را در قبر داخل مى كند اين دعا را بخواند

�=�} و روى  او را به طرف قبله بگرداند، گره هاى كفن را بگشايد و  å¹Ç àiße�åÍç·åº�Îß· ß¢ßÆ�åç�=
خشت ها را بر باالى لحدش برابر كنند.

از آن  بعد  ندارد،  باكى  نَى  ليكن استعمال  )۳( استعمال خشت پخته و چوب مكروه است، 

مسطح  و  سازند  پشت(  )ماهى  شتر  كوهان  مانند  را  قبرش  و  بريزند  قبرش  باالى  بر  خاك 
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)چاركنج( نسازند.

)۴( و كسى كه بعد از پيدايش گريه كند و بميرد نامش گذارند، او را غسل دهند و نماز جنازه 

بر وى ادا كنند، و اگر گريه نكند در پارچه از لباس پيچانيده و دفنش كنند.

شرح 

احكام برداشتن جنازه

t برداشتن جنازه ميت تا قبرستان بر مسلمانان فرض كفايى است، نبى كريم H جنازه 
حضرت سعد بن معاذ را برداشته بود.

t سنت  آنست كه چهار نفر جنازه را بردارند، جنازه را به عجله و تيزى ببرند ولى نبايد 
آنقدر عجله نمايند كه ميت را تكان بدهند.

�tرفتن از عقب جنازه از رفتن در پيشاپيش آن بهتر است، و پيش از نهادن جنازه بر زمين، 
نشستن مكروه مى باشد.

احكام تدفين ميت

سنت آنست كه چقرى قبر كم از كم به اندازه نصف قامت انسان باشد، و اگر از آن بيشتر 

باشد بهتر است.

بهتر آنست كه براى ميت لحد حفر شود نه شق، مگر اينكه زمين نرم باشد.

روى ميت در قبر بايد به سوى قبله نهاده شود.

�*{�=� å¹Ç àiße�åÍç·åº�Îß· ß¢ßÆ�åç�=� å¼ ájåE} : و كسيكه ميت را در قبر مى نهد اين دعا را بخواند

ميت را در قبر به طرف راست به سوى قبله كند، وقتى او را در قبر نهادند گره هاى كفن را 

بگشايند.

و اگر ميت زن باشد در هنگام نهادن وى در قبر بايد قبر را ستر كنند، و اگر ميت مرد باشد 

ستر نمودن قبر ضرورى نمى باشد.

بعد از آن بر قبر خاك بياندازند، تا آنكه قبر بند شود و قبر را مانند كوهان شتر بسازند و آن 

را چهار كنج نسازند. 
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ساختن تعمير و آبادى بر قبر حرام است، همچنان تعمير قبر به مقصد مستحكم نمودن آن 

جواز ندارد.

دفن نمودن ميت در داخل خانه مكروه است، زيرا اين عمل از خصوصيت پيامبران عليهم 

السالم مى باشد.

در هنگام ضرورت دفن نمودن بيشتر از يك شخص در يك قبر جواز دارد.

نفر دفن گردد مستحب  آنست كه در ميان دو ميت توسط  بيشتر از يك  اگر در يك قبر 

خاك جدايى بياورند.

نماز بر وى گزارند و اگر از  اگر كسى در كشتى بميرد وى را غسل دهند، كفن كنند، و 

خشكه دور باشند و بيم آن رود كه ميت خراب مى شود او را در بحر اندازند.

مستحب آنست كه ميت را در محلى دفن كنند كه در آنجا وفات نموده است، و نقل دادن 

ميت از يك محل به محل ديگر به فاصله بيشتر از يك يا دو ميل مكروه مى باشد.

شاگردان باهم راجع به موضوعات ذيل گفتگو نمايند:

۱. طريقه حمل و نقل جنازه چگونه است؟

۲- طريقه كندن قبر، نهادن ميت در آن و دعا ها مسنون 
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۱- حكم بردن ميت به قبرستان چيست؟

۲- آيا رسول اهللا H جنازه كسى را حمل نموده است؟

۳- براى حمل و نقل جنازه كدام امور سنت است؟

۴- براى حمل و نقل جنازه كدام امور مستحب است؟

۵- احكام تدفين ميت كدام ها اند؟

آداب زيارت قبور را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و پنجم 

احكام شهيد

در درسهاى قبلى احكام ميت مطلق را شناختيم، كه به طور عادى وفات نموده باشد حاال 

مى خواهيم  احكام شهيد را بدانيم، زيرا احكام شهيد مثل غسل و تكفين با احكام يك ميت 

عادى فرق دارد و شهيد از نگاه فضيلت از جايگاه خاصى برخوردار است.

��6 åbÉåÃ çn¶=� àH>ßE
� ßÁáÇ à»å· ájàá�=�àÄß·ßJß®�áÆß=�(åÍU=fß�=�ãfßMß?�åÄåEßÆ�åÍß²ßfá£ßá�=� å��ßb åQ àÆ�áÆß?�( ßÁÇ à²åf ánàá�=�àÄß·ßJß®� áÀßº� àbÉåÃ çn¶=�$-%

* à̧ ßjá§àÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�Îç· ßràÈßÆ�� àÀç« ß³àÉßª�(ãÍßÈåa�åÄå·áJß̄åE� áGåß����Æ�(> â»á· à�
�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*èå� çr¶=�= ßdß²ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ß̧ åj à¦� àGà¿àá�=�ßbåÃ ánàJ áià=�=ßcåC ßÆ�$.%

* åÁ ßØ ßjß§àÈ� ß×
�( àÇ ánßá�=ßÆ�( è¬àá�=ßÆ�( àÆáfß«á¶=�àÄá¿ ß¢� à¥ßhá¿àÈßÆ�(àÄàE>ßÉåM�àÄá¿ ß¢� à¥ßhá¿àI� ß×ßÆ�(àÄ àºßa�åbÉåÃ çn¶=� áÀ ß¢� à̧ ßjá§àÈ� ß×ßÆ�$/%

* à\ ßØ ëj¶=ßÆ
�ÎçJ ßU�>éÉ ßU�Îß̄áFßÈ�áÆß?�(ÏßÆ=ßbàÈ�áÆß?�( ßHßf ánßÈ�áÆß?�( ß̧ à²á@ßÈ� áÁß?�6 àP>ßNåIáe å×=ßÆ� ß̧ åj à¦� çOàIáeà=� áÀßºßÆ�$0%

*â>ÉU�åÍß²ßfá£ßá�=� áÀåº� à̧ ß̄á¿àÈ�áÆß?�( à̧ å̄ á£ßÈ�ßÇ àÂßÆ�æÌ ßØ ßq� àKá®ßÆ�åÄáÉß· ß¢� ßÊ åváß�
� å¥> çìà®�áÆß?�(åÌ> ß§àFá¶=� áÀåº� ß̧ åJà®� áÀßºßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÊë· àqßÆ� ß̧ åj à¦� æt> ßrå®�áÆß?� úb ßU� å�� ß̧ åJà®� áÀßºßÆ�$1%

���*åÄáÉß· ß¢� ç̧ ßràÈ�áß��( å°Èåf çì¶=

ترجمه 

باب در بيان احكام شهيد:

)۱( شهيد كسى است كه مشركان او را كشته باشند، و يا در صحنه جنگ پيدا شود و نشان 

زخم در او ديده شود، ويا اينكه مسلمانان به ظلم او را بكشند، و به قتل او ديت واجب نشده 
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باشد، پس به او  كفن داده ميشود و نماز جنازه بر او ميشود و غسل برايش داده نمى شود.

)۲( و اگر كسى در حالت جنابت شهيد شود به نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا عليه  غسل داده 

امام  و  يوسف  ابو  امام  و  داده مى شود،  به شهادت رسد غسل  اگر طفلى  مى شود، همچنان 

محمد رحمهما اهللا گفته اند: به اين افراد نيز غسل داده نمى شوند.

)۳( خون شهيد از بدنش شسته نمى شود، لباس از بدنش بيرون كرده نشود، ليكن پوستين، يا 

لباسى كه از پنبه ساخته شده باشد مثل چپن، موزه و سالح از او دور كرده مى شود.

)۴( و كسى كه )بعد از زخمى شدن( چيزى از دنيا بهره حاصل نمود بايد غسل داده شود، 

بهره از دنيا اين است كه چيزى بخورد و بنوشد، يا تداوى شود، و يا به اندازة وقت يك نماز 

زنده و به هوش باشد، يا از ميدان  جنگ زنده انتقال داده شود.

)۵( و كسى كه در اثر جارى شدن حد يا قصاص كشته شود غسل داده و نماز جنازه بر وى 

خوانده مى شود، و اگر كسى از جمله باغيان و راه زنان كشته شود نبايد نماز جنازه بر وى 

خوانده شود.

شرح

اقسام شهيد

تعريف شهيد در متن درس واضح گرديد و شهداء سه قسم اند : 

شهيد دنيا و آخرت، و اين شهيد كامل است.

شهيد آخرت.

شهيد دنيا.

شهيد كامل : شهيد كامل كسى است كه مسلمان، بالغ، عاقل و پاك از جنابت باشد، و 

همزمان با زدن از بين رود و از منافع زندگانى از قبيل خوردن، نوشيدن، خفتن و معالجه كردن 

استفاده نكند، و بر وى وقت يك نماز نگذرد كه وى در اين مدت به هوش باشد.

حكم شهيد كامل

حكم شهيد كامل آنست كه غسل داده نشود، همراه با خون و لباسش دفن كرده شود، و طبق 

ضرورت در لباسش كمى و زيادت صورت گيرد، اما بيرون كردن همه لباس هايش مكروه 

است و در اخرت برايش اجرو ثواب است.
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شهيد آخرت : 

شهيدى است كه از جمله شروط مذكوره يك شرط در وى كم باشد، كه به سبب آن احكام 

شهيد بر وى جارى نمى شود، و فقط او را شهيد آخرت گفته مى شود و همان اجر  و پاداشى 

كه به شهدا وعده داده شده به وى نيز داده مى شود.

حكم شهيد آخرت:

حكم شهيد آخرت آنست كه وى بسان مرده هاى ديگر غسل و كفن داده شده و نماز جنازه 

بر وى اداء مى گردد. 

شهيد دنيا :  

شخص منافقى است كه در صفوف مسلمانان باشد و كشته شود.

حكم شهيد دنيا:  

حكم اين نوع شهيد آنست كه او را غسل داده نمى شود و از باالى لباس هايش كفن پوشانيده 

مى شود و نظر به ظاهر حالش نماز جنازه بر او اداء مى گردد.

ميان خود گفتگو  باره فضيلت  شهيد در  از ساير مرده ها و همچنان در  باره فرق شهيد  در 

نماييد.

۱- شهيد كيست؟

۲- شهيد را چرا شهيد گويند؟

۳- اقسام شهيد را بيان كنيد؟

۴- شهيد كامل كيست؟

۵- شهيد آخرت و شهيد دنيا كى ها اند؟
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در بارة شهادت و مقام و فضيلت شهيد مقاله يى بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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درس چهل و ششم 

نماز در كعبه

قبل از اين حكم نماز در خارج كعبه را دانستيم، حاال مى خواهيم حكم نماز در داخل كعبه 

را بدانيم، فقها صورت اول را بخاطر اين تقديم نموده اند، كه صورت مذكور به كثرت پيش 

مى آيد.
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ترجمه 

باب در بيان نماز در كعبه: 
)۱( نماز در داخل كعبه جايز است، فرض باشد يا نفل.

)۲( اگر امام نماز را در داخل كعبه با جماعت ادا كند و بعضى از مقتدى ها پشت خود را به 

طرف پشت امام بگردانند جايز است، و اگر بعضى از ايشان پشت خود را به طرف روى امام 

بگردانند نماز شان درست نمى شود.

)۳(  و هرگاه امام در مسجد الحرام نماز گزارد، بايد مردم در چهار طرف كعبه بايستند، و 

به نماز امام نماز بخوانند، و اگر كسى از ايشان نسبت به امام به كعبه نزديك تر بود  نمازش 

درست است. بشرط آنكه در جانب امام نباشد. 

)۴( و اگر كسى بر سقف كعبه نماز گزارد جواز دارد.

شرح 
كعبه:كعبه را بخاطر آن كعبه گويند كه بناى آن بلند و بارز است، و شتالنگ پاى را بخاطر 
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آن كعب گويند كه بلند، ظاهر و برجسته است.

نماز در داخل و اطراف كعبه: قبال دانستيم كه روبروى ايستاد شدن به سوى يك بخش 
كعبه يا به سوى فضاى آن از نظر شريعت يك امر الزمى و حتمى است، و همچنان از رسول 

اهللا U ثابت گرديده كه در روز فتح مكه داخل كعبه شد و آنجا نماز  را ادا نمود.

نماز در داخل كعبه چه فرض و يا نفل جواز دارد.واگر امام نماز را با جماعت ادا كند، چهار 

صورت دارد:

۱- اگر مقتدى روى خود را به سوى پشت امام بگرداند جواز دارد.

۲- اگر پشت خود را به سوى پشت امام بگرداند جواز دارد.

۳- اگر روى خود را به طرف روى امام بگرداند جواز دارد، ليكن اگر در بين آنها پرده نباشد 

مكروه است.

۴- اما اگر پشت خود را به طرف روى امام بگرداند اين صورت جواز ندارد، زيرا در  اين 

صورت مقتدى از امام پيش مى شود. و اگر امام در داخل كعبه بايستد و دروازه آن باز باشد، 

و مردم از بيرون به او اقتدا كنند درست است، زيرا ايستاد شدن امام به اين كيفيت مانند اين 

است كه امامان در محراب هاى مساجد مى ايستند.

نماز بر سقف كعبه: اگر كسى بر سقف كعبه نماز گزارد، باوجود كراهيت جواز دارد، زيرا 

اين كار خالف تعظيم كعبه است و رسول كريم U از آن منع فرموده اند.

نشود  اذيت  كسى  كه  صورتى  در  شريفه  كعبه  در  شدن  داخل  كعبه:  در  شدن  داخل 

مستحب است، و دخول رسول اهللا H در كعبه ثابت مى باشد، و او H در آنجا دعا نموده و 

در نواحى آن تكبير گفته است.

ادا كند چهار صورت دارد، آن چهار  با جماعت  نماز را  امام  در درس حاضر گفتيم: اگر 

صورت را بيان كنيد.

۱- حكم نماز در داخل كعبه را بيان كنيد.       ۲- آيا نماز بر سقف كعبه جواز دارد؟

به كمك استاد خود فضايل و اهميت كعبه معظمه را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و هفتم 

زكات

زكات يكى از پنج ركن دين اسالم است ونماينگر توجه جدى اسالم به بعد اقتصادى زندگى 

ومبارزه به فقر وتنگدستى درجامعه مى باشد. درين درس احكام زكات بيان مى شود:
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ترجمه

كتاب بيان زكات

بر آن  باشد و يكسال  مالك نصاب كامل  بالغ كه  و  بر هر مسلمان آزاد، عاقل  )۱( زكات 

بگذرد، فرض است.

)۲( بر طفل، ديوانه و مكاتب زكات فرض نمى باشد، و كسى كه بااليش َدين به اندازة دارايى 

بايد از همان  وى باشد بر وى زكات نيست، و اگر مال و دارايى وى از َدينش بيشتر باشد 

مقدار اضافى كه به حد نصاب رسد  زكات بدهد.

از سالح   لباس بدن، سامان منزل، حيوانات سوارى، غالمان خدمت و  نشيمن،  از خانه   )۳(
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استعمال شدنى زكات الزم نمى باشد.

)۴( زكات صحت پيدا نمى كند مگر وقتيكه مال جدا كرده شده براى زكات يا وقت دادن 

زكات با نيت همزمان باشد، و اگر كسى تمام دارايى خود را صدقه بدهد و نيت زكات را 

نكند فريضه يى زكات از وى ساقط مى گردد.

شرح

تعريف زكات

در لغت : زكات به معناى زيادت و نموآمده و به معناى طهارت و پاكى نيز استعمال مى شود.  

در اصطالح : زكات عبارت از همان مقدار معين از مال است كه اهللا تعالى برثروتمندان فرض 

نموده تا هر سال آن را بر بينوايان بدهند.

حكم زكات: زكات يكى از فرايض و اركان اسالم است كه به داليل قطعى ثابت گرديده 

است، و منكر آن كافر مى باشد.

شروط فرضيت زكات: هرگاه شروط ذيل )در شخصى( موجود نگردد زكات باالى وى 

فرض نمى شود:

۱. اسالم، زكات بر كافر فرض نيست.

۲. آزادى، زكات بر غالم فرض نمى باشد.

۳. بلوغ، بر طفل نابالغ زكات فرض نيست.

۴. عقل، زكات بر ديوانه فرض نيست.

۵. ملكيت كامل، يعنى كسى باشد كه مال در اختيار خود داشته باشد، و اگر مالك مالى شود 

و آن مال در دستش نباشد، زكات در آن بر وى فرض نيست، مثال مهر زن كه هنوز آن را 

قبض نكرده باشد در آن زكات فرض نيست.

۶. مالى كه به حد نصاب رسيده باشد، و مالى كه به حد نصاب نرسيده است زكات در آن 

فرض نيست.

۷. مالى كه افزون بر حاجت اصلى باشد، بناء در خانه نشيمن، لباس هاى بدن، سامان منزل، 

حيوانات براى سوارى، غالمان خدمتگار، سالح هاى مورد استعمال و نفقه يكساله عيال زكات 

فرض نمى باشد.

۸. مالى كه افزون بر قرض باشد، بناء كسى كه به اندازة مال خود قرض دار باشد يا قرضش 
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بيشتر از مالش باشد زكات باالى وى فرض نمى باشد.

يا  حيوانات  مانند  باشد  حقيقى  آن  نموى  كه  است  برابر  باشد،  شونده(  )زياد  نامى  مال   .۹

تقديرى مانند طال و نقره، به شكل پول باشد يا به شكل زيورات و ظروف، زكات در آن 

فرض است.

زكات چه وقت واجب مى شود؟

�tدر وجوب اداى زكات اين شرط است كه يك سال قمرى بايد بر آن گذشته باشد.
مقصد از گذشتن يك سال قمرى بر مال اين است كه نصاب در اول و آخر سال كامل 

باشد، و اگر درجريان سال كم و زياد شود باكى ندارد.

مثال كسى در اول سال مالك نصاب كامل باشد و با همين حال باقى بماند تا آنكه سال بر 

وى بگذرد،زكات بر او واجب است.

�tو اگر كسى در اول سال مالك نصاب كامل بود، ولى مال او در جريان سال از حد 
نصاب كم گرديد، باز درآخر سال نصاب كامل گرديد، زكات بر وى واجب است.

�tادا كردن زكات تا وقتى صحت پيدا نمى كند كه در وقت دادن مال به فقير نيت زكات 
نكرده باشد، يا وقتى مال را به وكيل خود مى دهد كه زكات آن را به مستحقين تقسيم 

كند، يا وقتى نيت كند كه زكات را از دارايى خود جدا مى كند.

�tبراى صحت زكات شرط نيست كه فقير بداند مالى را كه گرفته مال زكات است.
�tكسى كه تمام داراى خود را بدون اينكه نيت زكات را داشته باشد صدقه بدهد زكات 

از وى ساقط مى گردد.

�tاگر از كسى با گذشت يك سال مالش گم شود، زكات از همان اندازه مال گمشده 
ساقط مى شود، مثال اگر همراه كسى مبلغ )۱۰۰۰۰۰( افغانى باشد )۲۵۰۰( افغانى زكات بر 

وى واجب است ولى بعد از گذشت يك سال )۲۰۰۰۰( افغانى از وى گم شد مبلغ )۵۰۰( 

افغانى از جمله )۲۵۰۰( افغانى زكات از وى ساقط شد و مبلغ )۲۰۰۰( افغانى زكات را 

بايد به مستحقين بدهد.

�tاگر كسى بر باالى مستحق زكات قرض داشت و آن را به نيت زكات از او وضع كرد، 
اين طريقه تمليك حاصل نگرديده و بدون تمليك  ادا نميشود، زيرا در  از وى  زكات 

زكات درست نمى شود.
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با استاد خود در اين باره گفتگو نماييد كه احتياجات اصلى انسان چيست و آيا موتر از جمله 

يى احتياجات اصلى است؟

۱- زكات را تعريف نماييد.

۲- شروط صحت زكات كدام ها اند؟

۳- حاجت اصلى كدام چيزها است؟

۴- مال نامى كدام مال را گويند؟

۵- آيا در جواهرات، ياقوت و زمرد زكات فرض است؟

۶- زكات چى وقت صحيح مى شود؟

شرط وجوب اداى زكات اين است كه يك سال قمرى بر نصاب بگذرد، مطلب فوق را در 

كتابچه هاى خود تشريح كنيد.
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درس چهل و هشتم 

زكات شتر

در دارايى مسلمان زكات الزم است ولى مردم دارايى هاى مختلف دارند، حاال در باره زكات 

شتران به شما معلومات ارايه مى گردد.
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�>ÃÉå«ßª�( à¹áÇß�=�>ßÃáÉß· ß¢� ß¹> ßUßÆ�(âÍ»åÑ> ßi�â>j ß�� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�(ãÍß®ßb ßq�æaáÆßc� åkáß�� áÀåº� ç̧ ß®ß?� å�� ßkáÉß¶�$-%
�(ßÌßßf ánß¢� ßkáß�� áKß¾>ß²�=ßcå>ßª�(ßÌßfnß¢� ß¤ßEáeß=�Ê¶C�( åÁ>ßI> ßm�>ßÃÉå«ßª�(â=fnß¢�Kß¾>ß²�=ßcå>ßª�( æ¤ ájåI��C�(ãÌ> ßm
�( ßÀáÈåf ánå¢ßÆ� æ¤ßEáeß=�ßß�C�æÌ>ßÉ åm� à¤ßEáe=�> åÃÉå«ßª� ßÀáÈåf ánå¢� áKß¾>ß²�=cå>ßª�(ßÌßf ánß¢� å¤ ájåI��C�(æÌ>Ém� àPØßM�>ÃÉå«ßª
�( á�åMØMÆ�â>J åi� áKß¾>ß²�=ßc>ßª�( á�MØßM�ßÆ� æk���C� æz> ß�� àK¿åE�> ßÃÉå«ßª�(ÀáÈåfnå¢ßÆ�â>jáß�� áK¾>ß²�=cå>ª
�=ßc>ª��(ß á�ëJ åi� ß�C�ãÍç̄ åU�>ßÃÉå«ßª�ß�å£ßEáeß?ßÆ�>éJ åi� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�(ß á�å£ßEáeß?ßÆ� ækáß�� ß�C� æÁáÇàFß¶� àKá¿åE�> ßÃÉå«ßª
�>ßJá¿åE�> ßÃÉå«ßª�ß á�å£áF ßißÆ�>éJ åi� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�(ß á�å£áF ßißÆ� ækáß�� ß�C�ãÍ ß¢ßd ßQ�>ßÃÉå«ßª�(ß á�ëJ åißÆ�Ïßb áUC� áKß¾> ß²

��* ßÀáÈåf ánå¢ßÆ�æÍßÑ>åº� ß�C� åÁ>ßJç̄ åU�>ßÃÉå«ßª�(ß á�å£ ájåIßÆ�Ïßb áUC� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�(ß á�å£ ájåI� ß�C� æÁáÇàFß¶
�Îåª�ßÆ�( åÁ>ßI> ßm�åf ánß£á¶=� å�ßÆ�å á�ßJç̄å�=� ß¤ßº�ãÌ> ßm� åká»ßá�=� å�� àÁáÇ à³ßÉßª�(àÍ ßvÈåfß«á¶=� à¬ß¾á@ßJ ájàÈ� ç¼àM�$.%
��C�( æz> ß�� àK¿åE� ßÀáÈf ßnå¢ßÆ� ækáß��ÎåªßÆ�(æÌ>ßÉ åm� à¤ßEeß=�ÀáÈåfnå¢� áÎåªßÆ�(æÌ>ßÉ åm� àPØßM�Ìfnß¢� ßk ß�
�(ãÌ> ßm� åká»ß�=�Îåª� àÁÇ à³ßÉßª�6àÍ ßvÈåfß«¶=� à¬ß¾>ßJ ájàI� ç¼àM�( æ±>ß̄ åU� àPßØßM�>ßÃáÉßª� àÁÇ à³Éßª�ß�j ß�ßÆ�æÍÑ>åº
� æk ß��ÎåªßÆ�(æÌ>ßÉ åm� à¤ßEáeß=�ÀáÈåf ánå¢� å�ßÆ�(æÌ>ßÉ åm� àPØßM�ßÌßfnß¢� ßkáß��Îåª�ßÆ�( åÁ>ßI> ßm�åf ánß£¶=�Îåª�ßÆ
�ß�å£jåIßÆ�>éJißÆ�æÍßÑ>åº� áKß§ß·ßE�=cDßª�( æÁáÇàFß¶� àKá¿åE�ß á�åMØßMßÆ� äæK åi�ÎªÆ�( æz>ßß�� àK¿åE� ßÀáÈåf ánå¢ßÆ

�*å�ßJÑ>åº� ß�åC� æ±>ß̄ åU� à¤ßEeß=�> ßÃÉå«ßª
�(ß� åj»ß�=ßÆ�åÍÑ>å�=� ßbß£ßE�ÎåJçß¶=�ß á� åj»ß�=�Îåª�Kß«å¾ÖàJ ái=�> ß»ß²�â=bßEß=�àÍ ßvÈåfß«¶=� à¬ß¾>ßJjàI� ß¼àM�$/%

*ãÐ=ßÇ ßi� àH=ßfå£á¶=ßÆ� àK á̂ àFá¶= ßÆ
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ترجمه 

باب در بيان زكات شتر:  

پنج شتر چرنده در  به  نمى باشد، وقتى شمار شتران  پنج شتر زكات فرض  از  )۱( در كمتر 

به ۹ شتر  تا آنكه  بر آن بگذرد، يگ گوسفند۱  واجب مى گردد  برسد و يك سال  صحرا 

برسد، وقتى به ۱۰ شتر رسيد دو گوسفند واجب مى گردد، تا آنكه به ۱۴ شتر برسد، وقتى به 

۱۵ شتر رسيد ۳ گوسفند واجب مى شود، تا آنكه به ۱۹ شتر برسد، وقتى شمار آن به ۲۰ شتر 

رسيد ۴ گوسفند واجب مى گردد تا آنكه به ۲۴ شتر رسد، وقتى ۲۵ شتر پوره گرديد يك بنت 

مخاض )بوتله يك سال( واجب است، تا آنكه به ۳۵ شتر رسد، وقتى به ۳۶ رسيد يك بنت 

لبون )شتر دو ساله( واجب است، تا آنكه به ۴۵ شتر رسد، وقتى شمار آنها به ۴۶ رسيد يك 

حقه )شتر سه ساله( واجب مى گردد، تا آنكه به ۶۰ شتر رسد، وقتى شمار آنها به ۶۱ شتر برسد 

يك جذعة )شتر چهار ساله( واجب مى شود، تا آنكه به ۷۵ شتر رسد، وقتى شمار آنها به ۷۶ 

شتر رسيد دو بنت لبون )دو شتر ۲ ساله( واجب است، تا آنكه به ۹۰ شتر رسد، وقتى شمار آنها 

به ۹۱ شتر رسيد دو حقه )دو شتر ۳ ساله( واجب مى گردد تا آنكه به ۱۲۰ شتر برسد.

)۲( بعد از ۱۲۰، نصاب از سر گرفته مى شود، يعنى در پنج شتر همراه با دو حقه يك گوسفند، 

و در ۱۰ شتر دو گوسفند و در ۱۵ شتر ۳ گوسفند، و در ۲۰ شتر ۴ گوسفند، و در ۲۵ شتر تا 

۱۵۰ شتر يك بنت مخاض واجب است، وقتى به ۱۵۰ شتر رسد، سه حقه )۳ شتر سه ساله( 

واجب مى شود، )۳( بعد از آن فرض )نصاب( از اول شروع مى شود، يعنى از پنج شتر يك 

گوسفند نر يا ماده، و از ده شتر دو گوسفند، و از ۱۵ شتر سه گوسفند، و از ۲۰ شتر ۴ گوسفند 

و از ۲۵ شتر يك بنت مخاض )بوتله يك ساله( واجب مى شود، و از ۳۶ شتر يك بنت لبون 

)شتر دو ساله( است، وقتى شمار شتران به ۱۹۶ برسد چهار حقه )شتر سه ساله( الزم است تا 

آنكه به ۲۰۰ شتر برسد.

)۴( بعد از آن نصاب براى هميش از اول گرفته مى شود، چنانكه در پنجاه كه بعد از ۱۵۰ 

از سر گرفته مى شد. و بخت )شترى كه از نسل عربى و عجمى باشد( و عراب )شتر خالص 

عربى( هردو به حساب زكات برابر است.

شرح 

۱ - مراد از گوسفند مال خورد است يعنى گوسفند نر يا ماده و بز نر يا ماده.
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إبل )شتر(

اِبل : اسم جمع مؤنث است، يك شتر و بيشتر از آن را ابل گفته مى شود، و براى مفرد آن 

كدام لفظ خاص وجود ندارد، جمع آن آبَاٌل َوأَبِيٌل است.۱ 

حكم زكات شتران: فقهاى كرام متفق اند كه در سوائم )در حيوانات چرنده (مثل: شتران، 

گاوها و گوسفندان زكات فرض است.

نصاب شتر: همه فقها به اين نظر اند كه نصاب شتران، پنج شتر است، و در كمتر از آن 

 زكات نمى باشد كه تفصيل زكات شتر در جدول ذيل بيان گرديده است.

تفصيل زكات شتر

زكات نصاب زكات نصاب زكات نصاب زكات نصاب شماره

۹۱ دو حقه ِحقَّة ۴۶
 چهار

گوسفند
۲۰

 يك
گوسفند

۵

۱۶۱
 بنت

مخاض
۲۵

 دو
گوسفند

۱۰

دو حقه ۱۲۰
 دوبنت
لبون

۷۶ بنت لبون ۳۶
 سه

گوسفند
۱۵

 بنت
 مخاض
 و دو
حقه

۱۴۵
 سه

 گوسفند و
دو حقه

۱۳۵
 يك

 گوسفند و
دو حقه

۱۲۵

۲

سه حقه ۱۵۰
 چهار

 گوسفند و
دو حقه

۱۴۰
 دو

 گوسفند و
دو حقه

۱۳۰

چهار حقه ۱۹۶
 سه حقه
 و بنت
مخاض

۱۷۵
 سه

 گوسفند و
سه حقه

۱۶۵
 يك

 گوسفند و
سه حقه

۱۵۵

۳

چهار حقه۳ ۲۰۰
 سه حقه
 و بنت
لبون

۱۸۶
 چهار

 گوسفند و
سه حقه

۱۷۰
 دو

 گوسفند و
سه حقه

۱۶۰

صفت واجب در شتر

*$--�+�-%�)��F³¶=�\fn¶=�GÈf¦����¿�=�\>Fr�=�)�-
*.-/�6Æae=�°Ñ>®b¶=�h¿²�\fm�°Ñ>¯�=�Áb£º��)/
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از جمله صفات واجب در زكات شتر انوثت است، يعنى شترى را كه زكات مى دهد بايد ماده 

باشد، و شتر نر در زكات جواز ندارد، مگر اينكه قيمت آن معادل شتر ماده باشد.

۱- نصاب شتر را مختصرا بيان كنيد.

۲- در زكات شتر كدام صفت ضرورى است؟

۳- نصاب زكات شتر چه وقت از سر گرفته مى شود؟

۴- بنت مخاض، بنت لبون، حقه، جذعه كدام شتران اند؟

تفصيل زكات شتر را مطابق جدول در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهل و نهم

زكات گاو

از جمله زكات سوائم زكات شتر را دانستيم، اكنون مى خواهيم زكات گاو را بدانيم

��6åfß̄ßFá¶=�åÍß®ßb ßq� àH>ßE
�> ßÃáÉß· ß¢�¹> ßUßÆ�(âÍ ß»åÑ> ßi�ß�åM ßØßM� áKß¾> ß²�=cåDßª�(ãÍß®ßb ßq�åfß̄ßFá¶=� áÀåº�ß�åM ßØßM� áÀåº� ç̧ ß®ß?� å�� ßkáÉß¶�$-%
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� å¥>ßEe?�àÍßMØßM�åÍßMØßN¶=� å�ßÆ�(æÍç¿ åjàº�åf án à¢� à¬rå¾�å�ß¿MÝ=� å�ßÆ�(æÍç¿ åjàº�åf án à¢� à¤àE àe�åÌb åU=ßÇ¶=�Êå«ßª
�ÎçJ ßU�åÌßa>ßÈëh¶=� å��ßÐ áÊ ßm� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(æÍç¿ åjàº� àf án à¢� å¤ßEáeß×=� å�ßÆ�(æÍç¿ åjàº� àf án à¢
�( åÁ>ßJç¿ åjàº�ß�å¾>ßß�� å�ßÆ�( ã¤áÉåFßIßÆ�ãÍç¿ åjàº��å£áF ßi� å�ßÆ�( åÁ>ßJ ß£ÉåFßI�Æ?�(; åÁ>ß£ÉåFßI�>ÃÉåª� àÁÇ à³ßÉßª�(ß�ëJi� ß̈ à·áFßI

�*ãÍç¿ åjàºßÆ� åÁ>ß£ÉåFßI�æÍßÑ>åº� å�ßÆ�(æÍß£åFáIß?�àÍßM ßØßM�ß�å£ ájåI� å�ßÆ
������*ãÐ=ßÇ ßi�àfß̄ßFá¶= ßÆ� àkÉåº=ßÇßá�=ßÆ�$/%

ترجمه 

)۱( باب در زكات گاو: در كمتر از ۳۰ گاو زكات واجب نمى باشد، وقتى شمار گاوها به ۳۰ 

برسد و در چراگاه هاى صحرا بچرند و يك سال بر آن بگذرد يك راس گوساله يك ساله و 

در چهل گاو يك گوساله دو سال نر يا ماده واجب مى شود.

)۲( و از چهل به باال تا شصت به قول امام ابو حنيفه Í�e اهللا عليه همان اندازه قبلى زكات با 

زيادت واجب مى گردد، يعنى در يك گاو ربع عشر مسنه )گوساله دوساله( است، و در دو 

گاو نصف عشر مسنه است، و در سه گاو سه چهارم عشر مسنه است، و در چهار عشر مسنه 

است. اما امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: در اضافه از چهل گاو زكات 

نمى باشد تا آنكه شمار آن به ۶۰ گاو نرسيده است، وقتى شمار آن به ۶۰ رسد، دو تبيع يا دو 

تبيعه )دو گوساله دو ساله( است، و در ۷۰ گاويك مسنه و يك تبيع است در هشتاد  دو مسنه 

)دو گوساله دو ساله( مى باشد، و در ۹۰ گاو سه تبيعه )سه گوساله يك ساله( است، و در ۱۰۰ 
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گاو دو تبيع )دو گوساله يك ساله( و يك مسنه )يك گوساله دو ساله( مى باشد. 

)۳( و در باب زكات، گاو ميش و گاو يك حكم دارد.

شرح

بقر)گاو( بقر : اسم جنس بوده و به گاو نر و ماده هردو استعمال مى شود.  

بقرÌ : تاء در بقرÌ براى مفرد است، گاو نر و گاو ماده هردو را شامل مى گردد.

حكم زكات گاو: زكات از گاو هاى نر و ماده فرض مى باشد.

تفصيل زكات گاو نر و ماده
نصاب زكات زكات نصاب زكات نصاب زكات نصاب

 دو گوساله نر
 يك ساله و
 يك گوساله
ماده دو ساله

۱۰۰

 دو گوساله
 ماده دو

ساله
۸۰

 دو گوساله نر
 يا ماده يك

ساله
۶۰

 يك گوساله
 نر يا ماده
يك ساله

۳۰

 سه گوساله
 ماده يك

ساله
۹۰

 يك گوساله
 ماده دو

 ساله و يك
 گوساله نر يا

يك ساله

۷۰
 يك گوساله
 نر يا ماده دو

ساله
۴۰

انوثت در گاو: سنت نبوى در موضوع زكات گاو، گاو متوسط را تعيين نموده است، و در 

زكات گاو و گوسفند مانند شتر صفت انوثت تعيين نگرديده بلكه هركدام از نر و يا ماده در 

زكات داده شود درست است. 

۱- بقر چه معنى دارد وحكم زكات گاو چيست؟

۳- نصاب زكات گاو را به طور مختصر بيان كنيد؟

۴- آيا حكم زكات گاو و گاوميش يكى است؟

۵- آيا در زكات اين شرط ضرور است كه گاو متوسط باشد؟

۶- تفصيل زكات گاو كه در جدول داده شده آن را بيان كنيد.

جدول تفصيلى زكات گاو را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس پنجاهم 

زكات گوسفند و بز

در درس قبلى راجع به زكات دو نوع از سوائم: شتر و گاو معلومات حاصل كرديم، حاال 

مى خواهيم احكام زكات گوسفند را بدانيم.  

