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سرود ملی

د

دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د ﻫـــر افـــغان دى

کﻮر د سﻮل ３کﻮر د تﻮرې

ﻫر بچی ﻳ ３قﻬرمـــــان دى

دا وطن د ！ﻮلﻮ کـﻮر دى

د بـــــــلﻮ＇ــــﻮ د ازبکـــــﻮ

د پ＋تــــﻮن او ﻫزاره وو

د تــــــرکمنــــﻮ د تاجکــــﻮ

ورسره عرب－ ،ﻮجــر دي

پـــامﻴــرﻳان ،نﻮرستانﻴــــان

براﻫﻮي دي ،قزلباش دي

ﻫـــم اﻳمـــاق ،ﻫم پشـه ４ان

دا ﻫﻴـــﻮاد به تل ＄لﻴ８ي

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان

په سﻴنــه ک ３د آسﻴـــا به

لـــکـــه زړه وي جــاوﻳدان

نﻮم د حق مﻮ دى رﻫبـــر

واﻳﻮ اهلل اکبر واﻳﻮ اهلل اکبر

بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
پﻴام وزﻳر ﻣعارف
الحمدﷲ رب العالمﻴن والصﻼة والسﻼم 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 اسﻼمﻰ است؛ زﻳرا از ﻳک جانب ،فارغان مدارس دﻳنﻰ به حﻴث پﻴشواﻳان معنوى جامعه،
باﻳد محور تﻼشﻬاى معارف قرار گﻴرند و از سوى دﻳگر نصاب تعلﻴمات اسﻼمﻰ شامل عقاﻳد ،احکام
و ﻫداﻳات دﻳن مبﻴن اسﻼم 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 اسﻼمﻰ در طول تارﻳخ نقش مﻬمﻰ را در اﻳجاد ،توسعه و غنامندى سﻴستم تعلﻴمات و
معارف اسﻼمﻰ مخصوصا انکشاف تدرﻳجﻰ نصاب تعلﻴمﻰ مراکز و مؤسسات علمﻰ جﻬان اسﻼم،
اﻳفاء کرده اند.
مطالعﺔ دقﻴق در سﻴر تطور تارﻳخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ 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 اسﻼم ،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 اسﻼمﻰ 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 اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلﻴمات اسﻼمﻰ 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
اسﻼمﻰ رو مﻰ آورند.
وزارت معارف جمﻬورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولﻴت ورسالت خوﻳش ،در مطابقت با
احکام قانون اساسﻰ کشور ،به منظور رشد و توسعﺔ کمﻰ و کﻴفﻰ تعلﻴمات اسﻼمﻰ 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 اسﻼمﻰ ،را با شرح و
توضﻴح متون ،جا بجا ساختن فعالﻴتﻬا ،ارزﻳابﻰ و تمرﻳنﻬا با معﻴارﻫاى کتب درسﻰ عﻴار ساخت.
امﻴدوارم اﻳن تﻼشﻬاى قابل تمجﻴد علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بﻬبود و انکشاف ﻫر چه
بﻴشتر تعلﻴمات اسﻼمﻰ در افغانستان عزﻳز مفﻴد واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار
گﻴرد.
وباﷲ التوفﻴق
دکتور محمد مﻴروﻳس بلخﻰ
وزﻳر معارف

ه

ﻣﻘدﻣﻪ
ﻣعﻠﻤﻴﻦ ﮔراﻣﻰ وداﻧش آﻣﻮزان ارجﻤﻨد!
با در نظرداشت اوضاع کنونﻰ کشور و نﻴازﻫاى مبرم مدارس دﻳنﻰ ،رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ وزارت
معارف جمﻬورى اسﻼمﻰ افغانستان برآن شد که کتاب قدورى را در مضمون فقه ،اساس قرار دﻫد ،متن
آن را به زبانﻫاى ملﻰ ترجمه نماﻳد ،محتواى آن را بر دروس تقسﻴم نموده شرح مختصرى را با ازدﻳاد
عناوﻳن مناسب بغلﻰ ،بر آن عﻼوه سازد؛ تا ﻫموطنان ما اطمﻴنان حاصل کنند که اوﻻد اﻳشان ،کتاب معتبر
و مروج فقه حنفﻰ را با نوآورىﻫاى عصرى فرا مﻰگﻴرند؛ بنا ًء مﻰتوان 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 اصطﻼحات
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 ،معامﻼت ،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،
دﻻﻳل مسائل نﻴز بﻴان گردد .در اﻳن کتاب ،از درج آراء و نظرﻳات مذاﻫب دﻳگر و دﻻﻳل 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 طوﻻنﻰ 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 نسخهﻫاى مختلف قدورى را مورد استفاده قرار دﻫﻴم ،در بعضﻰ
از جاﻫا که در مﻴان نسخهﻫاى مختلف تفاوت به چشم رسﻴده تﻼش 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 گزﻳنهﻫا خواﻫد بود بلکه مطمئن ﻫستﻴم به
ﻳارى خداى متعال در خانهﻫا ،نﻬاد ﻫا و مراکز فرﻫنگﻰ ،به طور ﻳکسان ،به عنوان ﻳکﻰ از مفﻴدترﻳن 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 (غﻼم وکنﻴز) که حاﻻ عم ً
ﻼ
وجود ندارد از مفردات کتاب درسﻰ حذف شده و بجاى آن بر مطالب ضرورى ترکﻴز شده است.
اگر علماى گرامﻰ و خوانندهگان عزﻳز در اﻳن کتاب با اشتباﻫات علمﻰ ﻳا فنﻰاى بر مﻰخورند ،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
آمادهگﻰ تام ،متن قدورى را به کمک ترجمه درى براى شاگردان ترجمه مﻰکنند.
بعد از آن که شاگردان ترجمه را ﻳاد گرفتند ،استاد عناوﻳن جانبﻰ درس را بر تخته مﻰنوﻳسد و آن را طبق
شرح کتاب بﻴان مﻰدارد.
مطالب درى کتاب فقط به طور مأخذ استفاده مﻰشود ،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.
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درس ﻳﻜﻢ

اﻣام ﻗدورى رحﻤة اﷲ 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 دﻳﮓﻫاى سفاﻟﻰ ﻣﻰساخت 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.
تﻌﻠﻴﻢ :اﻣام قدورى عﻠﻮم فقﻪ وحدﻳث را از ابﻮعبد اﷲ ﻣحﻤد بﻦ ﻳحﻰ بﻦ ﻣﻬدى جرجاﻧﻰ
ﻣتﻮفﻰ سال( 398ﻫـ .ق) ﻛﻪ سﻠسﻠﺔ آن بﻪ ترتﻴب بﻪ ابﻮاﻟحسﻦ ﻛرخﻰ وﻣحﻤد بﻦ اﻟحسﻦ
اﻟشﻴباﻧﻰ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ ﻣﻰرسد فرا ﮔرفتﻪ است.
تاﻟﻴﻔات اش:
 -1اﻟتجرﻳد :اﻳﻦ ﻛتاب در عﻠﻢ فقﻪ از بزرﮔترﻳﻦ ﻛتب وى ﻣحسﻮب ﻣﻰﮔردد و در آن
بطﻮر خاص اختﻼفات برسرﻣساﻳﻞ ﻣﻴان اﻣام ابﻰ حﻨﻴفﻪ واﻣام شافعﻰ را تحقﻴق وبررسﻰ ﻧﻤﻮده
است ،ﻛﻪ بعدا ً تﻮسط ابﻮبﻜر بﻦ عبد اﻟرحﻤﻦ بﻦ ﻣحﻤد سرخسﻰ (ﻣتﻮفﻰ  )436بﻪ پاﻳﺔ اﻛﻤال
رسﻴد.
 -2اﻟتﻘرﻳب ﻓﻰ اﻟﻤسائﻞ اﻻختﻼﻓﻴﻪ بﻴﻦ ابﻮحﻨﻴﻔﻪ و اصحابﻪ :در تقرﻳب اول اﻳﻦ
ﻛتاب ﻣساﻳﻞ اختﻼفﻰ ﻣﻴان اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

اﷲ عﻠﻴﻪ ودوﻳار وى را بدون آﻧﻜﻪ دﻟﻴﻞ براى

آن ذﻛر ﻧﻤﻮده باشد آورده است؛ ﻣﮕر در تقرﻳب دوم اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ اختﻼفﻰ را باذﻛر دﻟﻴﻞ بﻴان
ﻧﻤﻮده است.
 -3ﻣختصر اﻟﻘدورى :اﻳﻦ ﻛتاب از ﻛتب ﻣشﻬﻮر وى پﻨداشتﻪ شده است ،اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ
واسطﺔ اﻳﻦ ﻛتاب بﻪ ﻣردم زﻳادى فاﻳده رساﻧﻴده ﻛﻪ ﻧﻤﻰ تﻮان تعداد شان را برشﻤرد .ﻣتﻦ
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
١

شاﮔردان داﻧاى ﻣا خﻮاﻫد بﻮد.
عﻼﻣﻪ بدراﻟدﻳﻦ عﻴﻨﻰ در شرح ﻫداﻳﻪ ﻧﻮشتﻪ است  :وقتﻰ اﻣام قدورى از تصﻨﻴف قدورى
فراغت ﻳافت ،بﻪ سفر حج رفت ،و در آﻧجا از اﷲ 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.
ﻣﻘام و ﻣﻨزﻟت ﻗدورى در ﻧزد ﻓﻘﻬاء :اﻣام قدورى رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ در عصر و زﻣان
خﻮﻳش در ﻣﻴان فقﻬاء از ﻣقام و ﻣﻨزﻟت باﻻﻳﻰ برخﻮردار بﻮد ،تا آﻧجاﻛﻪ حافظ خطﻴب بغدادى
رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ در ﻣﻮرد رفعت ﻣقام و ﻣﻨزﻟتش فرﻣﻮده است« :در بغداد درجﺔ رﻳاست ﻣذﻫب
بﻪ وى رسﻴده بﻮد»
وﻓات :اﻣام قدورى رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ در روز ﻳﻜشﻨبﻪ ،سال (  428ﻫـ ق) در پﻨجﻢ رجب
اﻟﻤرجب بﻪ عﻤر  66ساﻟﮕﻰ در بغداد وفات ﻳافت.1

 -1ﻧام ،ﻟقب ،جاى وتارﻳخ تﻮﻟد اﻣام ابﻮاﻟحسﻦ بﻦ ابﻮبﻜر قدورى رحﻤة اﷲ را بﻴان دارﻳد ؟
 -2درباره ﻣقام وﻣﻨزﻟت تعﻠﻴﻤﻰ وعﻠﻤﻰ اﻣام قدورى رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ ﻣعﻠﻮﻣات خﻮدرا بﻨﻮﻳسﻴد.
 -3تأﻟﻴفات اﻣام قدورى إﻧام ببرﻳد؟
 -4دربارة وفات وى ﻣعﻠﻮﻣات خﻮدرا بﻨﻮﻳسﻴد.

ﻣعﻠﻮﻣات اضافﻰ را در بارة اﻣام قدورى ﻧﻮشتﻪ ﻛﻨﻴد.

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

ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻣﻘدﻣاتﻰ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ
قبﻞ از آغاز بﻪ فراﮔﻴرى ﻳک عﻠﻢ ،باﻳد دربارة تعرﻳف ،ﻣﻮضﻮع ،و غاﻳﺔ آن عﻠﻢ ﻣعﻠﻮﻣات
ابتداﻳﻰ را بﻪ دست آورد تا داﻧش آﻣﻮز در روشﻨاﻳﻰ بصﻴرت و فﻬﻢ ،بﻪ ﻣساﻳﻞ آن داخﻞ شﻮد،
ازﻳﻨرو ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ خﻮد را بﻪ ﻣفاﻫﻴﻢ وﻣبادى فقﻬﻰ آشﻨا سازﻳﻢ.
تﻌرﻳﻒ ﻓﻘﻪ:
فقﻪ در ﻟغت :داﻧش را ﮔﻮﻳﻨد.
در اصطﻼح :عبارت از عﻠﻤﻴست ﻛﻪ بﻪ واسطﺔ آن صفات شرعﻰ اعﻤال داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ
ﻛدام ﻛارﻫا جاﻳز وﻛدام ﻧاجاﻳز است .وبﻪ اعﻤال ﻣردم چﻪ آثار ﻣرتب ﻣﻰﮔردد ،چﻮن عبادات،
روابط خاﻧﻮادﮔﻰ واحﻜام ﻣعاﻣﻼت.
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:
ﻣﻮضﻮع عﻠﻢ فقﻪ عﻤﻞ وقﻮل اﻧسان ﻣﻜﻠف است ﻛﻪ ﻛدام ﻛار وﻛدام سخﻦ جاﻳز وﻛدام
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:
اسﻼم تﻤام ﻣسﻠﻤاﻧﻬا رابﻪ آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ فقﻪ تشﻮﻳق ﻧﻤﻮده وﻛساﻧﻴﻜﻪ اﻳﻦ عﻠﻢ را فراﮔرفتﻪ آﻧان
را بﻬترﻳﻦ ﻣردم قرارداده است.
پﻴاﻣبر فرﻣﻮده است:
اراده خﻴر ﻧﻤاﻳد اورا در اﻣر دﻳﻦ فقﻴﻪ سازد.