��6å�¼ß¿ß§á¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
� à¹áÇßá�=�>ßÃáÉß· ß¢� ß¹> ßUßÆ�âÍ ß»åÑ> ßi�ß á�å£ßEáeß?� áKß¾> ß²�=ßcåDßª�(ãÍß®ßb ßq�âÌ> ßm�ß á�å£ßEáeß?� áÀåº� ç̧ ß®ß?� å�� ßkáÉß¶�$-%
�ãÌ ßb åU=ßÆ� áLßa=ßg�=ßcåDßª�å á�ßJßÑ>åº��C� åÁ>ßI> ßm�>ßÃáÉå«ßª�ãÌ ßb åU=ßÆ� áLßa=ßg�=ßcDßª� ßÀáÈåf ánå¢ßÆ�æÍßÑ>åº��C�ãÌ> ßm�>ßÃáÉå«ßª

�*ãÌ> ßm�ÍßÑ>åº� ȩ̈ à²��� ç¼àM�æÅ>ßÉ åm� à¤ßEáeß?�> ßÃáÉå«ßª�æÍßÑ> å»ß£ßEáeß?� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�æÅ>ßÉ åm� àPßØßM�>ßÃáÉå«ßª
*ãÐ=ßÇ ßi�àhá£ßá�=ßÆ� àÁá@ çv¶=ßÆ�$.%

ترجمه 

باب در بيان زكات گوسفند: 

)۱( در كمتر از ۴۰ راس گوسفند۱  زكات نمى باشد، وقتى شمار گوسفندان به ۴۰ رسد و در 

صحرا بچرند و يك سال بر آن بگذرد، زكات آنها يك گوسفند است تاآنكه به ۱۲۰ برسد، 

وقتى به او يك گوسفند اضافه گردد )شمار آنها به ۱۲۱ رسيد( دو گوسفند واجب است، تا 

آنكه شمار شان به ۲۰۰ مى رسد، وقتى به ۲۰۱ رسيد زكات آنها سه گوسفند است، و زمانيكه 

شمار آنها به ۴۰۰ رسيد زكات آنها چهار گوسفند است، بعد از آن از هر ۱۰۰ گوسفند يك 

گوسفند واجب مى شود. 

)۲( گوسفند و بز در باب زكات حكم واحد را دارند.

شرح

غنم)گوسفند( غنم : اسم مؤنث بوده بر بز و گوسفند نر وماده هر دو اطالق مى شود و براى 

مفرد آن كدام لفظى وجود ندارد و جمع آن أغنام و غنوم مى آيد۲. 

۱ - مراد از گوسفند مال خورد است يعنى گوسفند نر يا ماده و بز نر وماده.
)$044�+�-�%�)�\>Vr¶=�e>J��)$.0,�+�.T%�)��ÉiÇ¶=�¼R£�=�($001�+�-.%�)�Hf£¶=�Á>j¶�).
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حكم زكات گوسفند

زكات از گوسفند فرض است.

 تفصيل زكات گوسفند درجدول ذيل بيان ميگردد.

 زكات
واجب

نصاب زكات واجب نصاب زكات واجب نصاب زكات واجب نصاب

پنج گوسفند ۵۰۰ سه گوسفند ۲۰۱ يك گوسفند ۴۰

شش گوسفند ۶۰۰ چهار گوسفند ۴۰۰ دو گوسفند ۱۲۱

صفات واجب در گوسفند: در زكات گوسفند و بز، نر و ماده هردو جواز دارد. 

�tمالى كه زكات داده مى شود بايد متوسط باشد نه اعلى باشد و نه ادنى.
�tو از جمله صفات مال زكات يكى اين است كه در سال دوم عمرش قدم گذاشته باشد و يا 

از آن زيادتر باشد، اما جدع، )شش ماهه( آن گرفته نمى شود.

شاگردان با همكارى استاد خود فرق بين زكات گاو و گوسفند را توضيح بدهند.

۱- غنم چه را گويند؟

۲- حكم زكات گوسفند چيست؟

۳- نصاب زكات گوسفند چند است؟

۴- صفاتى كه در زكات گوسفند واجب است كدام ها اند؟

۵- آيادر زكات گوسفند، ميش وبز نر وماده فرق دارد؟

تفصيل زكات گوسفند راكه در جدول نشاندهى شده در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس پنجاه و يكم 

زكات اسپ ها
در درس هاى قبلى در مورد زكات شتر، گاو، گوسفند حرف زديم، حاال مى خواهيم در باره 

زكات اسپ ها معلومات به دست آريم.

���6 å̧ áÉßá�=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
� ȩ̈ à²� áÀ ß¢�Î ßìá¢ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�> ßÃàF åU> ßrßª�(>âM>ß¾åC ßÆ�=âeÇ à²àc�(âÍ ß»åÑ> ßi� à̧ áÉßá�=� áKß¾> ß²�=ßcC�$-%
� å� � ßkÉß¶ßÆ �( ß¼ åÂ=ßeßa �Í ßjáß� � æ¼ ßÂáeåa �áß�ßÑ>åº � ȩ̈ à² � áÀ ß¢ �Î ßìá¢ß?ßÆ �>ßÃßºçÇß® �ßÐ> ßm � áÁåCßÆ �(=âe>ß¿Èåa � ælßfßª
� å¹>ß§åF¶=�ß�ßE�Óm� å�� ß×ßÆ�( å̧ áÉßá�=� å��Ì> ß²ßg� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�Ì>²ßg�Ìaf«¿º�>ÂåeÇ²àc

*åÌße> ßRëJ·å¶� ßÁÇ à³ßI� áÁß?� ç×C�å� å»ßá�=ßÆ
� áÁß?� ç×C�æb ç»ßà�ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ãÍß®ßb ßq� åÁ ßØá»àá�=ßÆ� å̧ É åQ> ßRß£á¶=ßÆ�( åÁ ßØ árà«á¶=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$.%

*> ßÃá¿åº�ãÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃÉåª�6 ß¬ àiÇàÈÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ãe>ßF å²�>ßÃÉåª� ßÁÇ à³ßÈ
�ßd ß]ß?�áÆß?�( ß̧ ávß«á¶=�çaßeßÆ�>ßÃá¿åº�Îß· á¢ß?� à±ëb ßràá�=� ßd ß]ß?�àÄß£ßº�áb ßQÇàÈ� á¼ß·ßª� êÀ åi�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ� áÀßºßÆ�$/%

��* ß̧ ávß«á¶=� ßd ß]ß?ßÆ�>ßÃß¾Æàa
6åÌ> ß²çh¶=� å��åÍ ß»Éå̄á¶=� à¤áªßa� àgÇàß�ßÆ�$0%

*ãÍß®ßb ßq�åÍßªÇà·á£ßá�=ßÆ� å̧ åº=ßÇßá�=ßÆ� å̧ åº=ßÇß£á¶=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$1%
*àÄá¿åº� ß� ßißÇá¶=� àd à]á@ßÈßÆ�(àÄßJß¶=ßcße� ß×ßÆ� å¹>ßá�=�ße>ßÉ å]� à±ëb ßràá�=� àd à]á@ßÈ� ß×ßÆ�$2%

*àÅ> ç²ßgßÆ�åÄå¶>ßº� ß�C�àÄ ç» ßu�(åÄ åjá¿ åQ� áÀåº� â×>ßº� å¹áÇßá�=�åÐ>ß¿áMß?� å��ßa>ß«ßJ ái>ßª� ãH> ßrå¾�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$3%
�ßfßNá²ß?�áÆß?� å¹áÇßá�=� ß¬ árå¾�>ßÃß«ß· ß¢� áÁåDßª�(>ßå�áÇ ßU�åfßNá²ß?� å�� åÊá¢çf¶>åE�Êå«ßJ á³ßI� å�ç¶=�6 ßÊ åÂ�àÍ ß»åÑ> çj¶=ßÆ�$4%

��*> ßÃÉåª�Ì> ß²ßg� ßØßª
�6 ãb ç»ßà� � ß¹>ß®ßÆ � �åÇ«ß£á¶= � ßÁÆàa � åH> ßrë¿¶= � å� �ãÍßF åQ=ßÆ � ß¬ àiÇàÈ �ÊåEß?ßÆ �(Íß«Éå¿ ßU �ÊåEß? � ßbá¿ å¢ �àÌ> ß²çh¶=ßÆ �$5%

*>»ÃÉª
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�*àÄá¿ ß¢� áK ßìß̄ ßi�åÌ> ß²çh¶=� åHÇ àQàÆ�ßbá£ßE� à¹>ßá�=� ß́ ß· ßÂ�=ßcåC ßÆ�$-,%
�*ßg> ßQ� åH> ßrë¿·å¶� ã́ å¶>ßº�ßÇ àÂßÆ� å¹áÇßá�=�Îß· ß¢�Ì>²çh¶=�ß½çbß®�ÁåDßª��$--%

ترجمه 

باب در بيان زكات اسپ ها:

اختيار دارد كه  ماده يى كه مى چرند يك سال بگذرد. مالك آن  نر و  اسپان  بر  )۱( وقتى 

از يك راس اسپ يك دينار مى دهد يا آن را قيمت گذارى نموده از هر )۲۰۰( درهم )۵( 

درهم زكات مى پردازد، و نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا از اسپان نرى كه همراه اسپان ماده نباشد 

زكات واجب نمى باشد، و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: از اسپان، قاطرها 

و خران زكات واجب نيست مگر اينكه به مقصد تجارت نگهدارى شوند كه در آنصورت 

زكات واجب مى گردد.

)۲( به قول امام  ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا از اوالد شتران، گاوها و ميش ها زكات 

واجب نمى باشد مگر آنكه همراه شان كالن ها باشد، و امام ابو يوسف Í�e اهللا گفته است: 

يكى از آنها )اوالد( در آن واجب است.

)۳( بر كسى كه زكات يك حيوان در عمر معين واجب باشد، و حيوان مطابق آن عمر را پيدا 

كرده نتواند، زكات گيرنده، حيوان قيمت تر از آن را بگيرد و قيمت اضافى آن را پس دهد، 

يا اينكه حيوان كم قيمتى را بگيرد، و عالوه بر آن قيمت اضافى را نيز اخذ نمايد.

)۴( و در اداى زكات به عوض مال پرداخت قيمت جواز دارد.

علوفه مى خورند  منزل  و حيواناتى كه در  باربرنده  )۵( در حيوانات كاركننده، و حيوانات 

زكات واجب نيست. 

)۶( زكات گيرنده نبايد بهترين مال يا خراب ترين آن را بگيرد  بلكه مال متوسط را بگيرد.

)۷( و اگر كسى مالك نصاب مالى باشد و در جريان سال از جنس همان مال چيزى بر آن 

افزوده گردد، بايد مال اضافه شده را با اصل سرمايه يكجا نموده از همه آن زكات بدهد. 

)۸( سائمه: حيوانى است كه اكثر اوقات سال را به چريدن در خارج منزل اكتفا كند، و اگر 

در اكثر سال يا نصف سال از منزل علوفه بخورد در آن زكات واجب نمى باشد.

نه در عفو  ابو يوسف رحمهما اهللا زكات در اصل نصاب است  ابو حنيفه و  امام  نزد  )۹( و 

)زيادت( و امام محمد Í�e اهللا گفته است: در هردو زكات واجب است.



١٩٧

)۱۰( و اگر مال بعد از واجب شدن زكات در آن از بين رود، زكات آن نيز ساقط مى گردد.

)۱۱( و اگر زكات را پيش از گذشتن سال بدهد و او مالك نصاب باشد جواز دارد. 

شرح 

َخيل: خيل جمع اسپان را گويند، و براى مفرد آن كدام لفظى وجود ندارد، و جمع آن أخيال 

و خيول مى آيد.

حكم زكات اسپ ها:  نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا در اسپهاى چرنده كه براى شير و نسل 

نگهدارى مى شوند، و نر و ماده آن ها يكجا باشند زكات واجب  است.

در زكات اسپ ها مالك اختيار دارد:

الف: اگر بخواهد از هر اسپى يك دينار مى دهد. 

ب: يا اينكه قيمت اسپ ها را معلوم كند و از هردو صد درهم پنج درهم زكات بدهد، ليكن 

تنها از اسپان نر زكات نمى باشد.

امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: در اسپان، قاطرها و خران زكات نمى باشد 

مگر آنكه اين حيوانات به مقصد تجارت نگهدارى شوند، و فتوا بر قول ايشان است۱.   

به قول امام ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا در اوالد حيوانات ذيل زكات نمى باشد:

فصالن : اوالد كوچك شتران.

حمالن : اوالد كوچك ميش ها. 

عجاجيل : اوالد كوچك گاوها.

اما اگر با اين اوالد كوچك حيوانات كالن نيز باشند در آن صورت زكات واجب است، و 

امام ابو يوسف Í�e اهللا گفته است: از جمله آنها )اوالد( يكى واجب است. 

مسايل مربوط: آن تعداد  اسپانى كه به مقصد تجارت نگهدارى مى شوند زكات در آنها 

اتفاقا واجب است.و در اداى زكات به عوض مال پرداخت قيمت جواز دارد.

در حيوانات كار كننده، حيوانات بار برنده و حيواناتى كه در منزل علوفه مى خورند زكات 

واجب نيست. 

زكات گيرنده نبايد بهترين مال يا خراب ترين آن را بگيرد  بلكه مال متوسط را بگيرد.

در حيواناتى از قبيل قاطر، خر زكات نمى باشد مگر آنكه بخاطر تجارت نگهدارى شوند.

*Á>^Éu>®�ËÆ>Jª�*$.32t�+/T%)�ÄJ¶a?Æ�ÊºØiÝ=�Ä¯«¶=�*$/.t+�3T%)e>J�=�ae�*$.2t+0T%�)fÈb¯¶=�XJª�)�-
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اگر كسى مالك نصاب مالى باشد و در جريان سال از جنس همان مال چيزى بر آن افزوده 

گردد، بايد مال اضافه شده را با اصل سرمايه يكجا نموده از جمله آن زكات بدهد.

و اگر مال بعد از واجب شدن زكات در آن از بين رود، زكات نيز ساقط مى گردد.

و اگر زكات را پيش از گذشتن يك سال مقدم كند و مالك نصاب باشد جايز است. 

در نزد امام ابو حنيفه و ابويوسف رحمهما اهللا زكات در نصاب است، نه در زيادت، و امام 

محمد رحمهما اهللا گفته اند: زكات در هردو واجب است.

سائمه: حيوانى است كه اكثر اوقات سال را به چريدن اكتفا كند، و اگر در اكثر سال يا نصف 

سال از منزل علوفه بخورد زكات در آن واجب نيست.

شاگردان در ارتباط به موضوع زكات اسپ ها با هم گفتگو نمايند.

۱- خيل را تعريف كنيد.

۲- حكم زكات اسپ ها چيست؟

۳- چه اندازه زكات در اسپها واجب است؟

۴- فصالن، حمالن و عجاجيل چى را مى گويند؟

حكم زكات اسپ ها چيست، در اين باره كدام حكمى كه بر آن فتوا داده شده در كتابچه هاى 

خود بنويسيد.
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درس پنجاه و دوم 

زكات طال و نقره

طال و نقره از جمله فلزات قيمتى و بيش بها اند، و اهللا تعالى منافع زيادى را به آن دو مربوط 

ساخته است، كه در فلزات ديگر نيست، و به همين منظور شريعت اسالمى توجه خاصى به آن 

نموده و آن را يك سرمايه نمو كننده قرار داده و زكات را در آن فرض گردانيده است.

��6åÍ çvå«á¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
�( à¹áÇß�=�>ßÃáÉß· ß¢� ß¹> ßUßÆ�( æ¼ ßÂáeåa�áß�ßÑ>åº� áKß¾> ß²�=ßcåDßª�(ãÍß®ßb ßq� æ¼ ßÂáeåa�áß�ßÑ>åº� ßÁÆàa�>»Éåª� ßkáÉß¶�$-%
� ß¤ßº�( ã¼ ßÂáeåa�> ßÃÉåª� àÁÇ à³ßÉßª�> â» ßÂáeåa�ß�å£ßEáeß?� ß̈ à·áFßI�ÎçJ ßU�åÌßa>ßÈëh¶=� å��ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÍ ßjáß��>ßÃÉå«ßª

* ã¼ ßÂáeåa�> â» ßÂáeåa�ß�å£ßEáeß?� ȩ̈ à²� å�� ç¼àM�åÍ ßjá»ßá�=
������*åÄåE> ßjåå}�àÄàI> ß²ßhßª�å á�ßJßÑ>å�=�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ßº�6b»ßà�ßÆ�¬ àiÇàÈ�ÇàE?� ß¹>ß®ßÆ�$.%

�>ßÃáÉß· ß¢� àGå¶>ß§á¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(åÍ çvå«á¶=å�¼ á³ àU� å�� ßÊåÃßª�àÍ çvå«á¶=� å±åeßÇá¶=�Îß· ß¢� àGå¶>ß§á¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$/%
*>âE> ßrå¾�>ßÃàJ ß»Éå®� ß̈ à·áFßI� áÁß?�àß�ßJá£àÈßÆ�( åzÆàf à£á¶=å�¼ á³ àU� å�� ßÊåÃßª� èoå§á¶=

�����6 åGßÂçd¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
� ß¹> ßUßÆ�( â×>ß̄áNåº� ßÀÈåf ánå¢� áKß¾>ß²�=ßcåDßª�(ãÍß®ßb ßq� åGßÂçd¶=� áÀåº� â×>ß̄áNåº� ßÀÈåf ánå¢� ßÁÆàa�> ß»Éåª� ßkáÉß¶�$0%

��* æ¹>ß̄áNåº� à¬ árå¾�>ßÃÉå«ßª�( à¹áÇßá�=�>ßÃáÉß· ß¢
*ßÍ«É¿ ßU�ÊåE?� ßbá¿ å¢�ãÍß®ßb ßq� ß̧ áÉå®>ßNßº�åÍß£ßEáe?�ÁÆàa�> ß»Éåª� ßkáÉß¶ßÆ�( åÁ> ß{=ß�å®�( ß̧ áÉå®>ßNßº�åÍß£ßEáe?� ȩ̈ à²���¼M��$0%
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ترجمه

باب در بيان زكات نقره:  

)۱( در كمتر از )۲۰۰( درهم زكات نمى باشد، وقتى به )۲۰۰( رسد و يك سال بر آن بگذرد 
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به )۴۰(  تا آنكه  از آن زكات واجب نمى باشد  بيشتر  پنج درهم زكات واجب است، و در 

درهم رسد وقتى به )۴۰( درهم برسد يك درهم در آن با پنج درهم يكجا واجب است، بعد 

از آن در هر )۴۰( درهم )نزد امام ابو حنيفه Ä�e اهللا( يك درهم واجب مى شود.

)۲( و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: در اضافه از )۲۰۰( درهم به همان 

اندازه يى كه اضافه مى شود به حساب آن زكات واجب مى گردد.

)۳( يك چيز مخلوط، كه نقره آن غالب باشد، در حكم نقره است، و اگر چيز ديگر غالب 

باشد در حكم سامان تجارتى مى باشد، شرط اين است كه آن شى به حد نصاب برسد.

باب در بيان زكات طال: 

)۴( در كمتر از )۲۰( مثقال طال زكات واجب نمى باشد، وقتى به )۲۰( مثقال برسد و يك سال 

بر آ ن بگذرد نيم مثقال زكات در آن واجب است.

)۵( بعد از آن از هر چهار مثقال دو قيراط زكات واجب مى شود، و نزد امام ابو حنيفه Ä�eاهللا 

در كمتر از چهار مثقال زكات واجب نمى باشد.

)۶( و در قطعه هاى طال و نقره و زيورات ساخته شده از اين دو )طال و نقره( و ظروف طاليى 

و نقره يى زكات واجب است.

شرح

زكات نقدين )طال ونقره(

نقدين : اين اصطالح بر طال و نقره و هر آن چيزى اطالق مى شود كه قائم مقام آن گردد 

مثل پول رائج حكم نقدين را دارد.

در زمانه رسول اهللا H مردم به وزن طال )دينار( و نقره )درهم( معامالت داد و ستد خود را 

پيش مى بردند.

 فقهامى گويند كه وقتى طال و نقره و پول رائج به حد نصاب رسد در آن از دهم حصه يكى 

بر چهار حصه )يك از چهل يا دو نيم فيصد ٪ ۲،۵( زكات فرض است.

فضه )نقره(: نقره يك فلز سفيد رنگ و از جمله جواهر با ارزشى است كه بعد از سكه زدن  

بحيث پول نقد از آن كار گرفته مى شود.
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نصاب نقره : در كمتر از )۲۰۰( درهم زكات واجب نمى باشد، و )۲۰۰( درهم نصاب آن 

است، و دوصد درهم معادل تقريبا )۵۹۵( گرام است.

حكم زكات  نقره: كسى كه مالك )۲۰۰( درهم  شود و يك سال بر آن بگذرد )۵( درهم 

زكات در آن فرض است، و پنج درهم تقريبا )۱۵( گرام است.

و در بيشتر از )۲۰۰( درهم زكات واجب نمى باشد تا آنكه به )۴۰( درهم رسد وقتى به )۴۰( 

درهم برسد يك درهم در آن با پنج درهم واجب است، بعد از آن در هر )۴۰( درهم نزد امام 

ابو حنيفه )Í�e اهللا( يك درهم واجب مى شود، و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا 

گفته اند: در اضافه از )۲۰۰( درهم به همان اندازه يى كه اضافه مى شود به حساب آن زكات 

واجب است )از دهم حصه هر درهم چهارم آن واجب است(.

صفت نصاب نقره: صفتى كه در نقره ضرورى بوده اين است كه بايد نقره باشد، و به صفت 

اضافى اعتبار داده نمى شود، زكات در همچو نقره واجب است، برابر است كه به شكل دراهم 

باشد، قالب شده باشد )به شكل قطعه قطعه باشد(، زيورات باشد، يا در شمشير، لجام و زين 

به  برسد،  به )۲۰۰( درهم  و  به سبب گداختن خالص شده  و  باشد،  استعمال گرديده  اسپ 

مقصد تجارت نگهداشته شده باشد و يا به خاطر زينت و يا اينكه نيت هيچ كدام را نكرده 

باشد يك حكم دارد.

ذهب ) طال(: ذهب يا طال نوعى از فلز است كه رنگ زرد دارد، از جمله فلزات نجيبه، 

قيمتى و نادر مى باشد .

نصاب طال: در كمتر از )۲۰( مثقال طال زكات واجب نمى باشد، و )۲۰( مثقال نصاب آن 

است، و )۲۰( مثقال معادل تقريبا )۸۵( گرام است.

زكات طال:كسى كه مالك يك نصاب از طال شود و يك سال بر آن بگذرد بايد از )۲۰( 

مثقال آن نيم مثقال زكات بدهد، و نيم مثقال معادل تقريبا )۲.۵۰( گرام است.

بعد از آن وقتى اندازه طال از )۲۰( مثقال بيشتر شود در هر چهار مثقال دو قيراط زكات واجب 

مى گردد، و در كمتر از چهار مثقال نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا زكات واجب نمى باشد.

 اما صاحبين رحمهمااهللا گفته اند: اگر اندازه طال از )۲۰( مثقال زياد شود به حساب اضافه شده 

آن  زكات  در آن واجب است.
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صفت نصاب طال: صفتى كه در نصاب طال بايد وجود داشته باشد اين است كه بايد طال 

باشد، و به صفت اضافى اعتبار داده نمى شود، پس هر طالى كه داراى همچو صفتى باشد 

زكات در آن فرض است، قالب شده و قطعه قطعه شده باشد و يا به شكل جواهر و دنانير 

هرچه باشد در صورتيكه طالى آن غالب باشد زكات در آن فرض است.

پول نقد: پول نقد عبارت از همان پول هاى كاغذى و فلزى است كه به جاى طال و نقره 

تبادله مى شود.

حكم زكات پول نقد: از نظر جمهور فقها )حنفى، مالكى و شافعى( زكات در پول نقد 

فرض است، و حصه مفروضه از دهم حصه چهارم  )٪۲.۵( است، زيرا اين پول در خزانه 

دولت به منزله يك دين قوى و يا اسناد قوى مى باشد. 

بناًء كسى كه مالك يكصد هزار افغانى باشد )٪۲.۵( افغانى بر وى فرض است. 

مسايل مربوط:

در قطعه هاى طال و نقره و زيورات ساخته شده از اين دو )طال و نقره( و ظروف طالى و نقره 

يى زكات واجب است.

اگر جنس ديگرى با طال خلط گردد و طال بر آن غالب باشد آن جنس نيز در حكم طال 

نقره آن غالب باشد آن چيز در  نقره خلط گردد و  است. همچنان اگرچيزى مثل آهن در 

حكم نقره است، و اگر آهن بر آن )طال و نقره( غالب باشد، آن طال و نقره در حكم عروض 

)سامان( است.

نموده  وزن  را  آن  قطعه  يك  كه  دارد  اختيار  دهنده  زكات  نقره شخص  و  طال  زكات  در 

مى دهد و يا اينكه قيمت مقدار زكات را مى پردازد، هركدام كه در بازار مورد استعمال باشد 

همان را اختيار كند، و يا اگر خواسته باشد به قيمت طال و نقره سامان ديگرى يا اشياء كيلى 

و وزنى مى دهد.

طريقه پرداخت زكات 

الف: طريقه اول: به حساب گرام يا پول نقد × ۲.۵ ÷ ۱۰۰.
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ب: طريقه دوم : به اندازه گرام يا پول نقد ÷ ۴۰.

تطبيقات 

زكات  ۱۰۰۰ گرام طال  = ۱۰۰۰× ۲.۵ ÷ ۱۰۰= ۲۵ گرام است.

زكات ۲۰۰۰ گرام نقره = ۲۰۰۰ × ۲.۵ ÷ ۱۰۰= ۵۰ گرام است.

زكات ۴۰۰۰۰- پول نقد افغانى =۴۰۰۰۰ × ۲.۵ ÷ ۱۰۰=۱۰۰۰- افغانى است. 

با استاد خود در رابطه به موضوعات ذيل گفتگو نماييد:

۱- در صدر اسالم پول هاى نقد كاغذى رايج نبود، و كاغذ در ذات خود كدام ارزشى ندارد 

پس چگونه آن را مال گفته مى توانيم؟

۲- اگر اهالى قريه به خاطر تعمير مسجد پول زيادى جمع آورى كنند و اين پول سه سال نزد 

آنها باقى ماند، حكم زكات آن چيست؟

۱- نقدين چه را گويند؟

۲- حكم زكات نقدين چيست؟

۳- نصاب نقره چقدر است؟

۴- زكات نصاب نقره چقدر است؟

۵- نصاب طال چقدر است؟

۶- زكات نصاب طال چقدر است؟

۷- پول نقد كدام پول را گويند؟

۸- آيا در پول نقد زكات واجب است، ونصاب زكات آن چقدر است؟

۹- طريقه اداء زكات اشياى ذكر شده را بيان كنيد.
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نصاب طال و نقره و پولى راكه به جاى اين دو استعمال مى شود و همچنان مقدار زكات طال، 

نقره و پول را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس پنجاه و سوم

زكات عروض) سامان(

در درس قبلى احكام زكات طال، نقره و پول نقد را شناختيم، حاال مى خواهيم احكام زكات 

سامان تجارتى را بدانيم.
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ترجمه 

باب در بيان زكات عروض

)۱( زكات در سامانى كه به مقصد تجارت باشد و قيمت آن به نصاب طال و نقره برسد واجب 

است، و زكات دهنده به يكى از اين دو )طال و نقره( كه به فقرا و مساكين نفع بخش تر باشد 

قيمت گذارى مى كند.

ساقط  زكات  شود  كم  آن  وسط  در  و  باشد  كامل  سال  آخر  و  اول  در  نصاب  اگر  و   )۲(

نمى گردد.

)۳( و قيمت سامان تجارتى با طال و نقره جمع مى شود. 

)۴( همچنان )بخاطر تكميل نصاب( طال با نقره از روى قيمت نزد امام ابو حنيفه Ä�e اهللا با هم 
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جمع كرده مى شود تا نصاب تكميل گردد، و ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: 

طال با نقره از روى قيمت يكجا كرده نمى شود، بلكه به اجزاء با هم يكجا مى شود.

شرح

عروض

عروض:  جمع عرض است و آن متاع ناچيز دنيا را گويند.

انواع مال مى شود، مثال اجناس،  عروض غير از نقدين )طال و نقره(و حيوانات، شامل تمام 

جايداد، لباس و چيزى هاى ديگرى مانندآن. 

حكم زكات عروض

هر نوع مالى كه به مقصد تجارت آماده گرديده باشد زكات در آن فرض است، برابر است 

كه اجناس باشد و يا جايداد، اشياء كيلى باشد و يا وزنى، و قيمت آن به نصاب طال و يا نقره 

برسد و يك سال بر آن بگذرد، زكات يعنى ربع عشر در آن فرض است. 

شروط وجوب زكات در سامان تجارتى

زكات در اجناس تجارتى به شروط ذيل واجب مى شود :

۱- نيت صاحب اجناس، تجارت باشد. نيت تجارت با كار تجارت همراه باشد، زيرا تنها 

نيت كفايت نمى كند.

۲- بايد نصاب عروض )سامان( به حد نصاب طال و يا نقره برسد.

۳- يك سال بر آن گذشته باشد.

نصاب عروض

نصاب واجبى سامان تجارت مانند نصاب واجبى نصاب طال و نقره مى باشد كه آن ربع عشر 

٪۲.۵ است.
به  اگر  پايان هر سال سامان تجارت خود را حساب كند،  بر هر مسلمان الزم است كه در 

حساب قيمت بازار به حد نصاب زكات مى رسيد زكات آن را بدهد كه آن ربع عشر است، 

و اگر به حد نصاب طال و نقره نمى رسيد، پس زكات در آن واجب نمى باشد.
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چگونگى ادا زكات در مال هاى تجارتى

از نظر امام ابو حنيفه )�Ä�eاهللا( مالك اختيار دارد:

أ- يا اينكه خود همان چيز را در زكات مى دهد.

ب- و يا ربع عشر از قيمت آن را به زكات مى دهد.

مسايل مربوط

و  مى شود،  كرده  حساب  بازار  در  رايج  عرف  مطابق  تجارتى  اجناس  قيمت هاى  �t
سامان آالتى كه در دكان مورد استفاده قرار مى گيرد در جمله اجناس تجارتى شمرده 

نمى شود.

�tو كسى كه مالك زمين و يا حيوانات براى تجارت باشد، زكات آن از وقتى شروع 
مى شود كه عمال به تجارت آن آغاز نمايد.

با استاد تان پيرامون موضوع زير بحث و گفتگو نماييد:

أ- زكات حيواناتى كه مقصد از نگهداشت آن تجارت باشد.

ب_ در باب زكات، فرق بين زمينى راكه براى زراعت و زمينى راكه براى بود و باش 

خود و تجارت نمودن خريده شده است ذكر نماييد.

۱- عروض چيست؟

۲- حكم زكات عروض را بيان كنيد؟

۳- شروط وجوب زكات سامان تجارت كدام ها اند؟

۴- نصاب عروض چقدر است؟

۵- زكات اموال تجارتى از خود مال تاديه مى شوديا از قيمت آن؟
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در چيز هاى كه از بحر بيرون كرده مى شود مثل، مرواريد، مرجان و ماهى، چه وقت در آن 

زكات واجب مى گردد؟ پاسخ اين پرسش را در كتابچه هاى خود بنويسيد.

 



٢٠٩

درس پنجاه و چهارم

زكات زراعت و ميوه

زكات زراعت و ميوه جات عشر است، مى خواهيم در اين درس احكام آن را بشناسيم.
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ترجمه

باب در بيان  زكات حاصالت كشت و ميوه: 

)۱( امام ابو حنيفه Ä�e اهللا گفته است: حاصالتى كه از زمين برداشته مى شود، كم باشد يا زياد 
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در آن عشر)دهم حصه( زكات واجب است، برابر است كه زمين توسط آب جارى آبيارى 

شود يا به آب باران، ليكن چوب، نى و گياه از آن مستنثى است.

)۲( و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: عشر در اشيايى واجب است كه ميوه 

آن تا مدتى از زمان باقى بماند، و به اندازه پنج وسق باشد، و وسق شصت صاع )پيمانه( به 

صاع  رسول اهللا H مى باشد، ونزد صاحبين در سبزى جات زكات واجب نيست.

)۳( و ِكشتى كه توسط دولچه، و يا دلو بسته به چرخ، و يا توسط شتر آبيارى گردد زكات 

آن بنا بر هردو قول نصف عشر است. 

مانند زعفران و  نشود  به وسق فروخته  اهللا گفته است: هر آنچه   Ä�e ابو يوسف  امام  و   )۴(

پنبه، عشر وقتى در آن واجب مى گردد كه قيمت آن به پنج وسق از  اشياء وسقى كم قيمت 

برسد.

)۵( و امام محمد رحمه اهللا گفته است: عشر وقتى واجب مى گردد كه محصول كشت به پنج 

چند از عالى ترين چيز هاى كه نوع آن اندازه كرده مى شود برسد، پس در پنبه پنج بار و در 

زعفران پنج من معتبر دانسته شده.

)۶( و در عسل، كم باشد يا زياد ُعشر است، در صورتى كه از زمين عشرى گرفته شود، و امام 

ابو يوسف Ä�e اهللا  گفته است: در كمتر از )۱۰(  مشك عسل عشر نمى باشد، و امام محمد 

Ä�e اهللا گفته است: در عسل تا آنكه به پنج افراق نرسيده زكات واجب نمى باشد، و يك فرق 



٢١١

۳۶ رطل عراقى مى باشد، و در محصوالت زمين هاى خراجى عشر الزم نيست.

شرح

ُعشر

ُعشريك شى از ده حصه يك حصه آن است و همان زكاتى را گويند كه از زمين گرفته 

مى شود، زمينى كه اهل آن مسلمانان بوده و آن را زنده )آباد( كرده باشند.

حكم ُعشر 

ُعشر در محصولى فرض است كه براى فايده و به نيت كشت به دست آيد، برابر است كه 

صالحيت باقى ماندن را داشته باشد مثل غله جات چون گندم، جوارى و يا نداشته باشد مثل 

ميوه و سبزيجات چون شفتالو، خربوزه و بادنجان.

اشياى مستثنى شده: پنج چيز به نزد امام ابوحنيفه Ä�e اهللا مستثنى بوده كه در آن زكات 

)عشر( الزم نيست:

در  )پس  نمى باشد  واجب  چيزى  درخت  تنه  در  زيرا  درخت(،  )شاخه هاى  سعف   -۱

شاخه هاى آن نيز واجب نمى باشد(.

۲- تبن )سفاره(، زيرا سفاره عبارت از ساق دانه است، چنانكه درخت ساقه ميوه است.

۳- حشيش )علف(، زيرا علف بدون كشت در زمين سبز  مى شود و چيزى مقصودى 

نمى باشد.

۴- طرفاء، زيرا عادتا زمين به آن مشغول نمى شود.

۵- قصب )نى( زيرا از آن هيچ نفعى به دست نمى آيد بلكه زمين را خراب مى كند.

نصاب عشر

يا  باشد  از محصوالت زمين كم  بلكه  ندارد،  براى فرضيت عشر كدام نصاب معينى وجود 

زياد، به آب جارى سيراب شود يا به آب باران نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا عشر در آن واجب 

است.

و نزد صاحبين: زكات در چيزى واجب است كه ميوه اش تا دير زمان باقى بماند و به پنج 

وسق برسد، و نزد ايشان در سبزيجات زكات نمى باشد، زيرا سبزيجات از جمله اشياء است 

كه تا دير زمان دوام پيدا نمى كند.

وسق: به صاع رسول اهللا H شصت صاع است.
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صاع: يك صاع: چهار مد و ) ۳،۶( كيلوگرام ميشود.

وسق: يك وسق )۶۰( صاع )۲۱۶( كيلوگرام مى شود.

پنج وسق )۳۰۰( صاع)۱۰۸۰( كيلوگرام كه به حساب ما )۱۵۴.۲۸( سير مى شود.

شروط زمين عشرى

زمين بايد عشرى باشد، زيرا از زمين خراجى خراج واجب است نه عشر.

زمين بايد كشت شود، و زمينى كه محصول ندهد عشر در آن واجب نمى باشد.

از زمين چيزى به دست آيد كه از آن استفاده صورت گيرد و هميشه در زمين كشت شود، 

لهذا از چوب سوخت، علف و نى عشر واجب نيست، زيرا زمين به آن مشغول ساخته نمى شود، 

و در صورت سبز شدن اين اشياء زمين از استفاده خارج مى گردد. 

اشيايى كه در زكات زراعت شرط نمى باشد

گذشتن يك سال بر محصوالت زمين شرط نمى باشد، بلكه در هر زمانى كه به دست آيد در 

همان وقت عشر واجب مى گردد.

حد معينى براى نصاب ندارد، هر آنچيزى كه زمين آن را سبز كند، كم باشد يا زياد عشر در 

آن واجب است.

عاقل و بالغ بودن براى عشر دهنده  شرط نمى باشد، در محصوالت زمين طفل و ديوانه نيز 

عشر واجب مى باشد.

در زمين عشرى ملكيت نيز شرط نمى باشد، زيرا از زمين وقفى نيز بايد عشر گرفته شود.

و اين هم شرط نيست كه عشردهنده مديون نباشد.

در كشت نزد ابوحنيفه رحمه اهللا  اين هم شرط نيست كه محصول آن تا دير زمانى باقى بماند، 

بلكه در سبزيجات و ميوه نيز عشر واجب است.

وقت وجوب عشر در زراعت: در زراعت، نزد امام ابو حنيفه Ä�e اهللا، عشر زمانى واجب 

مى گردد كه سبز شود و ميوه خود را آشكار سازد، و در نزد امام محمد Ä�e اهللا عشر زمانى 

واجب مى گردد كه حاصل برداشته شود.

وقت بيرون نمودن عشر: اخراج عشر سه صورت دارد:

۱- صورت اول كه بدون اختالف جواز دارد اين است كه بعد از گرفتن حاصل عشر 

بدهد.