٣

ﻛسﻰ را ﻛﻪ خداوﻧد بﻪ وى

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 ﻣﻰشﻮد.
وقتﻴﻜﻪ اسباب ﻫر ﻛارى صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،و ﻳا اﻧجام ﻳک ﻛار و ﻳا خﻮددارى از آن عﻤﻞ طبق
شرﻳعت ،از ﻣﻜﻠف خﻮاستﻪ ﻣﻰشﻮد ،در چﻨﻴﻦ حاﻟتﻰ خطاب عﻠﻢ ،در ﻣﻮرد آن عﻤﻞ ﻣتﻮجﻪ
ﻣﻰشﻮد ،عﻠﻢ عﻤﻞ فرض فرض ،وعﻠﻢ عﻤﻞ واجب واجب ،و عﻠﻢ عﻤﻞ ﻣستحب ﻣستحب
است.
ﻫﻤچﻨان وقتﻴﻜﻪ اﻧسان باچﻴزﻫاى ﻣﻨﻬﻰ عﻨﻪ روبرو شﻮد ،درچﻨﻴﻦ حاﻻت 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 ﻣﻰشﻮﻧد.
فقﻪ اسﻼﻣﻰ احﻜام تﻤام عرصﻪﻫاى زﻧده ﮔﻰ اﻧسان را بﻴان ﻣﻰدارد
احﻜام فقﻬﻰ شاﻣﻞ اﻣﻮر ذﻳﻞ ﻣﻰﮔردد:
 -1ﻋبادات:
عبادات عبارت از اﻧجام اﻣﻮرى است ﻛﻪ رابطﻪ
اﻧسان را با پروردﮔارش برقرار ﻣﻰسازد؛ چﻮن:
ﻧﻤاز ،روزة ،زﻛات ،حج ،ذﻛر وساﻳر اعﻤال ﻧﻴک
وشاﻳستﻪ ﻛﻪ بﻪ قصد رضاى اﷲ تعاﻟﻰ اﻧجام ﻳابد.
 -2ﻣﻌاﻣﻼت (اﻣﻮر داد و ﮔرﻓت ﻣﻴان ﻣردم):
ﻣعاﻣﻼت عبارت از ﻛارﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ بﻪ ﻣسأﻟﻪ
داد وﮔرفت ارتباط دارد ،چﻮن فروختﻦ ،خرﻳدن،
اجاره ،ﮔروى ،شرﻛت ،وﻣزارعت.
٤

 -3اﻣﻮر شخصﻰ:
تﻨظﻴﻢ اﻣﻮر خاﻧﻮاده؛ چﻮن :ﻧﻜاح و عروسﻰ ،خطبﻪ ﻧاﻣزدى ،طﻼق ،ﻧسب ،ﻧفقﻪ ،واﻣﻮر ﻣربﻮط
بﻪ ﻣﻴراث.
 -4احﻜام 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.
 -5احﻜام ﻗﻀاﻳﻰ:
عبارت از اﻳﻦ است ﻛﻪ :اﻣﻮر ﻣحاﻛﻢ ،اجراى دعﻮاﻫا ،شاﻫدى دادن ،قسﻢ خﻮردن ،اقرار
ﻛردن ،راه اثبات را جستجﻮ ﻧﻤﻮدن ،صادر ﻧﻤﻮدن احﻜام قضاﻳﻰ و عﻤﻠﻰ ﻛردن آن و غﻴره
اﻣﻮر قضاﻳﻰ را تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 -6احﻜام سﻴاسﻰ:
عبارت از آن اﻣﻮرﻳست ﻛﻪ رابطﻪ ﻣﻴان فرد و دوﻟت ،و اﻣﻮر ﻣربﻮط بﻪ دوﻟت را تﻨظﻴﻢ
ﻣﻰﻛﻨد.
 -7احﻜام بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ:
عبارت از احﻜاﻣﻰ است ﻛﻪ رابطﺔ دوﻟت را باساﻳر دول و ﻣﻮسسات بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ تﻨظﻴﻢ وبﻴان
ﻣﻰدارد.
 -8احﻜام ﻣاﻟﻰ و اﻗتصادى:
عبارت از احﻜاﻣﻰ است ﻛﻪ ﻣﻮارد و ﻣصارف دوﻟت و ﻫﻤچﻨان حقﻮق ﻣاﻟﻰ وﻣﻜﻠفﻴتﻫاى
ﻣردم را ﻧشان دﻫﻰ و تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨد.

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؟

 -1فقﻪ را در ﻟغت واصطﻼح تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
٥

 -2ﻣﻮضﻮع و غرض عﻠﻢ فقﻪ را واضح سازﻳد.
 -3ﻣﻨابع وﻣصادر فقﻪ چﻨد است ؟
 -4حﻜﻢ شرﻳعت در ﻣﻮرد فراﮔﻴرى وآﻣﻮزش عﻠﻢ فقﻪ چﻴست ؟
 -5عﻠﻢ فقﻪ بﻪ ﻛدام اﻣﻮر ﻣﻴچرخد عﻤﻮﻣﻴت احﻜام را بﻴان دارﻳد ؟

(فقﻪ اسﻼﻣﻰ ﻫﻤﻪ احتﻴاجات وتقاضا زﻧده ﮔﻰ راتحقﻴق ﻣﻴﻜﻨد) شرح اﻳﻦ ﻣطﻠب را
درﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٦

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 اﷲ

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 ﻣﻰدادﻧد وپﻴاﻣبر

از آن ﻣﻨع

ﻧﻪ ﻣﻰﻛردﻧد.
صحابﺔ ﻛرام جﻬت آﻣﻮزش و حﻞ ﻣعضﻼت و فﻴصﻠﻪﻫا بﻪ رسﻮل اﷲ

ﻣراجعﻪ ﻣﻰﻛردﻧد.

درﻳﻦ عﻬد برخﻰ از عادتﻬا و رواجﻬا وجﻮد داشت ﻛﻪ شرﻳعت اسﻼﻣﻰ آن را تاﻳﻴد ،وبرخﻰ از
آن را باطﻞ ﮔرداﻧﻴد ،چﻮن رسﻢ فرزﻧد ﮔﻴرى فرزﻧد بﻴﮕاﻧﻪ  ،ﻳا سﻮد خﻮرى واﻣثال آن.
درﻳﻦ عﻬد غﻴر از قرآن ﻛرﻳﻢ ،سﻨت ﻧﻮشتﻪ ﻧﻤﻰ شد ،از بﻴﻢ آﻧﻜﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ با ﮔفتار پﻴاﻣبر
خﻠط وآﻣﻴختﻪ ﻧﻪ شﻮد.
ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

تﻨﻬا براى بعضﻰ اصحاب خﻮد چﻮن عبد اﷲ بﻦ عﻤرو بﻦ اﻟعاص اجازة ﻧﻮشتﻦ

حدﻳث را داده بﻮد ،اﻳﻦ صحابﻰ جﻠﻴﻞ اﻟقدر احادﻳث پﻴاﻣبر
ﻳاد ﻣﻰشد ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰﻛرد ،ﻫﻤچﻨان براى عﻠﻰ

را درصحﻴفﻪ ﻛﻪ بﻨام ( اﻟصاد )

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 ﻣﻰآﻣﻮختﻨد و براى بﻴان احﻜام شرعﻰ
بﻪ ﻣردم ،بﻪ ﻛتاب اﷲ ﻣراجعﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد وقتﻰ آﻧﻬا حﻜﻢ ﻣﻮرد ضرورت را در ﻛتاب اﷲ ﻧﻤﻰ
ﻳافتﻨد بﻪ سﻨت پﻴاﻣبر
اﷲ

رجﻮع ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد و ﻳا آن را از ﻛسﻰ سؤال ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ از رسﻮل

آﻣﻮختﻪ بﻮد.

وقتﻴﻜﻪ اﻳشان در سﻨت ﻫﻢ حﻜﻤﻰ را پﻴدا ﻧﻤﻰ ﻛردﻧد خﻮد بﻪ تحقﻴق ﻣﻰپرداختﻨد وبﻪ ﻣﻮضﻮع
٧

ﻧﮕرﻳستﻪ حﻜﻢ ﻣسئﻠﻪ را در چﻮﻛات قﻴاس و ﻣطابق قﻮاعد عام استﻨباط ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،ﻫرﮔاه
اﻳشان در ﻣسأﻟﻪ اتفاق ﻧظر ﻣﻰداشتﻨد اﻳﻦ اتفاق ﻧظر اﻳشان حﻴثﻴت اجﻤاع را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔرفت،
واﮔر در ﻛدام ﻣسأﻟﻪ اتفاق ﻧظر شان حاصﻞ ﻧﻤﻰ شد ،آن را براى اجتﻬاد واستﻨباط باقﻰ
ﻣﻰﻣاﻧد.
ﻳﻜﻰ از خصﻮصﻴات اﻳﻦ عﻬد ،وجﻮد اصحاب بﻮد ﻛﻪ بﻪ داشتﻦ فﻬﻢ وداﻧش فقﻬﻰ شﻬرت
ﻳافتﻪ بﻮدﻧد ،اﮔر ﻛدام ﻣسأﻟﻪ پﻴش ﻣﻰشد ﻣردم جﻬت اخذ فتﻮا بﻪ اﻳﻦ جﻤع اصحاب روى
ﻣﻰآوردﻧد ،واﻳﻨﻬا بﻪ اﻳشان در ﻣﻮرد ﻣسأﻟﺔ ﻣعروضﻪ ،فتﻮا ﻣﻰدادﻧد ،شﻤار اﻳﻦ تعداد صحابﻪ از
سﻴزده ﻧفر تجاوز ﻧﻤﻰ ﻛرد ﻛﻪ در آن جﻤﻠﻪ عﻤر ،عﻠﻰ ،زﻳد بﻦ ثابت ،عائشﻪ صدﻳقﻪ ،عبد اﷲ
بﻦ عﻤر ،عبداﷲ بﻦ عباس ،ﻣعاذ بﻦ جبﻞ وعبد اﷲ بﻦ ﻣسعﻮد رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻢ شاﻣﻞ بﻮدﻧد.
در ﻫﻤان عﻬد آراء وﻧظرﻳات فقﻬا صحابﺔ ﻛرام باﻫﻢ جﻤع ﮔردﻳد بطﻮرى ﻛﻪ حﻴثﻴت ﻳک
ﻣدرسﻪ وﻳا ﻣذﻫب را بخﻮد ﮔرفت ،چﻮن ﻣذﻫب ابﻦ عﻤر ،ابﻦ عباس ،ابﻦ ﻣسعﻮد وعائشﻪ
رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻢ.

 -1در زﻣاﻧﻪﻫاى ذﻳﻞ حاﻟت فقﻬﻰ اسﻼﻣﻰ چﮕﻮﻧﻪ بﻮد ؟
اﻟف -درعﻬد ﻧبﻮت.
ب  -در عﻬد صحابﺔ ﻛرام.
 -2براى دست ﻳافتﻦ بﻪ حﻜﻤﻰ طرﻳقﺔ ﻛار صحابﺔ ﻛرام چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟
 -3در عﻬد صحابﺔ ﻛرام فقﻬاى ﻣشﻬﻮر آﻧﻬا چﻨد ﻧفر بﻮدﻧد؟
 -4آﻳا ﻧظرﻳات صحابﺔ ﻛرام جﻤع آورى ﮔردﻳده بﻮد؟

ﻧام ﻫشت تﻦ از اصحاب ﻛرام ﻣشﻬﻮر را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد تحرﻳر ﻧﻤاﻳﻴد.

٨

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
در قرن دوم برخﻰ از فقﻬا و عﻠﻤا درﻳﻦ عﻠﻢ درخشﻴدﻧد ،اﻳشان از تجارب عﻠﻤﻰ و فقﻬﻰ
ﮔذشتﮕان خﻮد استفاده ﻧﻤﻮده وبراى خﻮﻳش روشﻫاى روشﻦ وراهﻫاى ﻣشخص را برﮔزﻳدﻧد،
وﻛارﻫاى قابﻞ قدرى درﻳﻦ راستا اﻧجام دادﻧد ،در اطراف اﻳﻦ عده عﻠﻤا شاﮔردان وطﻼب عﻠﻢ
جﻤع شدﻧد وﻣردم عام وزﻣاﻣداران بﻪ اﻳﻦ عده از عﻠﻤا ﻣراجعﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،واز اﻳشان درﻣساﻳﻞ
تقﻠﻴد وپﻴروى ﻣﻰﻛردﻧد واقﻮال وسخﻨان آﻧﻬارا جﻤع ﻧﻤﻮده ﻣذاﻫب خﻮدرا تدوﻳﻦ ﻛردﻧد.
ﻧامﻫاى اﻳﻦ ﻣجتﻬدﻳﻦ ﻣشﻬﻮر ازﻳﻦ قرار است  :اﻣام ﻣاﻟک بﻦ اﻧس رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ در ﻣدﻳﻨﻪ
ﻣﻨﻮره ،اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ وسفﻴان ثﻮرى رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻬﻤا در ﻛﻮفﻪ ،اﻣام اوزاعﻰ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ در
شام ،اﻣام شافعﻰ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ در ﻣصر اﻣام احﻤدبﻦ حﻨبﻞ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ در بغداد.
چﻬار ﻣذﻫب
بعدا ً چﻬار ﻣذﻫب فقﻬﻰ در اﻫﻞ سﻨت شﻬرت بخصﻮص ﻳافت :
 -1ﻣذﻫب حﻨفﻰ.