۲- صورت دوم كه بدون اختالف جواز ندارد، اين است كه پيش از كشت كردن عشر 
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بدهد.

۳- صورت سوم كه مختلف فيه است: آنست كه بعد از كشت نمودن و قبل از حاصل 

دادن عشر بدهد.

مسايل مربوط

امام ابو يوسف Ä�e اهللا گفته است: اشياء كه به وسق داده نمى شود مثل زعفران و پنبه، عشر 

در آن وقتى واجب مى شود كه قيمت آن به قيمت پنج وسق از اشياء وسقى ادنا برسد.

و امام محمد Ä�e اهللا گفته است: عشر وقتى واجب مى گردد كه محصول كشت به پنج چند 

از عالى ترين چيز هاى كه نوع آن اندازه كرده مى شود برسد.

عشر در عسلى كه از زمين عشرى به دست مى آيد واجب است، كم باشد يا زياد.  اين حكم 

Ä�e اهللا گفته است: در كمتر از )۱۰( مشك  ابو يوسف  Í�e اهللا عليه است و امام  نزد امام 

عسل عشر واجب نمى باشد، و امام محمد Ä�e اهللا گفته است: در كمتر از پنج افراق عسل 

عشر واجب نيست.

اگر ذمى زمين عشرى را بگيرد آن زمين خراجى مى گردد.

اما زمين خراجى هيچگاهى عشرى نمى شود.

و دانه هاى قيمتى كه از بحر استخراج مى گردد چيزى در آن واجب نيست، مانند لؤلؤ، مرجان 

و عنبر.

و  فيروزة  ياقوت،  چونه،  مانند جص، كچ،  دارد  وجود  كوه ها  در  غالباً  كه  معادن  همچنان 

زمردعشر در آن واجب نمى باشد۱.

با استاد خود اندازة صاع و وسق را بحساب امروزى مناقشه كنيد.

*$5t-�T%�e>J^�=�¸É·£J¶�e>ÉJ]×=�)�-
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۱- مراد از عشر چيست؟

۲- حكم عشر چيست؟

۳- كدام اشياء از زكات مستثنى است؟

۴- شروط فرضيت عشر كدام ها اند؟

۵- آنچه در زكات زراعت شرط نمى باشد كدامها اند؟

۶- وقت وجوب زكات زراعت و ميوه كدام است؟

معناى لغات ذيل را در كتابچه هاى خود بنويسيد:

أحمال. أزقاق. أفراق. الجص. النورÌ. الياقوت. الفيروزج. والزمرد
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درس پنجاه و پنجم

موارد مصرف زكات

در درس هاى قبلى اموالى را شناختيم كه زكات در آن واجب است، و در اين درس مى خواهيم 

موارد مصرف زكات را بدانيم.
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ترجمه

باب در بيان موارد مصرف زكات 

)۱( اهللا تعالى فرموده است : » محققاً صدقه براى فقرا و مساكين است« ، ايشان هشت صنف 

از مردم اند، از آنجمله مؤلفة القلوب )كسانى كه قلب هاى آنان بايد به طرف  اسالم ميالن 

داده شود( ساقط گرديده، زيرا اهللا تعالى اسالم را عزت بخشيد و اسالم  از ايشان مستغنى و 

بى پروا است، و فقير كسى است كه چيزى ادنى و كم داشته باشد، و مسكين آنكه چيزى 

نداشته باشد، و عامل كسى است كه مسؤولين  امور به اندازه كارش براى وى اگر كار كند 

زكات مى دهند، و به خاطر رهايى گردن مكاتبين كمك شود، و غارم كسى است كه بر ذمه 

وى قرض باشد، و فى سبيل اهللا عبارت از مجاهدى است كه )به سبب فقر و نادارى از صف 

مجاهدين( عقب مانده، و ابن السبيل )مسافرى است( كه در وطن خود مال دارد ولى به جاى 

كه سفر نموده در آنجا چيزى ندارد، و اين مواردى )كه ذكر گرديد( موارد مصرف زكات 

مى باشد.

)۲( شخص زكات دهنده اختيار دارد كه زكات مال خود را به تمام اين اصناف مى دهد و يا 

به يكى آنها.

)۳( دادن مال زكات براى ذمى جواز ندارد، و نه به مال زكات مسجدى ساخته مى شود، و 

نه به ميتى از آن كفن گرفته مى شود، و نه به آن غالمى  خريده مى شود كه آزاد گردد، و نه 

از آن مال به شخص غنى داده مى شود، شخص زكات دهنده زكات مال خود را نه به پدر، 
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پدر كالن هرچند باال رود دهد، نه به اوالد و اوالد اوالد هرچند پايين رود. و نه به خانم خود 

داده مى تواند. 

)۴( و خانم به شوهر خود زكات خود را داده نمى تواند نزد امام ابو حنيفه  Í�e اهللا عليه، و 

صاحبين گفته اند: زن مى تواند كه زكات خود را به شوهرش بدهد، و موال)مالك( به مكاتب 

خود زكات ندهد و نه به مملوك )غالم( خود و نه به مملوك غنى  و نه به اوالد خورد سال 

غنى زكات دهد.

اوالده  و  عقيل  عباس، جعفر،  على،  اوالد  آنها  و  نمى شود،  داده  بنى هاشم  به  زكات  و   )۵(

حارث بن عبد المطلب و موالى آنان )غالمان آزاد شده آنها(هستند.

)۶( امام ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: اگر كسى زكات خود را به  شخصى 

بدهد و گمان كند كه وى فقير است بعدا معلوم شود كه او غنى يا هاشمى و يا كافر است و 

يا در تاريكى زكات خود را بدهد بعدا معلوم شود كه شخصى كه به او زكات داده پدر و 

يا پسر وى است اعاده زكات بر وى واجب نمى باشد. و امام ابو يوسف Ä�e اهللا گفته است: 

صحيح نيست اعاده زكات بر وى واجب است، و اگر زكات خود را به كسى داد بعدا معلوم 

گرديد كه وى غالم و يا مكاتب وى است،جواز ندارد. 

)۷( همچنان دادن زكات به كسى  كه مالك نصاب - از هر نوع مال- باشد، جواز ندارد.

)۸( اما كسى كه مالش از حد نصاب كمتر باشد دادن زكات به وى جواز دارد، هرچند كه 

شخص مذكور صحتمند بوده و قابليت كسب و كار را داشته باشد، و انتقال مال زكات از 

توزيع  منطقه  همان  مردم  ميان  در  منطقه  مردم  زكات  بلكه  است،  مكروه  به شهرى  شهرى 

افرادى بفرستد كه  يا براى  انتقال دهد،  اقارب و خويشاوندان خود  اينكه براى  گردد، مگر 

نسبت به فقراء شهر وى بيشتر محتاج باشند.

شرح

�åÍß«ç¶ßÖàá�=ßÆ �> ßÃÉß· ß¢ �ß�å·åº>ß£á¶=ßÆ �å�å²> ßjßá�=ßÆ �åÐ=ßfß̄ à«á·å¶ � àL>ß®ßb çr¶= �>ßç�C% است�6 فرموده  تعالى  اهللا 

� ã¼Éå· ß¢�àç�=ßÆ�åç�=� ßÀåº�âÍ ßvÈåfßª� å̧ ÉåF çj¶=� åÀáE=ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å�ßÆ�ß�åºåe>ß§á¶=ßÆ� åH>ß®ëf¶=� å�ßÆ� á¼ àÃàEÇà·à®
2,�6ÍEÇJ¶=�$ ã¼É å³ ßU

» بيگمان صدقه ها )زكات( براى ناداران، مسكينان، موظفان اداره وجوه زكات، Í«¶Öº القلوب، 
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آزادى برده گان، پرداخت قرض قرضداران و در راه خدا و براى مسافران فريضه أى است  از 

جانب اهللا و اهللا دانا و با حكمت است«.

هشت محل مصرف زكات

قرآن كريم هشت صنف از مردم را ذكر نموده كه زكات بر آنان به مصرف مى رسد، ليكن 

حضرت عمر رضى اهللا عنه مؤلفة القلوب را از موارد مصرف زكات بيرون نمود، و دليلش 

اين بود كه اسالم حاال قوى گرديده و صحابه كرام نيز اين عمل او را انكار نكردند، لهذا 

به اجماع صحابه رضى اهللا عنهم اين صنف از اصناف هشتگانه ساقط گرديد و هفت صنف 

ديگر باقى ماند و اينك تفصيل آن:

فقير : كسى است كه مالك كمتر از اندازه نصاب باشد.

و كسى كه مالش كمتر از حد نصاب باشد صرف زكات به وى جواز دارد هرچند كه داراى 

صحت كامل و صاحب كسب و پيشه باشد.

مسكين : كسى كه هيچ مال ندارد.

عامل : موظف و كارمندى است كه بخاطر جمع آورى عشر و زكات تعيين گرديده، براى 

وى به اندازه كارش از مال زكات داده مى شود.

فى الرقاب : برده ها و غالمانى اند كه آقايان آنها در بدل آزادى شان مال معينى از ايشان 

طلب مى كنند، اين صنف از مردم در حال حاضر وجود ندارند و اگر وجود داشته باشند دادن 

زكات به آنان درست است.

الغارم: شخص مديونى است كه بعد از اداى َدين ديگر مالك نصاب باقى نمى ماند و دادن 

زكات به وى نسبت به فقير بهتر است.

فى سبيل اهللا : كساني هستند كه در راه اهللا تعالى جهاد مى كنند، و يا حجاجى هستند كه از 

منازل خود به نيت حج  بيرون شده اند ولى به خاطر قلت خرچ و مصرف از رسيدن به كعبه 

عاجز مانده اند.

ابن السبيل:  مسافرى است كه در وطن خود مال دارد اما در امتداد راه مالش خالص شده، 

بايد به وى زكات داده شود تا توسط آن به وطنش برسد.

بر كسى كه زكات فرض است مى تواند كه زكات خود را به همه اصناف مذكوره و يا به 

يكى از اين اصناف بدهد.
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اشخاصى كه دادن زكات به ايشان جايز نمى باشد

۱-كافر.

۲- غنى )مالدار.(

۳- طفل خوردسال غنى )مالدار(.

۴- بنى هاشم و موالى ايشان، بنى هاشم اوالده على، عباس، جعفر، عقيل و حارث بن عبد 

المطلب و موالى )آزاد شده گان( آنان اند.

۵- اصل خود مثل پدر، پدر كالن و باالتر از وى.

۶- فرع خود مثل پسر دختر، نواسه و پايين تر از وى.

۷- زوج به زوجه خود، و زوجه به زوج خود زكات نمى دهند، ولى به خويشاوندان ديگر 

دادن زكات افضل و بهتر است.

۸- بخاطر تعمير مسجد، مدرسه، راه و پل.

همچنان مال زكات به خاطر خريدن كفن براى ميت و اداى دين وى صحيح نمى شود، بهتر  

آنست كه براى اقارب و خويشاوندان، خويش بعد به همسايه ها كه مستحق باشند به مصرف 

برسد.

مسايل مربوط

۱- اگر به فقيرى به اندازه از مال زكات داده شود كه به حد نصاب برسد مكروه است، مثال 

به كسى )۲۰۰( درهم يا )۲۰( مثقال طال زكات بدهد.

۲- و اگر بخاطر اداى دين از مديونى بيشتر از نصاب بدهد مكروه نمى باشد، مثال به كسى از 

نصاب زياد پول افغانى بدهد تا دين خود را اداء كند اين كار مكروه نمى باشد.

۳- انتقال مال زكات از يك شهر به شهر ديگر بدون ضرورت مكروه است، ولى اگر براى 

خويشاوندان انتقال بدهد مكروه نمى باشد، همچنان انتقال زكات به فقراى شهر ديگرى كه 

نسبت به فقراء شهرى كه زكات دهنده در آن مقيم است بيشتر نيازمند باشد مكروه نيست.

۴- امام ابو حنيفه  و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: اگر كسى زكات مال خود را به شخصى 

به گمان اينكه فقير است بدهد، بعد معلوم گردد كه غنى است، يا هاشمى، و يا كافر است، و 

يا اينكه زكات مال خود را در تاريكى به كسى بدهد و بعدتر معلوم شود كه او  پدر و يا پسر 

وى است، زكاتش  ادا گرديده و دوباره زكات بر وى واجب نيست، و ابو يوسف Ä�eاهللا 

گفته است: در همه اين صورت ها بايد دوباره زكات بدهد.
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۵- اگر زكات مال خود را به كسى داد، بعدتر معلوم گرديد كه وى غالم يا مكاتب وى است 

به قول همه امامان اين صورت جواز ندارد و بايد دوباره زكات بدهد.

شاگردان به همكارى استاد خود موضوعات ذيل را روشن سازند:

�tمصرف نمودن زكات در مساجد، مدارس و حلقات تحفيظ قرآن چه حكم دارد؟
�tجوانى قصد ازدواج را كند ولى توانايى مالى نداشته باشد دادن زكات به وى چه حكم 

دارد؟

۱- قرآن كريم موارد مصرف زكات را هشت مورد تعيين نموده اين موارد كدام ها اند؟

آن  دليل  گرديده  ساقط  اگر  گرديده،  ساقط  صنف  هشت  اين  از  القلوب  مؤلفة  آيا   -۲

چيست؟

۳- اشخاصى كه دادن زكات به آنها جواز ندارد كى ها اند؟

۴- چند مسايل مهم درس را بيان كنيد.

بنى هاشم كى هستند و چرا به ايشان زكات داده نمى شود؟ جواب اين پرسش را در كتابچه هاى 

خود بنويسيد.
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درس پنجاه و ششم

صدقه فطر

درس  اين  در  و  شناختيم،  را  آن  مصرف  موارد  و  زكات  اموال  اقسام  قبلى  درس هاى  در 

مى خواهيم صدقة فطر را بشناسيم، صدقة فطر از جانبى به زكات مناسبت دارد كه در هر كدام 

آنها مال به مصرف مى رسد، و از جانب ديگر به روزه مناسبت دارد، زيرا براى صحت صدقة 

فطر، افطار )خوردن و روزه نداشتن( شرط است و آن عبارت از عيد فطر است.
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باب در بيان صدقة فطر
)۱( صدقه فطر باالى هر مسلمان آزاد واجب است وقتيكه مالك مالى به اندازه نصاب باشد 



٢٢٢

غالمان  و  اسلحه  سوارى،  مركب  سامان،  لباس،  خانه،  از  اصلى  حاجات  از  )نصاب(  وآن 

خدمتگار، اضافه باشد.

)۲( صدقة فطر را از خود، و از طرف اوالد خورد سال و غالمان خود مى دهد، اما از طرف 

زن، و اوالد بالغش هرچند كه در خانواده او شامل باشند نمى دهد، )همچنان( از طرف مكاتب 

خود، و غالمانى كه به مقصد تجارت نگهداشته است صدقة فطر نمى دهد، همچنان غالمى 

كه در ميان دو نفر مشترك باشد هيچ كدام از وى صدقة فطر نمى دهد، و مسلمان از مملوك 

)غالم( كافر خود صدقة فطر مى دهد.

)۳( مقدار صدقة فطر: از گندم نيم صاع )نيم پيمانه( يا از خرما، كشمش و َجو يك پيمانه 

است، و پيمانه نزد امام ابو حنيفه  و امام محمد رحمهما اهللا هشت رطل عراقى مى باشد، و امام 

ابو يوسف Í�e اهللا گفته است: يك پيمانه پنج رطل و سوم حصه رطل است.

)۴( وجوب صدقة فطر به طلوع آفتاب روز اول عيد فطر تعلق دارد، بناء كسى كه قبل از آن 

وفات نمايد صدقة فطر بر وى واجب نيست، و كسيكه بعد از طلوع فجر مسلمان شد و يا بعد 

از صبحدم تولد گرديد صدقة فطر بر وى واجب نيست.

)۵( و براى مردم مستحب آنست كه قبل از رفتن به سوى عيدگاه صدقة فطر بدهند، و اگر 

صدقة فطر را بر روز اول عيد مقدم كنند جواز دارد، و اگر صدقة فطر را  از روز عيد تاخير 

كنند از ذمه شان ساقط نمى شود بلكه اداء نمودن آن بر ايشان الزمى است.

شرح 
صدقة فطر 

صدقة فطر آنست كه مسلمانان در روز عيد فطر چيزى از مال خود را به خاطر تزكيه نفس و 

جبران نقصاناتى كه در دوران روزة ماه رمضان از ايشان صادر شده باشد مثل سخنان بيهوده 

و غيره، به نيازمندان بدهند.

حكم صدقة فطر: صدقة فطر برهر مسلمانى كه مكلف باشد واجب است، وى از خود و از 
عيال خود واز كسانى كه زير سرپرستى وى قراردارند و ذكرآن در باال گذشت صدقة ميدهد.

صدقة فطر بر كى واجب است؟
صدقة فطر بر كسى واجب است كه سه شرط ذيل در او موجود باشد:

۱- مسلمان باشد، صدقة فطر بر كافر واجب نيست.

۲- آزاد باشد، بر غالم صدقة فطر واجب نيست.

۳- مالك نصاب، كه از قرض، حوايج ا صلى و ضروريات عيال وى اضافه باشد، كسى 
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كه مالك چنين يك نصاب  نباشد، صدقة فطر بر وى واجب نيست. 

اشياء ذيل شامل حاجت اصلى است
۱- خانه رهايشى.

۲- سامان منزل.
۳- لباس پوشيدنى

۴- وسايل حمل و نقل: مانند موتر، موتر سايكل و امثال آن.
۵- اسبابى كه به خاطر طلب روزى از آن استفاده مى شود.

 براى وجوب صدقة فطر گذشتن يك سال شرط نمى باشد، بلكه براى وجوب آن شرط 

اين است كه صدقة دهنده در هنگام صبح روز عيد مالك نصاب مال معين باشد.

 همچنان براى وجوب صدقة فطر عقل و بلوغ شرط نمى باشد، بلكه طفل و ديوانه نيز اگر 

مالك نصاب باشند از مال ايشان صدقة داده مى شود.

با  صدقة فطر در روز اول عيد فطر همزمان  صدقة فطر چه وقت واجب مى گردد؟ 
طلوع صبح صادق واجب مى گردد، و اگر كسى قبل از آن بميرد و يا فقير شود صدقة فطر 

بر وى واجب نيست.

همچنان كسى كه بعد از اين وقت تولد شود و يا مسلمان گردد و يا مالك نصاب گردد صدقة 

فطر بر وى واجب نمى شود.

اداى صدقة فطر قبل از روز عيد جايز است، ليكن مستحب آنست كه قبل از رفتن به سوى 

عيدگاه ادا گردد.

اگر كسى صدقة فطر را در ماه رمضان ادا كند جايز است، بلكه اين كار افضل و بهتر مى باشد، 

تا اينكه فقرا بتوانند براى خود و خانواده هاى خود لباس و چيز هاى مورد ضرورت شان را 

بخرند.اما تاخير صدقة فطر از وقت نماز عيد بدون عذر مكروه است.

صدقة فطر از طرف كى ادا مى شود؟ صدقة فطر از طرف اشخاص ذيل واجب است:
۱- از طرف خود شخص.

۲- از طرف اوالد خوردسالش كه فقرا باشند، و اگر مالدار باشند از مال خود شان گرفته 

مى شود.

اداى صدقة فطر از طرف زوجه، بر زوج واجب نمى باشد، ولى اگر از طرف وى ادا كند جايز 

است. همچنان صدقة فطر اوالد كالن و عاقل كه فقرا باشند بر پدر واجب نيست، و اگر بدهد 

اداء مى شود.اما اگر اوالد بزرگ وى فقرا و ديوانه ها باشند در اين صورت اداء صدقة فطر بر 
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پدر واجب است.

اندازه صدقة فطر: به ارتباط صدقة فطر اشياى كه در موردش نص وارد شده چهار چيز 
است:

۴- كشمش. ۳- خرما   ۲- جو   ۱- گندم  

صدقة فطر از يك نفر، نيم صاع گندم و يا آرد، و يا يك صاع جو ويا خرما و يا كشمش 

مى باشد. يك صاع )۳( كيلو و )۶۰۰( گرام است.

و اگر كسى از غله جات ديگر صدقة فطر بدهد نيز جواز دارد، ليكن الزم است كه قيمت آن 

مساوى به قيمت نيم صاع گندم و يا يك صاع جو باشد.

همچنان اگر صدقة فطر را به عوض اجناس ذكر شده پول نقد طور عادالنه بدهد جواز دارد 

بلكه بهتر مى باشد، زيرا در پرداخت پول براى فقرا فايده بيشتر مى رسد.

به  نيز  موارد مصرف صدقة فطر: به كسانى كه زكات فرضى داده مى شود، صدقة فطر 
ايشان داده مى شود، و ايشان كسانى اند كه ذكر آنها در قرآن كريم صراحتا آمده است.

شاگردان به كمك استاد محترم در مورد اهميت اجتماعى صدقة فطر باهم مباحثه نمايند.

۱- صدقة فطر را تعريف كنيد.

۲- حكم صدقة فطر چيست؟

۳- صدقة فطر بر كدام شخص واجب است؟

۴- كدام چيزها در حوايج اصلى شامل هستند؟

۵- صدقة فطر از طرف كدام اشخاص داده مى شود؟

۶- مقدار صدقة فطر را بيان كنيد.

آيت مباركه كه موارد مصرف زكات را تعيين نموده در كتابچه هاى خود بنويسيد. 
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درس پنجاه و هفتم

روزه

روزة مانند نماز يك عبادت بدنى و يكى از  اركان اسالم است، كه به اساس حكمت هاى 

بزرگ به خاطر پيشه نمودن صبر و تقويه عزم و اراده در مقابل شهوات در سال دوم هجرت 

فرض گرديد.
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ترجمه

كتاب در بيان روزه

)۱( روزة به دو قسم است: واجب و نفل، و واجب نيز به دو نوع است: اول: واجبى كه به يك 

زمان خاص ارتباط دارد مانند روزة رمضان و روزة نذرمعين، نيت كردن براى همچو روزة 

از شب جواز دارد، و اگر تا هنگام طلوع صبح نيت نكرد مى تواند از همين وقت تا هنگام 

زوال نيت كند.

)۲( نوع دوم از روزة واجب آنست كه بر ذمة انسان ثابت مى شود، مانند قضاى ماه رمضان، 

نذر مطلق و روزة كفارات، پس گرفتن اين نوع  روزه وقتى صحيح مى شود كه از شب نيت 

كرده باشد، اما روزه هاى نفلى به طور عام اگر تا قبل از زوال نيت كند صحيح مى گردد.

)۳( بكار است مردم  در روز ۲۹ شعبان و شب سييم به خاطر ديدن ماه تالش كنند، اگر ماه را 

ديدند روزه بگيرند و اگر ديده نتوانستند، شعبان را سى روز پوره كنند بعد روزه بگيرند.

)۴( و كسى كه هالل ماه رمضان را به تنهايى ببيند بايد روزه بگيرد هرچند كه قاضى شهادت 

وى را قبول نكند، و اگر آسمان ابرى بود، امام شهادت يك شخص را در بارة ديدن ماه قبول 

كند مشروط بر اينكه شخص مذكور عادل باشد، برابر است كه مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا 

غالم، و اگر آسمان ابرى نبود شهادت يك نفر پذيرفته نمى شود 

بلكه شهادت گروهى را قبول نمايد كه به خبر آنان علم حاصل 

مى شود.

غروب  تا  صادق(  )صبح  دوم  صبح  طلوع  از  روزه  وقت  و   )۵(

آفتاب است.

)۶( و روزه عبارت از امتناع ورزيدن از خوردن، نوشيدن و جماع 

در طول روز با داشتن نيت است.

شرح 

تعريف صوم )روزه(

صوم در لغت: امتناع ورزيدن از كارى و يا سخنى است.
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صوم در اصطالح: امتناع از خوردن، نوشيدن، جماع )همبسترى بين زن ومرد( با داشتن نيت 

از طلوع صبح دوم تا غروب آفتاب است.

حكم روزه

روزه داشتن در رمضان فرض است، و فرضيت آن به كتاب اهللا، سنت رسول اهللا و اجماع 

ثابت گرديده است.

شروط فرضيت روزة رمضان

اداء و قضاء روزه بر كسى فرض است كه شروط ذيل در او تحقق يابد:

۱- بالغ باشد، بر طفل نابالغ روزه فرض نيست.

۲- مسلمان باشد، بر كافر فرض نيست.

۳- صاحب عقل باشد، بر ديوانه فرض نيست.

بر زنان در حالت حيض و نفاس روزه فرض نمى باشد بلكه روزه داشتن آنها در آن حالت 

ناجايز است و قضايى آن بياورد.

وقت نيت روزه

بدون داشتن نيت، روزه صحيح نمى شود، و محل نيت قلب است.

وقت نيت در روزه رمضان، روزه نذر معين و روزه هاى نفلى از هنگام طلوع آفتاب تا اندكى 

قبل از زوال آفتاب است.

وقت نيت روزه قضايى، نذر مطلق و روزه كفاره: تمام اجزاء شب است، و نيت بعد از طلوع 

صبح دوم، صحيح نمى شود.

اقسام روزه

روزه به شش قسم است :

۱.فرض. ۲. واجب. ۳. مسنون. ۴. مندوب. ۵. مكروه. ۶. حرام.

روزه فرض: روزه ماه مبارك رمضان است.

روزه واجب: به سه قسم است:

الف: قضاء آوردن روزه كه بعد از شروع نمودن آن را فاسد نموده باشد.

ب : روزه نذر: نذر آنرا گويند كه بنده مسلمان بخاطر قربت باالى خود روزه را

 الزم گرداند.
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ج: گرفتن روزه كفاره۱. 

3- روزه مسنون : روزه نهم يا يازدهم محرم با روزه عاشورا )دهم محرم(.

4- روزه مستحب: عبارت از صورت هاى ذيل است :

�tسه روز از هر ماه روزه گرفتن )هر روزى كه باشد(.
t روزه ايام البيض: روزهاى ۱۵،۱۴،۱۳ هر ماه.

t  روزه روز هاى دوشنبه و پنجشنبه در هر هفته.
��tشش روزه ماه شوال

�tروزه روز عرفه، براى كسى كه به حج نرفته است.
روزه داود  عليه السالم، يعنى يك روز، روزه بگيرد و يك روز بخورد، و اين بهترين انواع 

روزه نزد اهللا تعالى است.

5- روزه مكروه : روز شنبه را به تنهايى روزه گرفتن.

ايام تشريق ۱۳،۱۲،۱۱ ذو  بقيه  قربان.  روزه  ايام عيد فطر و عيد  روزه   : 6- روزه حرام 

الحجه.

رؤيت هالل 

ديدن ماه رمضان به دو طريقه ثابت مى شود:

به ديدن ماه.

اگر ماه ديده نشود ماه شعبان سى روز پوره كرده مى شود.

حلول ماه مبارك رمضان به شهادت يك مرد و يا يك زن ثابت مى شود، اما حلول هالل عيد 

به شهادت دو مرد و يا يك مرد و دو زن ثابت مى گردد، به شرط آنكه در آسمان  ابر، غبار 

و دود باشد، و اگر در آسمان علتى مثل ابر و غيره نباشد، در اين صورت براى ثبوت عيد، 

شهادت شمار زيادى از مردم ضرورى است.

۱- روزه كفاره در صورت هاى ذيل واجب ميگردد:
- درماه رمضان قصداً روزه خود را بشكناند )افطار نمايد( 

- روزه كفارة روزه شكستن، در حالت  احرام يكى از ممنوعات احرام را مرتكب شود
- قتل خطا يا آن كه در حكم ان است مرتكب شود.
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اما روئيت هالل ماه هاى ديگر غير از رمضان و عيد، به شهادت دو شاهد مرد كه عادل باشند 

و يا يك مرد و دو زن ثابت مى شود، مشروط بر اينكه حد قذف باالى ايشان جارى نشده 

باشد.

اگر رؤيت هالل در يك گوشة از وطن به ثبوت رسد، بر تمام كسانى كه به آنجا نزديك 

اند و مطلع شان يكى است، گرفتن روزه الزم مى گردد، مشروط بر اينكه خبر ثبوت روزه به 

گونة صحيح به ايشان رسيده باشد.

و اگر كسى به تنهايى ماه رمضان را ببيند و امام شهادت وى را قبول نكند، گرفتن روزه بر 

وى الزم است، و اينچنين كسى كه هالل عيد را به تنهايى ببيند و كسى ديگرى شهادت او را 

قبول نكند، گرفتن روزه بر او الزم است، و افطار برايش جواز ندارد.

حكم روزه يوم الشك 

يوم الشك روز بعد از ۲۹ شعبان است، روزى كه در آسمان به سبب وجود علت  طلوع ماه 

به چشم نخورد.

در اين روز، روزه گرفتن به نيت فرض و يا با نيت تردد در بين فرض و نفل مكروه است، اما 

اگر به نيت نفل روزه بگيرد و به نفل بودن روزه خود يقين داشته باشد، كراهيت ندارد.

و اگر كسى در روز يوم الشك نيت روزه نفلى كند بعد معلوم گردد كه اين روز، روز اول 

رمضان است، قضا بر وى الزم نيست، و اين روز به عوض فرض حساب مى شود.

شاگردان در بين خود در باره انواع و شروط روزه با هم گفتگو نمايند.
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۱- روزه را تعريف كنيد.

۲- شروط فرضيت روزه كدامها اند؟

۳- اقسام روزه را بيان كنيد.

۴- رؤيت هالل )ديدن ماه( چگونه ثابت مى شود؟

۵- حكم روزه يوم الشك چيست؟

در باره حكمت هاى فرضيت روزه مقاله يى بنويسيد.



٢٣١

درس پنجاه و هشتم

روزه )2(
چيزهاى شكننده وغير شكننده روزه وكفاره روزه 
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*àÐ> ßvß̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª
* áÀßºá@ßÈ�áß�� áÁC�àÅßf á³àÈßÆ�(åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢� ßÀåºß?�=ßcC�åÍß·áF à̄á¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$.%

� ß¤ß·ßJáE= � áÀßºßÆ�Ð> ßvß̄¶=�åÄÉß·ß£ßª�åÄÉåª�ßÐ á̧ ßº�= âbåº> ß¢�ßÐ>ß̄ßJ ái=� áÁåCßÆ�(áf åìá«àÈ�áß��àÐ áÊß̄á¶= �àÄ ß¢ßeßc� áÁåCßÆ�$/%
*ßf ßìáªß?� ßbÈåbßá�=�áÆß?�Ì> ßrßá�=

�(åÄåE�ÏßÆ=ßbßJàÈ�áÆß?�(åÄåE�Ïçdß§ßJàÈ�>ßº� ßHåf ßm�áÆß?� ß̧ ß²ß?�áÆß?�(å á�ß·ÉåF çj¶=�åb ßUß?� å��=âbåº> ß¢� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ�$0%
*åe>ßÃ ë�¶=�åÌße>ç«ß²� à̧ áNåº�àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ�7àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ�(àÐ> ßvß̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª

�åa> ßjáªC� å�� ßkáÉß¶ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�Ìße>ç«ß²� ß×ßÆ�àÐ> ßvß̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª�( ß¹ßhá¾ß@ßª� åTáfß«á¶=� ßÁÆàa�> ß»Éåª� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ�$1%
*ãÌße>ç«ß²� ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�åá�ß¦���å½áÇ ßq

ترجمه

)۱( اگر روزه دار از روى فراموشى بخورد، و يا بنوشد و يا جماع كند روزه اش نمى شكند، و 

اگر بخوابد و احتالم شود، يا به سوى زنى بيند و انزال گردد، و يا سر خود را به روغن چرب 

كند و يا حجامت )خون كشى( نمايد، و يا چشم خود را سرمه نمايد، و يا زنى را بوسه كند، 

روزه اش نمى شكند، و اگر به سبب بوسه كردن و يا لمس كردن انزال گردد )روزه اش فاسد 

مى شود( بااليش قضاء است ولى كفاره بر وى الزم نمى گردد.

)۲( و اگر از خانم خود بوسه گيرد و بر خود مطمئن باشد باكى ندارد، و اگر بر خود مطمئن 

نبود بوسه كردنش مكروه است.

)۳( و اگر بدون اختيار استفراغ كند روزه اش نمى شكند، اما اگر قصدا به پُرى دهن استفراغ 
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نمايد روزه اش مى شكند بااليش قضاء است، همچنان كسى كه سنگريزه و يا آهنى را ببلعد 

روزه اش مى شكند و قضا بر وى الزم است.

)۴( و كسى كه در يكى از دو راه )پيش و يا پس( جماع كند، يا چيزى را بخورد و بنوشد كه 

از آن به بدن فايده رسد، يا به سبب آن تداوى حاصل شود، قضا و كفاره هردو بر وى الزم 

است، و كفاره روزه مثل كفاره ظهار است.

)۵( كسى كه در ماسواى فرج جماع كند و انزال شود قضا بر وى الزم است، نه كفاره. در 

فاسد كردن روزه كه غير از ماه رمضان باشد كفاره واجب نمى باشد.

شرح

چيزهايى كه روزه را فاسد نمى كند

در صورت هاى ذيل روزه فاسد نمى شود:

۱- خوردن و نوشيدن در حالت فراموشى.

۲- جماع در حالت فراموشى.

۳- چرب كردن موى با روغن.

۴- سرمه كشيدن، اگرچه طعم و مزه سرمه به حلق برسد.

۵- حجامت )خون كشى( كردن.

۶- غيبت كردن.

۷- قصد خوردن روزه كند و نخورد.

۸- داخل شدن گرد و غبار ولو گرد اسياب باشد.

۹- داخل شدن غير اختيارى دود در حلق.

۱۰- داخل شدن مگس در حلق.

اش  روزه  كند  سپرى  جنابت  حالت  به  را  روز  تمام  اگرچه  شود،  جنب  شخص   -۱۱

نمى شكند، ليكن اين عمل مكروه تحريمى مى باشد، زيرا نماز هاى فرضى از وى فوت 

مى گردد.

۱۲- در آب غوطه بزند و آب در گوشش داخل گردد. 

۱۳- بلعيدن چيزى موجود در بينى را به قصد.

۱۴-  باز گرداندن قى بدون اختيار، كم باشد يا زياد.

۱۵- به قصد استفراغ كند، و كمتر از پُرى دهن باشد، و بدون عمل وى برگردد. برگرديدن 
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قى كه به قصد بوده و كمتر از پرى دهن باشد و بدون اختيار برگردد.

۱۶- خوردن ريزه هاى بين دندان ها كه از اندازه نخود كمتر باشد.

صورت هائى كه قضا و كفاره هر دو در آن واجب ميگردد:

در صورت هاى ذيل روزه مى شكند و كفاره نيز واجب مى گردد:

۱- خوردن چيزى را كه طبيعتش به آن ميالن داشته و اشتهايش بدان پوره گردد.

۲- خوردن دوا بدون هيچ عذر شرعى.

۳- نوشيدن آب و يا مشروب ديگرى.

۴- جماع نمودن.

۵- بلعيدن قطره از باران كه در دهنش بريزد.

يا جويده  و  بخورد  سالم  را  آن  است كه  برابر  آن  مانند  و  گندم،  دانه هاى  ۶- خوردن 

ببلعد.

۷- خوردن نمك هر چند كه كم باشد.

۸- خوردن خاك در صورتى كه، به خوردن آن معتاد باشد، اگر معتاد نبود كفاره الزم 

نمى شود.

۹- خوردن دانه كنجد و يا چيزى ديگرى كه در دهنش وجود داشته باشد۱ .

شروط وجوب كفاره

كفاره وقتى واجب مى گردد كه شروط ذيل تحقق يابد:

۱- خوردن و نوشيدن در ماه رمضان صورت گيرد، در غير ماه رمضان كفاره نمى باشد.

واجب  كفاره  باشد  فراموشى  به  اگر  باشد،  قصد  روى  از  نوشيدن  و  خوردن   -۲

نمى گردد.

۳- در خوردن و نوشيدن مرتكب خطا نشده باشد؛مانند اينكه در وقت وضوء مضمضه 

نمى شود،  واجب  كفاره  باشد  خطا  روى  از  اگر  و  شود.  تير  گلويش  از  وآب  مى كند 

همچنان اگر گمان كند كه هنوز از شب چيزى باقى است و بخورد و يا گمان كند كه 

آفتاب غروب نموده و افطار نمايد.

۴- به خوردن و نوشيدن ضرورت زياد نباشد، اما در حالت اضطرار)احتياج شديد( كفاره 

نمى باشد.

*$-51+2%�°Ñ=f¶=�fVF¶=�($44+0%�°Ñ>¯�=��ÉFI�($022+3%�e>J�=�ae�($///+0%�fÈb¯¶=�XJª�($.04+-%�\Ø«¶=�Ê®=fº�)�-
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۵- به خوردن و نوشيدن مجبور ساخته نشده باشد، و اگر كسى  او را به جبر و اكراه كامل 

به خوردن و نوشيدن و ادارد كفاره واجب نمى شود.

بيان كفاره

كفاره كه روى آن بحث نموديم بگونه ذيل است :

۱- آزاد ساختن يك غالم، مسلمان باشد يا كافر.

۲- دوماه متواتر روزه گرفتن مشروط بر اينكه در بين آن روزهاى عيدين و ايام تشريق 

نباشد.

۳- شصت مسكين را غذاى متوسط دادن.