 -2ﻣذﻫب ﻣاﻟﻜﻰ.

 -3ﻣذﻫب شافعﻰ.

 -4ﻣذﻫب حﻨبﻠﻰ.

تدوﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ
در قرن دوم سﻠسﻠﻪ تدوﻳﻦ وترتﻴب عﻠﻮم آغاز ﻳافت ﻫرﻛس در ﻫر رشتﻪ ﻛﻪ بﻪ تدوﻳﻦ وترتﻴب
آغاز ﻣﻰﻧﻤﻮد باﻧﻰ آن عﻠﻢ ﻣحسﻮب ﮔردﻳد ،از ﻫﻤﻴﻦ ﻟحاظ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ را
اساس ﮔذار عﻠﻢ فقﻪ ﻣﻰﻧاﻣﻨد.

٩

ﻋﻈﻤت واﻫﻤﻴت ﻓﻘﻪ حﻨﻔﻰ
ﻳحﻴﻰ بﻦ سعﻴد قطان ﮔﻮﻳد :ﻣا در برابر اﷲ تعاﻟﻰ ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻴﻢ دروغ بﮕﻮﻳﻴﻢ ،حقﻴقت اﻳﻦ است
ﻛﻪ ﻣا ﻫﻴچﮕاه فقﻪ آزﻣﻮده وبرجستﻪ تر از فقﻪ ابﻮحﻨﻴفﻪ ﻧﻴافتﻴﻢ وﻧشﻨﻴدﻳﻢ وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟحاظ
بسﻴارى از اقﻮال اورا برﮔزﻳدﻳﻢ واختﻴار ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
اﻣام شافعﻰ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد« :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 ﻛتابﻫاى
فقﻪ اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻬارت حاصﻞ ﻧﻤﻮدم».
عبد اﷲ بﻦ ﻣبارک ﻣﻰﮔﻮﻳد « :ﻣﻦ ﻫﻴچ ﻳﻜﻰ را بﻬتر از اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ ﻧدﻳدم ﻛﻪ
در فقﻪ دست باﻻﻳﻰ داشتﻪ باشد».
در ﻛشﻮرﻫاى اسﻼﻣﻰ ﻧﻤﻰ تﻮان جاﻳﻰ را سراغ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ فقﻪ ابﻮحﻨﻴفﻪ دران راه ﻧﻴافتﻪ باشد.
فقﻪ حﻨفﻰ درپﻬﻠﻮى سائر ﻣذاﻫب فقﻬﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان درحﻞ ﻣشﻜﻼت اﻣت و رﻫﻨﻤاﻳﻲ ﻣردم در
احﻜام شرعﻰ ﻧقش بسﻴار ﻣﻬﻤﻰ را در تارﻳخ اسﻼم اﻳفا ﻧﻤﻮده است.

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

 -1در عﻬد تابعﻴﻦ ﻣعﻠﻮﻣات را ارائﻪ ﻛﻨﻴد.
 -2دربارة ﻧشأت عﻠﻢ فقﻪ در قرن دوم ﻣعﻠﻮﻣات بدﻫﻴد.
 -3اﻳﻦ عبارت را شرح ﻧﻤاﻳﻴد (بعدا ً در ﻣﻴان اﻫﻞ سﻨت چﻬار ﻣذﻫب شﻬرت ﻳافت).
 -4اقﻮال عﻠﻤاى ﻛرام را در بارة عظﻤت و اﻫﻤﻴت فقﻪ حﻨفﻰ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

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

١٠

درس پﻨجﻢ

احﻜام ﻓﻘﻬﻰ و اﻗسام آن
شرﻳعت اسﻼﻣﻰ 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 ﻣﻰشﻮد« :حﻜﻢ اﷲ» ﻳعﻨﻰ ﻣﻨع از
ﻣخاﻟفت اﻣر وى در ﻛارى ﻛﻪ بدان فﻴصﻠﻪ ﻧﻤﻮده است.
حﻜﻢ در اصﻄﻼح ﻓﻘﻬاء:
حﻜﻢ اثر آن خطاب اﷲ 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 ﻣﻰﮔرداﻧد و ﻳا ﻛدام چﻴز براى ﻛدام
ﻛارى شرط ،سبب و ﻳا ﻣاﻧع ﻣﻰﮔرداﻧد.
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 اصطﻼح :فرض آن است ﻛﻪ بﻪ دﻟﻴﻞ قطعﻰ ثابت شده باشد ﻛﻪ ﻫﻴچﮕﻮﻧﻪ شک و شبﻬﻪ در
آن ﻧباشد ،چﻮن ﻧﻤازﻫاى پﻨجﮕاﻧﻪ ،روزة ﻣاه رﻣضان وغﻴره.
حﻜﻢ آن:
اﻧجام آن ﻻزﻣﻰ است ،بﻪ اﻧجام دادن آن ﻛسب ثﻮاب و بﻪ ترک آن ﻣستﻮجب عذاب
ﻣﻰﮔردد وﻣﻨﻜر آن ﻛافر ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
واجب:
واجب در ﻟغت ﻻزم و ثبات را ﮔﻮﻳﻨد.
در اصطﻼح :واجب عﻤﻠﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ثبﻮت آن بﻪ دﻟﻴﻞ ظﻨﻰ شده ودر آن شبﻬﻪ بﻮده باشد،
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و قطعﻴت درآن ﻧباشد ،وشرﻳعت عﻤﻞ آن را بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻻزﻣﻰ 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 ﻻزﻣﻰ است،
اﻣا بﻪ اعتبار اعتقاد ،ﻣﻨﻜر آن ﻛافر ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻣﻨدوب:
ﻣﻨدوب در ﻟغت ،ﻣطﻠﻮب را ﮔﻮﻳﻨد
و در اصطﻼح 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 اصطﻼح :سﻨت عبارت از اعﻤاﻟﻰ است ﻛﻪ ﻧبﻰ
ﻛرﻳﻢ

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 اصطﻼح :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 ﻣﻰباشد.
 -1حرام:
حرام در ﻟغت ﻛاري است ﻛﻪ از آن ﻣﻨع شده باشد و ضد حﻼل است و در اصطﻼح 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.
 -2ﻣﻜروه تحرﻳﻤﻰ:
در ﻟغت ضد ﻣحبﻮب است.
و در اصطﻼح :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 ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر بدون عذر ﻛسﻰ ﻣرتﻜب ان شﻮد ﻣستحق عذاب
بﻮده ﻣﮕر عذاب آن از عذاب حرام ﻛﻤتر ﻣﻰباشد.
 -3ﻣﻜروه 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 اصطﻼح ﻣباح عبارت از ﻛارﻳست ﻛﻪ بﻪ ﻛردن وﻳا ﻧﻪ ﻛردن آن ثﻮاب وﻳا عقاب ﻣرتب
ﻧﻤﻰﮔردد ،چﻮن شﻜار ﻛردن و ﻣاﻧﻨد آن.

ﻧصﻮص شرعﻰ را ﻛﻪ ﻣصطﻠحات ذﻳﻞ در آن آﻣده باشد بﻴان دارﻳد:
 -1فرض
 -2واجب
 -3سﻨت
 -4ﻣستحب
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اصطﻼحات ذﻳﻞ را تعرﻳف ﻛﻨﻴد:
 -1فرض
 -2واجب
 -3حرام
 -4ﻣﻜروه
 -5اقسام ﻣﻨدوبات
 -6اقسام ﻣﻜروﻫات

درﻛتابچﻪﻫاى 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 ﻛتابﻫاى خﻮد قرار داده اﻧد.

}
{

}

{

ترجﻤﻪ
ﻛتاب ﻃﻬارت
( )1اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد :اى ﻣؤﻣﻨان وقتﻴﻜﻪ براى اداى ﻧﻤاز برخاستﻴد (و وضﻮء ﻧداشتﻴد) پس
بشﻮﻳﻴد روىﻫا ودستﻫاى خﻮدرا تا آرﻧجﻫا ،وﻣسح ﻛﻨﻴد بﻪ سرﻫاى خﻮد و(بشﻮﻳﻴد) پاﻫاى
خﻮدرا تا بجﻠکﻫا.
( )2پس فرضﻫاى طﻬارت عبارت است از :شستﻦ اعضاى سﻪ ﮔاﻧﻪ ،ﻣسح سر ،شستﻦ آرﻧجﻫا
و بجﻠکﻫا 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 پﻴاﻣبر بﻪ وﻳراﻧﺔ قﻮﻣﻰ آﻣد و در آن جا
جﻮاب چاي ﻛرد ،وضﻮء ساخت و ﻣسح ﻛرد بر پﻴشاﻧﻰ 3و بر ﻫر دو ﻛفش خﻮد.4
 - 1اﻟﻤائده٦ :
 - 2ﻣختصر اﻟﻘدوری.
 - ۳ﻧاصﻴﻪ :پﻴشاﻧﻰ ،قسﻤت پﻴش سر را ﮔﻮﻳﻨد ،جائﻴﻜﻪ ﻫﻨﮕام ﻧشستﻦ وﻳا اﻳستاده رو بﻪ آسﻤان باشد.
 - ۴ﻣتﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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شرح
ﻣﻔﻬﻮم ﻃﻬارت
طﻬارت در ﻟغت :پاﻛﻰ را ﮔﻮﻳﻨد وضد آن ﻧاپاﻛﻰ است.
ودر اصطﻼح شرع عبارت از پاﻛﻰ ﻣخصﻮص است ﻛﻪ ﻫﻤراه با آن ﻧﻤاز صحت ﻣﻰﻳابد.1
ﻓرضﻫاى وﺿﻮء
فرضﻫاى وضﻮء چﻬار است:
 -1شستﻦ روى ،اﻧدازه آن ﻣﻴان دو ﻧرﻣﻪ ﮔﻮش و از زﻳر زﻧخ تا روﻳﻴدن ﻣﻮى پﻴشاﻧﻰ.
 -2شستﻦ ﻫردو دست تا آرﻧجﻫا ،ﻛﻪ شستﻦ آرﻧجﻫا ﻧﻴز شاﻣﻞ شستﻦ دستﻫا ﻣﻰباشد.
 -3ﻣسح ﻛردن چﻬارم حصﺔ سر.
 -4شستﻦ ﻫردو پاى تا بجﻠک ﻛﻪ شستﻦ بجﻠکﻫا ﻧﻴز شاﻣﻞ فرض است.
ﻣﻔﻬﻮم َﻏ ْسﻞ (شستﻦ )
غسﻞ عبارت از رﻳختﻦ آب براﻧدامﻫا را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ قطره قطره از آنﻫا 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 .جاىﻫاﻳﻰ ﻛﻪ شستﻦ آن فرض است اﮔر بﻪ
اﻧدازة ﻳک ﻣﻮى ﻫﻢ خشک بﻤاﻧد طﻬارت درست ﻧﻴست.2
ﻣﻔﻬﻮم ﻣسح
ﻣسح عبارت از عبﻮردادن دست تر بﻪ اﻧدام را ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣسح بﻪ سﻪ اﻧﮕشت صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ ﻳک وﻳا دو اﻧﮕشت ﻣسح
ﻛردن جﻮاز ﻧدارد.

 -۱اﻟتﻌارﻳﻒ .۴٨٦\۱ :اﻧﻴس اﻟﻔﻘﻬاء :ص .۴٨ ،۴۷
 - ۲در ﻣختار.۹۷\۱ :
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ﻣساﻳﻞ
اﻟﻒ :اﮔر رﻳش اﻧبﻮه باشد شستﻦ حصﻪ باﻻﻳﻰ ﻣﻮﻫا فرض است ،ورساﻧﻴدن آب بﻪ بﻴخ ﻣﻮىﻫا
فرض ﻧﻴست؛ اﻣا اﮔر رﻳش اﻧبﻮه ﻧبﻮد؛ ﻳعﻨﻰ ﻣﻮىﻫاى آن ﻫﻢ اﻧباشتﻪ ﻧباشد دران صﻮرت
رساﻧﻴدن آب بﻪ پﻮست بدن و بﻴخ ﻣﻮىﻫا فرض است.
ب :اﮔر ﻛسﻰ بﻪ سر اﻧﮕشتان چﻴزﻫاﻳﻰ را ﮔذاشتﻪ باشد ﻛﻪ ﻣاﻧع رسﻴدن آب بﻪ آن ﻣﻰﮔردد
چﻮن آرد وﻳا ﻣﻮم ،وضﻮء وى تا آﻧﻜﻪ آن ﻣاﻧع را از بﻴﻦ ﻧبرده باشد درست ﻧﻤﻰشﻮد.
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 ﻧﻴست.1

شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫاى ﻣﻨاسب تقسﻴﻢ ﮔردﻧد.
وضﻮء ﻛردن را بﻪ طﻮر عﻤﻠﻰ اجرا ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1طﻬارت را تعرﻳف ﻛﻨﻴد ؟
 -2فرضﻫاى وضﻮء ﻛدام اﻧد ،بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3آﻳا آرﻧجﻫا وبجﻠکﻫا در شستﻦ اعضاى فرض شاﻣﻞ اﻧد ،بادﻟﻴﻞ بﻨﻮﻳسﻴد.
َ -4غ ْسﻞ وﻣسح چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟

 - 1اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر.۳٨ :
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در باره فضﻴﻠت وضﻮء ﻣقاﻟﺔ ﻣختصرى تحرﻳر ﻛﻨﻴد.
در حدﻳثﻰ ﻛﻪ در ﻣسﻨد احﻤد آﻣده است پﻴاﻣبر

فرﻣﻮده است« :ﻛﻠﻴد جﻨت ﻧﻤاز وﻛﻠﻴد ﻧﻤاز

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

سﻨتﻫا ،ﻣستحبات و شﻜﻨﻨدهﻫاى وﺿﻮء
در درس ﮔذشتﻪ ﻣفﻬﻮم طﻬارت وفرضﻫاى وضﻮء را شﻨاختﻴﻢ ،حال ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ سﻨتﻫا،
ﻣستحبات ،وشﻜﻨﻨدهﻫاى وضﻮء را بشﻨاسﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
( )1سﻨتﻫاى وضﻮء  :شستﻦ دستﻫا است قبﻞ از داخﻞ ﻛردن آن در ظرف وقتﻰ وضﻮء ﻛﻨﻨده
از خﻮاب بﻴدار شﻮد ،بسﻢ اﷲ ﮔفتﻦ در ابتداى وضﻮء ،ﻣسﻮاک زدن ،ﻣضﻤضﻪ ﻧﻤﻮدن ،افشاﻧدن
بﻴﻨﻰ ،ﻣسح ﮔﻮشﻫا ،خﻼل ﻧﻤﻮدن رﻳش و اﻧﮕشتان و تﻜرار شستﻦ ﻫر عضﻮ تا سﻪ ﻣرتبﻪ.
( )2براى وضﻮء ﻛﻨﻨده ﻣستحب است ﻛﻪ ﻧﻴت وضﻮء ﻛﻨد ،و ﻫﻤﻪ سر را ﻣسح ﻛﻨد ،وبﻪ ترتﻴب
وضﻮء ﻛﻨد و بﻪ آﻧچﻪ ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ابتداء ﻛرده است ابتداء ﻛﻨد و از طرف راست شروع
ﻧﻤاﻳد.
( )3شﻜﻨﻨدهﻫاى وضﻮء :ﻫرآﻧچﻪ ازﻫر دو راه (پﻴش و پس) خارج شﻮد (ﻧاقض وضﻮء است)،
 -1صدﻳد :آب زرد زخﻢ را ﮔﻮﻳد ﻛﻪ با خﻮن ﻳﻜجا شده باشد قبﻞ ازﻳﻨﻜﻪ سخت شﻮد.
 -2ﻣختصر اﻟﻘدورى.
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خﻮن ،قﻴح و آب زرد اﮔر از بدن خارج شﻮد و بﻪ جاﻳﻰ برسد ﻛﻪ پاﻛﻰ آن ﻻزم 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
 -1قبﻞ از وضﻮء بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ ﮔفتﻦ.
 -2دستﻫا را تابﻨدﻫا شستﻦ قبﻞ از آﻧﻜﻪ دستﻫا را داخﻞ ظرف سازد از خﻮاب برخاستﻪ
باشد وﻳا ﻧﻪ.
 -3ﻣسﻮاک 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.
 .4تثﻠﻴث :ﻳعﻨﻰ ﻫر اﻧدام را سﻪ بار شستﻦ.
 .5ﻣضﻤضﻪ :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.
 .6استﻨشاق :ﻳعﻨﻰ آب در بﻴﻨﻰ ﻛردن وافشاﻧدن آن.
 .7با آب سرﻫر دو ﮔﻮش را ﻣسح ﻛردن
 .8خﻼل ﻛردن رﻳش اﮔر رﻳش اﻧبﻮه باشد ،ﻫﻤراه باشستﻦ روى ،رﻳش را خﻼل ﻧﻤﻮدن.
 .9خﻼل ﻛردن اﻧﮕشتان دستﻫا و پاﻫا.
ﻣستحبات وﺿﻮء
 -1ﻧﻴت ﻛردن.
 -2تﻤام سر را ﻣسح ﻛردن.
تﻤام سر را بﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣسح ﻛﻨد ،دستﻫا 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 ﮔﻮشﻫا و بﻪ اﻧﮕشتان شﻬادت
داخﻞ ﮔﻮشﻫا را ﻣسح ﻧﻤاﻳد.
 .3ترتﻴب :اﻧدامﻫاى 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.
 .4تﻴاﻣﻦ :از طرف راست شروع ﻛردن ،اول شستﻦ دست راست باز چپ ﻫﻤچﻨان اول پاى
راست باز چپ.
 .5ﻣﻮاﻻت :اﻧداﻣﻬا را پﻰ درپﻰ شستﻦ.
شﻜﻨﻨدهﻫاى وﺿﻮء
 -1بﻴرون شدن چﻴزى از ﻣجراى (قبﻞ و دبر) چﻮن بﻮل ،غاﻳط و باد.
 -2بﻴرون شدن چﻴزى از بدن آدﻣﻰ ﻣاﻧﻨد خﻮن و زرداب ﻛﻪ بﻪ جاﻳﻰ تجاوز ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ پاک
ﻛردن وشستﻦ آن ﻻزم بﻮده باشد ،ﻳعﻨﻰ بﻪ جاى صحﻴح و ساﻟﻢ تجاوز ﻧﻤاﻳد ﻧﻪ آﻧﻜﻪ در جاى
زخﻢ باقﻰ بﻤاﻧد.
 -3بﻪ پﻬﻠﻮ خﻮابﻴدن وﻳا ﻧشستﻪ بﻪ چﻴزى تﻜﻴﻪ ﻧﻤﻮده باشد وبﻪ خﻮاب رود ﻛﻪ اﮔر آن چﻴز از
وى برداشتﻪ شﻮد بﻴفتد.
 -4قﻰ ﻛردن بﻪ پرى دﻫﻦ.
 -5بﻴﻬﻮشﻰ ﻛﻪ عقﻠش را ازدست دﻫد.
 -6دﻳﻮاﻧﮕﻰ.
 -7خﻨدة قﻬقﻬﺔ شخص باﻟغ در ﻧﻤازﻫاﻳﻰ ﻛﻪ سجده ورﻛﻮع داشتﻪ باشد .خﻨدة قﻬقﻪ آن
راﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﻧفر پﻬﻠﻮى وى صداﻳش را بشﻨﻮد ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ خﻨده ﻫﻢ ﻧﻤاز را فاسد ﻣﻰسازد وﻫﻢ
وضﻮء را ﻣﻴشﻜﻨد .چﻨﻴﻦ شخصﻰ ﻫﻢ وضﻮء را از سرﮔﻴرد وﻫﻢ ﻧﻤاز را اعاده ﻛﻨد.
ﻣساﻳﻞ
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 ﻻزﻣاً باﻳد وضﻮء ﻛﻨد.
ﻧﻤازﻫاﻳﻰ ﻛﻪ داراى سجده ورﻛﻮع ﻧﻪ باشد چﻮن ﻧﻤاز جﻨازه ،در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤازﻫا خﻨده
قﻬقﻬﻪ ،تﻨﻬا ﻧﻤاز وى را فاسد ﻣﻰﮔرداﻧد وضﻮﻳش ﻧﻤﻰ شﻜﻨد.
بﻪ ﮔرفتﻦ ﻧاخﻦﻫاى دست وپا وﻳا ﻛﻢ ﻛردن ﻣﻮى سر وضﻮء ﻧﻤﻰ شﻜﻨد.
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 .1آﻳا با ﻧﻮشﻴدن آب بﻪ پرى دﻫﻦ ﻣضﻤضﻪ اﻧجام ﻣﻰپذﻳرد؟
 .2ﻳک شاﮔرد بﻪ حضﻮر دﻳﮕران وضﻮء را بصﻮرت عﻤﻠﻰ اجراء ﻧﻤاﻳد.

 -1سﻨتﻫاى وضﻮء ﻛدام اﻧد ؟
 -2ﻣستحبات وضﻮء ﻛدام اﻧد ؟
 -3فرق ﻣﻴان سﻨتﻫا وﻣستحبات را بﻴان ﻛﻨﻴد؟
 -4ترتﻴب در وضﻮء سﻨت است وﻳا ﻣستحب ؟
 -5تﻤام سر را چﮕﻮﻧﻪ باﻳد ﻣسح ﻛرد؟
 -6ﮔﻮشﻫا چﮕﻮﻧﻪ ﻣسح ﻣﻰشﻮﻧد؟

سﻨتﻫاى وضﻮء را بادرﻧظرداشت شرح فﻮق در ﻛتابچﻪ خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫشتﻢ

ُﻏسﻞ
در درس ﮔذشتﻪ ﻣعﻠﻮﻣات پﻴراﻣﻮن وضﻮء بﻪ دست آوردﻳﻢ ،درﻳﻦ درس پﻴراﻣﻮن احﻜام غسﻞ
ﻣطاﻟبﻰ را بﻴان خﻮاﻫﻴﻢ داشت.

ترجﻤﻪ :
( )1فرضﻫاى غسﻞ ( :در غسﻞ) شستﻦ دﻫﻦ ،بﻴﻨﻰ وتﻤام بدن (فرض) است.
( )2سﻨتﻫاى غسﻞ :ﻧخست اﻳﻨﻜﻪ غسﻞ ﻛﻨﻨده باﻳد ﻧخست دستﻫا و عﻮرت خﻮﻳش را
بشﻮﻳد ،اﮔر در بدﻧش ﻧجاست بﻮده باشد ،آن را دور سازد ،بعد وضﻮء ﻛﻨد ﻫﻤاﻧطﻮرى ﻛﻪ
براى ﻧﻤاز وضﻮء ﻣﻰﻛﻨد 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 ﻣﻮىﻫا برسد.
( )3ﻣﻮجبات غسﻞ :بﻴرون شدن ﻣﻨﻰ 2از ﻣرد و زن بﻪ طرﻳقﻪ جﻬش وشﻬﻮت ،شرﻣﮕاه ﻣرد و زن
 - 1ﻣختصر اﻟﻘدوري.
 -2ﻣﻨﻰ عبارت ازآن آب سفﻴد رﻧﮓ و غﻠﻴظ است ﻛﻪ در وقت جﻤاع از شرﻣﮕاه اﻧسان بﻴرون ﻣﻰشﻮد  .اﻟﻤعجﻢ اﻟﻮسﻴط .)889/ 2( -
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با ﻫﻢ چسپﻴدن (دخﻮل حشفﻪ بﻪ فرج) ﻫرچﻨد ﻛﻪ اﻧزال ﻫﻢ ﻧشده باشد ،حﻴض و ﻧفاس.
رسﻮل اﷲ