ترتيب اداء كفاره

در اداى كفاره واجب است كه غالمى را آزاد كند، اگر غالم پيدا نكند دوماه پى در پى روزه 

گيرد، و اگر توان گرفتن روزه را نداشت شصت مسكين را طعام بدهد، و هر مسكين را به 

اندازه طعام بدهد كه دو وقت به سيرى بخورد، و اگر مسكين ها به عوض طعام پخته خواهش 

دانه و غله را داشته باشند بايد به هر مسكينى نيم پيمانه يك كيلو و ۸۰۰ گرام  )تقريبا يك 

چارك( گندم يا آرد، و يا قيمت آن را و يا يك پيمانه )تقريبا دو چارك( جو يا خرما و يا 

قيمت آن را بدهد.

شاگردان در مورد احكام كفاره با هم گفتگو نمايند.

۱- اشياى ده گانه را كه سبب فاسد شدن روزه نمى شود بيان كنيد.

۲- صورت هاى كه عالوه بر قضا كفاره را نيز  واجب مى گرداند مشخص سازيد.

۳- شروط وجوب كفاره را بيان كنيد.

۴- كفاره به كدام ترتيب داده مى شود؟

برخى از امورى را كه باعث فاسد شدن روزه نمى شود در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس پنجاه و نهم

روزه )3(
)شكننده هاى روزه، مكروهات و مستحبات آن(

با روزه قضاى و جوب كفاره و شرايط آنرا شناختيم در اين درس  در درس گذشته همرا 

ميخواهيم  شكننده ها، مكروهات و چيزهايكه  روزه را مكروه نمى كند بدانيم: 

�æÐ= ßÆßbåE�âÍçºA�áÆß?�(-âÍß«åÑ> ßQ�ÏßÆ=ßa�áÆß?�ßf ßìáªß?�åÄáÉß¾àcà?� å��ßf áìß®ß?�áÆß?�( ß�ß£ßJ ái=�åÆß?�( ßÀß̄ßJ áU=� åÀßºßÆ�$-%
�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�áf åìá«àÈ�áß��(åÄå·Éå· áUC� å��ßf ßìá®ß?� áÁåCßÆ�(ßf ßìáªß?�(åÄ å¦>ßºåa�áÆß?�(åÄåªáÇ ßQ� ß�C�àÐ= ßÆçb¶=� ß̧ ßqßÇßª

* àf åìá«àÈ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(b ä»ßà��Æ
�>ßÃëÉåF ßrå¶ � ß̈ ßváß� � áÁß? �åÌß?áf ß»á·å¶ �àÅßf á³àÈßÆ �( ß́ å¶ßc �àÄß¶ �àÅßf á³àÈßÆ �(áf åìá«àÈ �áß� �åÄÉå«åE �>âÒáÉ ßm � ß±=ßc � áÀßºßÆ �$.%

*àÅßf á³àÈßÆ� ß¼åÑ> çr¶=� àf åìá«àÈ� ß×� ǻ ß·å£á¶=� à̈ ávßºßÆ�( êbàE�àÄá¿åº�>ßß�� ßÁ>ß²�=ßcC�(ß½> ß£ çì¶=
� áÁåCßÆ�(Î ßvß®ßÆ�ßf ßìáªß?�àÄ àußfßº�ßa=ßaág=�ß½> ßq� áÁC� ß> ß̂ ßª� ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm� å��> âvÈåfßº� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$/%

*ßg> ßQ�Î ßvß®ßÆ�ßf ßìáªß?�ÁåDßª�7 à̧ ßváªß?�àÄ àºáÇ ßrßª�(å½áÇ çr¶>åE�èf åvßJ ájßÈ� ß×�=âfåª> ßjàº� ßÁ>ß²
� çX ßq� áÁåCßÆ�(àÐ> ßvß̄á¶= �> ß» àÃáºßhá·ßÈ�áß��(> ß»åå�> ßU�Îß· ß¢�> ß» àÂßÆ�( àfåª> ßjàá�= �áÆß? � àxÈåfßá�= � ßL>ßº� áÁåCßÆ�$0%

*åÍßº>ß®åáÝ=ßÆ�åÍ çV ër¶=�åeábß̄åE�àÐ> ßvß̄á¶=�> ß» àÃßºåhß¶�(>ßI>ßº� ç¼àM�( àfåª> ßjàá�=�ß½>ß®ß?�áÆß?�( àxÈåfßá�=
� ãÁ> ßvßºße� àfáÃ ßm� ß̧ ß]ßa�ÎçJ ßU�àÅßf ç]ß?� áÁåDßª�(àÄß£ßE>ßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�àÄç®ßfßª�ßÐ> ßm� áÁC� ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�àÐ> ßvß®ßÆ�$1%

*åÄáÉß· ß¢�ÍßÈábåª� ß×ßÆ�(àÅ ßbá£ßE� ß¹çÆßáÙ=� ßÎ ßvß®ßÆ�(Êå¾>çN¶=� ßÁ> ßvßºße�ß½> ßq�(ãf ß]A

ترجمه

)۱( كسى كه حقنه كند )در مجراى مواد غايط خود دوا اندازد( يا سعوط نمايد )در بينى خود 

دوا داخل كند( يا در گوش هاى خود قطره اندازد، يا در زخم شكم و سر خود دواى استعمال 

كند و آن دوا به شكم يا دماغش برسد، روزه اش مى شكند، و اگر در آله تناسلى خود قطره 

1 - الجائفة: زخمی که به خاليگاه بدن مانند شکم و سينه برسد. االمة: زخمی که به دماغ برسد )٣ / ٣٠٤(



٢٣٦

اندازد در نزد امام ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا روزه اش نمى شكند، و امام ابو يوسف 

Í�e اهللا گفته است: روزه اش مى شكند.
)۲( و كسى كه چيزى را بچشد روزه اش نمى شكند، ليكن اين كار ش مكروه است، و براى 

براى طفلش بجود اگر بدون آن چاره وجود داشته  زن طفل دار مكروه است كه طعام را 

باشد، و جويدن ساجق )كه چيزى از آن به لعاب دهن به شكم نرود(روزه را فاسد نمى كند 

ليكن مكروه است.

)۳( و كسى كه در رمضان مريض باشد و در صورت گرفتن روزه بترسد كه مرضش زياد 

شود، افطار كند و قضاء آن را بياورد، و اگر مسافر باشد و گرفتن روزه به وى ضرر نرساند، 

گرفتن آن بهتر است، و اگر افطار كند و قضا ارد جايز است.

)۴( و اگر مريض در حالت مريضى و مسافر در حالت سفر وفات نمايند قضا بر ايشان الزم 

نمى باشد، اما اگر مريض صحتياب و مسافر مقيم شد پس از آن وفات نمود به اندازه مدت 

اقامت و صحت قضا بر ايشان الزم است.

)۵( قضاء ماه رمضان را اگر خواهد به صورت متفرق )پراگنده( بياورد و يا به صورت پى در 

پى آن  قضا آورد، و اگر قضاء رمضان را تا وقتى به تعويق اندازد كه رمضان ديگر داخل 

شود، بايد روزه رمضان دوم را بگيرد و قضاء روزة رمضان اول را پس از آن بگيرد، و كسى 

كه بدون عذر آن را به تعويق اندازد فديه بااليش نيست۱.

شرح

اشياى كه روزه را مى شكند و كفاره در آن نيست

 در صورت هاى ذيل روزه مى شكند، و تنها قضاء بدون كفاره واجب است.

۱  به سبب كدام عذر شرعى از قبيل سفر، مرض، حمل )باردارى( و رضاع )شيردهى( 

روزه خود را بخورد.

۲  سنگريزه، ريگ، آهن، طال و نقره و امثال آن را ببلعد.

۳  چيزى را بخورد كه عادتاً خورده نمى شود، و خواهش نفس بدان پوره نمى گردد، مثال 

به سبب كدام عذر شرعى دوا، پنبه، كاغذ و خاك۲  را بخورد.

۱ - در مذهب امام شافعي رحمة اهللا با تاخير كردن قضاي روزه رمضان، از هر روز نيم پيمانه گندم فديه الزم است.
۲ -خاك را بگونه بخورد كه به خوردن آن عادت نداشته باشد، اگر عادت داشت كفاره نيز واجب مي گردد.
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۴  در غير ماه رمضان، روزه خود را بشكند.

۵ حقنه كند، )در مقعد خود دوا استعمال كند(.

۶ در بينى خود دوا اندازد.

۷ در گوش خود روغن يا آب بريزد.

و شكمش  دماغ  به  دوا  و  كند  استعمال  دوا  باشد  يا شكمش  و  سر  بر  كه  بر زخمى   ۸

برسد.

۹ در حلقش قطره باران يا برف –اگرچه به گونه غير قصدى باشد- داخل شود.

۱۰ قصدا استفراغ كند به پيمانه كه دهنش پُر گردد.

۱۱ به گمان اينكه هنوز شب است و يا آفتاب غروب نموده، چيزى را اشتباهاً بخورد و 

يا بنوشد.

۱۲ در حالت اضطرار و ضرورت چيزى بخورد و يا بنوشد.

۱۳ به خوردن و يا نوشيدن مجبور كرده شود.

كارها كه براى روزه دار مكروه است

براى روزه دار افعال ذيل مكروه است، و بر وى الزم است تا از آن خود را نگه دارد.

۱- بدون ضرورت چيزى را چشيدن و مزه آنرا ديدن.

۲- جمع كردن لعاب در دهن و بلعيدن آن.

۳- هر عملى كه سبب ضعف انسان گردد مانند، حجامت )خونكشى( و غيره.

افعالى كه براى روزه دار مكروه نمى باشد

۱- چرب كردن ريش و بروت.

۲- استعمال سرمه.

۳- غسل كردن از جهت دفع گرمى.

۴- پيچانيدن لباس تَر بر بدن بخاطر دفع گرمى.

۵- گرفتن آب در دهن و بينى بدون آنكه وضو كند.

۶- در اخر روز مسواك زدن، بلكه در آخر روز مسواك زدن سنت است، مثلى كه در 

اول روز سنت است.
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امور كه براى روزه دار مستحب است:

۱- سحرى خوردن.

۲- تاخير نمودن سحور، ليكن الزم است كه چند دقيقه پيش از صبحدم از خورد و نوش 

خود را فارغ كند تا آنكه روزه اش اشتباهى نشود.

۳- عجله نمودن در افطار زمانى كه غروب يقينى شود.

۴- قبل از صبحدم از جنابت غسل كردن تا عبادت وى در پاكى انجام يابد.

مردم  دادن  دشنام  و  چينى  سخن  غيبت،  دروغ،  از  را  خود  زبان  روزه  دوران  در   -۵

نگهدارد.

۶- فرصت روزه را غنيمت شمارد و خود را به تالوت قرآن كريم و خواندن اذكار مسنون 

مشغول نگهدارد.

۷- خود را از قهر، خشم و شهوت ها هرچند كه حالل باشد نگهدارد.

شاگردان بين خود در مورد اشياى مكروه و غير مكروه روزه بحث كنند.

۱- شكننده هاى روزه كدام ها اند؟

۲- اشياى مكروهه و غير مكروهه روزه كدام ها اند؟

۳- مستحبات روزه را بيان كنيد.

اشياى كه براى روزه دار مكروه است آن را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس شصتم

روزه )4(
اعذارى كه افطار روزه  را جايز مى گرداند
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ترجمه

)۱( اگر زنان باردار و شيرده در صورت عدم افطار بيم هالكت اطفال خود را داشته باشند، 

افطار كنند و قضاء آن را بياورند، و فديه بر ايشان الزم نيست، و شيخ فانى )كسى كه توان 

گرفتن روزه را ندارد( نيز افطار كند و از هر روز رمضان يك مسكين را طعام بدهد چنانكه 

در كفارات داده مى شود.

)۲( و كسى كه در حالى بميرد كه بر ذمه اش قضايى روزة ماه رمضان باشد، اگر به اداء آن 

وصيت كرده باشد، ولى)وارث(وى از هر روز نيم پيمانه گندم يا يك پيمانه از خرما و يا جو 

براى يك مسكين بدهد.

)۳( و كسى كه به روزة نفلى يا نماز نفلى شروع كرد و آن را فاسد نمود قضاء آن را بياورد. 

)۴( و اگر طفلى در ماه رمضان بالغ گرديد و يا كافرى مسلمان شد، در باقى آن روز امساك 

كند )چيزى نخورد(، بعد از آن روزه بگيرد و قضاء گذشته بر وى الزم نيست. و كسى كه 

در يكى از روز هاى رمضان بيهوش شود، قضاء روزى را كه در آن بيهوش گرديده است 

نمى آرد و روز هاى ديگر را قضا مى آورد.

)۵( اگر شخص ديوانه در بعضى از روز هاى رمضان صحتياب گرديد، بايد قضاء ايام گذشته 

را بيارد، و اگر به زنى در ماه رمضان حالت حيض )و نفاس( پيش شد بايد روزة خود را افطار 

كند، و زمانى كه از آن پاك گرديد قضاء بياورد، و اگر مسافرى در بعضى از حصه هاى روز 

مقيم گرديد و يا زن حايض از حيض پاك شد نبايد كه در باقى آن روز چيزى بخورند و يا 

بنوشند.

)۶( و كسى كه سحرى كند و گمان نمايد كه هنوز صبح طلوع نكرده، يا روزة خود را افطار 

معلوم شد كه صبح طلوع  بعد  است،  نموده  آفتاب غروب  نمود و گمان داشت كه 

نموده و يا آفتاب غروب نكرده، قضاء اين روز را بيارد و كفاره الزم نيست.

)۷( و كسى كه هالل ماه عيد فطر را به تنهايى بديد افطار نكند، و اگر آسمان 

ابرى بود امام شهادت رؤيت هالل را زمانى قبول كند كه دو مرد يا يك مرد و 

دو زن گواهى بدهند، و اگر آسمان ابرى نبود )صاف بود( در اين صورت شهادت 

گروهى را قبول مى كند كه به اخبار و اطالع آنان علم )گمان غالب( حاصل شود.
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شرح:

اعذارى كه به سبب آن افطار جايز است 

اسالم دين اسانى است، و انسان را به امورى مكلف نمى سازد كه از توانش بيرون باشد، بناء 

در حاالتيكه گرفتن روزه به انسان زيان و تكليف رساند، اهللا تعالى به او  اجازه داده تا در وقت 

عذر روزه نگيرد و بعد قضاء آن را بياورد. 

در موارد ذيل خوردن روزه جايز است:

۱. براى مريض، در صورتى كه گرفتن روزه برايش ضرر رساند و يا به مرضش بيفزايد.

۲. براى مسافر، سفرى كه در آن نمازها قصر ادا مى گردد.

۳. گرسنگى و تشنگى شديدى كه به گمان غالب اگر روزه بگيرد امكان دارد هالك 

شود.

۴. براى زن باردار، اگر روزه بگيرد به وى يا به طفلش زيان برسد.

۵. براى زن شيرده، اگر روزه بگيرد به خودش يا طفلش ضرر برسد.

۶. براى زن حايض و نفاسه، بلكه خوردن روزه در حق ايشان واجب است، زيرا روزة 

ايشان در چنين حالتى درست نمى شود.

۷. براى شيخ فانى )پير سالخورده( كه قدرت و توان گرفتن روزه را ندارد، و بخاطر بلند 

بودن عمرش قضاء نيز بر وى الزم نبوده بلكه فديه واجب است.

۸. كسى كه روزة نفلى گرفته باشد، خوردن آن بدون عذر برايش جواز دارد ليكن قضاء 

آوردن آن بر وى واجب است.

۹. مجاهدى كه عليه دشمن درحال جنگ است.

مسايل مربوط

۱. اگر كسى در حالى بميرد كه قضاء رمضان بر ذمه اش الزم باشد، بايد وصيت كند و ولى 

)وارث( وى در برابر هر روز نيم پيمانه از گندم و يا يك پيمانه از خرما و يا جو به مسكينى 

بدهد.

۲. كسى كه بعد از شروع نمودن در نماز و يا روزة نفلى آن را فاسد كند بايد قضاء آن را 

بياورد.

نيارد بلكه قضاء  ۳. كسى را كه در ماه رمضان حالت بيهوشى پيش آيد، قضاء آن روز را 

روز هاى بعدى را بياورد كه در آن بيهوشى او دوام يافته است.
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۴. اگر مسافرى در كدام حصة از روز رمضان مقيم گردد، يا زن حايض از حيض پاك شود، 

بايد در حصة باقيمانده روز چيزى نخورد وآن روزه را قضا بياورد.

۵. كسى كه ماه عيد را به تنهايى بيند روزة خود را نخورد.

۶- اگر كسى باالى خود روزه گرفتن را نذر گرداند پوره كردن نذر بااليش واجب است.

نذر: اين است كه مسلمانان به منظور تقرب و نزديكى به اهللا تعالى يك عمل نيك را بر خود 

الزم گرداند.

اسالم روشن  در  را  عذر  به سبب  روزه  استاد حكمت جواز خوردن  همكارى  با  شاگردان 

سازند.

۱- كدام عذرها اند كه سبب جواز خوردن روزه مى گردد؟

۲- نذر چيست؟

۳- آيا وفا به نذر واجب است؟

۴- مسايل مربوط به اين درس را توضيح دهيد.

راجع به »نذر« مقاله يى بنويسيد.
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درس شصت و يكم 

اعتكاف

بعد از آنكه روزه و احكام آن را شناختيم، حاال مى خواهيم اعتكاف را بشناسيم، عبادتى كه 

در شرايع قبلى نيز مشروع بود و ثواب زيادى دارد۱. 
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ترجمه

باب در بيان اعتكاف

)۱( اعتكاف مستحب است، و اعتكاف درنگ كردن در مسجد را گويند با داشتن روزه .

)۲( براى معتكف، وطى كردن، لمس كردن باشهوت و بوسه نمودن زن حرام است.

 )۳( و شخص معتكف به جز از قضاء حاجت و اداى جمعه از مسجد بيرون نشود، و خريد 

و فروش بدون آوردن سامان براى معتكف جايز است، و معتكف به جز سخن خير چيزى 

{åaÇ àR èj¶=� å¤ç²èf¶=ßÆ�ß�å«å²>ß£á¶=ßÆ�ß�å«åÑ> çì·å¶�ßå�áÉßE�=ßfëÃ ß{� áÁß?� ß̧ É å¢>ßá�åCßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� ß�åC�>ß¾ ábåÃ ß¢ßÆ}6Ki=�ÅaÇºfª��>£I��=�) 1
*{-.16Ìf¯F¶=}
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نگويد، وليكن سكوت و خاموشى دوام دار مكروه است.

)۴( و اگر شخص معتكف در شب و يا روز جماع كند اعتكافش فاسد مى شود.و اگر شخص 

اهللا   Í�e ابو حنيفه  امام  نزد  به  از مسجد خارج شود  براى يك ساعت   بدون عذر  معتكف 

اعتكافش فاسد مى گردد، و نزد صاحبين تا زمانى فاسد نمى شود كه بيشتر از نصف روز را در 

خارج مسجد سپرى ننموده باشد.

)۵( و كسى كه اعتكاف چند روز را بر خود الزم گردانيد اعتكاف شب هاى آن نيز بر وى 

واجب است، و بايد اعتكاف آن ايام پى در پى باشد، اگرچه آن را شرط قرار ندهد.

شرح

تعريف اعتكاف 

اعتكاف در لغت: درنگ كردن و ثابت ماندن بر چيزى را گويند.

در اصطالح: اعتكاف عبارت از گذارنيدن مدتى از وقت به نيت اعتكاف در يكى از مساجد 

است كه پنج وقت نماز در آن خوانده مى شود.

شروط اعتكاف 

اعتكاف داراى سه شرط است: 

۱ـ نيت.

۲ـ مسجد.

۳ـ روزه.

اقسام اعتكاف: اعتكاف به سه قسم است: واجب، سنت مؤكد كفايه، و مستحب :

۱ـ واجب:  اعتكاف واجب همانا اعتكاف نذر است، يعنى كسى كه اعتكاف را بر خود نذر 

گرداند، اعتكاف بر وى واجب است.

۲ـ سنت مؤكد كفايه: اعتكاف ده شب آخر رمضان سنت مؤكد كفايه است.

مستحب  اعتكاف  رمضان  آخر  شب  ده  اعتكاف  و  نذر  اعتكاف  بر  عالوه  مستحب:   ۳ـ 

مى باشد.

مدت اعتكاف: مدت اعتكاف به اعتبار اقسام آن فرق دارد : 

۱- مدت اعتكاف واجب همان اندازه است كه انسان بر خود نذر كرده است.

۲- مدت اعتكاف سنت كفايه ده شب و روز آخر  رمضان است.
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۳-  حد اقل مدت اعتكاف يك لحظه و اكثر آن را حدى نيست.

چيز  هاى كه اعتكاف را فاسد مى كند: در موارد ذيل اعتكاف فاسد مى شود:

۱- براى مدت يكساعت به نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا عليه، بدون عذر از مسجد بيرون 

شدن.

۲- حيض و نفاس براى زنان.

۳- جماع كردن، يا چيزى كه باعث جماع كردن شود مانند بوسه گرفتن يا دست زدن به 

زنش از روى شهوت كه انزال صورت بگيرد.

از مسجد به سبب عذر بيرون شدن: بيرون شدن از مسجد به يكى از اسباب سه گانه 

ذيل جايز است 

۱. عذر هاى طبيعى، مانند قضاء حاجت، وضو و غسل كردن، معتكف به سبب اين عذر ها 

از مسجد جواز  ماندن  بيرون  اندازة حاجت  از  بيشتر  اما  بيرون شود،  از مسجد  مى تواند 

ندارد.

۲. عذر هاى شرعى، مانند رفتن به نماز جمعه، مشروط بر اينكه مسجدى كه وى در آن 

معتكف است جامع )جمعه خوانى( نباشد.

۳. عذرهاى ضرورى مثال: حضور وى در مسجد سبب ضرر جدى به جان و يا مال وى 

شود، مانند: تخريب شدن مسجد در آن صورت مى تواند با نيت اعتكاف فوراً به مسجد 

ديگرى برود.

۴. معتكف مى تواند  در مسجد چيزى را بخورد و يا بنوشد و بعضى اشياى مورد ضرورت 

خود را خريدارى كند مشروط به اينكه آن شى را در داخل مسجد نسازد.

مسايل مربوط: 

�tاعتكاف فقط در مسجدى صحيح است كه نمازهاى جماعت در آن برپا مى گردد.
�tاعتكاف زن در مسجد منزلش صحيح است، يعنى محلى كه در داخل منزلش براى نماز 

خاص نموده است.

�tبراى صحت اعتكاف نذرى، داشتن روزه نيز شرط مى باشد، و بدون آن اعتكاف جواز 
ندارد ليكن در اعتكاف مستحب روزه شرط نمى باشد.
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گفتگو  باهم  نفس  تزكيه  در  اعتكاف  اهميت  مورد  در  محترم  استاد  كمك  به  شاگردان 

نمايند.

۱- اعتكاف را تعريف نماييد.

۲- شروط اعتكاف كدام ها اند؟

۳- اقسام اعتكاف را ذكر نماييد.

۴- كدام چيزها اعتكاف را فاسد مى سازد؟

۵- مدت اعتكاف چقدر است؟

۷- آداب اعتكاف را بيان كنيد.

در باره فضيلت اعتكاف مقاله يى بنوسيد كه از ده سطر كم نباشد.



٢٤٧

درس شصت و دوم

حج

حج يكى از اركان است اسالم است كه بر آن بنا يافته، اهللا تعالى آن را منحيث يك عبادت، 

به منظور تشكيل اجتماع  السالم  ابراهيم عليه  به خاطر احياء سنت  وسيلة بخشايش گناهان، 

بزرگ جهانى مسلمانان، بر هر مسلمان مكلف كه توانايى مالى و بدنى داشته باشد، يك مرتبه 

در تمام عمر فرض گردانيده است ميخواهيم در اين درس اين را بدانيم.

���6 ëSßá�=� àH>ßJå²
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ترجمه 

كتاب در بيان حج: 

داشته  راه و مركب سوارى  توشة  توان  افراد آزاد،بالغ، عاقل و صحتمندى كه  بر  )۱( حج 

باشند فرض است، و اين چيزها از خانه و ضروريات خانه و از نفقه و مصارف خانواده تا زمان 

برگشت از سفر حج اضافه بوده و راه نيز امنيت باشد. 

)۲( در مورد زن، وجود محرم۱  شرعى و يا زوج كه حج با او كند معتبر است، و در صورتى 

كه فاصله بين او و مكه مسافه سه روز و يا بيشتر از آن باشد جايز نيست كه بدون محرم و يا 

�KE=f®�Ä¯Èf{�ÄE�>È�(Ki=�½=fU�ÄnÉ»Â�eÇìE�Ág�ÁA�>E�ËÆ�\>³¾�Ä²�Ki=�Ê§¶>E�Æ�¸®>¢�s^m�g=�Le>F¢�½f��)�1
*$33�+�.%�)�Ì�¿¶=�ÌfÂÇ�=��*KÈfÃq�Ä¯Èf{�ÄE�>È�Æ�K¢>ue�Ä¯Èf{�ÄE�>È�Æ
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زوج خود به حج رود.

)۳( اگر طفلى بعد از احرام بستن بالغ گردد، و يا غالمى بعد از احرام بستن آزاد شود، و با 

همين حالت حج كند اين حج ايشان قايم مقام حج فرضى شده نمى تواند.

شرح 

تعريف حج

در لغت: قصد كردن را گويند.

و در اصطالح: قصد نمودن بيت اهللا جهت اداى عبادت مخصوص، در وقت مخصوص و طبق 

شروط مخصوص است. 

حكم حج

حج بر هر مسلمان مكلف يك مرتبه در تمام عمر فرض است.

شروط فرضيت حج 

حج باالى مرد وزن در تمام عمر براى يك بار فرض است كه داراى شروط ذيل باشد.

۱. مسلمان باشد، بر كافر حج فرض نيست.

۲. بالغ باشد، بر طفل فرض نيست.

۳. عاقل باشد، بر ديوانه فرض نيست.

۴. آزاد باشد، بر غالم فرض نيست.

فرض  باشد  نداشته  را  آن  توان  كه  كسى  و  باشد،  داشته  را  حج  اداء  )توان(  استطاعت   .۵

نمى باشد، معناى استطاعت آن است كه اينقدر نفقه و مركب سوارى داشته باشد كه تا هنگام 

برگشت از سفر حج از نفقه خانواده اش افزون باشد.

شروط اداى حج

اداى حج تا زمانى بر انسان واجب نمى گردد كه شروط ذيل در وى موجود نشود:

۱. صحتمندى كامل، و كسى كه به مرضى مبتال باشد كه او را از رفتن باز دارد و براى هميشه 

در جاى خود نشسته باشد، اداء كردن حج بااليش نيست.
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۲. چيزى كه وى را از رفتن به حج منع كند وجود نداشته باشد، مثال كسى كه در زندان بسر 

برد حج بااليش فرض نيست.

۳. راه امنيت باشد، و در صورت عدم امنيت راه، حج باالى انسان واجب نمى باشد.

يا  باشد  جوان  زن  كه  است  برابر  است،  ضرورى  زن  براى  زوج  يا  محرم  موجوديت   .۴

سالخورده، و در صورت عدم موجوديت محرم، حج باالى زن واجب نمى باشد. 

شروط صحت حج

اداء حج تا زمانى صحت پيدا نمى كند كه شروط ذيل موجود نشود:

۱. احرام: زيرا بدون احرام حج صحيح نيست.

احرام عبارت است از نيت حج با بيرون كردن لباس دوخته شده و نيت حج با پوشيدن لباس 

احرام و گفتن تلبيه از ميقات مى باشد در لباس احرام مستحب آنست كه دو لباس باشد، يعنى 

لنگ و چادر.

�ßÍ ß»á£ë¿¶= ßÆ�ßb á»ßá�=� çÁåC�( ß́ ÉçFß¶� ß́ ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×� ß́ ÉçFß¶�( ß́ ÉçFß¶� ç¼ àÃç·¶=� ß́ ÉçFß¶}:و الفاظ تلبيه اين است

*{´ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×�( ß́ á·àá�= ßÆ� ß́ ß¶
۲. وقت مخصوص : عبارت از ماه هاى حج است، لهذا حج قبل از ماه هاى حج يا بعد از آن 

ال )ماهى كه در آن عيد فطر است( ُذو الَقْعَده )ماه  جواز ندارد، و اين ماه ها عبارت اند از : َشوَّ

ه )ماهى كه در آن عيد قربان است( و كسى كه قبل  بعد از ماه شوال(، ده روز اول ِذى الِحجَّ

از اين ماه ها طواف يا سعى كند طواف و سعيش درست نمى شود، ليكن كسى كه قبل از اين 

ماه ها احرام بندد با وجود كراهيت درست مى شود.

۳. محل خاص : عبارت از زمين عرفات كه وقوف بر آن فرض مى باشد، همچنان مسجد حرام 

است كه براى طواف و زيارت مى باشد، و كسى كه در روز عرفه، وقوف در عرفات از وى 

فوت گردد حجش صحيح نمى شود.

شاگردان به كمك استاد محترم مضمون به ارتباط اين موضوع با هم گفتگو نمايند كه اگر 

بر شخصى حج فرض شود آيا اداء فريضه حج فورا بر وى فرض است و يا اينكه مى تواند 

آن را تاخير نمايد؟
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۱- حج را تعريف كنيد.

۲- حكم حج چيست؟

۳- شروط فرضيت حج كدام ها اند؟

۴- شروط واجب شدن حج كدام ها اند؟

۵- شروط صحت حج كدام ها اند؟

شروط صحت حج را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس شصت و سوم

حج )2(
مواقيت احرام

كسى كه به نيت حج يا عمره مى خواهد از ميقات عبور كند بر وى واجب است كه احرام 

بندد، زيرا گذشتن از ميقات بدون احرام جايز نمى باشد.
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ترجمه

)۱( مواقيت  )نقاط احرام بستن( كه بدون احرام عبور از آن جواز ندارد: براى ساكنان مدينه 

منوره »ذو الحليفه« و براى اهل عراق »ذات عرق« و براى مردم شام »جحفه« و براى ساكنان 

نجد »قرن المنازل« و براى مردم يمن »يلملم« است.

)۲( و اگر پيش از رسيدن به اين اماكن احرام بندد جايز است، و كسى كه در داخل حدود 

مواقيت مقيم باشد ميقات وى منطقه حل است، و كسى كه در خود مكه مكرمه مقيم باشد 

ميقات وى در حج، حرم و در عمره حل است.

شرح

تعريف ميقات

در لغت : مواقيت جمع ميقات، به معناى مرز و سرحد است.
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اماكنى است كه براى عبادت مخصوص تعيين  از اوقات و  : ميقات عبارت  و در اصطالح 

گرديده، و اينجا مراد به مواقيت جاهاى است كه از آنجا احرام بسته مى شود.۱  

اقسام ميقات

مواقيت حج به دو قسم است :

۱- زمانى

 ۲- مكانى.

مواقيت زمانى: عبارت از ماه هاى حج: شوال، ذوالقعدة و ده روز اول ذو الحجه است.

اماكنى است كه براى قصد كننده حج و عمره جواز ندارد كه بدون   :  مواقيت مكانى 

احرام از آنجاها عبور نمايد۲. 

اقسام مردم نسبت به ميقات

در رابطه به ميقات مكانى، مردم به سه نوع اند :

باشندگان  برابر است كه  دارند،  اقامت  اند كه در مكه مكرمه  ايشان كسانى   : َحَرم  اهل 

اصلى مكه باشند و يا اقامت كنندگان آن، ميقات ايشان در حج مكه مكرمه و در عمره زمين 

حل است.

اهِل ِحْل : ايشان كسانى اند كه در داخل ميقات و خارج مكه مكرمه اقامت دارند، ميقات 

ايشان ِحْل است.

بسته  احرام  بخواهند  كه  جاى  هر  از  يا  و  خود  منازل  از  حرم،  حدود  از  قبل  ايشان  يعنى 

مى توانند.

مردم آفاقى: آفاقى ها كسانى اند كه خانه هاى شان خارج مواقيت است، مواقيتى كه رسول 

اهللاH آن را براى احرام تعيين نموده وبه اساس تفاوت منطقه در آن فرق به وجود مى آيد 

$.1.�t�+�0�T%�)�°Ñ>®b¶=�h¿²�\fm�°Ñ>¯�=��ÉFI�)�-
*./2�6fjÉ�=�Ä¯«¶=�)�.
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تفصيل آن به شرح ذيل است :

�tميقات باشندگان يمن و مردم هند »يَلَْملَْم« است: يَلَْملَْم يكى از كوه هاى تهامه بوده كه از 

مكه مكرمه دو مرحله )دو روز( فاصله دارد۱.

�tميقات باشندگان مصر، شام و المغرب »ُجحفه« است : ُجحفه قريه ايست در نزديكى َرابُْغ 

كه در بين مكه مكرمه و مدينه منوره به فاصله ۱۸۷ كم از مكه مكرمه موقعيت دارد.

�tميقات مردم عراق و همه اهل مشرق »ذاِت ِعرق« است: ذاِت ِعرق قريه ايست كه در فاصله 

)۱۴۹ كم( مكه موقعيت دارد.

�tميقات اهل مدينه منوره »ُذو الُحلَيفه« است : ُذو الُحلَيفه محلى است كه قبيله بنى جشم از 

آنجا آب خود را تهيه مى كردند و در فاصله )۲۲۰ كم( از مكه مكرمه واقع مى باشد و اكنون 

به نام آبار على ياد مى شود.

�tميقات باشنده گان منطقه نَجد قَْرُن الَمناِزل و يا )قَْرٌن( است: قَْرُن الَمناِزل عبارت از يك 

منطقه حاكم و بلند بر طايف مى باشد، اين ميقات نسبت به هر ميقات ديگرى به مكه مكرمه 

يل( مشهور مى باشد كه از مكه مكرمه )۹۴  نزديكتر است و در حال حاضر اين نقطه به نام )السَّ

كم( فاصله دارد۲. 

و هر شخصى كه به نيت اداء حج از اين ميقات ها و يا از راه هاى موازى با آن عبور مى كند 

بايد احرام داشته باشد، زيرا گذشتن از اين اماكن بدون احرام، حرام و ناروا مى باشد۳.  

با استاد خود در باره فرق بين ميقات زمانى و مكانى بحث و گفتگو نماييد. 

011+/�ÄJ¶a?�Æ�ÎºØi×=�Ä¯«¶=�/./Z/4%�ÍÉJÈÇ³¶=�ÍÉÃ¯«¶=�Í¢ÇiÇ�=�(05.+1%�e>J^�=�ae�)-
*$-01�+�.%�)�ÍÉJÈÇ³¶=�ÍÉÃ¯«¶=�Í¢ÇiÇ�=�)�.

./3�6fjÉ�=�Ä¯«¶=�)�/
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۱- معناى لغوى و اصطالحى ميقات را بيان كنيد.

۲- اقسام ميقات را ذكر نماييد.

۳- اهل حرم كيستند؟

۴- اهل حل به كدام اشخاص گفته مى شود؟

۵- آفاقى ها كيها استند و ميقات شان كدام است؟

با در نظر داشت اختالف مناطق مواقيت احرام را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس شصت و چهارم

حج )3(
اركان، واجبات، سنت ها و محظورات

اركان،  مى خواهيم  درس  درين  شناختيم،  را  حج  مواقيت  به  مربوط  مسايل  قبلى  درس  در 

واجبات، سنت ها محظورات حج و ترتيب آن را بشناسيم.

�( åÀáÈßbÈåb ßQ�å á�ßEáÇßM� ßkåFß¶ßÆ�[� à̧ ßváªß?� à̧ áj à§á¶=ßÆ�[�ß@ çußÇßI�áÆß?�( ß̧ ßjßJ á¦=�ß½=ßf áUåáÝ=�ßa=ßeß?�=ßcåC ßÆ�$-%
�Êë¾C� ç¼ àÃç·¶=�6 ß¹>ß®ßÆ�å á�ßJß£á²ße�Îç· ßqßÆ� ãGÉ å{�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÁC�>âFÉ å{� çkßºßÆ�(âÐ=aåe�Æ�â=e=gC�6å á�ß·É åj ß¦�áÆß?