غسﻞ روزﻫاى عﻴدﻳﻦ و جﻤعﻪ و غسﻞ براى احرام را سﻨت قرار داده است .ودر

بﻴرون شدن ﻣذى وودى غسﻞ ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
شرح
تﻌرﻳﻒ ﻏسﻞ
غسﻞ در ﻟغت :شست وشﻮى تﻤام بدن را ﮔﻮﻳﻨد و فقﻬاء ﻫﻤﻴﻦ ﻣعﻨا را اخذ ﻛرده اﻧد.
غسﻞ در اصطﻼح  :عبارت از شستﻦ تﻤام آن اعضاى بدن است ﻛﻪ رساﻧﻴدن آب بدان بدون
تﻜﻠﻴف ﻣﻤﻜﻦ بﻮده باشد.
ﻓرضﻫاى ﻏسﻞ
در غسﻞ شستﻦ سﻪ اﻧدام فرض است.
 -1شستﻦ دﻫﻦ.
 -2شستﻦ بﻴﻨﻰ.
 -3شستﻦ و رساﻧﻴدن آب بﻪ تﻤاﻣﻰ بدن ،طﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴچ جاى از بدن خشک ﻧﻤاﻧد.
سﻨتﻫاى ﻏسﻞ
ﻛﻴفﻴت ذﻳﻞ در غسﻞ سﻨت است:
 -1غسﻞ ﻛﻨﻨده ﻧخست باﻳد دستﻫاى خﻮد را تا بﻨدﻫا بشﻮﻳد و بعد استﻨجا ﻛﻨد.
 -2اﮔر ﻧجاست بربدن داشت باﻳد آن را دور سازد.
 -3قبﻞ از غسﻞ ﻧﻤﻮدن باﻳد وضﻮء ﻛﻨد ﻫﻤاﻧطﻮرى ﻛﻪ براى ﻧﻤاز وضﻮء ﻣﻰﻛﻨد ،اﮔر درجاى
پاﻳﻴﻦ باشد تﻨﻬا پاﻫاى خﻮدرا ﻧﻪ شﻮﻳد و در آخر آن را بشﻮﻳد.
 -4باز سر وتﻤام بدن خﻮد را سﻪ بار بشﻮﻳد ،ﻛﻮشش ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ آب را بﻪ فرو رفتﮕﻰﻫاى
ﮔﻮش ،ﻧاف ،و جاﻫاى دﻳﮕرى ﻛﻪ آب بﻪ ﻣشﻜﻞ بدان ﻣﻰرسد برساﻧد.
 -5بر زن ﮔشﻮدن ﻣﻮﻫاى بافتﻪ شده ضرورى ﻧﻴست ،اﮔر آب در بﻴخ ﻣﻮﻫاى وى رسﻴده
بتﻮاﻧد ،ﻣﮕر در حق ﻣردان ﮔشﻮدن ﻣﻮىﻫاى بافتﻪ شده ،واجب است.
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بﻪ اﻣﻮر ذﻳﻞ ﻏسﻞ ﻓرض ﻣﻰﮔردد:
بﻴرون شدن ﻣﻨﻰ از ﻣرد و زن بﻪ طرﻳق شﻬﻮت.
بﻪ سبب اﻟتقاء ختاﻧﻴﻦ :ﻳعﻨﻰ پﻨﻬان شدن حشفﻪ شرﻣﮕاه ﻣرد در فرج زن ،برابر است ﻛﻪ اﻧزال
شﻮد وﻳاخﻴر.
پاک شدن زن از حﻴض.
پاک شدن زن از ﻧفاس.
ﻏسﻞ در اﻣﻮر ذﻳﻞ سﻨت است
 -1غسﻞ براى ﻧﻤاز جﻤعﻪ.
 -2غسﻞ براى ﻧﻤاز عﻴدﻳﻦ.
 -3غسﻞ براى پﻮشﻴدن احرام.1
در صﻮرت بﻴرون شدن ﻣذى 2و ودى 3از اﻧسان ،غسﻞ ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد تﻨﻬا وضﻮء ﻛفاﻳت
ﻣﻰﻛﻨد.

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

 -1غسﻞ را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2در غسﻞ ﻛدام چﻴزﻫا فرض است ؟
 -3سﻨتﻫاى غسﻞ ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -4در ﻛدام حاﻻت غسﻞ ﻛردن فرض ﻣﻰشﻮد؟
 - 1احرام عبارت از پﻮشﻴدن دو قطعﻪ ﻟباس ﻧا دوختﻪ بﻪ ﻧﻴت حج وﻳاعﻤره ﻫﻤراه با تﻠبﻴﻪ ﮔفتﻦ است ،اﻟبحر اﻟرائق شرح
ﻛﻨز اﻟدقائق .)336 / 6( -
 - 2ﻣذى عبارت از آب رقﻴق ،شفاف وسفﻴدى است ﻛﻪ ﻫﻨﮕام بازى ﻛردن ﻣرد باﻫﻤسر از شرﻣﮕاه خارج ﻣﻰشﻮد.
 -3ودى عبارت از آن آب غﻠﻴظ وسفﻴدى است ﻛﻪ بعد از پﻴشاب ﻧﻤﻮدن از شرﻣﮕاه بﻴرون ﻣﻰشﻮد.
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 -5در ﻛدام اوقات وحاﻻت غسﻞ ﻛردن سﻨت است؟
 -6ﻣذى وودى چﻴست ؟
 -7آﻳا بﻪ بﻴرون شدن ﻣذى وودى غسﻞ فرض ﻣﻰشﻮد ؟

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

آبﻫاى ﻛﻪ تﻮسﻂ آن پاﻛﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد
آبﻫاﻳﻰ 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.

}
{

}
{

 - 1ﻣسﻠﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻄﻬارة ( )٨۷۹ﻣﻦ حدﻳث ابﻲ ﻫرﻳرة.
 - 2ﻣختصر اﻟﻘدوري.
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ترجﻤﻪ
( )1طﻬارت از بﻰ وضﻮﻳﻰ با آب باران ،جﻮىﻫا ،چشﻤﻪﻫا ،چاهﻫا وآبﻫاى بحر جاﻳز است،
و با آبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ از درختان واز ﻣﻴﻮهﻫا 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 شربتﻫا ،سرﻛﻪ ،آب ﮔﻼب ،آب باقﻠﻰ ،شﻮربا وآب زردک.
( )2وضﻮء ﻛردن با آبﻰ ﻛﻪ در آن چﻴزى پاک آﻣﻴختﻪ شده باشد و ﻳﻜﻰ از اوصاف آب را
تغﻴﻴر داده باشد ،جاﻳز است چﻮن آب سﻴﻼب ،وآب ﻛﻪ بﻪ آن اشﻨان 1و ﻳا صابﻮن و زعفران
ﻳﻜجا شده باشد.
( )3و ﻫر آن آبﻰ ﻛﻪ درآن ﻧجاست افتاده باشد وضﻮء ﻛردن با آن درست ﻧﻴست برابر است
ﻛﻪ آب ﻛﻢ باشد وﻳا زﻳاد ،زﻳرا پﻴاﻣبر

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 ﻧﻤاﻳد »2وفرﻣﻮده
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.
( )4و اﻣا آب جارى وقتﻴﻜﻪ در آن ﻧجاست بﻴفتد وضﻮء از آن آب درست است  ،بﻪ شرطﻰ
ﻛﻪ اثر 3ﻧجاست در آن آب دﻳده ﻧشﻮد ،چﻮن ﻧجاست در آب روان استقرار ﻧﻴابد.
( )5وحﻮض 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
ظاﻫرا ً 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 آبﻫاى ذﻳﻞ است:
 .1آب باران.

 .2آب درﻳاﻫا.

 .4آب چاهﻫا.

 .5آب بحرﻫا.

 .3آب چشﻤﻪﻫا.

 - 1بتﻪ اشﻨان بتﻪ اى است ﻛﻪ در زﻣﻴﻦﻫاى رﻳﮕﻰ سبزو ﻣﻰروﻳد ،اﻳﻦ بتﻪ وبرگﻫاى سﻮختﻪ و خاﻛستر شده آن در شستﻦ
دستﻫا وﻟباسﻫا بﻪ ﻛار برده ﻣﻰشﻮد -.اﻟﻤعجﻢ اﻟﻮسﻴط .)19 / 1( -
( -2اﻟسﻨﻦ اﻟﻜبرى ﻟﻠبﻴﻬﻘﻲ وﻓﻲ ذﻳﻠﻪ اﻟجﻮﻫر اﻟﻨﻘﻲ .)۲۳٨ / ۱( -
 -3اثر ﻧجاست ،طعﻢ ،رﻧﮓ ،و بﻮى آن است.

٢٨

آبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ چﻴزى با آن آﻣﻴختﻪ شده باشد
وضﻮء ﻛردن با آبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ چﻴزى بﻪ آن آﻣﻴختﻪ شده باشد طﻮرى ﻛﻪ بر طبﻴعت آب
غاﻟب ﮔردﻳده وآن را تغﻴﻴر داده باشد چﻮن شربتﻫا ،سرﻛﻪ ،شﻮربا ،آب ﮔﻼب ،آب باقﻠﻰ
و زردک جﻮاز ﻧدارد.
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 ﻧﻤﻰﻛﻨد ﻛﻪ آب روان باشد وﻳا اﻳستاده.
آب زﻳاد :آب زﻳاد بﻪ آب حﻮضﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،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.
وقتﻰ ﻧجاست در آب جارى بﻴفتد وضﻮء ﻛردن ازان آب جاﻳز است ،بﻪ شرط اﻳﻨﻜﻪ اثر
ﻧجاست دران دﻳده ﻧشﻮد.
آب جارى :آب جارى آبﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻪ تﻜرار ﻣﻮرد استعﻤال قرار ﻧﮕﻴرد.
ﻣساﻳﻞ
ﻫﻤاﻧطﻮرى ﻛﻪ بﻪ آب ﻧجس وضﻮء درست ﻧﻴست وقتﻰ چﻨﻴﻦ آبﻰ بﻪ چﻴز دﻳﮕرى برسد آن
چﻴز را ﻧﻴز ﻧجس ﻣﻰسازد.
وقتﻰ رﻧﮓ ،بﻮى وطعﻢ آب در ﻧتﻴجﺔ زﻳاد ﻣاﻧدن درﻳک جا تغﻴﻴر ﻛﻨد آن آب حﻜﻢ پاک
را دارد وﻣﻰ تﻮان تﻮسط آن طﻬارت ﻛرد.
٢٩

آبﻰ ﻛﻪ از ﻳخ ،برف و ژاﻟﻪ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد وضﻮء ﻛردن بدان جاﻳز است.
با آبﻰ ﻛﻪ در ﻧتﻴجﺔ فشردن از درخت بتﻪ وﻳا ﻣﻴﻮه بﻪ دست آﻳد ،وضﻮء ﻛردن بدان درست
ﻧﻴست ،چﻮن آب تربﻮز ،ﻧﻴشﻜر واﻣثال آن.
ﻫﻤچﻨان وضﻮء ﻛردن با آبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ طبﻴعت آب بﻮدن آن تﻮسط پختﻦ از ﻣﻴان رفتﻪ باشد
درست ﻧﻴست چﻮن شﻮربا ،وشربتﻫا.

 .1رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮده است :
 .ازﻳﻦ حدﻳث ﻣبارک چﻪ آﻣﻮختﻴد؟

 .1وضﻮء ﻛردن با ﻛدام آبﻫا جﻮاز دارد ؟
 .2آبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ با چﻴز دﻳﮕرى آﻣﻴختﻪ شﻮد وطبﻴعت آب بﻮدن را از ﻣﻴان بردارد چﻪ حﻜﻢ
دارد؟
 .3با آب سﻴﻞ و صابﻮن وضﻮء ﻛردن چﻪ حﻜﻢ دارد ؟
 .4ﻫرﮔاه در آب اﻳستاده ﻧجاست بﻴفتد آﻳاوضﻮء ﻛردن با آن درست است ؟
 .5آبﻫاى جارى ﻛﻪ ﻧجاست در آن بﻴافتد چﻪ حﻜﻢ دارد ؟
 .6آب جارى ﻛدام آب است ؟
 .7حﻮض ﻛﻼن 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.

٣٠

درس دﻫﻢ

ﻣردن چﻴزى در آب
در بحث ﮔذشتﻪ دربارة آبﻫاﻳﻰ بحث ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ طﻬارت با آن درست و جاﻳز ﻣﻰﮔردد ،و
درﻳﻦ درس ﻣﻴخﻮاﻫﻴﻢ پﻴراﻣﻮن آبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ دران چﻴزى ﻣرده باشد و ﻳا استعﻤال شده باشد،
ﻫﻤچﻨان پﻮستﻫاﻳﻰ ﻛﻪ دباغت شده باشد احﻜام آن را بﻴان ﻛﻨﻴﻢ و بشﻨاسﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
( )1ﻣردن چﻴزى در آب ﻛﻪ خﻮن جارى ﻧداشتﻪ باشد آب را ﻧجس ﻧﻤﻰ سازد ،چﻮن پشﻪ،
ﻣﮕس ،زﻧبﻮرﻫا و ﮔژدمﻫا و ﻣردن حﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ در آب زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد آب را ﻧجس ﻧﻤﻰﻛﻨد،
چﻮن ﻣاﻫﻰ ،بقﻪ ،و خرچﻨﮓ.
( )2آب 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.
( )3و 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
 -۱ﻣختصر اﻟﻘدوري
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اﻧسان (اﮔر آش داده ﻫﻢ شﻮد) استعﻤال آن جﻮاز ﻧدارد.
و ﻣﻮى حﻴﻮان ﻣرده و استخﻮان و سﻢﻫا و رگﻫا و شاخﻫاى آن طاﻫر و پاک است.
شرح
حﻜﻢ آبﻰ ﻛﻪ حﻴﻮان ﻣرده در آن افتاده و خﻮن ﻧداشتﻪ باشد
وقتﻰ درآب حﻴﻮاﻧﻰ بﻤﻴرد ﻛﻪ خﻮن جارى ﻧداشتﻪ باشد ﻣثﻞ پشﻪ ،ﻣﮕس ،ﮔژدم ،و اﻣثال
آن ،آب را ﻧجس ﻧﻤﻰ سازد.
اﮔر در آب چﻴزى بﻤﻴرد ﻛﻪ در آب زﻧده ﮔﻰ داشتﻪ باشد ﻣثﻞ ﻣاﻫﻰ ،بقﻪ ،خرچﻨﮓ واﻣثال
آن ،آب ﻧجس ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻃﻬارت ﻛردن با آب ﻣستﻌﻤﻞ
وضﻮء ﻛردن با آب ﻣستعﻤﻞ جﻮاز ﻧدارد ،اﻣا با آب ﻣستعﻤﻞ ﻣﻰتﻮان ﻧجاست را پاک ﻛرد؛
چﻮن آب ﻣستعﻤﻞ پاک است وپاک ﻛﻨﻨده ﻧﻴست.
آب ﻣستﻌﻤﻞ
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 باﻻى وضﻮء ،شده باشد.
آب وقتﻰ ﻣستعﻤﻞ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ آن آب از بدن وضﻮء ﻛﻨﻨده وﻳا غسﻞ ﻛﻨﻨده جدا شﻮد.
اﮔر ﻛسﻰ وضﻮء داشتﻪ باشد؛ وﻟﻰ بﻪ خاطر سرد ﻛردن بدن و ﻳا ﻫﻢ براى تعﻠﻴﻢ دادن ،وضﻮء
ﻧﻤاﻳد ،در اﻳﻦ صﻮرت آب ﻣستعﻤﻞ ﻧﻤﻰﮔردد.1
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.
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 چﻴزﻫا را ﻧا پاک ﻧﻤﻰ سازد ،ﻣﮕر حصﻮل
2

طﻬارت تﻮسط آب ﻣستعﻤﻞ ﻣثﻞ غسﻞ ﻛردن و وضﻮء ﮔرفتﻦ حاصﻞ ﻧﻤﻰ شﻮد.
 -۱اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر.۲٠ :
 - 2تبﻴﻴﻦ اﻟحﻘائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ .)۱٠۳ / ۱( -
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پاك ﻧﻤﻮدن پﻮست
ﻫرآن پﻮستﻰ ﻛﻪ آش داده شﻮد (ﻳعﻨﻰ دباغت ﻛرده شﻮد) پاک ﻣﻰﮔردد ،و ﻧﻤاز بران
درست وجاﻳز است ،با آب آن وضﻮء ﻛردن درست ﻣﻰباشد( ،ﻣثﻞ اﻳﻨﻜﻪ از پﻮست ﻣشک
ساختﻪ شﻮد ،و در آن آب ﮔﻴرﻧد و از آن وضﻮ ﻛﻨد).
وقتﻰ پﻮست حﻴﻮان آش داده شﻮد آن پﻮست پاک ﻣﻰﮔردد.
پﻮست خﻨزﻳر بﻪ دباغت وآش دادن پاک ﻧﻤﻰشﻮد ،چﻮن خﻨزﻳر ﻧجس اﻟعﻴﻦ است ،اﷲ تعاﻟﻰ
رجس -ﻳقﻴﻨا ا و ﻧاپاک است) خﻮاﻧده است ،بﻨابرﻳﻦ از اعضاى خﻨزﻳر استفاده ﻛردن
آﻧرا (فإﻧﻪ
ُ
حرام است.1
پﻮست ﻫر حﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ دباغت پاک ﻣﻰشﻮد بﻪ ذبح شرعﻰ ﻧﻴز پاک ﻣﻰﮔردد.
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
ﻧﻤﻰشﻮد ،چﻮن ﻣﻮى تراشﻴده ،پشﻢ ،استخﻮان س َﻮه ، 2پﻰ ،شاخ ،اﻳﻨﻬا دران صﻮرت حﻜﻢ پاک
را دارﻧد ﻛﻪ با چربﻮى حﻴﻮان آﻣﻴختﻪ ﻧباشﻨد ،واﮔر آﻣﻴختﻪ باچربﻮى حﻴﻮان بﻮد دران صﻮرت
ﻧجس است.3

 .1اﮔر با آب پاک ،آب ﻣستعﻤﻞ ﻳﻜجا شﻮد وضﻮء با آن درست است؟
 .2اﮔر ﻣﻮى خﻨزﻳر در آب بﻴفتد ،آب ﻧجس ﻣﻰشﻮد ﻳا خﻴر؟

 .1اﮔر درآب حﻴﻮاﻧﻰ بﻴفتد ﻛﻪ خﻮن جارى ﻧداشتﻪ باشد آن آب چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .2اﮔر حﻴﻮاﻧﻰ در آب بﻤﻴرد ﻛﻪ زﻧده ﮔﻰ آن حﻴﻮان در آب باشد چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .3آﻳا با آب ﻣستعﻤﻞ وضﻮء درست است ؟
 - 1اﻟﻌﻨاﻳة شرح اﻟﻬداﻳة )۱۲٥ / ۱( -
 ( -2آن قسﻤت از پاى ﻛﻪ برزﻣﻴﻦ تﻤاس ﻧﻤاﻳد ،ﻣﻮى وروغﻦ ﻧداشتﻪ باشد ).
 -اﻟجﻮﻫرة اﻟﻨﻴرة  .)٥٥ / ۱( -ﻣجﻤﻊ اﻷﻧﻬر ﻓﻲ شرح ﻣﻠتﻘﻰ اﻷبحر  ،)۲٦٦ / ٥( -اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر.۳۴ :
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 .4آب ﻣستعﻤﻞ ﻛدام است ؟
 .5پﻮست چﮕﻮﻧﻪ پاک ﻣﻰشﻮد و چﻪ حﻜﻢ دارد ؟
 .6آب ﻣستعﻤﻞ پاک است پاک ﻛﻨﻨده ﻧﻴست اﻳﻦ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .7پﻮست حﻴﻮان ﻣرده چﻪ وقت پاک شده ﻣﻰتﻮاﻧد ؟
 .8چرا پﻮست خﻨزﻳر بﻪ واسطﺔ دباغت پاک شده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد؟
 .9آﻳا بﻪ ذبح شرعﻰ پﻮست حﻴﻮان ﻣاﻧﻨد دباغت پاک ﻣﻰشﻮد؟
 .10دباغت را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.

آب ﻣستعﻤﻞ پاک است ﻣﮕر پاک ﻛﻨﻨده ﻧﻴست ،اﻳﻦ ﻣطﻠب را درﻛتابچﻪﻫاى خﻮد شرح
ﻛﻨﻴد.

٣٤

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 وﻻزم ﮔردد .

 - 1ﻣختصر اﻟﻘدوري

٣٥

ترجﻤﻪ
( )1وقتﻰ در چاه ﻧجاست بﻴفتد ،باﻳد ﻛشﻴده شﻮد وﻛشﻴدن تﻤام آب چاه ،پاﻛﻰ آن است.
( )2اﮔر در آن ﻣﻮش وﻳا ﮔﻨجشک ،ﻳا ﻣﻤﻮﻻ  ،1ﻳا زاغچک ، 2ﻳا چﻠپاسﻪ بﻤﻴرد از بﻴست تا سﻰ
دﻟﻮ باﻳد آب چاه بﻴرون ﻛشﻴده شﻮد ،3اﻟبتﻪ با در ﻧظرداشت خﻮردى و بزرﮔﻰ آن حﻴﻮان.
( )3اﮔر در چاه ﻛبﻮتر و ﻳا ﻣرغ و ﻳا پشک بﻤﻴرد از چﻬﻞ تاشصت دﻟﻮ از آن ﻛشﻴده شﻮد.
( )4اﮔر در چاه سﮓ ،ﮔﻮسفﻨد وﻳا اﻧسان بﻤﻴرد ،ﻫﻤﻪ آب آن چاه باﻳد ﻛشﻴده شﻮد.
( )5اﮔر 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.
( )6در شﻤار دﻟﻮﻫا دﻟﻮ ﻣتﻮسط ﻛﻪ در شﻬرﻫا در چاهﻫا استعﻤال ﻣﻰشﻮد اعتبار دارد ،اﮔر دﻟﻮ
بﻪ اﻧدازة بزرگ باشد ﻛﻪ تﻮسط آن آب را از چاه بﻴرون ﻛشﻨد ،طﻮرى ﻛﻪ ﻳﻜبار ﻛشﻴدن
تﻮسط اﻳﻦ دﻟﻮ برابر بابﻴست دﻟﻮ دﻳﮕر باشد ،بﻪ اﻧدازة دﻟﻮ اعتبار داده ﻣﻰشﻮد.4
( )7اﮔر چاه چشﻤﻪ دار بﻮد ،طﻮرى ﻛﻪ آب بابﻴرون ﻛشﻴدن از آن ﻛﻢ ﻧﻤﻰ شد ،5در آﻧصﻮرت
بﻪ اﻧدازة آب ﻣﻮجﻮد در چاه ،آب چاه ﻛشﻴده شﻮد.
( )8از ﻣحﻤد بﻦ حسﻦ شﻴباﻧﻰ -رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ -رواﻳت است« :از چﻨﻴﻦ چاهﻫاى چشﻤﻪ دار،
از دوصد دﻟﻮ ﮔرفتﻪ تا سﻪ صد دﻟﻮ باﻳد ﻛشﻴده شﻮد».
( )9اﮔر 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،
ﻧﻤازﻫاى 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.
( )10اﮔر حﻴﻮان آﻣاسﻴده وﻳا از ﻫﻢ پاشﻴده بﻮد ،طبق ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ -رحﻤﻪ اﷲ -باﻳد سﻪ
شب وسﻪ روز ﻧﻤاز خﻮدرا ﻛﻪ بﻪ آن آب وضﻮء ﻛرده اﻧد اعاده ﻧﻤاﻳﻨد ،اﻣام ﻣحﻤد و اﻣام ابﻮ
ﻳﻮسف -رحﻤﻬﻤا اﷲ -ﮔفتﻪ اﻧد« :اعادة ﻫﻴچ چﻴز بر آﻧﻬا ﻻزم ﻧﻴاﻳد تا وقتﻴﻜﻪ ﻣعﻠﻮم شﻮد ﻛﻪ
چﻪ وقت در آن افتاده است».
 - 1ﻣﻤﻮﻻً را در عربﻰ صعﻮه ﮔﻮﻳﻨد ،عبارت از پرﻧده ﻛﻮچﻜﻰ اﻳست ﻛﻪ سر آن سرخ است ،جﻤع آن صعاء اﻧد ،ﻛتاب
اﻟعﻴﻦ .199/2اﻟﻤصباح اﻟﻤﻨﻴر فﻰ غرﻳب شرح اﻟﻜبﻴر ()218/5
 - 2زاغچک 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 اﻟبﻼغﻪ
 -3بﻴست دﻟﻮ واجب و سﻰ دﻟﻮ ﻣستحب است.
 - 4ﻳعﻨﻰ اﮔر ﻛشﻴدن بﻴست دﻟﻮ از چاﻫﻰ ﻻزم و واجب شده باشد ،ﻛشﻴدن ﻳک دﻟﻮ آب تﻮسط اﻳﻦ دﻟﻮ ﻛافﻰ است.
 - 5وحاﻟت ﻫﻢ آن باشد ﻛﻪ ﻛشﻴدن آب از آن واجب شده باشد.
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شرح :اﮔر درچاه حﻴﻮان ﻧجس بﻴﻔتد:
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).
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:
اﮔر اﻧساﻧﻰ در چاه بﻴفتد وزﻧده از آن بﻴرون شﻮد ودر بدن وى ﻧجاستﻰ ﻫﻢ ﻧبﻮده باشد ،با
افتادن وى در چاه آب ﻧجس ﻧﻤﻰشﻮد.
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:
اﮔر در چاه ﻣﻮش و ﻳا ﮔﻨجشک ،ﻣﻤﻮﻻو 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.
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.
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.
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 چاهﻫا
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 اﷲ عﻠﻴﻪ رواﻳت است ﻛﻪ وى ﮔفتﻪ است« :از دو صد دﻟﻮ تا سﻪ
صد دﻟﻮ آب از آن بﻴرون ﻛشﻴده شﻮد»1.
 -1در ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف چاﻫﻰ ﻛﻪ چشﻤﻪ دار بﻮده باشد براى ﻣعﻠﻮم ﻛردن اﻧدازه آب آن دو راه وجﻮد دارد:
 -1ﻳﻜﻰ 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.
 -2با 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.
ﻫﻤچﻨان بدن و ﻟباس را ﻛﻪ بدان آب شستﻪ اﻧد دوباره بشﻮﻳﻨد.
ﻣساﻳﻞ
اﮔر سرﮔﻴﻦ و ﻳا پﻴشقﻞ در چاه بﻴفتد ،چاه ﻧجس ﻧﻤﻰشﻮد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بسﻴار زﻳاد باشد،
طﻮرى ﻛﻪ در ﻫر دﻟﻮ ﻛﻪ از چاه بﻴرون شﻮد ،قسﻤتﻰ از آن ﻧﻴز در دﻟﻮ باشد ،در آن صﻮرت
آب چاه ﻧجس ﻣﻰشﻮد.
اﮔر در چاه ﻧجاست ﻛبﻮتر وﻳا ﮔﻨجشک بﻴفتد چاه ﻧجس ﻧﻤﻰشﻮد.1

بﻪ ﻛﻤک ﻣعﻠﻢ خﻮد در ﻣﻮرد اضرارى ﻛﻪ از اثر استعﻤال آب ﻧجس بﻪ صحت وارد ﻣﻰﮔردد
بحث وﻣﻨاقشﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .وخﻼصﻪ آن را بر تختﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.