* ë�åº�àÄá·çFß̄ßI ßÆ�Êå¶�àÅáf ëjßÉßª� çSßá�=� àbÈåeà?
� ß¹Çà̄ßÈ� áÁ?�àÍßÉåFá·çJ¶= ßÆ�( çSßá�=�åÄåJßÉåFá·ßJåE�ÏßÇß¾� ëSßá�>åE�=âaåfá«àº� ßÁ>ß²� áÁåDßª�*åÄåI ßØ ßq� ßGÉå̄ ß¢� ë�ß·àÈ� ç¼àM�$.%
� ß́ Èåf ßm� ß×� ß́ á·àá�= ßÆ�´ß¶�Í ß»á£ë¿¶= ßÆ�ßb á»ßá�=� çÁC� ß́ áÉçFß¶�´ß¶� ß́ Èåf ßm� ß×� ß́ áÉçFß¶� ß́ áÉçFß¶� ç¼ àÃç·¶=� ß́ áÉçFß¶ 
*ß½ßf áUß?�ábß̄ßª�ÎçFß¶�=ßcåDßª�(ßg> ßQ�>ßÃÉåª�ßa=ßg� áÁåDßª�( åL> ß»å· ß³á¶=�åÅ åd ßÂ� áÀåº�æÐ áÊ ßnåE� ç̧ åà�� áÁß?�Êå§ßFá¿ßÈ� ß×ßÆ��´ß¶

�à� ånàÈ� ß×ßÆ�(= âbáÉ ßq� à̧ àJá̄ ßÈ� ß×ßÆ�( å¹=ßbåá�=ßÆ�( å±Ç àjà«á¶=ßÆ�( åOßªçf¶=� áÀåº�6àÄá¿ ß¢�àç�=�ÎßÃß¾�>ßº� å°çJßÉá·ßª�$/%
� ß×ßÆ�(âÐ>ßFß®� ß×ßÆ�(âÌßÇ àjá¿ß·ß®� ß×ßÆ�âÍßº> ß» å¢� ß×ßÆ�( ß̧ È åÆ=ßf ßi� ß×ßÆ�(> ârÉ å»ß®� àkßFá·ßÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉß· ß¢� è¹ àbßÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉß¶C
� ß×ßÆ�(àÄßÃ áQßÆ� ß×ßÆ�àÄ ßiá?ße�Ê ëìß§àÈ� ß×ßÆ�(å á�ßFá£ ß³á¶=� ß̧ ß« áiß?�> ß» àÃá£ ßìá̄ßÉá·ßª�å á�ß·á£ç¿¶=� ßbåß�� ß×� áÁß?� ç×C�å á�ç« à]
� àkßFá·ßÈ� ß×ßÆ�(Åf«�� áÀåº�ß×ßÆ�(åÄåJßÉáå�� áÀåº� èsà̄ßÈ� ß×ßÆ�(åÄå¾ßbßE�ßfá£ ßm� ß×ßÆ�(àÄ ßiá?ße� à°å·áß�� ß×ßÆ�(>âFÉ å{� èkßß�

* àxà«á¿ßÈ� ß×� âØÉ åjß¦� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�(æfà« ár à¢å� ß×ßÆ� æÁ=ßfß« á¢ßhåE� ß×ßÆ� æláeßÇåE�> â¦ÇàF árßº�>âEáÇßM
�åÄ åì ßißÆ� å��çb ànßÈßÆ�( å̧ ß» á̂ �= ßÆ�( åKÉßF¶>åE� ç̧ å�ßJ ájßÈßÆ�(ß½> ç»ßá�=� ß̧ à]ábßÈßÆ�( ß̧ åjßJá§ßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$0%�

* ëÊ å» áìåá�>åE�àÄßJßÉáå�� ß×ßÆ�àÄ ßiá?ße� à̧ åjá§ßÈ� ß×ßÆ� ßÁ>ßÉ á»åá�=

ترجمه 

)۱( وقتى قصد بستن احرام نمايد بايد غسل يا وضو سازد - و غسل بهتر است- و دو لباس 
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)ازار و قميص(  جديد يا پاك بپوشد، و خوشبوى )عطر( استعمال كند اگر بيابد، و دو ركعت 

نماز بخواند و بگويد: »الهى! من ارادة حج دارم، آن را برايم آسان گردان و از من بپذير«. 

)۲( بعد از آن تلبيه بگويد، اگر قصد اراده حج افراد داشت در تلبيه خود نيت حج را كند، و 

�ßÍ ß»á£ë¿¶= ßÆ�ßb á»ßá�=� çÁåC�( ß́ ÉçFß¶� ß́ ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×� ß́ ÉçFß¶�( ß́ ÉçFß¶� ç¼ àÃç·¶=� ß́ ÉçFß¶{ :تلبيه اين است كه بگويد

�¶ß´{  » الهى! من حاضرم، الهى من حاضرم، هيچ شريكى ترا نيست،  ß́ Èåf ßm�ß×�( ß́ á·àá�= ßÆ� ß́ ß¶
اين  از  نبايد چيزى  و  نيست«،  ترا  و هيچ شريكى  ثناء شايسته توست،  و  من حاضرم، حمد 

كلمات را كم كند، و اگر چيزى بر آن بيفزايد جايز است، وقتى تلبيه گفت احرام بسته است 

)مُحِرم شمرده مى شود(.

)۳( بعد از احرام بستن از چيزهاى كه اهللا تعالى منع نموده پرهيز نمايد: يعنى از جماع )همبسترى 

بين زن وشوهر( فسق و جنگ اجتناب كند، شكار را نكشد و نه به آن اشاره و رهنمايى نمايد، 

و پيراهن و تنبان، ازار دوخته شده نه پوشد، دستار، كاله  بسر نكند، چپن نه پوشد، و موزه را 

به پا نكند مگر اينكه نعلين پيدا نشد ميتواند ساق هاى آنرا از بجلك قطع نمايد سر وروى نه 

پوشاند خوشبوى را استعمال نه كند سرخود را نه تراشد ونه موى بدن خود را و نه ريش خود 

را كم كند و نه ناخن هاى خود را بگيرد، ولباس رنگ شده به )بته يى( ورس، زعفران و رنگ 

زرد را نپوشد مگر اينكه ان لباس شسته شده باشد و رنگ ان از بين نرود.

)۴( و اگر غسل كند و يا به حمام داخل شود باكى ندارد، همچنان مى تواند در ساية كعبه 

شريفه و كجاوه بنشيند، و به كمر خود هميان بندد، ليكن سر و ريش خود را به گل خيرو 

نشويد. 

شرح 

اركان حج

حج داراى دو ركن است : 

۱. در روز نهم ذو الحجه وقوف )مكث( نمودن در ميدان عرفات، كه از وقت زوال آفتاب در 

روز نهم ذو الحجه شروع و تا هنگام صبح روز نحر )قربانى( وقت آن دوام مى يابد، و اگر در 

طول اين مدت حاجى يك لحظه هم در عرفات توقف كند فرض اداء مى شود.

۲. طواف: بعد از وقوف در عرفات دور كعبه شريفه )۷( بار گردش كردن، اين طواف را 

طواف فرضى يا طواف افاضه گويند.
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واجبات حج

واجبات حج 

۱. احرام بستن از ميقات

۲. وقوف در مزدلفه، هرچند كه به مدت يك ساعت نيز باشد، و وقت آن بعد از نماز صبح 

روز دهم ذو الحجه تا هنگام طلوع آفتاب است

۳. طواف زيارت در روز دهم ذو الحجه

۴. سعى بين صفا و مروه

نيز  وداع  را طواف  اين طواف  نباشد،  مكرمه  مكه  باشنده  كه  براى كسى  ۵. طواف صدر، 

گويند

۶. بعد از هر طواف خواندن دو ركعت نماز

۷. سه مرتبه زدن جمرات در ايام عيد

۸. تراشيدن و يا كوتاه نمودن موى سر در ايام عيد

۹. پاك بودن از بى وضويى و جنابت در هنگام طواف و سعى

۱۰. ترك كردن چيزهاى ممنوعه در دوران حج مانند پوشيدن لباس دوخته شده، پوشانيدن 

سر و روى، شكار، فسق و جنگ كردن

سنت هاى حج: حج سنت هاى زيادى دارد كه از آنجمله:

۱. غسل كردن و يا وضو گرفتن در وقت بستن احرام

۲. لباس احرام بايد جديد يا شسته شده و سفيد باشد

۳. بعد از نيت احرام، دو ركعت نماز خواندن

۴. زياد تلبيه گفتن

۵. طواف قدوم در حق كسانى كه در مكه مكرمه اقامت ندارند

۶. رمل كردن در هنگام طواف: يعنى طورى در راه برود كه گام هاى خود را نزديك نزديك 

به زمين نهد و در سه گردش نخست شانه هاى خود را تكان دهد

۷. در هنگام سعى به تيزى حركت كردن: در هر شوط  )گردش( سعى وقتى در ميان دو ميل 

سبز قرار مى گيرد به تيزى رفتار كند

آن  از  را  بايد حاجى خود  و  نمى باشد،  جايز  احرام  در حالت  ذيل  امور  ممنوعات حج: 

نگهدارد تا حجش فاسد و ناقص نشود:
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۱. جماع و اسباب آن.

۲. انجام هر گونه عمل حرام.

۳. دشنام دادن و جنگ كردن.

۴. استعمال خوشبويى )عطر(.

۵. قطع ناخن ها.

۶. پوشيدن لباس دوخته شده در حق مردان مانند پيراهن، تنبان، ُجبَّة۱ )چپن( و موزه.

۷. پوشانيدن روى و هردو دست در حق زنان.

۸. ازاله و دور كردن موى سر، ريش، موى زير بغل و موى زير ناف.

۹. چرپ كردن سر و موى با روغن.

۱۰. قطع كردن درختان حرم و يا كشيدن علف آن.

۱۱. شكار كردن حيوانات زمين حرم، چه خورده شود و يانه.

داع و طواف صدر  و  افاضه، طواف  زيارت، طواف  بين طواف  فرق  باره  استاد خود در  با 

مناقشه و مباحثه كنيد، و وجه تسميه و نامگذارى طواف را به اين نام ها واضح سازيد. 

۱- حج داراى چند ركن است؟

۲- واجبات حج چند است؟

۳- از جمله سنت هاى حج شش  آن را ذكر نماييد.

۴- از جمله ممنوعات حج هفت  آن را نام ببريد.

براى زنان پوشانيدن روى و هردو دست در حج چه حكم دارد، اين موضوع را با دليل در 

كتابچه هاى خود بنويسيد.

-�(�%=�ÍçFà�ß$�لباس فراخ داراى آستين هاى وسيع و پيشوازى است كه بر باالى پيراهن واسكت پوشيده مى شود. المعجم 
الوسيط�(�%-�+�0,-$
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درس شصت و پنجم 

حج )4(
كيفيت اداء حج

كسى كه اراده حج دارد بايد در ماه هاى حج به مكه مكرمه برود.

� ßÊå̄ß¶ �áÆß? �(>âÈåa= ßÆ � ß�ßF ßÂ �áÆß? �(>âªßf ßm� ßØß¢ �> ß»ç· à²ßÆ �( åL=ßÇß· çr¶= � ßGÉå̄ ß¢ �åÍßÉåFá·çJ¶= � áÀåº � àfåN á³àÈßÆ �$-%
*åe> ßV áißáÙ>åEßÆ�(>â¾>ßFá²àe

�åf ßRßá�>åE�ß? ßbßJáE=� ç¼àM�ßç�ß²ßÆ�( ß̧ ç· ßÂ� ßKáÉßFá¶=� ßÀßÈ> ß¢�=ßcåDßª�(å½=ßfßá�=�åb åR ájßá�>åE�ß? ßbßJáE=�Í ç³ßº� ß̧ ß]ßa�=ßcåDßª�$.%
*> â»å· ájàº� ßËåcáÖàÈ� áÁß?�åá� ß¦� áÀåº� ß¥> ßìßJ ái=� áÁC�(Ä ß»ß·ßJ ái=ßÆ�(åÄáÈßbßÈ� ß¤ßªßeßÆ� ß̧ ç· ßÂßÆ�ßç�ß²ßÆ�(àÄß·ßFá̄ßJ ái>ßª�åaßÇ áißáÙ=

�ßÍß£áF ßi� åKáÉßFá¶>åE� ßÇ àìßÉßª�( ß́ å¶ßc� ß̧ áFß®� ß¤ßF ßì áu=�åbß®ßÆ�( ßH>ßFá¶=�Êå·ßÈ�>çå��åÄå¿Éåß�� áÀ ß¢�ßd ß]?� ç¼àM�$/%
�Ê ånáß�ßÆ�( å¹ßÆàáÙ=� åP ßØçN¶= � å�=ßÇ ámßáÙ=� å�� à̧ àºáfßÈßÆ�(¼É åìßá�=�åÐ=ßeßÆ� áÀåº�àÄßª=ßÇ ß{� ß̧ ß£áß�ßÆ�( æ�=ßÇ ámß?
� ß=ßÇ çì¶=� à¼åJáß�ßÆ�( ß¥> ßìßJ ái=� åÁC�åÄåE�çfßº�> ß»ç· à²�ßaßÇ áißáÙ=�ßf ßRßá�=� à¼å·ßJ ájßÈßÆ�(åÄåJß¿áÉ ßÂ�Îß· ß¢� ßÊå̄ßE�> ß»Éåª

�*å½ ßØåJ ái å×>åE
� à=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂßÆ�( åb åR ájßá�=� áÀåº�ßf çjßÉßI� àOáÉ ßU�áÆß?�(å á�ßJß£á²ße�àÅ ßbá¿ å¢�Êë· ßràÉßª�ß½>ß̄ßá�=�ÊåIá@ßÈ� ç¼àM�$0%

*å½Æ àb à̄á¶=� à=ßÇ ß{�Í ç³ßº� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�( æG åQ=ßÇåE� ßkáÉß¶ßÆ�ãÍç¿ ài�ßÇ àÂßÆ�(å½Æ àb à̄á¶=� à=ßÇ ß{
�Îß· ß¢�Êë· ßràÈßÆ�( à̧ ë·ßÃàÈßÆ�àë� ß³àÈßÆ�( ßKáÉßFá¶=� à̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�>ßÃáÉß· ß¢� àbß£ árßÉßª�>ß« çr¶=� ß�C� àTàfáß�� ç¼àM�$1%
� åÀ áìßE� ß�C� ß̈ ß·ßE�=ßcåDßª�(åÄåJß¿É åÂ�Îß· ß¢�Ê ånáß�ßÆ�(åÌ ßÆáfßá�=�ßÇáß�� è� ßVá¿ßÈ�¼M�(åÄåJ ßQ>ßå��ßç�=�Ç à¢ábßÈßÆU�ëå�ç¿¶=
�> ß»ß²� à̧ ß£á«ßÈßÆ�>ßÃÉ· ß¢� àb à£rÉßª�ßÌ ßÆáfßá�=� ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU�â>É£i� åÀáÈßf ßv á]ßáÙ=�å á�ß·Éåá�=�ß á�ßE�Îß£ ßi�(Ëåa=ßÇá¶=

*åÌ ßÆáfßá�>åE� à¼åJáß�ßÆ�>ß« çr¶>åE� àÔåbßJáFßÈ�( æ�=ßÇ ámß?�Íß£áF ßi� àÇ àìßÉßª�( ã�áÇ ßm�=ßd ßÂßÆ�(>ß« çr¶=�Îß· ß¢� ß̧ ß£ßª
�æ½áÇßÉåE�åÍßÈåÆáç�¶=�å½áÇßÈ� ß̧ áFß®� ßÁ>ß²�=ßcåDßª�(àÄß¶�= ßbßE�> ß»ç· à²� åKáÉßFá¶>åE� àÇ àìßÈ�>âº=ßf ßU�Í ç³ßå�� à¼Éå̄ àÈ� ç¼àM�$2%

*Í ßu>ßªåáÝ=ßÆ�( æL>ßªßfß£åE� ßÇà® àÇá¶=ßÆ�(Îâ¿åº� ß�C� ßTÆàfàá�=�6> ßÃÉåª� ßl>ç¿¶=� à¼ë·ß£àÈ�âÍßF áì à]�à½>ßºåáÝ=� ßG ßì ß]
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ترجمه 

با  )۱( و بعد از نماز ها و در هنگام باال شدن بر بلندى و پايين شدن بر پستى و يا وقتى كه 

سواركاران رو به رو شود و همچنان در وقت صبحدم تلبية بيشتر گويد. 

)۲( و هرگاه به مكه رسيد اول در مسجد الحرام داخل شود، و چون كعبه شريفه بديد تكبير 

)اهللا اكبر( و تهليل )ال اله اال اهللا(  گويد، بعد از آن نزد حجر االسود رفته رو به روى آن بايستد 

و تكبير گويان هردو دست خود را بلند كند و آن را استالم كند، اگر مى توانست آن را ببوسد 

بدون آنكه مسلمانى را  اذيت رساند. 

)۳( بعد از آن از جانب راست خود بگيرد آنكه به دروازه كعبه نزديك است  در حاليكه قبل 

از آن اضطباع كرده باشد)چادر خود را از قول راست كشيده و بر شانة چپ انداخته باشد( 

و شروع به طواف كند، و پيرامون كعبة شريفه هفت مرتبه طواف كند، و طواف را از عقب 

حطيم انجام دهد، و در سه شوط اول رمل )شانه هاى خود را شور دادن و تيز رفتن( كند و 

در چهار شوط متباقى به حالت عادى و آرام طواف نمايد، و هر بارى كه از نزد حجر االسود 

عبور مى كرد استالم كند و طواف خود را به استالم خاتمه بدهد. 

)۴( بعد از آن نزد مقام ابراهيم عليه السالم آمده در آنجا دو ركعت نماز گزارد، اگر در آنجا 

مشكل بود در هر جاى مسجد كه برايش آسان بود همانجا نماز گزارد، و اين طواف، طواف 

قدوم است، و آن سنت مى باشد، نه واجب، و بر اهل مكه طواف قدوم نيست.

)۵( بعد از آن به طرف صفا برود و از آنجا رو بطرف كعبه بايستد، تكبير و تهليل گويد و بر 

پيامبرU درود بفرستد و از اهللا تعالى حاجت خود را بخواهد، بعد از آن به سوى مروه پايين 

شود و حالت عادى داشته باشد وقتيكه به ميان وادى برسد بين دو ستون سبز)فعال گروپ هاى 

سبز( به تيزى )شتاب زده( برود، وقتى به سوى مروه باال رفت آنجا بايستد و اعمالى را كه بر 

باالى تپة صفا انجام داده بود اينجا نيز انجام دهد، اين يك شوط شد، و بدين ترتيب هفت 

شوط را پوره كند، از صفا شروع نمايد و به مروه ختم كند.

)۶( بعد از آن در مكه مكرمه به حالت احرام باقى بماند، و هرگاه خواست و موقع ميسر شد، 

طواف كند.

و يك روز قبل از فرا رسيدن يوم ترويه امام خطبه يى ايراد كند و در آن طريقه بيرون شدن 

بسوى منى، وقوف در عرفات و طواف افاضه را به مردم تعليم دهد.
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شرح 

رسيدن به ميقات و بستن احرام 

حاجى وقتى به ميقات برسد و از برابر آن ميگذرد و ارادة بستن احرام را داشته باشد بايد، 

غسل يا وضو كند ولى غسل كردن بهتر است.

لباس هاى دوخته شده را بيرون كند، و لنگ و چادر بپوشد، دو ركعت نماز اداء كند، نيت 

حج كند.

�ßÍ ß»á£ë¿¶= ßÆ�ßb á»ßá�=� çÁC�( ß́ ÉçFß¶�´ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×� ß́ ÉçFß¶�( ß́ ÉçFß¶� ç¼ àÃç·¶=� ß́ ÉçEßبا اين الفاظ تلبيه گويد: }ل

�¶ß´{، وقتى تلبيه گفت و احرام۱  بست مُحِرم گرديد. ß́ Èåf ßm�ß×� ß́ á·àá�= ßÆ�´ß¶
وقتى احرام بست از تمام كار هاى ممنوعه۲  در دوران حج خود را نگهدارد.

وقتى به جاى بلند و يا پست رسيد، و يا با كاروان سواركاران روبرو ويكجا گرديد و يا از 

خواب برخاست تلبيه بيشتر گويد.

بعد از رسيدن به مكه مكرمه

وقتى به مكه مكرمه رسيد بايد نخست از مسجد الحرام شروع نمايد، وقتى آن را ديد تكبير 

و تهليل گويد.

بعد از آن نزد حجر االسود رفته رو به روى آن بايستد و تكبير و تهليل بگويد، و آن را استالم 

كند، و اگر ممكن بود آن را ببوسد، و اگر بوسه كردن حجر االسود مشكل بود آن را به 

اشاره  استالم نمايد.

استالم : استالم اين است كه هردو كف دست را بر باالى حجر االسود نهاده در ميان آن 

دهن خود را بگذارد، و به راحت و بدون صدا آن را بوسه كند، و اگر قادر به اين كار نبود 

بلند نموده آن را بوسه  پس  از جاى دور هردو كف دست خود را به سوى حجر االسود 

نمايد.

بعد از آن به طرف راست حجر االسود برود، و در اطراف كعبه هفت مرتبه طواف كند، در 

سه شوط نخست َرَمل  كند، و در شوط هاى باقى به راحت و آرامش رفتار نمايد، و طواف 

را از عقب حطيم انجام دهد، و هر بارى كه از نزد حجر االسود مى گذرد آن را استالم كند 

�6K§¶�ea�½=fU=�)� 1داخل شدن در حرم را گويند. و در اصطالح: اين است كه شخص به خاطر اداء عبادت حج 
چيزهاي حالل را بر خود حرام كند.

*Å�¦�Æ�¥>��(>Â�À]>¾�Áaf²�¤ì®�(ËÇº�ÁbÉm=fI�(fì¢�¹>»£Ji=�(Åbm�ÄJ]Æa�l>F¶�6پوشيدن�b¿¾>º�) ٢
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و طواف خود را با استالم خاتمه بخشد. بعد از آن دو ركعت نماز اداء نمايد، و اين طواف را 

طواف قدوم گويند و اين طواف، سنت است.

بر ساكنان مكه مكرمه طواف قدوم نمى باشد.

سعى بين صفا و مروه

بعد از آن به سوى صفا برود وبه تپة صفا باال رود و در حاليكه رو به روى قبله ايستاده است 

تكبير و تهليل گويد و به نبى كريم H درود بفرستد و به درگاه اهللا تعالى دعا كند.

بعد از آن به سوى مروه حركت كند و بر باالى تپة مروه بايستد و اعمالى را كه بر باالى تپه 

صفا انجام داده بود، آن اعمال را بر باالى تپه مروه نيز انجام دهد، و بدين ترتيب يك شوط 

را انجام داده است.

و به همين ترتيب از صفا بسوى مروه و از مروه به سوى صفا هفت بار رفت و آمد كند و در 

هر بار وقتى در بين دو پاية سبز رنگ قرار مى گيرد آن فاصله را به تيزى بپيمايد.

شاگردان با همكارى استاد در بارة فضيلت تلبيه گفتن و مشروعيت آن با هم مباحثه كنند.

شاگردان با استفاده از كتاب هاى ديگر دريابند كه رسول اهللا H وقتى به كعبه معظمه رسيد 

كدام كار ها را انجام داد؟

۱- حاجى وقتى به ميقات رسيد و ارادة بستن احرام نمود چه كارى را انجام مى دهد؟

۲- حاجى وقتى به مكه مكرمه برسد چه كارى را انجام مى دهد؟

۳- آيا بر باشنده گان مكه طواف قدوم است؟

۴- در بين صفا و مروه چگونه سعى مى كند؟

ايا طواف به داخل حطيم طواف گفته مى شود؟ با دليل آنرا بنويسيد.
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درس شصت و ششم

حج )5(
كيفيت اداء حج

در درس هاى گذشته راجع به مواقيت بستن احرام، رسيدن به مكه مكرمه و حرم و آن اعماليكه 

بايد انجام شود و هم چنان سعى بين صفا و مروه معلومات حاصل نموديم، اكنون مى خواهيم 

طريقه ادا متباقى مناسك را بدانيم.

� áÀåº�ßf áRß«á¶=� ßÊë· ßràÈ�ÎçJ ßU�>ßÃåE�ß½>ß®ß@ßª�Îâ¿åº� ß�C� ßTßf ß]�åÍßÈåÆáç�¶=�ß½áÇßÈ�(Í ç³ßå��ßf áRß«á¶=�Îç· ßq�=ßcåDßª�$-%
�*Íßªßf ß¢�å½áÇßÈ

�à½>ßºÝ=�Î· ßq�(ßÍßªßf ß¢�½ÇßÈ�Àåº� àk» ßn¶=�Kß¶=g�=ßcDª�(> ßÃåE� à¼Éå̄àÉßª� æL>ßªßf ß¢� ß�C�àÄ çQßÇßJßÈ� ç¼àM�$.%
� ßÇà® àÇá¶=ßÆ�ÌØr¶=�> ß»åÃÉåª� ßl>ç¿¶=� à¼ë·ß£àÈ�å á�ßJßF áì à]� àG àì á̂ ßÉßª� àÔåbßJáFßÈ�ßfrß£¶=ßÆ�ßfÃ à�¶=� ål>¿¶>E
�ßfrß£¶=Æ�ßfÃ à�¶=�¼ÃåE�Ê· ßràÈßÆ�(åÌße>ßÈåh¶=� ß=ßÇ ß{ßÆ�(ßf áVç¿¶=ßÆ�(åe> ß»åá�=� ßÊáºßeßÆ�(åÍß«å¶ßaáhàá�=ßÆ�(Íßªßfß£åE
� å��> ß» àÃá¿åº�æÌ ßb åU=ßÆ� ç̧ à²�Îç· ßq�(àÅ ßb áUßÆ�åÄå· áUße� å��Îç· ßq� áÀßºßÆ�(å�ßJßº>ß®= ßÆ� æÁ=ßc@E�åfÃ�¶=�K®ßÆ� å�

�*àaåfß«á¿àá�=�> ß» àÃß¿áÉßE� à¤ ß»áß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃåJá®ßÆ
�*Íß¾ßf à¢� ßÀ áìßE� ç×C� ã¬å®áÇßº�>ßÃè· à²� ãL>ßªßf ß¢ßÆ�( å̧ ßFßá�=� åHáfà̄åE� à¬å̄ßÉßª�( å¬å®áÇßá�=� ß�C�àÄ çQßÇßJßÈ� ç¼àM�$/%
� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( ß́ åi>ß¿ßá�=� ßl>ç¿¶=� à¼ë·ß£àÈßÆ�Ç à¢ábßÈßÆ�(æÍß· åU=ße�Îß· ß¢�ßÍßªf£åE� ß¬å̄ßÈ�Á?�å½>ßºÞ¶�Êå§ßF¿ßÈßÆ

*åÐ> ß¢èb¶=� å�� àbåÃßJáß�ßÆ� åÇà® àÇá¶=� ß̧ áFß®� ß̧ åjßJá§ßÈ� áÁß?�àÄß¶
�ßÍß«å¶ßaáhàá�=�=ÇàIá@ßÈ�ÎçJ ßU�( á¼åÃåJß¿áÉ åÂ�Îß· ß¢�àÄß£ßº� àl>ç¿¶=ßÆ�à½>ßºåáÝ=� ßz>ßªß?� àká» çn¶=� áKßEßf ß¦�=ßcåDßª�$0%

* à\ßhà®�àÄß¶� à¹>ß̄ àÈ�àÌ ßbÉå̄ßá�=�åÄáÉß· ß¢�Ëådç¶=� å̧ ßFßá�=� åHáfà̄åE� ß¹æh¿ßÈ�Á?� èG ßVßJjà�=ßÆ�(>ÃåE�=Çà¶åhá¿ßÉª
� ßHåfá§ßá�=�Îç· ßq� áÀßºßÆ�æÌ ßb åU=ßÆ�(æÍßº>ß®åC ßÆ� æÁ=ßcß@åE�ßÐ> ßnå£á¶=ßÆ� ßHåfá§ßá�=� ål>ç¿¶>åE�à½>ßºåáÝ=�Êë· ßràÈßÆ�$1%
�ßf áRß«á¶=� ål>ç¿¶>åE�à½>ßºåáÝ=�Îç· ßq�àf áRß«á¶=� ß¤ß· ß{�=ßcåDßª�( æb ç»ßà�ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÅåháà��áß��( å°Èåf çì¶=� å�
� ç¼àM�(æf ëjßà�� ßÀ áìßE� ç×C� ã¬å®áÇßº�>ßÃè· à²�àÍß«å¶ßaáhàá�=ßÆ�6> ß¢ßbßª�(àÄß£ßº� àl>ç¿¶=� ß¬ß®ßÆßÆ� ß¬ß®ßÆ� ç¼àM�( ækß·ß§åE
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*Îâ¿åº�=ÇàIá@ßÈ�ÎçJ ßU� åká» çn¶=� å¥Çà· à{� ß̧ áFß®�àÄß£ßº� àl>ç¿¶=ßÆ�à½>ßºåáÝ=� ßz>ßªß?
ترجمه

)۱( حاجى وقتى نماز فجر روز هشتم ذوالحجه را در مكه اداء نمود به سوى منى برود و در 

آنجا تا اداء كردن نماز صبح روز عرفات باقى بماند.

)۲( بعد از آن به سوى عرفات حركت كند و در آنجا تا هنگام زوال آفتاب مكث نمايد، بعد 

از زوال، امام نماز ظهر و عصر را به مردم امامت كند، نخست دو خطبه بخواند و در آن احكام 

نماز، وقوف در عرفات، مزدلفه، رمى جمرات، قربانى و طواف زيات را به مردم تعليم دهد، و 

نماز ظهر وعصر را در وقت ظهر با يك  اذان و دو اقامت برپا دارد، و كسى كه به تنهايى در 

خيمه خود بخواند، نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا هر كدام از نماز ظهر و عصر را در وقت خودش 

گزارد، و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: تنها گزار نيز بايد جمع كند. 

ا¶Í�f وقوف نمايد، و تمام ساحه  )۳( بعد از آن به سوى موقف برود، و در نزديكى جبل 

عرفات جاى وقوف است مگر يك نقطه كه بنام »بطن عرنه« ياد مى شود، و امام را شايسته 

آنست كه وقوف عرفات را برباالى سوارى خود انجام دهد، دعا نمايد و اعمال و مناسك حج 

را به مردم بياموزاند، و مستحب است كه قبل از وقوف غسل كند و در دعا بسيار بكوشد.

)۴( و هنگامى كه آفتاب غروب كرد امام با مردم به حالت عادى از عرفات سفر نموده به 

مزدلفه بروند، و مستحب آنست كه در نزديكى كوهى كه به نام قَُزُح ياد مى شود و مشركان 

در زمان جاهليت بر باالى آن آتش مى افروختند، پايين شوند.

)۵(  و در مزدلفه امام شام و خفتن را به يك اذان و يك اقامت برپا دارد، و اداء كردن نماز 

شام در راه مزدلفه نزد امام ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا جواز ندارد، وقتى صبح طلوع 

نمود امام نماز فجر را با مردم در تاريكى اداء كند، بعد از آن با مردم يكجا بايستند و دعا كند، 

و تمام ساحات مزدلفه جاى وقوف است مگر منطقه »بطن محسر« بعد از آن امام با مردم پيش 

از طلوع آفتاب از مزدلفه به سوى منى حركت نموده به منى بروند.  

شرح

رفتن به منى:

حاجى بعد از اداى نماز صبح روز هشتم ذى الحجه به منى برود و الى اداء نماز فجر عرفه در 

آنجا باقى بماند.
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روز عرفه:

روز عرفه، نهم ذو الحجه و بعد از طلوع آفتاب است.

۱- وقتى آفتاب طلوع نمود حاجى به سوى ميدان عرفات برود، آنجا بعد از زوال  وقوف 

نمايد، تكبير و تهليل بگويد و به نبى عليه السالم درود بفرستد و دعا كند.

۲-  بعد از زوال افتاب امام نَماز ظهر و عصر را به يك اذان و دو  اقامت )با جماعت( به مردم 

امامت كند، و تا هنگام غروب آفتاب به وقوف خود ادامه بدهند.

۳-  و كسى كه از شروع زوال آفتاب در عرفات روز عرفه تا قبل از طلوع صبح روز اول عيد 

قربان موفق به وقوف گردد ولو به مدت يك لحظه نيز باشد حج را دريافته است.

شب ماندن در مزدلفه

بعد از غروب آفتاب روز عرفه حاجى بايد از عرفات به سوى مكه عودت كند :

۱- در مزدلفه پايين شود، و آنجا شب عيد را سپرى نمايد.

۲- امام نماز شام و خفتن را به يك اذان ويك اقامت با مردم اداء كند.

را در  فجر  نماز  امام  نمود،  قربان( طلوع  عيد  )اول  الحجه  ذو  وقتى صبح روز دهم   -۳

تاريكى با مردم اداء نمايد، بعد از اداى نماز با مردم يكجا بايستد و دعا كند، بعد از آن 

به سوى منى بروند.

 آيا »بطن محسر« كه در مزدلفه موقعيت دارد موقف شمرده مى شود؟ دليل آن را بيان كنيد.

۱- حجاج در كدام روز به منى مى روند ؟

انجام  را  به قصد عرفات ترك مى كنند، و در آنجا چه عملى  را  ۲- حجاج چه وقت منى 

مى دهند؟
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۳- وقت دريافت وقوف عرفه كدام است؟

۴- بَطن ُعرنَه كدام جاى است؟

۵- كار مهمى كه به ارتباط وقوف مزدلفه بايد انجام شود كدام است؟

در باره فضيلت واهميت روز عرفه مقاله بنويسيد.
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درس شصت و هفتم

حج )6(
كيفيت اداء حج 

�åÌßf á»ßå|� àÔåbßJáFßÉßª�Îâ¿åº�=ÇàIá@ßÈ�ÎçJ ßU� åká» çn¶=� å¥Çà· à{� ß̧ áFß®�àÄß£ßº� àl>ç¿¶=ßÆ�à½>ßºåáÝ=� ßz>ßªß?� ç¼àM�$-%
� ȩ̈ à²� ß¤ßº�àë� ß³àÈ�ßÆ�( åádßá�=�Î ßr ßU� ß̧ áNåº�( æL>ßÉ ßr ßU� å¤áF ßjåE�Ëåa=ßÇá¶=� åÀ áìßE� áÀåº�>ßÃÉåºáß�ßª�(åÍßFß̄ ß£á¶=
�áÆß?� à°å·áß�� ç¼àM�( çG ßUß?� áÁC� àXßEádßÈ� ç¼àM�(æÌ> ßr ßU� å¹çÆß?� ß¤ßº�ÍßÉåFá·çJ¶=� à¤ ßìá̄ßÈßÆ�(> ßÂßbá¿ å¢� à¬å̄ßÈ� ß×ßÆ�(æÌ> ßr ßU

*ßÐ> ßjë¿¶=� ç×C�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²�àÄß¶� ç̧ ßU�ábß®ßÆ�( à̧ ßváªß?� à°á·ßá�=ßÆ�( àf ërß̄ àÈ
� ß=ßÇ ß{� åKáÉßFá¶>åE� àÇ àìßÉßª�( åbß§á¶=� åbá£ßE� áÀåº�áÆß?�( åbß§á¶=� áÀåº�áÆß?�( ß́ å¶ßc�åÄåºáÇßÈ� áÀåº�Í ç³ßº�ÊåIá@ßÈ� ç¼àM�$.%
� á̧ àºáfßÈ�áß��(å½Æ àb à̄á¶=� å=ßÇ ß{� ßGÉå̄ ß¢�åÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=�ß á�ßE�Îß£ ßi� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( æ�=ßÇ ámß?�Íß£áF ßi�åÌße>ßÈëh¶=
�Îß£ ßißÆ�( å=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂ� å�� ß̧ ßºße�( ßÊá£ çj¶=�ß½çbß®� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÊá£ ßi� ß×ßÆ�( å=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂ� å�

*àÐ> ßjë¿¶=�àÄß¶� ç̧ ßU�ábß®ßÆ�(>ß¿áºçbß®�>ßº�Îß· ß¢�àÅ ßbá£ßE
�> ßÃá¿ ß¢�àÅßf ç]ß?� áÁåDßª�(å½>çÈ

ßáÙ=�åÅ åd ßÂ� áÀ ß¢�àÅà� å]á@ßI�àÅßf á³àÈßÆ�( ëSßá�=� å�� àzÆàfá«ßá�=�ßÇ àÂ� à=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂßÆ�$/%
*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ã½ßa�àÄßºåhß¶

�Îßºße�(åf áVç¿¶=� áÀåº�(Êå¾>çN¶=�å½áÇßÉá¶=� áÀåº� àká» çn¶=� áKß¶=ßg�=cåDßª�(> ßÃåE� à¼Éå̄àÉßª�Îâ¿åº� ß�C�àaÇ à£ßÈ� ç¼àM�$0%
�(æÌ> ßr ßU� ȩ̈ à²� ß¤ßº�àë� ß³àÈ�( æL>ßÉ ßr ßU� å¤áF ßjåE�>ßÃÉåºáß�ßª�( ßb åR ájßá�=�Êå·ßI� å�ç¶ß>åE� àÔåbßJáFßÈ�(P ßØçN¶=�ße> ß»åá�=
�Ìßfáß� �ÊåºáfßÈ � ç¼àM �> ßÂßbá¿ å¢ � à¬å̄ßÈßÆ �( ß́ å¶ßc � ß̧ áNåº �> ßÃÉå·ßI � å�ç¶= �ÊåºáfßÈ � ç¼àM �(>Âb¿¢Ç à¢ábßÈß�ßÆ � à¬å̄ßÈßÆ

*> ßÂßbá¿ å¢� à¬å̄ßÈ ß×ßÆ�( ß́ å¶ ßdß²�åÍßFß̄ ß£á¶=
� áÁß?�ßa=ßeß?�=ßcåDßª�( ß́ å¶ ßdß²�k»n¶=� å¹=ßÆg�ßbá£ßE� ßP ßØçN¶=�ße> ß»åá�=�Îßºße�( åbß§á¶=� áÀåº� ßÁ>ß²�=ßcåDßª�$1%

*Í ç³ßº� ß�C�ßfß«ß¾�ßfá«ç¿¶=� ß̧ çRß£ßJßÈ
� áÁåDßª�( åká» çn¶=� å¹=ßÆßg�ßbá£ßE� å¤åE=çf¶=�å½áÇßÉá¶=� å�� ßP ßØçN¶=�ße> ß»åá�=�Îßºße�( ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?�ßa=ßeß?� áÁåCßÆ�$2%
� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�(Íß«É¿ ßU�ÊåE?� ßb¿ å¢�ßg> ßQ�(åfRß«¶=� å¥Ç· à{�ßbß£ßE� å¹=ßÆßh¶=� ß̧ ßFß®�(å½áÇßÉá¶=�= ßd ßÂ� å�� ßÊáºçf¶=�ß½çbß®
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* åG çrßàá�>åE� ß¹ßhß¾�(Í ç³ßº� ß�C�ßfß«ß¾�=ßcåDßª�( ßÊåºáfßÈ�ÎçJ ßU� ß¼Éå̄ àÈßÆ�(Í ç³ßº� ß�C�àÄß·ß̄ßM� àÁ> ßjá¾åáÝ=�ß½ëbß̄ àÈ
�ßÇ àÂßÆ�(åeßb çr¶=� à=ßÇ ß{� à=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂßÆ�(> ßÃÉåª� à̧ àºáfßÈ� ß×� æ�=ßÇ ámß?�Íß£áF ßi� åKáÉßFá¶>åE� ß> ß{� ç¼àM�$3%

*åÄå· áÂß?� ß�C�àaÇ à£ßÈ� ä¼àM�(Í ç³ßº� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ç×C� ãG åQ=ßÆ
� ß�ß̄ ßi�ábß̄ßª�(àÅ>ß¿áºçbß®�>ßº�Îß· ß¢�>ßÃåE� ß¬ß®ßÆßÆ�( æL>ßªßf ß¢� ß�C�ßÄ çQßÇßIßÆ�(Í ç³ßº�à½åfáàá�=� á̧ à]ábßÈ�áß�� áÁåDßª�$4%

*åÄ å²áß�å¶�åÄáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�(å½Æ àb à̄á¶=� à=ßÇ ß{�àÄá¿ ß¢
�åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{� ß�C�Íßªßf ß¢�å½áÇßÈ� áÀåº� åká» çn¶=� å¹=ßÆßg�ß á�ßE�>ßº�(Íßªßfß£åE� ßÇà® àÇá¶=� ßµßeáaß?� áÀßºßÆ�$5%
� á¼ß·á£ßÈ�áß��áÆß?�(åÄáÉß· ß¢�Î â»á§àº�áÆß?�( ã¼åÑ>ß¾�ßÇ àÂßÆ�Íßªßfß£åE�ßg>ßJ áQ=� áÀßºßÆ�( äSßá�=� ßµßeáaß?�ábß̄ßª�(åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº

* åÇà® àÇá¶=� áÀ ß¢� ß́ å¶ßc�àÅß?ßh áQß?�(àÍßªßf ß¢�>ßÃç¾ß?
� ß×ßÆ�(> ßÃßÃ áQßÆ� à¬ ån á³ßI�ßÆ�(>Ãi?e� à¬ ån á³ßI� ß×�>ßÃ¾?�ß� ß¦�( å̧ àQçf¶> ß²� ß́ å¶ßc� å¤Éåß�� å��àÌß?áfßá�=ßÆ�$-,%
� ß×ßÆ�( åÀáÈßf ßv á]ßáÙ=�(å á�ß·Éåá�=�ß á�ßE�Îß£ ájßI� ß×ßÆ�( å=ßÇ çì¶=� å�� à̧ àºáfßI� ß×ßÆ�(åÍßÉåFá·çJ¶>åE�> ßÃßIáÇ ßq� à¤ßªáfßI

* àf ërß̄ àI� áÀ å³ß¶ßÆ�(> ßÃ ßiá?ße� à°å·áß�

ترجمه

)۱(  بعد از آن امام با مردم پيش از طلوع آفتاب از مزدلفه به سوى منى حركت نموده به منى 

بروند، پس به زدن ُجمَره َعَقبَه از جهت »بطن الوادى« شروع نمايد، و آن را به هفت سنگريزه 

از سنگريزه هاى كه به اندازة نخود باشد بزند، و در وقت پرتاب هر سنگريزه تكبير گويد، و 

نزد آن توقف نكند، و همزمان با پرتاب اولين سنگريزه گفتن تلبيه را قطع نمايد بعد از آن 

اگر دوست دارد ذبح كند، سپس موى سرش را بتراشد و يا كوتاه نمايد وليكن تراشيدن بهتر 

است، و در اين وقت هر چيزى برايش حالل مى شود مگر جماع.

)۲( بعد از آن در عين همان روز، و يا فرداى آن روز و يا پس فرداى آن به مكه برود و طواف 

زيارت را هفت شوط انجام دهد، اگر بعد از طواف قدوم بين صفا و مروه سعى نموده بود 

در طواف زيارت رمل نكند و نه بين صفا و مروه سعى كند، و اگر بعد از طواف قدوم سعى 

ننموده بود، در طواف زيارت رمل و سعى هر دو را به جا آرد، و در اين وقت  جماع نيز 

برايش حالل مى گردد.
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)۳( و طواف مذكور از فرايض حج است، و تاخير آن از اين سه روز مكروه مى باشد، و اگر 

از سه روز تاخير كند نزد امام ابو حنيفه Ä�e اهللا دم يعنى )يك گوسفند( الزم مى گردد.

)۴( بعد از طواف زيارت بار ديگر به منى بر گردد و در آنجا باقى بماند، و در روز دوم عيد 

وقتى آفتاب زوال يافت به زدن جمرات شروع كند، نخست جمرة را كه به مسجد )خيف( 

نزديك است به هفت سنگريزه بزند، با پرتاب هر سنگريزه تكبير گويد و نزد آن توقف نموده 

دعا كند، بعد از آن جمره متصل آن را همانند جمره اولى بزند، و نزد آن توقف نمايد، بعد 

از آن جمره عقبه را بسان دو جمره اولى بزند، و نزد آن توقف ننمايد.

)۵( و فرداى آن روز نيز هر سه جمره را بعد از زوال آفتاب بزند، بعد از آن اگر عجله داشت 

مى تواند به مكه برود. 

)۶( و اگر خواست در آنجا باقى بماند، هر سه جمره را در روز چهارم بعد از زوال آفتاب 

بزند، و در روز چهارم اگر رمى را بعد از صبح و پيش از زوال انجام دهد، نزد امام ابو حنيفه 

Í�e اهللا جواز دارد، و پيش فرستادن سامان به مكه مكروه است، و بايد تا هنگام فارغ شدن از 
ب۱  پايين شود. رمى در آنجا اقامت كند، وقتى به مكه رسيد بايد در مَُحصَّ

)۷( بعد از آن هفت مرتبه دور كعبه بدون رمل طواف كند، و اين طواف را طواف صدر گويند، 

و اين طواف واجب بوده و بر اهل مكه واجب نيست و بعد از انجام آن حاجى مى تواند به سوى 

خانواده اش برود.

به همان  آنجا  در  و  برود  مستقيما عرفات  و  نشود،  داخل  به مكه  اگر حاجى محرم  و    )۸(

كيفيتى كه ذكر نموديم وقوف نمايد، طواف قدوم از وى ساقط گردد و به ترك آن چيزى 

بر وى الزم نمى شود.

)۹( و كسى كه وقوف عرفه را در فاصلة بين زوال آفتاب روز عرفه، تا طلوع صبح روز نحر 

دريابد حج را دريافته است، و كسى كه در حالت خفته و يا بيهوشى از عرفات بگذرد و يا 

نداند كه آنجا عرفات است، اين كيفيت نيز از وقوفش كفايت كند.

)۱۰( زن در تمام اين مسايل مانند مرد است، با اين تفاوت كه زن سر خود را برهنه نمى كند، 

فقط روى خود را برهنه مى كند، و نه آواز خود را به گفتن تلبيه بلند مى نمايد، و نه در هنگام 

-�(�محصب محلي است كه رسول اهللاU در آن پياده شده بود، و آن محل بين مكه و مني موقعيت دارد و نسبت به 
مكه به مني نزديكتر است.
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طواف رمل مى كند، و نه در بين ميلين به سرعت راه مى رود، و نه موى خود را مى تراشد 

وليكن آن را كوتاه مى كند.

شرح:

زدن جمرات )شيطان ها( و ذبح كردن

۱- حاجى در روز دهم ذو الحجه قبل از طلوع  آفتاب از مزدلفه به سوى منى حركت كند:

وقتى به منى رسيد با هفت سنگريزه جمره عقبه )شيطان آخرى( را بزند، و همزمان با پرتاب 

اولين سنگريزه گفتن تلبيه را قطع كند، و هر بارى كه شيطان را مى زند تكبير بگويد، و نزد 

جمره توقف نكند.

۲- بعد از آن اگر خواسته باشد قربانى كند.

۳- بعد از آن موى سرش را بتراشد يا كم كند، ليكن تراشيدن بهتر است.

و با تراشيدن موى سر غير از زن )اجماع( هرچيزى ديگرى كه به سبب احرام برايش حرام 

شده بود حالل مى گردد.

طواِف زيارت

بعد از آن تا سه روز عيد مى تواند به مكه مكرمه برود:

۱. طواف زيارت را انجام دهد كه اين طواف فرض مى باشد.

۲. بعد از آن به طرف منى برود و در آنجا باقى بماند.

رمى جمرات )زدن شيطان ها(

وقتى آفتاب روز يازدهم ذو الحجه زوال يافت كار هاى ذيل را انجام دهد : 

مسجد خيف  نزديكى  در  كه  اولى  زدن جمره  به  نخست  بزند،  را  گانه  سه  ۱. جمرات 

موقعيت دارد شروع نمايد، و با هفت سنگريزه آن را بزند، و با پرتاب هر سنگريزه تكبير 

گويد، و آنجا بايستد و دعا كند، بعد جمره وسطى را بزند، و آنجا بايستد ودعا نمايد، بعد 

از آن جمره آخر را بزند و نزد آن ايستاد نشود. 
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۲. در روز دوازدهم ذو الحجه نيز بعد از زوال آفتاب جمرات سه گانه را بزند.

۳. در ايام رمى جمرات بايد شب را در منى سپرى كند.

۴. كسى بخواهد كه تعجيل كند )زودتر از منى برود( به مكه مكرمه برود، و اگر بخواهد 

در منى باقى بماند بايد در روز چهارم نيز بعد از زوال آفتاب جمرات سه گانه را بزند، و 

اگر در اين روز پيش از زوال آفتاب رمى كند به نزد امام ابو حنيفه رحمه اهللا جايز است.

طواِف وداع

حاجى بعد از زدن جمرات به طرف مكه مكرمه برود و كار هاى ذيل را انجام دهد :

ب پايين شود و در آنجا به مدت يك ساعت باقى بماند. ۱. در محلى بنام مَُحصَّ

۲. بعد از آن به طرف مكه برود، و دور كعبه شريفه هفت مرتبه طواف كند، رمل و سعى 

نكند، و اين طواف را طواف وداع و طواف صدر )يعنى طواف عودت( گويند.

۳. بعد از انجام طواف دو ركعت نماز اداء كند. 

۴. بعد از آن به طرف چاه زمزم برود و از آب آن بنوشد.

۵. بعد از آن به طرف ملتزم برود، و در آنجا با عجز و زارى دعا كند.

۶. و زمانى كه اراده رفتن به خانه كند، پس بايد به گريه و اندوه برگردد.

شاگردان بين خود در اين موضوع بحث و مناقشه كنند كه حجاج در وقت بازگشت به 

گرفتن و آوردن تحايف باالى خود فشار مى آرود، جوانب منفى و مثبت آن را توضيح 

دهيد.
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۱- طواف زيارت كدام طواف است و چه وقت انجام مى يابد؟

۲- جمره چگونه  زده مى شود، و اوقات آن كدام اند؟

۳- كسى كه تا روز چهارم  در منى باقى بماند حكم آن چيست؟

۴- قربانى در كدام روز است؟

۵- طواف وداع كدام طواف است؟

كم  سطر  پنج  از  كه  بنويسيد  يى  مقاله  منى  در  چهارم  روز  تا  ماندن  باقى  فضيلت  باره  در 

نباشد.
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درس شصت و هشتم 

اقسام حج
حج ِقَران

ام المؤمنين عايشه صديقه رضى اهللا عنها گفته است: ما در سال َحجة الَْوَداع همراه با رسول 

اهللا H از مدينه به طرف كعبه شريفه بيرون شديم، و در ميان ما كسانى بودند كه نيت عمره، 

و شمار ديگرى نيت عمره و حج هردو را نموده بودند، و برخى ديگر فقط نيت حج را نموده 

بودند۱.   

�����6 åÁ=ßfå̄á¶=� àH>ßE
*åa=ßfáªåáÝ=ßÆ� å¤èJ ß»çJ¶=� áÀåº� à̧ ßváªß?�>ß¾ ßbá¿ å¢�6 àÁ=ßfå̄á¶=�$-%

�6åÄåIØ ßq� ßGÉå̄ ß¢ � ß¹Çà̄ßÈßÆ �( åL>ß̄Éåá�= � áÀåº �> â£ßº � ëSßá�=ßÆ �åÌßf á» à£á¶>åE � ç̧ åÃàÈ � áÁß? �6 åÁ=ßfå̄á¶= �àÍß« åqßÆ�$.%
� ß> ßìßª�? ßbßJáE=�ßÍ ç³ßº�¸ ß]ßa�=cDßª�( ë�åº�> ß» àÃá·çFß̄ßI ßÆ�Êå¶�> ß» àÂáf ëjßÉßª�( çSßá�=ßÆ�ßÌßf á» à£á¶=� àbÈåeà?�Êë¾C� ç¼ àÃç·¶=
�(åÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=�ß á�ßE�> ßÂßbá£ßE�Îß£ ájßÈßÆ�(> ßÃ¿åº� å¹ßÆÙ=� åPØçN¶=� å��¸ßºáfßÈ� æ�=ßÇm?�ßÍ£F ßi� åKÉF¶>åE

�*åÌßf á» à£á¶=� à¹>ß£áªß?�åÅ åd ßÂßÆ
�=ßcåDßª�(åaåfá«à�=� å��>ß¿çÉßE�> ß»ß²�åÌ ßÆfß�=ßÆ�>ß«r¶=�ß�ßE�Îß£ ájßÈßÆ�(å½Æ àb à̄á¶=� ß=ßÇ ß{� åÎá£ çj¶=�ßbá£ßE� àÇ àìßÈ� ç¼àM�$/%

* åÁ=ßfå̄á¶=�à½ßa�= ßd ßÂßÆ�(æÍß¾ßbßE� ß¤àF ài�áÆß?�(âÌßfß̄ßE�áÆß?�(âÍß¾ßbßE�áÆß?�(âÌ> ßm� ßXßEßc�(åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ�åÍßFß̄ ß£á¶=�Ìßfáß��Îßºße
�à½áÇ çr¶=�àÄßI>ßª� áÁDßª�Íßªßf ß¢�à½áÇßÈ�> ßÂàf å]A�( ëSßá�=� å��æ½>çÈ

ß?�ßÍßM ßØßM�ß½> ßq�( àXßEádßÈ�>ßº�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�$0%
� áÁåCßÆ�(åÄå· áÂß?� ß�C� ß¤ ßQße�=ßcC�æ½>çÈ

ß?�Íß£áF ßi�à½Ç àrßÈ� ç¼àM�(à½ çb¶=�ç×åC�åÅåháà�� ß��(åf áVç¿¶=�à½ÇßÈ�(ßÐ> ßQ�ÎçJ ßU
*ßg> ßQ� ëSßá�=� áÀåº�åÄ å¦=ßfßª�ßbá£ßE�Í ç³ßå��>ßÃßº> ßq

�( åÇà® àÇá¶>åE�åÄåIßf á» à£å¶�> âvåª=ße�ße> ßq�ábß̄ßª� æL>ßªßf ß¢� ß�C�ßÄ çQßÇßIßÆ�(Í ç³ßº� àÁåe>ß̄á¶=� á̧ à]ábßÈ�áß�� áÁåDßª�$1%
*> ßÂ àÕ> ßvß®�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(ÄIßf á» à¢� åxáªßfå¶�ã½ßa�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(Á=ßfå̄á¶=�à½ßa�àÄá¿ ß¢� ß̧ ßìßEßÆ

*¼·jºÆ�Ëe>^F¶=�Å=Æe�) 1
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ترجمه 

باب در بيان حج قران

)۱( حج قران نزد ما )احناف( بهتر از حج تمتع و افراد است.

)۲( و طريقة حج قران اين است كه حاجى از ميقات به نيت عمره و حج احرام بندد و بعد از 

ْرُهَما لِى َوتََقبَّلُْهَما  اداء دو ركعت نماز دعاى ذيل را بخواند:}اَللَُّهمَّ إنِّى أُِريُد الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة فَيسِّ

مِنِّى{« پروردگارا! من اراده حج وعمره دارم آن را برايم آسان كن و از من قبول فرما« و 

پيرامون آن  نموده  به طواف كعبه شريفه شروع  هنگامى كه در مكه داخل گرديد نخست 

هفت بار گردش كند، در سه گردش اولى رمل كند، بعد از آن بين صفا و مروه سعى نمايد، 

و همين اندازه اعمال عمره است. 

)۳( بعد از آن طواف قدوم را انجام دهد، و بين صفا و مروه سعى كند، چنانكه )در هنگام 

تفصيل حج افراد( آن را بيان نموديم، وقتى در روز نحر )دهم ذوالحجه( جمره را زد، يك 

گوسفند و يا يك گاو و يا يك شتر را ذبح كند، و يا در هفتم حصه گاو و يا شتر شريك 

شود، و اين دم قران )قربانى و شكرانه حج قران( است.

)۴( و اگر توان قربانى كردن را نداشت، سه روز در ايام حج روزه بگيرد، كه روز آخر آن 

يوم عرفه باشد، و اگر روزة از وى فوت گرديد تا آنكه روز نحر رسيد در اين صورت جز دم 

)قربانى( چيزى ديگرى جواز ندارد، بعد از گرفتن سه روز روزه قبل از يوم نحر هفت روز 

روزة ديگر را وقتى بگيرد كه به خانه اش برسد، و اگر اين هفت روز، روزه را بعد از فراغت 

از اعمال حج در مكه بگيرد جايز است.

)۵( و اگر حاجى قارن بدون آنكه داخل مكه مكرمه شود مستقيما طرف عرفات رود، وى به 

سبب وقوف در عرفات ترك كننده عمره پنداشته مى شود، و دم قران از وى ساقط گرديده 

است، ولى دم ترك عمره و همچنان قضاى عمره بر وى الزم است.

شرح

اقسام حج

حج نظر به احرام به سه قسم است : 

۳- حج إفَْراد. ۲- حج تََمتُّع.  ۱-حج قَِران. 

علما اين سه نوع حج را در اسالم به اتفاق جائز مى دانند.
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تعريف ِقران

در لغت : قِران يكجا نمودن دو چيز را گويند.

و در اصطالح: قران اين است كه حاجى از ميقات نيت حج و عمره را يكجا كند.

ترتيب اقسام حج به اعتبار فضيلت

در مذهب ما )مذهب حنفى( حج قران نسبت به حج تمتع و افراد افضل و بهتر است.

در حج قران دو عبادت يكجا انجام مى شود، مانند اينكه كسى با وصف روزه داشتن اعتكاف 

بنشيند.

�ßÌßf á» à£á¶=ßÆ� çSßá�=� àbÈåeà?�Îë¾C� ç¼ àÃç·¶={:سنت در حق حاجى قارن آنست كه اين كلمات را بگويد

<�Îë¿åº{، بعد از آن تلبيه گويد۱.  ß» àÃá·çFß̄ ßIßÆ� å��> ß» àÂáf ëjÉßª
اعمالى كه حاجى قارن هنگام داخل شدن به مكه انجام مى دهد

۱- نخست طواف عمره كند، در سه شوط اول َرمْل كند )رفتارش مانند پهلوانان باشد 

گام هايش را نزديك نزديك بنهد و شانه اش را تكان دهد و تيز برود(.

۲- بعد از طواف دو ركعت نماز اداء كند، بعد از آن ميان صفا و مروه سعى نمايد، و در 

ميان دو ميل )دو پايه- حاال دو برق سبز است( به سرعت راه برود، و بدين ترتيب هفت 

گردش را پوره كند، و عمره اش در همين جا مكمل مى گردد، و به مذهب ما حاجى قارن 

دو بار طواف  و دو بار سعى به جا مى آرد.

۳- بعد از آن به اعمال حج شروع كند، و طواف قدوم را انجام دهد، بعد از آن ساير 

اعمال حج را به گونه كه قبال ذكر گرديد مكمل نمايد.

۴- در روز عيد وقتى  جمره را مى زند ذبح كردن حيوانى بر وى واجب است. 

روزة عوض قربانى

اگر حاجى قارن توان ذبح دم شكرانه )قربانى( را نداشته باشد، بايد ده روز، روزه بگيرد، سه 

روز آن را پيش از عيد بگيرد و آخرين آن روز عرفه باشد، و هفت روز آن را بعد از فارغ 

شدن از اعمال حج بگيرد، و در گرفتن اين هفت روز روزه اختيار دارد كه آن را در مكه 

مكرمه بعد از ايام تشريق مى گيرد و يا اينكه وقتى به خانه خود رسيد مى گيرد.

چيزى  )قربانى(  دم  جز  صورت  اين  در  نگرفت  روزه  عيد  رسيدن  تا  قارن  حاجى  اگر  اما 

$/,2�t�+�1�T%�)�fÈb¯¶=�XJª }.006fjÉ�=�Ä¯«¶=�) 1
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ديگرى جواز ندارد.

فرق بين حج قران و حج افراد را واضح نماييد.

۱- اقسام حج را نام بگيريد؟

۲- قران را در لغت و اصطالح تعريف نماييد؟

۳- كدام حج افضل و بهتر است؟

۴- حاجى قارن وقتى به مكه مكرمه داخل شود چه عملى را انجام مى دهد؟

حج قران نسبت به حج تمتع و افراد افضل و بهتر است، دليل اين مطلب را در كتابچه هاى 

خود بنويسيد.
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درس شصت و نهم 

اقسام حج
حج َتَمتُّْع

در درس قبلى حج قران را شناختيم، حجى كه نسبت به حج تمتع و افراد افضل و بهتر است، 

حاال مى خواهيم حج تمتع را بشناسيم.

�6 å¤èJ ß»çJ¶=� àH>ßE
�( ßËábßá�= � à±Ç àjßÈ � æ¤ëJ ß»ßJàº �6å á�ßÃ áQßÆ �Îß· ß¢ � à¤ëJ ß»ßJàá�= ßÆ �*åa=ßfáªåáÝ= � áÀåº � à̧ ßváªß? �>ß¾ ßbá¿ å¢ � à¤èJ ß»çJ¶= �$-%

* ßËábßá�=� à±Ç àjßÈ� ß×� æ¤ëJ ß»ßJàºßÆ
�(>ßß� � ßÇ àìßÉßª �Í ç³ßº � ß̧ à]ábßÈßÆ �(æÌßf á» à£åE �ß½åf áVàÉßª � åL>ß̄Éåá�= � áÀåº � ßÔåbßJáFßÈ � áÁß? �6 å¤ëJ ß»ßJàá�= �àÍß« åqßÆ �$.%
�( å=ßÇ çì¶>åE �ß? ßbßJáE= �=ßcC �ÍßÉåFá·çJ¶= � à¤ ßìá̄ßÈßÆ �(åÄåIßf á» à¢� áÀåº � ç̧ ßU�ábß®ßÆ �(ßf ërß̄ àÈ �áÆß? �( ß°å·áß�ßÆ�Îß£ ájßÈßÆ
� èT>ßá�=�àÄà·ß£á«ßÈ�>ßº� ß̧ ß£ßªßÆ�( åb åR ájßá�=� áÀåº� ëSßá�>åE�ß½ßf áUß?�(åÍßÈåÆáç�¶=�à½áÇßÈ� ßÁ>ß²�=ßcåDßª�( â× ßØ ßU�Í ç³ßå�� à¼Éå̄ àÈßÆ

* ß¤ ßQße�=ßcC�âÍß£áF ßißÆ� ëSßá�=� å��æ½>çÈ
ß?�ÍßM ßØßM�ß½> ßq�ábåß��áß�� áÁåDßª�( å¤J ß»ßJ¶=�ã½ßa�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(àaåfá«àá�=

�(æÌßa=ßhßå��> ßÂßbç·ß®�âÍß¾ßbßE� áKß¾> ß²�=ßcåC ßÆ�(ÄßÈáb ßÂ� ß±> ßißÆ�ß½ßf áUß?�( ßËábßá�=� ß±Ç àjßÈ� áÁß?� à¤ëJ ß»ßJàá�=�ßa=ßeß?�=ßcC ßÆ�$/%
� åGå¾>ßá�= � áÀåº �>ßÃßº>ß¿ ßi� ç° ànßÈ � áÁß? �6ßÇ àÂßÆ �( æb ç»ßà�ßÆ � ß¬ àiÇàÈ �ÊåEß? � ßbá¿ å¢ �ßÍß¾ßbßFá¶= �¸£¾ �ßÆ? �ßfß£ ámß?ßÆ
�ß½åfáà�� ßÎJ ßU� ä̧ ß· ßVßJßÈ�áß�ßÆ�(Îß£ ßißÆ� ß> ß{�Í ç³ßº� ß̧ ß]ßa�=ßcåDßª�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� àfå£ ánàÈ� ß×ßÆ�( åÀßá�ßáÙ=
� ç̧ ßU�ábß̄ßª�åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ� ß°ß· ßU�=ßcåDßª�(ã½ßa�åÄáÉß· ß¢ßÆ��ßg> ßQ�àÄß·áFß®�ß½=ßf áUåáÝ=�ß½çbß®� áÁåCßÆ�(åÍßÈÆ ß�¶=�ß½ÇßÈ� åSß�>åE

*> â£Éåß��å á�ßº=ßf áUåáÝ=� áÀåº
�åÄå· áÂ?� ß�C� à¤ëJ ß»ßJàá�=�ßa> ß¢�=ßcåC ßÆ�(âÍ çq> ß]�àa=ßfáªåáÝ=� á¼àß��>ßç�åCßÆ�( ãÁ=ßfå®� ß×ßÆ� ã¤èJßß��Í ç³ßº� å̧ áÂßåÙ� ßkáÉß¶ßÆ�$0%

*àÄ à£èJßß�� ß̧ ßìßE� ßËábßá�=� ß±> ßi� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�(åÌßf á» à£á¶=� áÀåº�åÄ å¦=ßfßª�ßbá£ßE
� áKß· ß]ßa� ç¼àM�( æ�=ßÇ ámß?�åÍß£ßEáeß?� áÀåº� ç̧ ß®ß?�>ßß�� ß> ßìßª�( ëSßá�=�åf àÃ ámß?� ß̧ áFß®�åÌßf á» à£á¶>åE�ß½ßf áUß?� áÀßºßÆ�$1%
�ßÍß£ßEáeß?� ëSßá�=�åf àÃ ámß?� ß̧ áFß®�åÄåIßf á» à£å¶� ß> ß{� áÁåCßÆ�(> â£ëJ ß»ßJàº� ßÁ>ß²� ëSßá�>åE�ß½ßf áUß?ßÆ�>ßÃ ß» ç»ßJßª�( ëSßá�=� àf àÃ ámß?

*> â£ëJ ß»ßJàº� áÀ à³ßÈ�áß�� ß́ å¶ßc�åÄåº> ß¢� áÀåº� çS ßU� ç¼àM�(= âb å¢> ßrßª� æ�=ßÇ ámß?
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� ëSßá�>åE�ß½=ßf áUåáÝ=�ß½çbß®� áÁåDßª�åÍ çRåá�=�Ëåc� áÀåº�ãf ánß¢ßÆ�(åÌ ßbá£ß̄á¶=�ÆàcßÆ�( ã¹=çÇ ßm�6 ëSßá�=� àf àÃ ámß?ßÆ�$2%
*Ä çR ßU�ßbß̄ ß£á¾=ßÆ�àÄàº=ßf áUC�ßg> ßQ�(> ßÃáÉß· ß¢

�( èT>ßá�=�àÄ à£ß¿ árßÈ�>ßº� áKß£ß¿ ßqßÆ� áKßºßf áUß?ßÆ� áKß· ßjßJ á¦=�(å½=ßf áUåáÝ=�ßbá¿ å¢�àÌß?áfßá�=� áK ßu> ßU�=ßcåC ßÆ�$3%
�(åÌße>ßÈëh¶=� å=ßÇ ß{ßÆ�( åÇà® àÇá¶=� ßbá£ßE� áK ßu> ßU�Á=ßÆ�(ßf àÃ áìßI�ÎJ ßU� åKÉßF¶>åE� àÇ àìßI� ß×�>ßÃç¾ß?�ßá� ß¦

*åeßb çr¶=� å=ßÇ ß{� åµáß�å¶�>ßÃáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�(Í ç³ßº� áÀåº� áKßªßf ßrá¾=
ترجمه

باب در بيان حج تمتع
)۱( تمتع در نزد احناف بهتر از اِفَراد است، و حاجى متمتع به دو نوع است: يكى متمتعى كه 

با خود قربانى ببرد، دوم متمتعى كه با خود قربانى نبرد.

)2( طريقة تمتع آنست كه از ميقات شروع نمايد، و احرام عمره را بربندد، و در مكه داخل 

گرديده طواف و سعى و حلق يا قصر نمايد، و خود را از احرام عمره حالل گرداند، و زمانيكه 

به طواف شروع نمود تلبيه را متوقف سازد، و بدون احرام در مكه باقى بماند، و در روز هشتم 

ذوالحجه )يوم ترويه( از مسجد )مسجد الحرام( احرام بندد، و اعمالى را كه حاجى مفرد انجام 

مى دهد آن را انجام دهد، و دم )قربانى( تمتع بر وى واجب است، و اگر چيزى نداشت ده 

روز، روزة بگيرد، سه روز قبل از عيد و هفت روز وقتى كه به سوى خانه اش برگردد.

)3( و اگر حاجى متمتع اراده بردن هدى )قربانى( را داشته باشد، احرام بندد و قربانى خود را 

ببرد، اگر قربانى شتر باشد از ريسمان و يا چرم آن چيزى بر گردنش آويزان كند، و نزد امام 

ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا شتر بايد اِشَعار كرده شود، اشعار اين را گويند كه طرف 

راست كوهان شتر اندكى زخمى گردد، اما نزد امام  ابو حنيفه Ä�e اهللا شتر نبايد اشعار كرده 

شود، وقتى داخل مكه گرديد طواف و سعى كند، و خود را حالل نكند تا آنكه  روز هشتم 

بندد نيزجايز  بندد، و اگر قبل از يوم ترويه احرام  الترويه( براى حج احرام  ذو الحجه )يوم 

است، وليكن بر وى دم )قربانى( تمتع واجب است، و در روز نحر )دهم ذوالحجه( وقتى سر 

خود را تراشيد از هردو احرام حالل گردد.

)4( و بر اهل مكه حج قران و تمتع نيست، بر ايشان فقط حج افراد است، و اگر حاجى متمتع 

بعد از اداى عمره به سوى خانواده اش برگردد و همراه خود هدى )قربانى( نبرده باشد تمتعش 

باطل شود.

از چهار شوط طواف  بندد و كمتر  به قصد عمره احرام  از ماه هاى حج  )5( و كسى كه قبل 
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عمره را كرده باشد كه ماه هاى حج داخل گردد، طواف عمره را پوره نموده به حج احرام بندد 

موصوف حاجى متمتع شمرده مى شود، و اگر پيش از دخول ماه هاى حج چهار شوط يا بيشتر 

از آن طواف كرده باشد، بعد از آن در همين سال حج كند، موصوف متمتع گفته نمى شود.

)6( ماه هاى حج قرار ذيل است: شوال، ذو القعده، و ده روز اول ذوالحجه، اگر قبل از ماه هاى 

حج احرام بندد احرامش جايز بوده و حجش درست مى شود.

)7( و اگر زنى نزد احرام بستن حيض بيند، بايد غسل كند و احرام بندد و اعمالى را كه ديگر 

حجاج انجام مى دهند وى نيز انجام دهد، ليكن تا هنگام پاك شدن از حيض طواف نكند، 

و اگر بعد از وقوف عرفات و طواف فرضى حيض بيند، بايد از مكه برگردد و بخاطر ترك 

كردن طواف صدر )طواف وداع( چيزى بر وى الزم نمى شود.

شرح
تعريف تمتُّع: تمتُّع در لغت: فايده برداشتن را گويند۱.  

در اصطالح: تََمتُّع آنست كه انسان از ميقات وطن خود، فقط براى عمره احرام بندد، و به مكة 

مكرمه بيايد و اعمال عمره را انجام دهد، و چون از اعمال عمره فارغ گردد در مكة مكرمه به 

 صفت حالل بماند )از احرام خود را بكشد(، بعد از آن در وقت حج بار دوم براى حج احرام بندد.

طريقه حج تمتع: در حج تمتع فقط براى ُعمره احرام بسته مى شود، و حاجى بعد از اداى 
مِنِّى{،  َوتََقبَّلَْها  لِى،  ْرَها  فَيسِّ الُْعْمَرَة  أُِريُد  إنِّى  بايد بخواند:}اللَُّهمَّ  اين دعا را  نماز،  دو ركعت 

»پروردگارا! مى خواهم عمره اداء كنم، آن را برايم آسان گردان و از من قبولش فرما«.

بعد از آن بسان حج قران اعمال عمره را انجام دهد، ليكن در عمره، بعد از سعى موى سر خود 

را بتراشد يا كم كند، و با اين عمل از احرام بيرون مى شود2.  

وقتى روز هشتم ذو الحجه )يوم ترويه( فرارسد، براى حج احرام بندد و اعمال و مناسك حج 

را انجام دهد.

روزه گرفتن: اگر حاجى متمتع توان دم شكر )قربانى( را نداشته باشد حكم آن مانند حكم 
حاجى قارن است.

 بر باشندگان مكه مكرمه حج قران و تمتع نمى باشد، بلكه بر ايشان فقط حج افراد است.

بسته  ميقات  از  هردو  عمره  و  براى حج  قارن  احرام  متمتع:  و  قارن  بين حاجى  فرق 
مى شود و بعد از اداى عمره در حالت احرام مى باشد تا حج را اداء و خود را از احرام خارج 

سازد، اما احرام متمتع براى عمره از ميقات و براى حج از مكه مكرمه بسته مى شود.

$/22�t�+�4�T%�)�e>J�=�ae�)$0/2�t�+�0�T%�)�°Ñ>®b¶=�h¿²�\fm�°Ñ>¯�=��ÉFI�)�-
*aÇm�Ê��¹ØU�bm>E�ÅafE�ËbÂاگر��(bm>E�Åa�¾�$Ê¾>Ef®%�ËbÂ�aÇ]�Å=f»Â�Ä²�Ki=�ÊIeÇq�ea�ÀÈ=�)�.
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و  كند،  را  نيت حج  فارغ گردد  عمره  از  متمتع  وقتى حاجى  مفرد:  و  متمتع  بين  فرق 
تصرفات وى مانند تصرفات حاجى مفرد است، مگر در سه چيز همانند او نيست:

اول: طواف قدوم را انجام نمى دهد، زيرا وى در حكم حاجى مكى مى باشد، و براى حاجى 
مكى طواف قدوم سنت نيست، بلكه طواف قدوم در حق حاجى قارن و حاجى مفرد سنت 

است.

دوم: َهدَى در حق حاجى متمتع و قارن به سبب يكجا بودن دونُُسك )عمره و حج( واجب، 
و در حق حاجى مُفرد مستحب است.  

سوم: مُتمتع در طواف زيارت َرمل مى كند، زيرا وى بعد از آن سعى مى نمايد، و رمل در 
طوافى مشروع قرار داده شده كه بعد از آن سعى باشد، هرگاه سعى نباشد رمل نيست، اما 

مُفرد و قارن اينچنين نيستند، زيرا آنها در طواف قدوم رمل مى كنند، زيرا طواف قدوم در حق 

آنها سنت است، و بعد از آن سعى مى كنند، و اين در صورتى است كه بعد از طواف اراده 

سعى را داشته باشند، و اگر سعى  را تا وقت طواف زيارت به تعويق اندازند در اين صورت 

در طواف زيارت نيز رمل مى كنند۱. 

نمى فرستد  َهدى  كه  متمتعى  و  مى فرستد  َهدَى  كه  متمتعى  بين  فرق  باره  در  خود  استاد  با 

گفتگو نماييد؟

۱- تمتع را تعريف كنيد.

2- طريقة اداء كردن تمتع چگونه است؟

3- آيا براى باشنده گان مكه تمتع است ؟

4- فرق بين حاجى قارن و حاجى متمتع را بيان كنيد.

5- فرق بين حاجى مُفرد و متمتع چيست؟

حاجى متمتعى كه توان ذبح حيوان را نداشته باشد بايد روزه بگيرد، ترتيب اين قسم روزه را 

در كتابچه هاى خود بنويسيد.

$001�t�+�0�T%�)�°Ñ>®b¶=�h¿²�\fm�°Ñ>¯�=��ÉFI�)�-
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درس هفتادم:

ُعْمَره

در درس هاى قبلى در باره اقسام حج معلومات حاصل نموديم، حاال مى خواهيم در باره عمره 

چيزى بدانيم. 

�åÌßf á» à£á¶=� ß�åC�àÌßf á» à£á¶=} فرموده است U ِ از ابو هريره W روايت است كه گفت: َرُسوُل اهللاَّ

�=�ßÍç¿ßá}-�*�ُعمَره تا ُعمره ديگر محو كننده  ç×åC�ãÐ=ßh ßQ�àÄß¶� ßkáÉß¶� àeÆàá�ßá�=� èSßá�=ßÆ�> ß» àÃß¿áÉßE�>ßå��ãÌße>ç«ß²
گناهانى است كه در ميان آن دو است، و حج مبرور 2 را جز جنت جزايى نيست«

شرح
تعريف ُعمره: در لغت: زيارت كردن را گويند. و در  اصطالح: عمره اين است كه انسان 
به نيت عبادت و در لباس احرام، بيت اهللا شريف برود، و سعى و طواف كند ولى مانند حج 

فرضى وقت معين ندارد.