 .1اﮔر ﻧجاست در چاه بﻴفتد چﻪ حﻜﻢ دارد ،درﻣﻴان ﻛﻢ وزﻳاد آن چﻪ فرق است؟
 .2اﮔر خﻨزﻳر در چاه بﻤﻴرد چﻪ ﻣقدار آب از چاه بﻴرون ﻛرده شﻮد ،درﻣﻴان زﻧده بﻮدن خﻨزﻳر
در چاه وﻣردن آن درچاه چﻪ فرق است ؟
 .3ﻣﻮاردى را بﻴان ﻛﻨﻴد ﻛﻪ دران ﻫﻤﻪ آب چاه ﻛشﻴده ﻣﻰشﻮد.
 .4در ﻛدام صﻮرتﻫا سﻰ وﻳا شصت دﻟﻮ از آب چاه ﻛشﻴده ﻣﻰشﻮد؟
 .5اﮔر درچاه حﻴﻮان بﻤﻴرد واز ﻫﻢ بپاشد چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .6اﮔر 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 ،درﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد؟
 - ۱اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر.۲۴ :

٣٨

درس دوازدﻫﻢ

احﻜام پس خﻮردهﻫا
در برخﻰ حاﻻت 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؟

ترجﻤﻪ
( )1پس خﻮردة اﻧسان وحﻴﻮاﻧاتﻰ ﻛﻪ ﮔﻮشت آنﻫا خﻮرده ﻣﻰشﻮد ،پاک است.
( )2پس خﻮردة سﮓ ،خﻨزﻳر وحﻴﻮاﻧات درﻧده ﻧجس است .
( )3پس خﻮردة پشک ،ﻣرغﻫاى ﻛﻮچﻪ ﮔرد ،پرﻧدهﻫاى شﻜارى و چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در خاﻧﻪ زﻧده
ﮔﻰ دارﻧد چﻮن ﻣﻮش و ﻣار ،ﻣﻜروه است.
( )4پس 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 ) ﻣﻰتﻮاﻧد وضﻮء ﻛﻨد ،وﻫﻤراه با آن
تﻴﻤﻢ ﻧﻴز ﻧﻤاﻳد ،و ﻫرﻛدام را ﻛﻪ ﻣقدم سازد جﻮاز دارد.

٣٩

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
حﻜﻢ پس خﻮرده بﻪ اعتبار حﻴﻮان ﻛﻪ از آن ﻧﻮشﻴده است فرق دارد ،ﻛﻪ طﻮر ذﻳﻞ بﻴان
ﻣﻰﮔردد :
 -1اﻧسان 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.
 -2حﻴﻮاﻧاتﻰ ﻛﻪ ﮔﻮشت آﻧﻬا خﻮرده ﻣﻰشﻮد ،چﻮن :شتر ،ﮔاو ،ﮔﻮسفﻨد ،پس خﻮردة آنﻫا
بدون ﻛراﻫﻴت پاک بﻮده و تﻮسط آن پاﻛﻰ حاصﻞ ﻣﻰشﻮد ،ﻫﻤچﻨان پس خﻮردة اسپ حﻼل
است ،وبدون ﻛدام ﻛراﻫﻴتﻰ پاﻛﻰ بدان حاصﻞ ﻣﻰﮔردد.
 -3پس خﻮرده خﻮک و سﮓ بﻪ اتفاق ﻫﻤﻪ فقﻬاء ﻧجس است ،بﻪ آن پاﻛﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻰشﻮد،
ﻫﻤچﻨان پس خﻮردة حﻴﻮاﻧات شﻜارى چﻮن شﻴر ،پﻠﻨﮓ ،ﮔرگ ،روباه وغﻴره ﻧجس است
وپاﻛﻰ تﻮسط آب پس خﻮردة آنﻫا حاصﻞ ﻧﻤﻰشﻮد.
 -4پس 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.
 -5ﻫﻤچﻨان ﻣرغﻫاى خاﻧﮕﻰ ﻛﻪ آزاد ﮔشت وﮔذار دارﻧد ،پرﻧدهﻫاى شﻜارى چﻮن باز،
وحﻴﻮاﻧاتﻴﻜﻪ در خاﻧﻪﻫا زﻧدﮔﻰ ﻛﻨﻨد چﻮن ﻣﻮش و ﻣار ،پس خﻮردة آﻧﻬا پاک و وضﻮء ﻛردن
بﻪ آن ﻣﻜروه است.
 -6پس خﻮردة خر و قاطر ﻣشﻜﻮک است اﮔر آبﻰ غﻴر از پس خﻮردة آﻧﻬا بﻪ دست ﻧﻴاﻳد ،بﻪ
پس خﻮردة آﻧﻬا وضﻮء ﻛﻨد وتﻴﻤﻢ ﻧﻴز ﻧﻤاﻳد.1

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

٤٠

ﻣساﻳﻞ
پس خﻮردة اﻧسان در آن صﻮرت پاک است ﻛﻪ شراب ﻧﻨﻮشﻴده باشد ،و از دﻧدانﻫاﻳش
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.
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 ﮔردد.1
ﻫر حﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ پس خﻮردة وى پاک باشد ،عرق آن ﻧﻴز پاک است.
ﻫرحﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ پس خﻮردة آن ﻧجس باشد ،عرق آن ﻧﻴز ﻧجس است.
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 خﻼصﻪ آن را بﻨﻮﻳسﻨد.

 .1پس خﻮرده چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد ؟
 .2پس خﻮردة اﻧسان چﻪ حﻜﻢ دارد ؟
 .3پس خﻮردة حﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻮشت آن خﻮرده شﻮد چﻪ حﻜﻢ دارد ؟
 .4پس خﻮردة خﻮک وسﮓ چﻪ حﻜﻢ دارد ؟
 .5پس خﻮردة حﻴﻮاﻧات درﻧده چﻪ حﻜﻢ دارد ؟
 - ۱ﻫداﻳﻪ.
٤١

 .6پس خﻮردة پشک چﻪ حﻜﻢ دارد ؟ا
 .7پس خﻮردة ﻣرغﻫاى ﻛﻮچﻪ ﮔرد ،وپرﻧدهﻫاى شﻜارى ﻣثﻞ باز چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .8اﮔر عرق حﻴﻮان بﻪ اﻧسان برسد چﻪ حﻜﻢ دارد؟

پشک ﻫﻢ از جﻤﻠﺔ حﻴﻮاﻧات درﻧده است ،پس چرا پس خﻮردة آن ﻣﻜروه است ،ﻧجس
ﻧﻴست؟ جﻮاب اﻳﻦ ﻣطﻠب را درﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٤٢

درس سﻴزدﻫﻢ

بﻴان تﻴﻤﻢ
بﻨابر بعضﻰ ﻣعذرتﻫا اﻧسان بﻪ آب طﻬارت ﻛرده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد درچﻨﻴﻦ حاﻻت تﻴﻤﻢ جاﻧشﻴﻦ
وضﻮء وغسﻞ ﻣﻰشﻮد.

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

٤٣

ترجﻤﻪ
( )1اﮔر 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 ﻣﻰترسﻴد ﻛﻪ اﮔر با آن آب غسﻞ ﻛﻨد از سردى خﻮاﻫد
ﻣرد و ﻳا ﻣرﻳض خﻮاﻫد شد ،در چﻨﻴﻦ حاﻻت باﻳست ﻛﻪ تﻴﻤﻢ ﻛﻨد.
( )2تﻴﻤﻢ عبارت است از دو بار زدن ﻫر دو دست بﻪ خاک پاک ،طﻮرى ﻛﻪ بﻪ ﻳک بار زدن
روى خﻮدرا ﻣسح ﻣﻰﻛﻨد و بﻪ زدن بار دوم ﻫردو دستﻫاى خﻮد را تا آرﻧج ﻣسح ﻧﻤاﻳد ،تﻴﻤﻢ
براى جﻨابت و تﻴﻤﻢ براى بﻰ وضﻮﻳﻰ ﻛدام فرقﻰ ﻧدارد و ﻳﻜسان ﻣﻰباشد.
( )3تﻴﻤﻢ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ واﻣام ﻣحﻤد رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻬﻤا بﻪ ﻫرآن چﻴزى ﻛﻪ از جﻨس زﻣﻴﻦ
باشد ،جﻮاز دارد چﻮن خاک ،رﻳﮓ ،سﻨﮓ ،ﮔچ ،چﻮﻧﻪ سرﻣﻪ و زرﻧﻴخ.1
( )4اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﮔفتﻪ است :تﻴﻤﻢ جز بﻪ خاک ورﻳﮓ بﻪ چﻴز دﻳﮕر جﻮاز ﻧدارد.
( )5ﻧﻴت در تﻴﻤﻢ فرض ودر وضﻮء ﻣستحب است.
( )6چﻴزى ﻛﻪ وضﻮء را ﻣﻴشﻜﻨد تﻴﻤﻢ را ﻧﻴز ﻣﻴشﻜﻨد ،و ﻧﻴز دﻳدن آب ﻛﻪ بﻪ استعﻤال آن قادر
شﻮد تﻴﻤﻢ را ﻣﻴشﻜﻨد.
( )7وتﻴﻤﻢ جز بﻪ خاک پاک بﻪ دﻳﮕر چﻴز جﻮاز ﻧدارد.
( )8وآن 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 اصطﻼح شرع :بﻪ ﻧﻴت پاﻛﻰ با شروط خاص با خاک پاک روى و ﻫر دو دست را تا
آرﻧج ﻣسح ﻛردن است.

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

٤٤

تﻴﻤﻢ دو رﻛﻦ دارد
 .1دوﻣرتبﻪ زدن ﻫردو دست بﻪ خاک پاک.
 .2روى وﻫردو دست را تا آرﻧج ﻣﻜﻤﻞ ﻣسح ﻛردن.
تﻴﻤﻢ چﮕﻮﻧﻪ اﻧجام ﻣﻰﻳابد
ﻛسﻰ ﻛﻪ ارادة تﻴﻤﻢ ﻧﻤاﻳد ،آستﻴﻦﻫاى خﻮدرا بﻠﻨد ﻛﻨد ،بسﻢ اﷲ 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 ﻛفﻫاى دست خﻮد را بﻪ خاک
برده ﻣثﻞ بار اول ،باز با چﻬار اﻧﮕشت دست چپ خﻮد (بجز شصت ﻛﻼن) ﻣسح چﻬار اﻧﮕشت
دست راست را از طرف بﻴرون آن شروع ﻛرده تا آرﻧجﻫا 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 ﻣﻰﮔردد.
شخص جﻨب براى رفع جﻨابت خﻮﻳش ﻫﻤﻴﻨﮕﻮﻧﻪ تﻴﻤﻢ ﻣﻰﻛﻨد.
شﻜﻨﻨدهﻫاى تﻴﻤﻢ
 .1ﻫر چﻴزﻳﻜﻪ وضﻮ را ﻣﻰشﻜﻨد تﻴﻤﻢ را ﻧﻴز ﻣﻰشﻜﻨد.
 .2قدرت ﻳافتﻦ بﻪ استعﻤال آب.
 .3برطرف 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 ﻣﻰتﻮاﻧد
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.

٤٥

 .1اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است }:

{ اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ را شرح دﻫﻴد.

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

 .1تﻴﻤﻢ را در ﻟغت واصطﻼح شرع تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2ارﻛان تﻴﻤﻢ و شروط صحت آن ﻛدم اﻧد؟
 .3سﻨتﻫاى تﻴﻤﻢ ﻛدام اﻧد؟ بﻨﻮﻳسﻴد.
 .4شﻜﻨﻨدهﻫاى تﻴﻤﻢ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .5ﻧﻤاز در ﻛدام وقت تا آخروقت بﻪ تاخﻴر ﮔذاشتﻪ ﻣﻴشﻮد ؟

در ﻧﻴت تﻴﻤﻢ ﻛدام ﻣطاﻟب ضرورى ﻣﻰباشد؟ بﻨﻮﻳسﻴد.

٤٦

درس چﻬاردﻫﻢ

بخش باﻗﻴﻤاﻧده تﻴﻤﻢ
در درس ﮔذشتﻪ احﻜام و شﻜﻨﻨدهﻫاى تﻴﻤﻢ را داﻧستﻴﻢ در اﻳﻦ درس ﻣسائﻞ باقﻰ ﻣاﻧده تﻴﻤﻢ
را ﻣﻴخﻮاﻧﻴﻢ.