حكم ُعمره: عمره در تمام عمر يكبار سنت مؤكده است.
عمره در حق كسى واجب است كه بدون ارادة حج قصد داخل شدن به مكه را كند، به نيت عمره 

از ميقات عبور نمايد، همچنان بر كسى واجب است كه به اداى عمره شروع نموده باشد3. 

ميقات ُعمره
ميقات زمانى ُعمره: ُعمره كردن در تمام روزهاى سال صحيح است و در رمضان مستحب 
در رمضان  ُعمره  است:  فرموده   U نبى كريم  نموده كه  روايت   Wمى باشد، حضرت جابر

ثواب حج را دارد.

ليكن بهترين وقت براى اداء ُعمره بعد از اداء حج است، از حضرت عامر بن ربيعه W روايت 

نزديكى  زيرا  بياوريد،  نزديكى  ُعمره  و  بين حج  است: در  فرموده    U نبى كريم  است كه 

آوردن در بين آنها سبب افزونى عمر و رزق مى شود و فقر و گناهان را از بين مى برد4  

2. ميقات هاى مكانى عمره
الف: براى آفاقى: مواقيت حج است.

$-,3�t�+�0�T%�)�¼·jº�XÉVq�)$2.5�t�+�.�T%�)�Ëe>^F¶=�XÉVq�)�-
*¹ÇF¯º�SU�6eÆ�º�SU�)�.
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ب: براى باشنده گان مكه و كسانى كه در آن مقيم اند، بهتر است كه از اماكن ذيل احرام 

بندند:

۱. تَنِْعيْم:  محلى كه به مسجد حضرت عايشه رضى اهللا عنها پيوست است.

2. ِجْعَرانَة: محلى كه در جهت طائف قرار دارد و از مكه مكرمه شش فرسخ 32.4 كيلو متر 

دور است. 

اعمال عمره
۱. بستن احرام براى صحت عمره شرط است، و كيفيت آن مانند كيفيت احرام حج است.

2. طواف: و آن ركن عمره است.   3. سعى بين صفا و مروه.   4. تراشيدن و يا كم كردن 

موى سر.

و كسى كه نيت اداى عمره را داشته باشد بايد به منطقه حل برود و از آنجا براى عمره احرام 

بندد، باشنده اصلى مكه باشد و يا مقيم آن.كسى كه از مكه مكرمه دور باشد، بايد از ميقات 

احرام بندد.

با استاد خود در بارة فرق بين حج وعمره مناقشه و گفتگو نماييد.

۱- عمره را تعريف كنيد.   

2- حكم عمره چيست؟

3- ميقات زمانى عمره كدام است؟  

4- ميقات هاى مكانى عمره كدامها اند؟

5- افعال عمره كدام است؟

بهترين اماكن بستن احرام عمره براى باشندگان مكه كدام جاى ها است، تفصيل اين موضوع 

را در  كتابچه هاى خود بنويسيد
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درس  هفتاد و يكم

جنايات حج و جزاء آن

بشناسيم كه  اعمالى را  قبلى احكام حج وعمره را شناختيم، حاال مى خواهيم  در درس هاى 

انجام آن در اثناى  احرام، حرام بوده و در فقه اسالمى آن را جنايات مى گويند.

�6 ëSßá�=� å�� åL>ßÈ>ß¿åá�=� àH>ßE
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�(> ßÃÉåª �Î ßvßºßÆ �(> ßÂßb ßjáªß? �( æ�=ßÇ ámß? �Íß£ßEáeß? �>ßß� � ßÇ àìßÈ � áÁß? � ß̧ áFß® �åÌßf á» à£á¶= � å�� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ �$3%
� àb àjá«ßI � ß×ßÆ�ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª �( æ�=ßÇ ámß? �Íß£ßEáeß? �>ßß� � ß> ß{�>ºßbá£ßE �Ó{Æ� áÁåCßÆ �(ãÌ> ßm�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(> ßÂ> ßvß®ßÆ

*= âbåº> ß¢� ß¤ßº> ßQ� áÀ ß»ß²�>âÉ åi>ß¾� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ�(> ßÂÕ> ßvß®�Äºh·È� ß×ßÆ�(àÄàIßf á» à¢

ترجمه

باب در بيان جنايات

)۱( وقتى مُحرمى عطر استعمال كند، كفاره بر وى الزم است، اگر يك عضو كامل و يا بيشتر 

از آن را خوشبو سازد بر وى دم واجب گردد، و اگر كمتر از يك عضو را خوشبو سازد 

صدقه بر وى واجب شود.

)2( و اگر لباس دوخته شده را بپوشد، و يا سر خود را به مدت يك روز بپوشاند، دم بر وى 

واجب مى گردد، و اگر به مدت كمتر از يك روز باشد صدقه بر وى الزم است، و اگر چهارم 

حصه سر و يا بيشتر از آن را بتراشد، دم بر وى الزم است، و اگر كمتر از چهارم حصه باشد 

صدقه بر وى الزم است.

)3( و اگر جاهاى حجامت )خون كشى( را بتراشد، نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا دم بر وى الزم 

است، و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: صدقه بر وى الزم است.

)4( و اگر ناخن هاى هردو دست و هردو پايش را كوتاه كند، دم بر وى الزم است، و اگر 

نيز بر وى دم الزم است، و اگر كمتر از  ناخن هاى يك دست و يا يك پاى را قطع كند، 

پنج ناخن را بطور متفرق از هردو دست و هردو پايش قطع كند، نزد امام ابو حنيفه و امام 

ابو يوسف رحمهما اهللا صدقه بر وى الزم است، و امام محمد Í�e اهللا گفته است: دم بر وى 

واجب است.

)5( اگر از جهت عذر عطر استعمال كند، و يا موى خود را بتراشد و يا لباس دوخته شده را 

بپوشد پس او اختيار دارد: اگر بخواهد گوسفندى را ذبح كند، و اگر بخواهد سه پيمانه طعام 

را بر شش مسكين صدقه دهد، و اگر خواسته باشد سه روز، روزه بگيرد.

)6( و اگر از روى شهوت زن خود را بوسه كرد، و يا از روى شهوت دست كشيد، دم بر وى 

الزم  است، و كسى كه قبل از وقوف عرفات در يكى از دو راه )پيش و يا پس( جماع كند، 

حجش فاسد گردد، و بر وى ذبح يك گوسفند الزم است، و به حج خود مانند كسى كه 
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حجش را فاسد نكرده دوام دهد، و بر وى قضا الزم است، و در سال آينده هنگامى كه قضاء 

آن را مى آورد )از خوف اينكه مبادا با همسر خود جماع كند( الزم نيست كه از وى جدا 

شود، و كسى كه بعد از وقوف عرفات با همسر خود جماع كرد، حجش فاسد نمى شود، و بر 

وى ذبح يك شتر الزم است، و اگر بعد از حلق )تراشيدن موى( جماع كرد، ذبح گوسفندى 

بر وى الزم است.

)7( و كسى كه در دوران اداء عمره و قبل از چهار شوط طواف جماع كند، عمره خود را 

فاسد كرده است، و بايد به باقى اعمال عمره دوام بخشد، و قضاء آن را بياورد، و گوسفندى 

بر وى الزم است، و اگر بعد از چهار شوط طواف جماع كرد، گوسفندى بر وى الزم است، و 

عمره اش درست بوده و قضاء الزم نمى باشد، و كسى كه به فراموشى جماع كند مانند كسى 

است كه قصدا جماع نموده است.

شرح

تعريف جنايات

در لغت: جنايات جمع جنايت، و جنايت گناه را گويند.

و در اصطالح: ارتكاب عملى است درحج كه حاجى از آن منع گرديده است.

اقسام جنايت

جنايت به دو قسم است:

2. جنايت در حرم. ۱. جنايت در احرام. 

در اين درس و در درس بعدى جنايت در احرام را مى خوانيم:

)۱( جنايت در احرام

منع  آن  از  حج  اثناء  در  كه  را  عملى  احرام  حالت  در  مُحرم  كه  آنست  احرام  در  جنايت 

گرديده، مرتكب شود، و يا يكى از واجبات حج را ترك كند.

جنايت در احرام به شش قسم است

به دم، روزه و صدقه  فاسد مى شود، و جبران آن  به سبب آن حج  اول: جنايتى است كه 

نمى شود، اين جنايت جماع كردن پيش از وقوف عرفات است.

يعنى كسى كه پيش از وقوف عرفات جماع كند، حجش فاسد گردد، و ذبح يك گوسفند 

و قضاء آن در سال آينده بر وى واجب است.

دوم: جنايتى كه به ارتكاب آن بََدنه واجب مى شود، و آن دو كار است
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۱- جماع كردن بعد از وقوف عرفات و قبل از تراشيدن موى سر.

2- در حالت جنابت طواف زيارت كردن. 

سوم: جنايتى كه به ارتكاب آن دم )يك گوسفند و يا هفتم حصة گاو( واجب مى شود، اين 

جنايت شامل اشياء ذيل است: 

۱- ارتكاب كار هاى كه موجب جماع است مانند بوسه كردن و دست زدن به زن به طريق 

شهوت.

2- پوشيدن لباس دوخته شده بدون عذر.

3- دور ساختن موى سر و ريش بدون عذر.

4-  اگر مُحرم يك روز كامل سر خود را بپوشاند.

5- مُحرم يك اندام خود را مثل ران، پاى، دست، روى و سر خوشبو سازد.

6- ناخن هاى يك دست يا يك پاى خود را قطع كند.

با همكارى استاد آيت مباركة زير را تشريح كنيد:

�> ßÃá¿åº �=Çà· à³ßª �å½> ß£á¾ßáÙ= �åÍ ß»ÉåÃßE �Àëº �¼ àÃß®ßgße �>ßº �Îß· ß¢ � æL>ßºÇà·á£çº �æ½>È
ß? �Îåª �åç�= � ß¼ ái= �=Æàf à²ádÈßÆ

$.4�6S�=%���ß�å̄ ß«á¶=� ßkåÑ>ßFá¶=�=Ç à»å£ á{ß?ßÆ

۱- معناى جنايت در احرام چيست، بيان داريد؟

2- كدام جنايت است كه به ارتكاب آن حج فاسد مى گردد، و به دم، روزه و صدقه جبران 

نمى شود؟

3- كدام جنايت است كه با ارتكاب آن بَدنه )حيوان بزرگ: شتر و گاو( واجب مى شود؟

4- كدام جنايت است كه با ارتكاب آن گوسفند و يا هفتم حصه بدنه واجب مى گردد؟

تعريف جنايت را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس  هفتاد و دوم 

جنايات حج و جزاى آن)2(

در درس قبلى گفتيم كه جنايت به دو قسم است: يكى جنايت در احرام و ديگرى جنايت در 

حرم، همچنان اقسام جنايت در احرام را بيان نموديم كه شش قسم است، از آنجمله سه قسم 

آن را شناختيم، حاال مى خواهيم سه قسم باقيمانده آن را بشناسيم.

� áÀßºßÆ�(ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(>âFà¿ àQ� ß> ß{� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�(>âM åbáà��å½Æ àb à̄á¶=� ß=ßÇ ß{� ß> ß{� áÀßºßÆ�$-%
�ßbÉå£àÈ� áÁß?� à̧ ßváªßáÙ=ßÆ�(ãÍß¾ßbßE�åÄáÉß·ß£ßª�>âFà¿ àQ� ß> ß{� áÁåCßÆ�ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(>âM åbáà��åÌße>ßÈëh¶=� ß=ßÇ ß{� ß> ß{
� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�(>âM åbáà��åeßb çr¶=� ß=ßÇ ß{� ß> ß{� áÀßºßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßXáEßc� ß×ßÆ�Í ç³ßå��ß½=ßa�>ßº� ß=ßÇ çì¶=

*ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(>âFà¿ àQ� ß> ß{
�àÄá¿åº� ßµßfßI� áÁåCßÆ�ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(> ßÃß¾Æàa�> ß»ßª� æ�=ßÇ ámß?�ÍßM ßØßM�åÌße>ßÈh¶=� å=Ç ß{�Àåº� ßµßfßI� áÀßºßÆ�$.%
� å=ßÇ ß{ � áÀåº � æ�=ßÇ ámß? �ÍßM ßØßM � ßµßfßI � áÀßºßÆ �(> ßÃßªÇ àìßÈ �ÎçJ ßU �(= âbßEß? �>âºåfáà� � ßÊå̄ßE �( æ�=ßÇ ámß? �Íß£ßEáeß?
�ß á�ßE� ßÊá£ çj¶=� ßµßfßI� áÀßºßÆ�ãÌ> ßm�(åÄáÉß·ß£ßª� æ�=ßÇ ámß?�Íß£ßEáeß?�(àÄá¿åº� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�(åeßb çr¶=

*ê½>ßI�àÄ èR ßUßÆ�(ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�åÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=
*ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�å½>ßºåáÝ=� ß̧ áFß®�( æL>ßªßf ß¢� áÀåº� ßz>ßªß?� áÀßºßÆ�$/%

�åÄáÉß·ß£ßª�(> ßÃë· à²�å½>çÈ
ßáÙ=� å��åe> ß»åá�=� ßÊáºße� ßµßfßI� áÀßºßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�åÍß«å¶ßaáhàá�>åE� ßÇà® àÇá¶=� ßµßfßI� áÀßºßÆ�$0%

�åÄáÉß·ß£ßª�( åP ßØçN¶=�åe> ß»åá�=�Ïßb áUC� ßÊáºße� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�( æb åU=ßÆ�æ½áÇßÈ� ßÊáºße� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ã½ßa
*ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº�åÍßFß̄ ß£á¶=�Ìßfáß�� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq

�ßf ç]ß?�=ßcC�= ßdß²ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�åf áVç¿¶=�à½>çÈß?� áK ßvßº�ÎçJ ßU� ß°á·ßá�=�ßf ç]ß?� áÀßºßÆ�$1%
*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�(åÌße>ßÈëh¶=� ß=ßÇ ß{
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ترجمه

)۱( و كسى كه در حالت بى وضويى  طواف قدوم را اداء كند، صدقه بر وى الزم است، 

و اگر در حالت جنابت انجام دهد، ذبح گوسفندى بر وى الزم است، و كسى كه طواف 

در  اگر  و  است،  بر وى الزم  ذبح گوسفندى  انجام دهد،  بى وضويى  را در حالت  زيارت 

حالت جنابت انجام دهد بََدنَه بر وى واجب است، وليكن بهتر آنست كه در صورتى كه در 

مكه باشد بار دوم طواف كند، و ذبح حيوان بر وى الزم نيست، و كسى كه طواف صدر را 

در حالت بى وضويى انجام دهد، صدقه بر وى الزم است، و اگر در حالت جنابت انجام دهد 

ذبح گوسفندى بر وى الزم است.

)2( و كسى كه سه شوط و يا كمتر از سه شوط طواف زيارت را ترك كند، ذبح گوسفندى 

بر وى الزم است، و اگر چهار شوط را ترك كرد، بايد به احرام خود دوام بدهد تا آنكه 

طواف كند، و كسى كه سه شوط از طواف صدر را ترك كند، صدقه بر وى الزم است، و 

اگر همه طواف صدر ويا چهار شوط آن را ترك كند، ذبح گوسفندى بر وى الزم است، 

و كسى كه سعى بين صفا و مروه را ترك كند ذبح گوسفندى بر وى الزم است، و حجش 

كامل مى باشد.

)3( و كسى كه قبل از امام از ميدان عرفات برگردد دم بر وى الزم است.

)4( و كسى كه وقوف مزدلفه را ترك كند، دم بر وى الزم است، و كسى كه رمى جمرات 

در همه روز ها را ترك كند، دم بر وى الزم است، و اگر رمى يك روز را ترك كند، دم بر 

وى الزم است، و اگر رمى يكى از جمرات سه گانه را ترك كند، صدقه بر وى الزم است، 

و اگر رمى جمره عقبه را در روز نحر )اول عيد( ترك كند، دم بر وى الزم است.

)5( و كسى كه حلق )تراشيدن سر( را تا گذشتن ايام نحر به تاخير اندازد، و يا طواف زيارت 

را مؤخر كند، نزد امام ابو حنيفه Ä�e اهللا دم بر وى الزم است.

شرح

چهارم

نوع  اين  قيمت آن واجب مى گردد، و   يا  نيم صاع گندم  ارتكاب آن  به  جنايتى است كه 

جنايت شامل اشياء ذيل مى شود:

۱- وقتى مُحرم يك يا دو ناخن خود را كوتاه كند، و از هر ناخن نيم صاع صدقه دهد.
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2- وقتى كمتر از يك روز سر و يا روى خود را بپوشاند.

3- در حالت بى وضويى طواف كند.

4- از جمله سه جمره يكى آن را ترك كند.

پنجم: جنايتى كه با ارتكاب آن كمتر از نيم صاع صدقه واجب مى شود:

۱- وقتى شپش يا ملخى را بكشد، و هرقدر كه زودتر مى تواند بايد صدقه بدهد.

2- اگر دو شپش يا دو ملخ، و يا سه شپش و يا سه ملخ را بكشد. بايد يك مشت طعام صدقه 

بدهد، و اگر بيشتر از آن را بكشد بايد نيم صاع گندم را صدقه كند.

ششم: جنايتى كه به ارتكاب آن قيمت واجب مى گردد: 

اين جنايت عبارت از شكار كردن حيوان خشكه است، اگر مُحرم حيوانى را كه در خشكه 

زنده گى مى كند، شكار كرد، يا آن را ذبح نمود، و يا به كشتن آن اشاره كرد، و يا محلى 

را كه حيوان در آنجا قرار دارد به كسى نشان داد، قيمت آن بر وى واجب است، برابر است 

كه گوشت آن حالل باشد يا حرام، دو شخص عادل به نزديكى محل شكار رفته قيمت آن 

را معلوم مى كنند.

اگر قيمت حيوان شكار شده با قيمت قربانى برابر بود، مُحرم اختيار دارد كه حيوانى را خريده 

در حرم ذبح كند، و يا اينكه به قيمت آن غله خريده به هر مسكين نيم صاع مى دهد، و اگر 

بخواهد در بدل هر نيم صاع يك روز، روزه مى گيرد.

مُحرم  اين صورت  در  نبود،  برابر  )قربانى(  قيمت حيوان  با  قيمت حيوان شكار شده  اگر  و 

اختيار دارد كه غله خريده به فقرا تقسيم كند، به هر فقير نيم صاع بدهد، و يا اينكه در بدل 

هر نيم صاع يك روز، روزه بگيرد.

اگر مُحرم اشياء موذى و مضر از قبيل زنبور، گژدم، مگس و مورچه را بكشد چيزى بر وى 

الزم نمى شود، همچنان اگر مُحرم مار، موش، چلپاسه، زاغ و سگ ديوانه را بكشد چيزى بر 

وى واجب نمى گردد.

با استاد تان در مورد شناختن حيوان وحشى مناقشه و گفتگو نماييد، و پاسخ اين پرسش را 

پيدا كنيد: اگر حيوان وحشى نباشد و كشته شود جزاء آن چيست؟ 
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۱- كدام جنايت است كه با ارتكاب آن نيم صاع گندم و يا قيمت آن واجب مى گردد؟

2- كدام جنايت است كه با ارتكاب آن كمتر از نيم صاع صدقه واجب مى شود؟

3- كدام جنايت است كه با ارتكاب آن دادن قيمت واجب مى گردد؟

4- اگر مُحرم اشياء مضر از قبيل مار يا گژدم را بكشد جزاء آن چيست؟

با استفاده از دروس قبلى، تعريف صاع را در كتابچه هاى خود بنويسيد، و اندازه فعلى يك 

صاع را واضح سازيد.
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درس هفتاد و سوم

جنايات حج و جزاى آن)۳(

به دو نوع است، يكي جنايت در احرام و ديگري جنايت در حرم،  قبال گفتيم كه جنايت 

و در درس گذشته اقسام جنايت در احرام را شناختيم، حاال مي خواهيم جنايت در حرم را 

بشناسيم.
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*ãÐ=ßh ßQ�åÌßeá@ß«á¶= ßÆ�( åHßfá̄ ß£á¶=ßÆ�(åÍçÉßá�=ßÆ�( åGáÑëd¶=ßÆ�( åGá· ß³á¶=ßÆ�(åÌß? ßbåá�=ßÆ�( åH=ßf à§á¶=� å̧ áJß®� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$3%
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*ãÐ áÊ ßm�åa=ßf à̄á¶= ßÆ�( åOÉ å¦=ßß�á¶=ßÆ� å̧ á»ç¿¶= ßÆ�( åzÇà£ßFá¶=� å̧ áJß®� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$4%
�*ßÐ> ßm�>ßå�� ß±çb ßrßI�(âÍß· á»®� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ�$5%

*æÌßa=ßf ßQ� áÀåº�ãá� ß]�ãÌßfáß�ßÆ�ßÐ> ßm�>ßå�� ß±çb ßrßI�âÌßa=ßf ßQ� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ�$-,%
� àgßÆ> ßRßJßÈ� ß×�(àÐ=ßhßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�> ßÂÇáß�ßÆ� å¥>ßF ëj¶>ß²�åbáÉ çr¶=� áÀåº�àÄ à»áß�� à̧ ß²áÖàÈ� ß×�>ßº� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ�$--%

*âÌ> ßm�>ßÃåJ ß»Éå̄åE
*åÄáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm� ßØßª�(àÄß·ßJß̄ßª�æ½åfáà��Îß· ß¢� à¤áF çj¶=� ß¹> ßq� áÁåCßÆ�$-.%

�à½åfáàá�=� ßXßEádßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�àÐ=ßhßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�àÄß·ßJß̄ßª�( æbáÉ ßq� å¼áß�� å̧ á²ß?� ß�C�à½åfáàá�=�çf ßì áu=� áÁåCßÆ�$-/%
* çËåf ß³ áj ß³á¶=� ç�ßFá¶= ßÆ�( ßT> ßQçb¶=ßÆ�(ß�å£ßFá¶= ßÆ�(Ìßfß̄ßFá¶= ßÆ�(Ì> çn¶=

*àÐ=ßhßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�> âjß¾á@ßJ ájàº�=âá� ß{�áÆß?�( â×ßÆáf ßjàº�>âº>ßß�� ß̧ ßJß®� áÁåCßÆ�$-0%
� ß¼áß��à½åfáàá�=� ß̧ à²á@ßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(> ßÃà·á²ß?� ȩ̀ åß�� ß×�(ãÍßJáÉßº�àÄàJ ßVÉåEßdßª�(= âbáÉ ßq�à½åfáàá�=� ßXßEßc�=ßcåC ßÆ�$-1%

*åÅ åbáÉ ßråE�àÅßfßºß?� ß×ßÆ�(ÄÉ· ß¢�à½åfáàá�=�àÄè¶ àbßÈ�áß��=ßcC�Äßß}ßc�Æ?�( ã¹ ßØ ßU�àÅßa> ßì áq=�æbáÉ ßq
�Ëådç¶=�àÅßf ßR ßm�áÆß?�å½ßfßá�=� ßoÉ ån ßU� ß¤ ßìß®� áÁåCßÆ�(àÐ=ßhßá�=� à¹ ßØßá�=�àÄßß}ßc�=ßcC�å½ßfßá�=�åbáÉ ßq� å�ßÆ�$-2%

*àÄàJ ß»Éå®�åÄáÉß·ß£ßª� àl>ç¿¶=�àÄàJåFá¿àÈ�>çå��ßÇ àÂ� ß×ßÆ�( æµÇà· á»ßå�� ßkáÉß¶
�(åÄåJ çRßå��ã½ßa�6 æÁ>ßºßa�ÄÉß·ß£ßª�(>âºßa�åaåfá«àá�=�Îß· ß¢�åÄÉåª� çÁß?�(>ß¾áfß²ßc�>çå�� àÁåe>ß̄á¶=�àÄß·ß£ßª�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²ßÆ�$-3%
�ã½ßa�àÄàºßhá·ßÉßª�( ëSßá�=ßÆ�åÌßf á» à£á¶>åE�à½åfáà�� ç¼àM�(æ½=f áUå=�åá� ß¦�Àåº� ßL>ß̄Éåá�=�ßgßÆ> ßRßJßÈ� áÁß?� ç×C�(åÄåIßf á» à£å¶�ã½ßaßÆ

* ãb åU=ßÆ
� ßµßß� ám=�=ßcåC ßÆ�( âØåº>ß²�àÐ=ßhßá�=�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²�Îß·ß£ßª�( æbáÉ ßq� å̧ áJß®� å�� åÁ>ßºåfáà�� ßµßß� ám=�=ßcåC ßÆ�$-4%

* ãb åU=ßÆ�ãÐ=ßh ßQ�> ß»åÃáÉß·ß£ßª�å½ßfßá�=�åbáÉ ßq� å̧ áJß®� å�� åÁ ß× ßØ ßU
* ã̧ å{>ßE� à¤áÉßFá¶>ßª�àÄ ß¢>ßJáE=�áÆß?�(= âbáÉ ßq�à½åfáàá�=� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�$-5%�

ترجمه

)۱( وقتي مُحرم شكاري را بكشد و يا شخصي ديگري را به كشتن آن داللت كند، جزا بر 

وي واجب گردد، و عامد )كسي كه قصدا اين كار را كند( و ناسي )كسي كه به فراموشي 
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كند( و مبتدي )كسي كه بار اول كند( و عائد )كسي كه بطريق تكرار كند( در اين جنايت 

برابر اند. 

)2( و جزاء نزد امام ابو حنيفه و ابو يوسف رحمهما اهللا آن است كه شكار در محلي كه كشته 

شده و يا در محلي كه به جاي قتل قريبتر است قيمت گذاري شود.

)3( اگر در خشكه باشد دو نفر عادل قيمت آن را تعيين كنند، بعد از آن شخصي كه مرتكب 

جنايت گرديده اختيار دارد كه به قيمت آن قرباني مي خرد و آن را ذبح مي كند اگر قيمت 

قرباني را پوره كند، و اگر بخواهد به قيمت آن طعام مي خرد و بر هر مسكين نيم صاع از 

گندم و يا يك صاع از خرما يا جو صدقه مي دهد، و اگر بخواهد از هر نيم صاع از گندم و 

از هر صاع از جو يك روز، روزه مي گيرد، و اگر از جمله طعام كمتر از نيم صاع اضافه باقي 

ماند، اختيار دارد: اگر بخواهد آن را صدقه مي دهد، و اگر بخواهد يك روز كامل عوض 

آن روزه مي گيرد. 

)4( و امام محمد Ä�e اهللا گفته است: شكاري كه مثل و مانند دارد مثل آن واجب است، پس 

در شكار آهو و كفتار گوسفند است، و در شكار خرگوش، بره ماده است كه عمر آن از 

يكسال كمتر باشد، و در شكار شتر مرغ، شتر يا گاو است، و در شكار موش دشتي بره چهار 

ماهه است. 

)5( و كسي كه شكاري را زخمي كند، و يا موي آن را بَكند، و يا عضوي از آن را قطع كند، 

ضامن همان نقصاني است كه از قيمت آن كاسته است، و اگر پر و بال پرنده اي را بَكند، و 

يا پاهاي آن را قطع كند كه ديگر از نگهداري خود ناتوان گردد )از خود دفاع كرده و پرواز 

كرده نتواند( بر وي است تا قيمت آن را كامل بدهد. 

)6( و كسي كه تخم پرنده را شكست، قيمت آن بر وي واجب است، و اگر  از تخم چوچه 

مرده بيرون گرديد، قيمت زنده آن بر وي واجب است. 

)7( و در كشتن زاغ، زغن، سگ، گرگ، مار، گژدم و موش هيچ جزايي نيست.

)8( و در كشتن پشه، مورچه َكيك و بوزينه هيچ جزايي نيست.

)9( و كسي كه شپشي را بكشد، هر اندازه كه خواسته باشد صدقه بدهد. 

)۱0( و كسي كه ملخى را بكشد، صدقه بدهد هر اندازه كه خواسته باشد. و يك خرما بهتر 

از يك ملخ است.

)۱۱( و اگر محرمي يك حيوان حرام گوشت مثل درنده ها و امثال آن را بكشد، جزاء بر وي 
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الزم است، و نبايد قيمت آن از قيمت يك گوسفند اضافه شود.

)۱2( و اگر حيوان درنده بر مُحرمي حمله كند و مُحرم ناچار او را بكشد چيزي بر وي واجب 

نمي شود.

 )۱3( و اگر محرمي به خوردن گوشت شكار مجبور گردد و آن را بكشد، بر وي جزا الزم 

اما اگر شخص محرم، گوسفند، گاو، شتر، مرغ و مرغ آبي كسكري۱  را ذبح كند  است، 

چيزي بر وي الزم نمي گردد.

)۱4( و اگر كبوتري را كه در پاهايش زنگ واره است، و يا پرنده آموخته شده بكشد، بر 

وي جزاء الزم است.

)۱5( و اگر محرمي شكاري را بكشد، مذبوحه وي در حكم خودمرده بوده، و خوردن آن 

حرام است، و اگر محرمي گوشت شكاري را كه شخص غير محرم آن را شكار نموده بخورد 

باكي ندارد مشروط بر اينكه غير محرم را به آن اشاره نكرده باشد و نه به شكار كردن آن 

امر كرده باشد.

)۱6( در شكار داخل حرم اگر شخص غير محرمي آن را بكشد جزاء بر وي واجب است، و 

اگر گياه و يا درخت حرم را كه در ملكيت كسي نباشد، و نه از جمله نباتاتي باشد كه مردم 

آن را كشت مي كنند، قطع كند، قيمت آن بر وي واجب است. 

)۱7( و اگر حاجي قارن هر كدام از اعمال مذكوره را مرتكب شود، اگر بر حاجي مفرد يك 

دم واجب گردد بر وي دو دم واجب مي گردد: يك دم براي حج و دم ديگر براي عمره، مگر 

اينكه از ميقات بدون احرام بگذرد، بعد از آن براي حج و عمره احرام بندد، در اين صورت 

يك دم بر وي واجب است. 

)۱8( و اگر دو مُحرم در كشتن شكاري شركت كنند، بر هركدام آنها جزاء كامل واجب 

آنها واجب  بر  غير محرم در كشتن شكار حرم شركت كنند، يك جزاء  اگر دو  و  است، 

است.

)۱9( و اگر مُحرمي شكاري را بفروشد و يا آن را بخرد بيع شان باطل است.

1 (�مراد به كسكري:  مرغ آبي كه در منازل و حوض ها زندگي مي نمايد، زيرا اين نوع مرغ آبي در اصل خلقت خود 
الوف مي باشد )المجتبي(.
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شرح

مسايل مربوط به جنايت در حرم

t  جنايت در حرم آنست كه شكار داخل حرم را بكشد، و يا آن را به شخص شكارچي 
نشان دهد و يا به سوي آن  اشاره كند، و يا درخت و گياه آن را قطع نمايد، و كسي كه 

اين كار ها را در حالت احرام و يا غير احرام انجام دهد جنايت را مرتكب گرديده و جزاء 

بر وي واجب است.

t كسي كه در داخل حرم دست به شكار زد و حيوان از جمله حيوانات خشكه و وحشي 
آن را ذبح نمايد، حيوان مذكور به سبب ذبح كردن حالل نمي شود بلكه خودمرده شمرده 

شده و خوردن آن حرام مي باشد، برابر است كه در حالت احرام آن را شكار كرده باشد 

يا در غير حالت احرام.

كه  است  واجب  او  بر  زند،  به شكار  داخل حرم دست  در  محرمي  غير  اگر شخص   t
قيمت حيوان شكار شده را به فقراء و مساكين بدهد و به عوض قيمت آن روزه گرفته 

نمي تواند.

t كسي كه درخت و يا گياه داخل حرم را قطع كند قيمت آن بر وي واجب است، مُحرم 
و غير محرم در اين حكم يكسان هستند.

t اگر كسي بخاطر آتش افروختن و خيمه، گياه داخل حرم را قطع كند جايز است، زيرا 
اجتناب كردن از اين كار ناممكن مي باشد.

شاگردان به دو دسته تقسيم شوند، و در روشني متن، دسته يي، جزاء جنايات از نظر امام ابو 

حنيفه و امام ابو يوسف رحمهما اهللا و دسته ديگر جزاء جنايات از نظر امام ابو محمد Ä�eاهللا 

را تذكر بدهند.
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۱- جنايت در احرام چيست؟

2- جزاي جنايت در احرام چيست؟

3- در باب جزاي جنايت، صورت هاي صدقه كدامها اند؟

4- در جزاي جنايت، روزة چه وقت گرفته مي شود؟

5- جزاي جنايت نزد امام محمد Ä�e اهللا چيست؟

فرق در بين شكار مُحرم و غير محرم چيست؟
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درس هفتاد و چهارم

احصار

� ß×ßÆ � åËábßá�= � ßÀåº �ßf ßjáÉßJ ái= �> ß»ßª �áà�áf år áUà? � áÁåDßª �åçå� �ßÌßf á» à£á¶=ßÆ � çSßá�= �=Çèå�ß?ßÆ} است:� فرموده   < اهللا 

��àÄç·åß}{=¶Ìf¯F+۱96}*�  حج و عمره را براي اهللا تمام كنيد، اگر  àËábßá�=� ß̈ à·áFßÈ�ÎçJ ßU� á¼ à³ ßiÆàÐàe�=Ç à̄å·áß�
محصور شديد )بعد از احرام نسبت مانعي نتواستيد حج بجا آريد( پس به وسيله هديي كه ميسر 

شود )خود را از احرام خارج سازيد( و تا هدي به محل آن برسد سر خويش را نتراشيد«

�6åe> ßr áUåáÝ=� àH>ßE
�6àÄß¶� ß̧ Éå®ßÆ�( à̧ è· ßVçJ¶=�àÄß¶�ßg> ßQ�( ëÊ åvàá�=� áÀåº�àÄ à£ß¿º�( ãzßfßº�àÄßE> ßqß?�áÆß?�( úÆ àbß£åE�à½åfáàá�=�ßf år áUà?�=ßcC�$-%

* ß̧ ç·ßß�� ç¼àM�(åÄÉåª�> ßÃà}dßÈ�åÄå¿áÉ ß£åE�â>ºáÇßÈ�> ßÃà· å»áß�� áÀßº�áb å¢=ßÆßÆ�(å½ßfßá�=��� àXßEádàI�âÌ> ßm� áOß£áE=
�àÄà}ßc� àgÇàß�ßÆ�(å½ßfß�=� å��×C�åe> ßrUÝ=�å½ßa� àXEßc� àgÇãß�� ß×ßÆ�(å á�ßºßbåE� ßOß£ßE�>â¾åe>ß®� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$.%
� ëSßá�>åE�æf ßráàå�� àXáEçd¶=� àgÇàß�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåE?� ßb¿ å¢�åf áV¿¶=�å½ÇßÈ� ß̧ Fß®

*åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� å�� ç×C
�ãÍ çR ßU�åÄáÉß·ß£ßª� ß̧ ç·ßß��=ßcC� ëSßá�>åE� àf ßráàá�=ßÆ�(ßÐ> ßm�ÎßJßº� ßXßEdßÈ�Á?�(åÌßf á» à£á¶>åE�åf ßr áV à»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�$/%

* åÁ>ßIßf á» à¢ßÆ�ãÍ çR ßU� åÁåe>ß̄á¶=�Îß· ß¢ßÆ�(àÐ> ßvß̄á¶=�åÌßf á» à£á¶>åE�åf ßráàá�=�Îß· ß¢ßÆ�(ãÌßf á» à¢ßÆ
� áÁåDßª�( àe> ßr áUåáÝ=� ß¹=ßg� ç¼àM�(åÄå¿áÉ ß£åE�æ½áÇßÈ� å��àÅÇàß}ádßÈ� áÁß?� á¼ àÂßb ß¢=ßÆßÆ�(>âÈáb ßÂ� àf ßráàá�=� ßOß£ßE�=ßcåC ßÆ�$0%

* èÊ åvàá�=�àÄßºåhß¶ßÆ�( à̧ è· ßVçJ¶=�àÄß¶�áhàß��áß��( ëSßá�=ßÆ� åËábßá�=� åµ=ßeáaC�Îß· ß¢�ßeßbß®
�( åËábßá�=� ßÁÆàa� ëSßá�=� åµ=ßeáaC�Îß· ß¢�ßeßbß®� áÁåCßÆ�( ß̧ ç·ßß�� ëSßá�=� ßÁÆàa� åËábßá�=� åµ=ßeáaC�Îß· ß¢�ßeßbß®� áÁåCßÆ�$1%

*>â¾> ßj áVåJ ái=� à̧ è· ßVçJ¶=�àÄß¶�ßg> ßQ
�Îß· ß¢�ßeßbß®� áÁåCßÆ�(=âf ßráà�� ßÁ>ß²�( å=ßÇ çì¶=ßÆ� åÇà® àÇá¶=� áÀåº� ã¥Çà¿áß��ßÇ àÂßÆ�Í ç³ßå��ßf år áUà?� áÀßºßÆ�$2%

�������*æf ßr áVàå�� ßkáÉß·ßª�(> ß» åÂåb ßUß?
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ترجمه

باب در بيان احصار )بند شدن از حج و عمره(: 

)۱( وقتي مُحرمي به سبب وجود دشمن از رفتن به حج بازماند، يا بيماري عايد حالش گردد 

كه او را از راه رفتن منع كند، حالل شدن از احرام برايش جايز است، و به وي گفته شود: 

گوسفندي را بفرست تا در حرم ذبح گردد، و كسي كه آن را با خود مي برد بايد روزي را با 

وي تعيين كند كه در آن روز آن را ذبح كند، بعد از آن خود را حالل كند. 

)2( اگر حاجي قارن باشد دو دم )قرباني( بفرستد، و ذبح دم احصار جز در حرم در جاي 

ديگر جايز نيست، و نزد امام ابو حنيفه Í�e اهللا ذبح آن پيش از يوم نحر جواز دارد، و امام 

ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: براي محصر به حج ذبح دم احصار جز در روز 

نحر جواز ندارد. 

)3( اما براي محصر به عمره هر وقتي كه بخواهد ذبح كند جايز است، و محصر به حج وقتي 

خود را از احرام حالل گرداند، حج و عمره بر وي واجب است، و بر محصر به عمره قضاء 

الزم است، و بر حاجي قارن يك حج و دو عمره الزم است. 

)4(  وقتي مُحرمي َهدي )حيوان قرباني( بفرستد، و شخصي كه آن را با خود مي برد وعده 

سپارد كه آن را در روز معينش ذبح كند، بعد از آن احصار پايان يابد، اگر به دريافت هدي 

و حج قادر بود، حالل كردن خود برايش جواز ندارد، و بر وي الزم است كه به حج خود 

ادامه دهد. 

)5( اما اگر به دريافت هدي قادر بود، نه حج، بايد خود را حالل كند، و اگر به دريافت حج 

قادر بود، نه هدي، براي وي حالل شدن از احرام استحسانا جواز دارد.

)6( و كسي كه در مكه محصور گردد و از وقوف عرفات و طواف باز داشته شود، مُحصر 

اين دو )وقوف عرفات و طواف( قادر بود مُحصر شمرده  از  به يكي  گفته مي شود، و اگر 

نمي شود.

شرح

تعريف احصار

احصار در لغت: منع كردن و حبس نمودن را گويند.  

و در اصطالح: آنست كه مُحرم براي حج و عمره، از اداي اركان حج بازداشته شود.
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ُمحصرات

چند نمونه از احصار به طور ذيل بيان مي گردد: 

۱. احصار عام: احصار از حج و عمره به سبب خوف دشمن و غيره.

2. مرض ناگهاني كه انسان را از اداء مناسك باز دارد.

اگر  و  كند،  سفر  نبايد  بود  خود  وطن  در  هنوز  مُحرم  زن  اگر  مُحرم،  زن  شوهر  وفات   .3

شوهرش در راه وفات نمود، و محلي كه وفات نموده جاي امن بود همانجا باقي بماند، و 

عدت خود را سپري كند، و اگر آن محل براي اقامت مناسب نبود و وطنش نزديكتر بود به 

سوي وطنش برگردد، و اگر به مكه مكرمه نزديكتر بود مناسك حج را مكمل كند.)۱(  

4. مفقود و يا هالك گرديدن مال، كه به سبب آن توان تكميل حج را نداشته باشد.

آنچه باالي احصار مرتب مي شود

الف: كسي كه از داخل شدن به مكه مكرمه منع گردد 

۱. فرستادن َهدي )قرباني( به طرف حرم در حق مُحصر واجب است، تا در آنجا ذبح شود، 

و غير از حرم در محلي ديگر ذبح آن جايز نمي باشد، و شخص محصر مي تواند پيش از يوم 

نحر آن را ذبح كند، و كسي كه آن را با خود به طرف حرم مي برد وعده نمايد كه در همان 

روز تعيين شده خود را حالل كند، و بر حاجي قارن دو دم )قرباني( واجب است.

2. مُحصر زماني خود را حالل كند كه يقين حاصل نمايد كه َهدي وي در حرم ذبح گرديده 

و فرارسيدن يوم نحر را انتظار نمي كشد. 

3. بر مُحصر مطابق نيتي كه نموده قضاء حج يا عمره واجب است، چيزي كه اراده مكمل 

وآن  است،  عمره وحج  آوردن  قضا  بااليش  بود  مفرد  اگر  پس  است  نموده  را  آن  نمودن 

وقتيكه در سال آينده قضا بياورد.

4. اگر حاجي قارن باشد بر وي يك حج و دو عمره واجب است، و اگر حج نفلي بود، به 

سبب شروع نمودن در آن فرض مي گردد، لهذا قضاء آن بر وي واجب است)حج وعمره 

بااليش الزم است(.

ب:  احصار بعد از وقوف عرفات

۱. هرگاه احصار از طرف دشمن باشد احصار شمرده نمي شود، و بر وي به عوض هر واجبي 

$1,�t�+�5�T%�)�e>J�=�ae)$.,/�t�+�-�T%�)�Ê«¿U�)�L=a>F£¶=�Ä¯ª�)�1
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دم )قرباني( الزم مي گردد مانند وقوف مزدلفه، زدن جمرات )شيطان ها( و تاخير در تراشيدن 

سر.

2. اگر احصار به سبب مريضي و وفات باشد حجش صحيح مي شود، دليل صحت آن حديثي 

يلِي روايت نموده گفته است كه رسول اهللا� فرموده  ْحَمِن بَْن يْعَمَر الدِّ است كه آن را َعبَْد الرَّ

àÍßªßf$، لهذا كسي كه بعد از وقوف عرفه وفات شود، حجش صحيح است. ß¢� èSßá�=%:است

ج: احصار در داخل مكه مكرمه

كسي كه در داخل مكه مكرمه احصار شود و از اداء دو ركن حج )طواف و وقوف( باز داشته 

شود با تقديم دم حالل مي گردد، زيرا اگر وي وقوف عرفات را دريابد، حج را دريافته است، 

و اگر طواف را دريافت با اداء نمودن عمره  خود را حالل سازد و قضاء حج را بايد بياورد.

با همكاري استاد فرق در بين احصار پيش از وقوف عرفات و بعد از آن را بيان كنيد.

۱- احصار را در لغت و اصطالح تعريف كنيد.

2- صورت هاي احصار را واضح سازيد.

3- كدام احكام بر احصار مرتب مي شود؟

4- احصار بعد از وقوف عرفات چه حكم دارد؟

5- حكم احصار در داخل مكه چيست؟

àÍßªßf«  را در كتابچه هاي خود بنويسيد. ß¢� èSßá�=« شرح حديث
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درس  هفتاد و پنجم 

فوت شدن حج

كسي كه براي حج فرضي و يا نفلي احرام بندد، بعد از آن وقوف عرفات از وي فوت شود، 

تا وقتي كه صبح روز نحر طلوع نمايد، حج از وي فوت گرديده، زيرا وقت وقوف تا هنگام 

طلوع صبح روز نحر است.

�6 åL=ßÇß«á¶=� àH>E
�àÄßI>ßª�ábß̄ßª�(åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº� àf áRß«á¶=� ß¤ß· ß{�ÎçJ ßU�Íßªßfß£åE� àÇà® àÇá¶=�àÄßI>ß«ßª�( ëSßá�>åE�ß½ßf áUß?� áÀßºßÆ�$-%

*åÄáÉß· ß¢�ß½ßa� ß×ßÆ�( æ̧ åE>ß®� áÀåº� çSßá�=� ßÊ åvá̄ßÈßÆ�( ß̧ ç· ßVßJßÈßÆ�Îß£ ájßÈßÆ� ßÇ àìßÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢ßÆ�( èSßá�=
�ß½áÇßÈ�6> ßÃÉåª�> ßÃà·á£åª�àÅßf á³àÈ�æ½>çÈ

ß?�Í ßjáß�� ç×C�åÍß¿ çj¶=� å¤Éåß�� å��ãÌßhåÑ> ßQ� ßÊ åÂßÆ�( àLÇà«ßI� ß×�àÌßf á» à£á¶=ßÆ�$.%
�* å°Èåf ánçJ¶=�ß½>çÈß? ßÆ�(åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈßÆ�(Íßªßf ß¢

*�r¯J¶=�Æ?�( à°á·ßá�=ßÆ�( àÊá£ çj¶=ßÆ�( à=ßÇ çì¶=ßÆ�(à½=ßf áUåáÝ=�6 ßÊ åÂßÆ�ãÍç¿ ài�àÌßf á» à£á¶=ßÆ�$/%
ترجمه 

باب در بيان فوت شدن حج 
)۱( كسي كه به قصد اداء حج احرام بندد، و وقوف عرفه از وي فوت شود تا آنكه صبح روز 

نحر دميد، پس حج از وي فوت گرديده، و بر وي الزم است  كه طواف و سعي كند و خود 

را از احرام حالل گرداند، و در آينده قضاء آن را بياورد، و بر وي دم واجب نيست.

)2( و عمره هيچگاهي فوت نمي شود، بلكه عمره در تمام اوقات سال جز پنج روزي كه اداي 

عمره در آن مكروه است، جايز مي باشد و اين پنج روز عبارت است از: روز عرفه، روز نحر 

و ايام تشريق.

)3( و عمره سنت است، و اعمال آن عبارتند از: احرام، طواف، سعي، حلق يا قصر. 

شرح 
تعريف فوات:در لغت: فوات گذشتن وقت را گويند.  و مراد به آن در اينجا: فوت شدن و 

گذشتن وقت حج است.

و كسي را كه وقوف عرفات تا هنگام طلوع صبح روز نحر فوت گردد، به اتفاق علما حج 
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از وي فوت گرديده، و كسي كه به اندازه يك لحظه هم پيش از طلوع صبح روز نحر در 

عرفات وقوف نمايد حج را دريافته است۱.  

حكم فوات: و كسي كه به سبب فوت شدن وقوف عرفات، حج از وي فوت گردد، وي با 
اداء عمره خود را حالل كند، و در سال آينده قضاء حج فوت شده را بجا آرد.

از اين مسأله كه در فوق ذكر شد چهار حكم برمال مي گردد 

۱. زماني كه وقوف عرفات فوت گردد حج فوت مي شود.

2. از كسي كه حج فوت گردد بر وي واجب است كه با اداي ُعمره خود را از احرام حالل 

كند، و اعمال عمره عبارت است از طواف بيت اهللا شريف، سعي بين صفا و مروه و تراشيدن 

و يا كم نمودن موي سر.

3. قضاء آوردن حج بر وي الزمي است، برابر است كه حج فرض باشد ويا نفلي  و علماي 

امت اسالمي روي اين سه مطلب با هم اتفاق دارند.

4. َدم بخاطر اين الزم نمي گردد كه با اداي عمره وي حالل مي شود، و ُعمره كردن در حق 

كسي كه حج از وي فوت گرديده به منزله َدم است.

معني و تفسير كلمه عرفات را كه در آيت ذيل ذكر يافته با همكاري استاد مناقشه و گفتگو 

نماييد: 

�åÄå·áFß®�Àëº�¼àJ¿ à²�ÁåCßÆ� á¼ à²=ßb ßÂ�> ß»ß²�àÅÆàf à²ác=ßÆ�å½=ßfßá�=�åfß£ ánßá�=� ßb¿ å¢�ßä�=�á=Æàf à²ác>ßª� æL>ßªßf ß¢� áÀëº�¼àJ ávßªß?�=ßcåDßª%
$-54�Åf¯F¶=%����$ß�ë¶B çv¶=� ßÀåß�

۱- مراد از »فوات« چيست؟

2- حكم فوات چيست؟

3- در حكم فوات كدام چهار مطلب گنجانيده شده است؟

حكم فوات را در شرح كه ذكر شد در كتابچه هاى خود بنويسيد.

..,+.�6¤Ñ=bF¶=�)$20-�t�+�/�T%�)�ÄJ¶a?Æ�ÊºØiÝ=�Ä¯«¶=�)�-
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درس هفتاد و ششم

َهـْدي )قرباني (

را  هدي  احكام  كه  مي خواهيم  اكنون  شد  بيان  حج  شدن  فوت  احكام  گذشته  درس  در 

بشناسيم.

���6 åËábßá�=� àH>ßE
�èå�çN¶=� ß́ å¶ßc� å�� àÔåháà��(å�¼ß¿ß§á¶=ßÆ�(åfß̄ßFá¶= ßÆ�( å̧ åEåáÝ=�6 æ¥=ßÇá¾ß?�åÍßM ßØßM� áÀåº�ßÇ àÂßÆ�ãÌ> ßm�àÅ>ß¾áaß?� àËábßá�=�$-%

* àÔåháà��àÄá¿åº� ß¥ådßá�=� çÁåDßª� ßÁá@ çv¶=� ç×C�(= âb å¢> ßrßª
� ß×ßÆ�( åbßÉá¶=� ß×ßÆ�( åGß¾çd¶=�àÍ ß¢Ç àìá̄ ßº� ß×ßÆ�(> ßÂåfßNá²ß?� ß×ßÆ�( åÁàcàáÙ=� à¥Ç àìá̄ ßº� åËábßá�=� å�� àÔåháà�� ß×ßÆ�$.%

* ǻ ßj¿�=��C�Ê ån ß�� ß×��¶=�(àÐ>ß« áRß£á¶=� ß×ßÆ�àÐ> ßQáfß£á¶=�ß×ßÆ�(å á�ß£á¶=�àÍßF åÂ=çd¶=� ß×ßÆ�( å̧ áQëf¶=
� áÀßºßÆ�(>âFà¿ àQ�åÌße>ßÈëh¶=�=Ç{� ß> ß{� áÀßº�6å á�ß£ åuáÇßº� å�� ç×C�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� å��ãÌßhåÑ> ßQ�àÌ> çn¶=ßÆ�$/%

*ãÍ¾bE� ç×C� àgÇàß�� ß×�àÄ¾Dßª�(Íßªßfß£åE� åÇà® àÇá¶=� ßbá£ßE� ß¤ßº> ßQ
�åÐ> ß²ßf èn¶=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßÁ>ß²�=ßcC�(æÍß£áF ßi� áÀ ß¢�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� àÔåháà��àÌßfß̄ßFá¶= ßÆ�(àÍß¾ßbßFá¶= ßÆ�$0%

*ßÍßEáf à̄á¶=� àbÈåfàÈ
*ß�å®>ßFá¶=�À ß¢�áhàß��áß��( ß¼ áVç·¶=�åÄåFÉ årß¿åE� á¼ àÂ àb ßUß?�ßa=ße?� áÁåCßÆ�$1%

*>ßÈ= ßbßá�=�åÍçÉå̄ßE� áÀåº� à̧ á²ßáÙ=� àgÇàß�� ß×ßÆ�( åÁ=ßfå̄á¶= ßÆ�åÍß£áJàá�= ßÆ� å¥èÇ ßìçJ¶=� åËáb ßÂ� áÀåº� à̧ á²ßáÙ=� àgÇàß�ßÆ�$2%
�>ßÈ= ßbßá�=� àXáEßc� àgÇàß�ß×�Æ�(åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ� å�� ç×C� åÁ=ßfå̄á¶= ßÆ�åÍß£áJàá�= ßÆ� å¥èÇ ßìçJ¶=� åËáb ßÂ� àXáEßc� àgÇàß�� ß×ßÆ�$3%

���*½fß�=� å��×C
�(å½ßfßá�=�å�å²> ßjßº�Îß· ß¢�>ßÃåE� ß±çb ßrßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�(ßÐ> ßm� æKá®ßÆ� ëËß?� å��(>ßÈ= ßbßá�=�åÍçÉå̄ßE� àXáEßc� àgÇàß�ßÆ�$4%

* á¼ åÂåá�ß¦ßÆ
* àXáEçd¶=�( å¼ß¿ß§á¶=ßÆ�(åfß̄ßFá¶=� å�ßÆ�( àf áVç¿¶=� åÁábàFá¶=� å�� à̧ ßváªßáÙ=ßÆ�(>ßÈ= ßbßá�>åE� à¬Èåfá£çJ¶=� àGåß�� ß×ßÆ�$5%
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�>ßå� ßØåå|� à±çb ßrßJßÈßÆ�( ß́ å¶ßc � àÀ åjáà�� ßÁ>ß²�=ßcC �(Ä åj«ß¿åE �> ßÃßá}ßc � àÁ> ßjá¾åáÝ=� ç�ßÇßJßÈ � áÁß? � ß�áÆßáÙ=ßÆ�$-,%
*> ßÃá¿åº�åe=çhßá�=�ßf áQß?�Ê åìá£àÈ� ß×ßÆ�(> ßÃåº> ßì å]ßÆ

*> ßÃáF ß²áfßÈ�áß��´å¶ßc� áÀ ß¢�Îß¿á§ßJ ái=� áÁåCßÆ�(> ßÃßF å²ße�>ßÃåEÇ à²àe� ß�C�çf ßì áu>ßª�âÍß¾ßbßE� ß±> ßi� áÀßºßÆ�$--%
*àß�ç·¶=� ß¤ åìß̄á¿ßÈ�ÎçJ ßU�(åaåe>ßFá¶=�åÐ>ßá�>åE�> ßÃ ß¢áf ßu� àX åvá¿àÈ�À³¶�(> ßÃáFà·áß��áß��ã ß�ß¶�>ßß�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$-.%

� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(àÅàá� ß¦�åÄáÉß· ß¢� ßkáÉß·ßª�> â¢èÇ ßìßI� ßÁ>ß²� áÁåDßª� å°Èåf çì¶=� å��( ßG åìß£ßª�>âÈáb ßÂ� ß±> ßi� áÀßºßÆ�$-/%
� ß¤ß¿ ßqßÆ�(àÄßº>ß̄ ßº�àÅßá� ß¦�ß½>ß®ß?�(ã�åFß²� ãGáÉ ß¢�àÄßE> ßqß?� áÁåCßÆ�(àÄßº>ß̄ ßº�àÅßá� ß¦� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?�åÄáÉß·ß£ßª�G åQ=ßÆ�Àß¢
�àÄß·á£ß¾� ß̈ ßF ßq�Æ�> ßÂßfßß��(> â¢èÇ ßìßI� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( å°Èåf çì¶=� å��àÍß¾ßbßFá¶=� áKßF åì ß¢�=ßcåC ßÆ�(ßÐ> ßm�>ßº� åGÉå£ßá�>åE
�âÍßF åQ=ßÆ� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(åÐ>ßÉå¿ á¦ßáÙ=� áÀåº�àÅàá� ß¦� ß×ßÆ�(ßÇ àÂ�>ßÃá¿åº� á̧ à²á@ßÈ�áß�ßÆ�(> ßÃßJ ßVá« ßq�>ßÃåE� ßHßf ßußÆ�(> ßÃåºßbåE

*ßÐ> ßm�>ßº�> ßÃåE� ß¤ß¿ ßqßÆ�(> ßÃßº>ß̄ ßº�> ßÂßá�ß¦�ß½>ß®ß?
* åL>ßÈ>ß¿åá�=�ß½ßa� ß×ßÆ�åe> ßr áUåáÝ=�ß½ßa� àbë·ß̄ àÈ� ß×ßÆ�( åÁ=ßfå̄á¶= ßÆ�åÍß£áJàá�= ßÆ� å¥èÇ ßìçJ¶=� ßËáb ßÂ� àbë·ß̄ àÈßÆ�$-0%

ترجمه

باب در بيان َهدي: 

درست  حيوانات  نوع  سه  از  قرباني  و  است،  گوسفند  قرباني(  )حيوان  َهدي  ترين  ادنا   )۱(

از آن كافي  باالتر  ثَنِي۱  و  اين سه نوع حيوانات  مي شود: شتر، گاو و گوسفند، و در همه 

مي باشد، مگر گوسفند كه َجَذع2  )بره 6 ماهه( آن كافي مي باشد. 

)2( و حيوان گوش بريده و يا حيواني كه اكثر حصه گوش آن قطع گرديده براي قرباني جايز 

نمي باشد، و نه حيوان دم بريده و يا دست و پا بريده، و نه حيوان نابينا، و نه حيوان بسيار الغري 

و نه حيوانى لنگ كه به كشتارگاه رفته نتواند.

)3( و قرباني گوسفند در هر چيز جايز است مگر در دو محل جايز نمي باشد: كسي كه در 

حالت جنابت طواف كند، و كسي كه بعد از وقوف عرفات جماع كند كه در اين دو محل 

غير از بََدنَه )شتر و گاو( چيز ديگري جايز نمي باشد.

��6äåگوسفند و بزغالة را گويند كه يك سال آن پوره شده و بر سال دوم داخل شده باشد، و نر و ماده آن فرق ßM�) 1
ندارد، و در گاوها، ثني گاوي را گويند كه دو سال را پوره نموده در سال سوم باشد، و در شتر، ثني شتري را گويند 

كه پنج سال را پوره نموده در سال ششم از عمرش باشد. 

2 - جذع  بره شش ماهه را گويند، كه اگر در پهلوي بره هاي يك ساله قرار داده شود از هم فرق نشوند.
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)4( و يك شتر و يك گاو براي هفت نفر كافي است مشروط بر اينكه مقصد هر يك از 

شركاء قربت)ثواب( باشد. 

جايز  ديگران  قرباني  باشد.  گوشت  آوردن  دست  به  شركاء  از  يكي  مقصد  اگر  و   )5(

نمي شود. 

)6( و استفاده )خوردن( از گوشت قرباني نفلي، تمتع و قران جايز است، ولي خوردن)شخص 

قرباني كننده( از گوشت متباقي قرباني ها )مثال قرباني كفارات و نذر( جايز نمي باشد.

)7( و ذبح هدي نفلي، متعه و قران جز در يوم نحر در روزهاي ديگر جايز نمي باشد. و ذبح 

هدايا )قرباني ها( جز در حرم در محلي ديگر جواز ندارد.

)8( ولي ذبح ساير قرباني ها در هر وقتي كه بخواهد جايز است،  و از گوشت آن مي تواند 

براي مساكين داخل حرم و خارج آن صدقه بدهد. 

)9( و تعريف قرباني ها )آوردن قرباني به عرفات( واجب نمي باشد.

)۱0( طريقه افضل و بهتر در حالل كردن شتر، نحر۱  و در حالل ساختن گاو و گوسفند ذبح 

است، و بهتر آنست كه اگر به طريقه حالل كردن آشنا باشد خودش ذبح كند، و جل و لجام 

آن را صدقه بدهد، و مزد قصاب را از آن ندهد.

)۱۱( و كسي شتري را بگونه هدي بفرستد و به سوار شدن آن مجبور گردد، مي تواند بر آن 

سوار شود، و اگر به سوار شدن آن نياز نداشت نبايد بر آن سوار گردد. 

)۱2( و اگر هدي حيوان شير ده بود نبايد شير آن را بدوشد، بلكه بر پستان آن آب سرد بريزد 

تا شيرش قطع گردد.

)۱3( و كسي كه َهدي بفرستد و )قبل از ذبح نمودن( به هالكت رسد، اگر آن هدي، هدي 

نفلي باشد چيزي بر وي واجب نمي گردد، و اگر هدي واجب باشد، بايد به عوض آن هدي 

ديگري را آماده سازد، و اگر آن هدي به عيب بزرگي مبتال گرديد، بايد هدي ديگري را به 

عوض آن بفرستد، و در مورد هدي معيوب هرچه مي خواست انجام دهد، و اگر آن هدي 

شتر باشد و از راه رفتن باز ماند، اگر نفلي بود آن را نحر نموده نعلش )سنگلش( را به خونش 

رنگين سازد و با آن گردن و كوهانش را بزند، و از گوشت آن نه خودش بخورد و نه مالدران 

بخورند، و اگر آن هدي واجب بود حيوان ديگري را به عوض آن قرار دهد، و در حصه 

�1(�نحر بريدن رگها وحالل كردن در بيخ حلق )طرف سينه( را گويند،  مانند شتركه به همين گونه حالل مى شود و 
ذبح حالل كردن حلق طرف سر را گويند.
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هدي معيوب هرچه بخواهد انجام دهد. 

)۱4( و به گردن هدي نفلي، تمتع و قران چيزي )ريسمان و يا چرم( ببندد و در گردن قرباني 

احصار و جنايات چيزي را نبندد.

شرح

تعريف هدي

هدي عبارت از حيواني است كه به حرم شريف هديه داده شود، هدي )قرباني( از سه نوع 

حيوان: شتر، گاو و گوسفند صحيح مي گردد.

گوسفند از يك نفر و شتر و گاو هر كدام از هفت نفر صحيح مي شود، مشروط بر اينكه حصه 

هر شخص از هفتم حصه كم نباشد.

محل ذبح و وقت هدي )قرباني(

الف: هدي نفلي، تمتع و قران بعد از زدن جمره عقبه )شيطان بزرگ( در ايام نحر در منى  

ذبح كرده مي شود.

ب: هدي جنايات، كفارات و احصار: ذبح اين گونه هدي )قرباني( به وقت ارتباط ندارد، 

در هر وقتي كه ذبح كند صحيح مي شود، ليكن بهتر آنست كه به عجله انجام يابد تا جبران 

نقصاني شود كه در اعمال حج به وقوع پيوسته است.

شروط هدي )قرباني( 

شروطي كه در اضحيه وجود دارد، در قرباني نيز شرط است: 

بايد هدي، از عيب ها سالم باشد، اگر همه گوش يا اكثريت آن قطع شده باشد، يا دم، دست 

و پايش قطع باشد، يا ُكور باشد، يا به حدي الغر و يا لنگ باشد كه به كشتارگاه رفته نتواند، 

در همه اين صورت ها قرباني صحيح نمي شود.

قرباني گوسفند وقتي صحيح مي شود، كه يك سال را پوره نموده در سال دوم قدم گذاشته 

باشد، و اگر بره شش ماهه فربه كه مثل يك ساله معلوم شود قرباني شود جايز است.

قرباني گاو وقتي صحيح مي شود كه دو سال را پوره نموده در سال سوم قدم گذاشته باشد.

قرباني شتر وقتي صحيح مي شود كه پنج سال را پوره نموده در سال ششم داخل شده باشد.
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گوسفند به استثناي دو مورد آتي در هر جاى ديگري اگر ذبح كرده شود جواز دارد:

۱. حاجي در حالت جنابت طواف زيارت كند.

2. بعد از وقوف عرفات جماع كند. 

در دو صورت فوق جز ذبح بََد نه )شتر يا گاو( چيزي ديگري صحيح نمي باشد.

مسايل مربوط

t  اگر َهدي نفلي، تمتع و قران باشد در حق صاحب هدي مستحب است كه از گوشت 
آن چيزي بخورد.

t  اگر هدي در راه از بين رود، نه صاحب هدي از آن چيزي بخورد و نه كساني كه 
صاحب مال و ثروت هستند.

t  خوردن از گوشت هدي نذر براي صاحب هدي و مالدران جواز ندارد، زيرا اين صدقه 
بوده و حق فقراء مي باشد.

جايز  ثروتمندان  و  هدي  صاحب  براي  جنايات  هدي  گوشت  از  خوردن  همچنان    t
انجام  پيوسته  وقوع  به  اعمال حج  در  كه  نقصاني  جبران  بخاطر  هدي  اين  و  نمي باشد، 

مي شود.

�t در ذبح هدي، بهتر آنست كه صاحب هدي به دست خود ذبح كند، و جل و مهار آن 
را صدقه دهد و مزد قصاب را از آن ندهد.

آيت زير را به كمك استاد ترجمه و تشريح كنيد:

�×ßÆ�ßbåÑÜß̄á¶=�ß×ßÆ�Ëábßá�=�ß×ßÆ�ß½=ßfßá�=�ßfáÃ çn¶=�ß×ßÆ�åä�=�ßfåÑB ß£ ßm�á=Çè·åà��ß×�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃÈß?�>È%
$.6ÌbÑ>�=%�������$>â¾=ßÇ áuåeßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº�âØ ávßª� ßÁÇ à§ßJáFÈ�ß½=ßfßá�=� ßKÉßFá¶=�ß�ëºA
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۱- هدي را تعريف كنيد.

2- محل ذبح هدي كجاست؟

3- وقت ذبح هدي كدام است؟

4- شروط ذبح كدام است؟

5- مسايل مهم مربوط به هدي را واضح سازيد؟

فرق بين ذبح و نحر را در كتابچه هاي خود بنويسيد.
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درس  هفتاد و هفتم

اضحيه )قربانى(

�*$áfßá�=ßÆ� ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª%�:اهللا تعالي فرموده است

�±=ßf åÂC� áÀåº�åç�=� ß�åC� çG ßUß?�åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ� æ̧ ß» ß¢� áÀåº�ß½ßaA� àÀáE=� ß̧ å» ß¢�>ßº}:فرموده است U رسول اهللا

� ß̧ áFß®� æÁ> ß³ßå�� à¤ß̄ßÉ¶�ß½çb¶=� çÁåCßÆ�(> ßÃåªØ á�ß?ßÆ�(> ßÂåe>ß£ ámß?ßÆ�(> ßÃå¾Æàf à̄åE�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ�ÊåIá@ßÉß¶�àÄç¾åC ßÆ�(å½ çb¶=
{-> âjá«ß¾�> ßÃåE�=ÇàFÉ åìßª� åzáeßÙ>åE� ß¤ß̄ßÈ� áÁß?

ريختاندن  از  تعالي  اهللا  نزد  به  كه  نداده  انجام  عيد(   ( نحر  روز  در  عملي  هيچ  آدم  »فرزند 

خون )قرباني( محبوبتر و پسنديده تر باشد، و اين قرباني در روز قيامت با شاخ ها، موي ها و 

ناخن هاي خود حاضر مي شود )در ترازوي اعمال نهاده مي شود( و خون قرباني پيش از آنكه 

بر زمين ريزد به مقام قبوليت و رضاي اهللا تعالي مي رسد، پس نفس خود را با آن خوشنود 

سازيد و به آن خوشحال شويد«.

تعريف اضحيه

در لغت: عبارت از حيواني است كه در روز عيد قربان ذبح كرده مي شود.

در اصطالح: عبارت از حيوان مخصوصي است كه در وقت مخصوص به نيت قربت )ثواب( 

ذبح كرده مي شود.  

حكم اضحيه: اضحيه در نزد امام ابوحنيفه رحمه اهللا واجب است و فتوا بر همين قول است.و 

در نزد امام ابو يوسف و امام محمد Í�e اهللا اضحيه سنت مؤكده مي باشد.  

اضحيه بر كدام شخص واجب است؟

اضحيه بر كسي واجب است كه شروط ذيل در او موجود شود:

۱. مسلمان باشد، بر كافر واجب نيست.

2. آزاد باشد، بر غالم واجب نيست.

3. مقيم باشد، بر مسافر واجب نيست.

4. قدرت و توان آن را داشته باشد، بر فقير واجب نيست.

۱- سنن ترمذى
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هر مسلماني كه در روز عيد عالوه بر حاجت اصلي، مالك يك نصاب مال باشد، قرباني بر 

وي واجب است.

وقت ذبح قرباني: وقت قرباني بعد از صبح روز دهم ذو الحجه شروع و تا غروب آفتاب 

روز دوازدهم همين ماه دوام پيدا مي كند، اما كساني كه در شهر ها و قريه هاي بزرگ مقيم 

هستند نبايد قبل از اداء نماز عيد، قرباني هاي خود را ذبح كنند، و كسي كه در همچو جاي ها 

مقيم نباشد براي ايشان جواز دارد كه بعد از طلوع صبح قرباني خود را حالل كند، قرباني در 

روز دوم و سوم عيد جايز بوده اما در روز اول عيد افضل است.

اگر  و  است،  مستحب  كار  اين  زيرا  كند،  ذبح  خودش  مي تواند،  كرده  ذبح  كسي  اگر  و 

خودش ذبح كرده نمي توانست توسط كسي ديگري ذبح كند، و بهتر آنست كه در وقت 

حالل كردن خودش حاضر باشد.

همچنان ذبح قرباني در روز مستحب است، و اگر در شب ذبح كند با وجود كراهيت جواز 

دارد.

اگر نماز عيد  به سبب كدام علتي به تعويق افتد، ذبح قرباني بعد از زوال آفتاب جايز است.

اگر نماز عيد در چند جاي شهر اداء گردد، بعد از اداي نماز در اولين مسجد شهر آن ذبح 

قرباني جواز دارد.  

 

مقصد از )ذبح عظيم( در آيت مباركه زير چيست؟

$-,3+L>ª>r¶=%���$ æ¼É å� ß¢� æXáEådåE�àÅ>ß¿È ßbßªßÆ%

۱- اضحيه چيست؟

2- اضحيه چه حكم دارد؟

3- اضحيه بر كدام شخص واجب است؟

4- وقت اضحيه كدام است؟
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درس هفتاد و هشتم

مقادير شرعي

عرف  يك  مردم  ميان  شريعت   نزول  وقت  در  ومساحت،  اشياء  اندازة  كردن  معلوم  براى 

موجود بود و شريعت نيز بر مبناى آن بعض احكام را وضع نمود، عربهاى آنوقت اندازه اشياء 

را به دو قسم مقادير اندازه ميكردند، كيل )پيمانه( و وزن )ترازو(.

و براى اندازه مساحت نيز اصطالحات معلوم  وجود داشت.

در مورد تمام مقادير فرعى ميان فقهاء اتفاق وجود ندارد ولى در مورد بعض اتفاق موجود 

است، ولى زمانى كه  مقادير كيلى را به وزنى و بعدا همه را به مقادير معاصر )گرام و متر( 

راه  تا  ميكنيم  كوشش  ما  هم  آن  با   مى شود.  تر  اضافه  اختالف،  احتمال  مينماييم،  تبديل 

نزديك به حقيقت را انتخاب نموده، اعداد جدول در ميان خود متصادم نشود و مقادير شرعى 

را مطابق واحد هاى مقياس مروج امروزه در جدول نشان دهيم:

مقادير حجم:

اندازه به  واحد مقياس  معاصر جزء شرعي آن
واحد مقدار 

شرعي
شماره

2،975  گرام
 
10
7 درهم مثقال ۱

4،25  گرام يك دينار مثقال 2

29،75  گرام
7 مثقال

۱0 درهم
اوقيه 3

773،5  گرام 26 اوقيه من شرعي 4

33،8  گرام ۱۱،36 درهم أستار 5

676  گرام 20 أستار رطل 6

900  گرام ۱،33 رطل مد 7
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3،6  كيلو  گرام 4 مد صاع گندم 8

5،4  كيلو  گرام ۱،5 صاع مكوك 9

43،2 كيلو  گرام ۱2 صاع قفيز ۱0

2۱6 كيلو  گرام 60 صاع وسق ۱۱

2592 كيلو  گرام 720 صاع كر ۱2

۱69 كيلو گرام و يا تقريباً  به همين اندازه ليتر
دو نيم مشك مايع

250 رطل
قله ۱3

مقادير مساحت:

مالحظات
اندازه به  واحد 

مقياس  معاصر
جزء شرعي آن

واحد مقدار 

شرعي
شماره

۱،875 سانتى متر

6 دانه جو )كه به 
عرض با هم طورى 

گذاشته شوند، 
كه روى يكى به 

پشت ديگرى وصل 
شود(

اصبع 
)انگشت(

۱

بشكل عام وقتى ذراع در 
كتب فقه مطلق ذكر مى شود 

مراد از آن همين است.
45 سانتي متر 24 اصبع )انگشت( ذراع كرباس 2

ذراع مساحت در كتب فقه 
باقيد مساحت ذكر ميشود.

۱05 سانتي متر
7 مشت )كه 

انگشت شصت 
ايستاده باشد(

ذراع 
مساحت

3

۱80 سانتي متر 4 ذراع كرباس باع )قالچ( 4

۱800 متر
4000  ذراع 

كرباس
ميل 5

5400 متر 3 ميل فرسخ 6
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2۱600 متر 4 فرسخ بريد 7

نزد مرغينانى صحيح همين 
است.

 بدون تحديد به
فرسخ

 ۱- اندازه سه روز
سفر

مسافه سفر 8

 فتواى فقهاى خوارزم به همين
.است

)رد محتار: ص493ج 5(
8۱ كيلومتر 2-۱5 فرسخ

نزد شامي فتوا به همين است.
)رد محتار: ص 493ج 5(
)و همين قول نزد مفتيان 
معاصر ديگر افضل است(

97،2 كيلومتره 3- ۱8 فرسخ

اين قول را شامى از بعض 
فقهاى حنفى نقل كرده است.

)رد محتار: ص493ج 5(
۱۱3،4 كيلو متر 4- 2۱ فرسخ

فتاوى دار العلوم ديوبند )4ج 
ص 293(

)ولى ما مأخذ و توجيه اين 
نيافتيم۱

77،28 كيلو متر
 زيرا يك(

 ميل ۱6۱0متر
)مى شود

۵- ٤٨ ان／ريزي 
ميله

شاگردان به همكارى استاد جدول فوق را بين خود مناقشه نمايد.

�6¤Q=fº��)-
6Ki=�Åbmنگاشته��¸Èc�¤Q=fº�g=��Åa>«Ji=�>E�±Çª�L>ºÇ·£º

*¤É«m�b»���«º�¬É¶>I�(ÍÉ¢fn¶=�Á=gÆÙ=�*-
*Ê·ÉUg�ÍFÂÆدكتور��¬É¶>I�(ÄJ¶a?�Æ�ÊºØi×=�Ä¯«¶=�*.

*ËÆ>uf®�¬iÇÈدكتور��¬É¶>I�(Ì>²h¶=�Ä¯ª�*/
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۱. ايا وقت نزول شريعت  براى معلوم كردن اندازة اشياء ومساحت ميان مردم كدام عرف 

موجود بود؟

2. عربهاى آنوقت حجم اشياء را به كدام قسم مقادير اندازه ميكردند؟

3. آيا در مورد تمام مقادير ميان فقهاء اتفاق وجود دارد؟

4. مقادير شرعى ذيل را مطابق واحد هاى مقياس مروج امروزه بيان كنيد:

دينار، درهم، مثقال، من شرعي، رطل، صاع غنم، وسق، قله، ذراع كرباس، ذراع مساحت، 

ميل، فرسخ، بريد، مسافت سفر به حساب كيلو متر .

جدول فوق را در كتابچه هاى خود بنويسيد.