 -1ﻣختصر اﻟﻘدوري

٤٧

ترجﻤﻪ
( )1بﻪ تﻴﻤﻢ خﻮد ﻧﻤاز خﻮاﻧد ،ﻫر قدر ﻛﻪ خﻮاﻫد ،اﮔر فرض باشد و ﻳا ﻧفﻞ.
( )2تﻴﻤﻢ 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
ﻣﻰﮔردد ،درچﻨﻴﻦ حاﻟتﻰ وى ﻣﻰتﻮاﻧد تﻴﻤﻢ ﻛﻨد وﻧﻤاز جﻨازه را بخﻮاﻧد.
( )3ﻫﻤچﻨان (تﻴﻤﻢ رواست) بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧﻤاز عﻴد حاضر شﻮد و ﻣﻴترسﻴد اﮔر بﻪ وضﻮء
ﻛردن ﻣصروف ﮔردد ﻧﻤاز عﻴد از وى فﻮت ﻣﻰشﻮد ،درﻳﻦ صﻮرت وى ﻣﻰتﻮاﻧد تﻴﻤﻢ ﻧﻤاﻳد
وﻧﻤاز عﻴد را بخﻮاﻧد.
( )4اﻣا 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.
( )5ﻫﻤچﻨان اﮔر وقت تﻨﮓ بﻮد بﻪ طﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻤان ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ اﮔر بﻪ وضﻮء ﻣشغﻮل شﻮد وقت
ﻧﻤاز سپرى ﻣﻰشﻮد درچﻨﻴﻦ حاﻟتﻰ ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد تﻴﻤﻢ ﻛﻨد ،بﻠﻜﻪ باﻳد وضﻮء ﻛﻨد وﻧﻤاز فﻮت
شدة خﻮدرا قضاﻳﻰ آورد.
( )6اﮔر ﻣسافرى آب خﻮد را در ﻣحﻤﻮﻟﺔ خﻮﻳش فراﻣﻮش ﻧﻤﻮد وتﻴﻤﻢ ﻛرد وﻧﻤاز را اداء
ﻧﻤﻮد ،وبعد بﻪ ﻳادش آﻣد ﻛﻪ آب در ﻣحﻤﻮﻟﻪ دارد و وقت ﻧﻤاز ﻧﻪ ﮔذشتﻪ بﻮد ،ﻧزد اﻣام
ابﻮحﻨﻴفﻪ واﻣام ﻣحﻤد رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻬﻤا ﻧﻤاز را اعاده ﻧﻤﻰﻛﻨد ،اﻣا اﻣام ابﻮﻳﻮسف ﮔفتﻪ است
ﻛﻪ ﻧﻤاز را اعاده ﻛﻨد.
( )7اﮔر ﻛسﻰ ﮔﻤان غاﻟبش اﻳﻦ باشد ﻛﻪ درﻳﻦ ﻧزدﻳﻜﻰﻫا آب را ﻧخﻮاﻫد ﻳافت ﻧباﻳد در
جستجﻮى آب شﻮد بﻠﻜﻪ تﻴﻤﻢ ﻛﻨد ،اﻣا اﮔر ﮔﻤان غاﻟبش اﻳﻦ باشد ﻛﻪ درﻳﻦ ﻧزدﻳﻜﻰﻫا 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.

٤٨

شرح
ﻣساﻳﻞ ﻣتﻌﻠﻖ بﻪ تﻴﻤﻢ
 .1تﻴﻤﻢ ﻛﻨﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻳک تﻴﻤﻢ ﻧﻤاز فرض وقت ،قضاﻳﻰ و ﻧﻤازﻫاى ﻧفﻠﻰ را ﻫرقدرى ﻛﻪ
بخﻮاﻫد ،بخﻮاﻧد وبراى ﻫرﻧﻤاز تﻴﻤﻢ عﻠﻴحﻴده ﻧﻴست.
 .2اﮔر 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 ﻣﻰﮔردد .براى وى درست
است ﻛﻪ تﻴﻤﻢ ﻧﻤاﻳد وﻧﻤاز جﻨازه را ادا ﻛﻨد ،چﻮن ﻧﻤاز جﻨازه قضاﻳﻰ ﻧدارد ،تﻨﻬا وﻟﻰ جﻨازه
ﻣﻰتﻮاﻧد ﻛﻪ ﻧﻤاز جﻨازه را از سرﮔﻴرد.
 .3ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻛسﻰ بﻪ ﻧﻤاز عﻴد حضﻮر ﻳابد ،وبﻴﻢ آن باشد ﻛﻪ اﮔر بﻪ وضﻮء ﻣصروف شﻮد
ﻧﻤاز عﻴد از ﻧزدش فﻮت ﻣﻰﮔردد ،براى چﻨﻴﻦ شخصﻰ تﻴﻤﻢ ﻛردن رواست ،چﻮن ﻧﻤاز عﻴد
قضاﻳﻰ ﻧدارد.
 .4اﮔر 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 ،واﻻ چﻬار رﻛعت
ﻧﻤاز ظﻬر را بخﻮاﻧد.
 .5ﻫﻤچﻨان 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.
 .6اﮔر 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
ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻬﻤا ﻧﻤاز خﻮدرا اعاده ﻧﻤﻰﻛﻨد ،ﻣﮕر ﻧزد اﻣام ﻳﻮسف
رحﻤﻪ اﷲ باﻳد ﻧﻤاز خﻮدرا اعاده ﻧﻤاﻳد.
 .7اﮔر تﻴﻤﻢ ﻛﻨﻨده بﻪ اﻳﻦ ﮔﻤان بﻮد ﻛﻪ اﮔر بﻪ جستجﻮى آب شﻮد در ﻧزدﻳﻜﻰﻫاى خﻮﻳش
بﻪ آن دست ﻧخﻮاﻫد ﻳافت ﻣﻰتﻮاﻧد 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.
 .8اﮔر ﻳاران سفرش با خﻮد آب داشتﻪ باشﻨد باﻳد قبﻞ از تﻴﻤﻢ ﻛردن از اﻳشان آب بخﻮاﻫد
واﮔر براﻳش ﻧدادﻧد بعد از آن ﻣﻰتﻮاﻧد تﻴﻤﻢ ﻛﻨد وﻧﻤاز بخﻮاﻧد.
٤٩

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

 .1بﻪ ﻳک تﻴﻤﻢ ﻛدام وچﻪ اﻧدازه ﻧﻤازﻫا را اداء ﻣﻰتﻮان ﻛرد؟
 .2شخص صحتﻤﻨد وﻣقﻴﻢ درﻛدام اوقات ﻣﻰتﻮاﻧد تﻴﻤﻢ ﻛﻨد ؟
 .3اﮔر شخصﻰ از فﻮت ﻧﻤاز جﻤعﻪ بﻴﻢ داشتﻪ باشد آﻳاﻣﻰ تﻮاﻧد تﻴﻤﻢ ﻛﻨد ؟
 .4اﮔر 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 ؟
 .5اﮔر ﻣسافرى بﻪ اﻳﻦ ﮔﻤان بﻮده باشد ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻢ بﻪ آب دسترسﻰ ﻳابﻢ ،درﻳﻦ صﻮرت حﻜﻢ
تﻴﻤﻢ چﻴست؟
 .6اﮔر 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.

٥٠

درس پاﻧزدﻫﻢ

بﻴان ﻣسح برﻣﻮزه
شرﻳعت اسﻼﻣﻰ بﻪ عﻮض شستﻦ پاىﻫا ﻣسح برﻣﻮزه را جﻮاز داده است ،واﻳﻦ اﻣر بخاطر
سﻬﻮﻟت براى بﻨده ﮔان است ﻛﻪ جﻮاز ﻣسح برﻣﻮزه برسﻨت پﻴاﻣبر

٥١

ثابت است.

ترجﻤﻪ
( )1ﻣسح برﻣﻮزه از ﻫر بﻰ وضﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮجب وضﻮء ﻣﻰﮔردد بﻪ حﻜﻢ سﻨت جاﻳز (وثابت)
است ،وﻣسح برﻣﻮزه وقتﻰ درست است ﻛﻪ اﻧسان باوضﻮء ﻛاﻣﻞ ﻣﻮزه را پﻮشﻴده باشد وبعد
بﻰ وضﻮء شﻮد.
( )2ﻣدت 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 ﻣﻰﻳابد.
( )3ﻣسح برﻣﻮزه بربخش ظاﻫرى ﻣﻮزه اﻧجام ﻣﻰشﻮد ،بﻪ طﻮرى ﻛﻪ اﻧﮕشتﻫاى دست خﻮﻳش
بﻪ ﮔﻮﻧﻪ خط ﻣستقﻴﻢ از ﻧﻮک پﻨجﻪﻫاى پاى بطرف باﻻ تابجﻠک ﻣسح ﻣﻰﮔردد.
( )4واﻧدازه فرض براى ﻣسح ،سﻪ اﻧﮕشت خﻮرد دست ﻣﻰباشد.
( )5ﻣسح 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.
( )6ﻫﻤچﻨان ﻣسح برﻛسﻴﻜﻪ غسﻞ بروى واجب شده باشد درست ﻧﻴست تا آﻧﻜﻪ غسﻞ ﻧﻤاﻳد.
( )7شﻜﻨﻨدهﻫاى ﻣسح برﻣﻮزه ﻫﻤان شﻜﻨﻨدهﻫاى 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 باﻻﻳش ﻧﻴست.
( )8اﮔر شخص ﻣقﻴﻢ ﻣسح بر ﻣﻮزه ﻧﻤﻮد و قبﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣدت ﻣسح برﻣﻮزه اش پاﻳان ﻳابد بﻪ
سفر آغاز ﻛرد او ﻣﻰتﻮاﻧد تا سﻪ شباﻧﻪ روز ﻣسح ﻛﻨد ،واﮔر ﻛسﻰ درحال سفر ﻣسح را آغاز
 -۱ﻣختصر اﻟﻘدوري.

٥٢

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 وﻻزﻣﻰ 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.
( )9اﮔر ﻛسﻰ باﻻى ﻣﻮزه جرﻣﻮق (ﻛﻠﻮش) بپﻮشد بﻪ ﻫﻤان ﻣسح ﻛﻨد.
( )10بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ ﻣسح بر جﻮرابﻰ درست ﻧﻴست ﻣﮕر آﻧﻜﻪ جﻮراب
ﻣجﻠد باشد (ﻳعﻨﻰ قسﻤت ﻛف پا وباﻻى آن از چرم باشد) ،وﻳا ﻧعﻞ دار باشد( ،ﻳعﻨﻰ قسﻤت
ﻛف پاى چرم دار باشد) ،ﻛﻪ در آﻧصﻮرت درست است ،ﻳاران ﮔفتﻪ اﻧد :1جﻮراب ﻛﻪ سخت
باشد وآب را جذب ﻧﻜﻨد ﻣسح بران جﻮاز دارد.
( )11ﻣسح بر عﻤاﻣﻪ ،ﻛﻼه ،چادرى و دستﻜشﻫا جﻮاز ﻧدارد.
( )12ﻣسح برجبﻴره (پﻠستر ﻛﻪ باﻻى زخﻢ ﻧﻬاده شده) جﻮاز دارد ،ﻫر چﻨد ﻛﻪ بدون وضﻮء
بستﻪ شده باشد ،اﮔر جبﻴره پﻴش از جﻮر شدن زخﻢ بﻴفتد ﻣسح بران باطﻞ ﻧﮕردد ،اﻣا اﮔر
افتادن پﻠستر بﻪ دﻟﻴﻞ جﻮر شدن زخﻢ بﻮده باشد دران صﻮرت ﻣسح وى باطﻞ ﻣﻰﮔردد.
شرح
تﻌرﻳﻒ ﻣسح
ﻣسح در ﻟغت عبﻮر دادن دست برﻳک شﻰ ،وﻳا عبﻮر دادن دست تر بﻪ ﻳک چﻴز است.
و در اصطﻼح در اوقات ﻣخصﻮص رساﻧﻴدن تري برﻣﻮزهﻫاى ﻣخصﻮص ﻣﻰباشد.2
شروط جﻮاز ﻣسح بر ﻣﻮزهﻫا
ﻣسح ﻛردن برﻣﻮزه وقتﻰ جاﻳز است ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ دران ﻣﻮجﻮد باشد :
 -1ﻣﻮزه را با وضﻮء پﻮشﻴده باشد.
 -2ﻣﻮزه ﻫر دو بجﻠک را پﻮشاﻧده باشد.
 -3ﻳک ﻣﻮزه ﻫﻢ بﻪ اﻧدازه اى پاره شده ﻧﻪ باشد ﻛﻪ سﻪ اﻧﮕشتان خﻮرد از آن ظاﻫر ﮔردد.

 - ۱ﻣراد از ﻳاران :اﻣام ابﻮ ﻳﻮسﻒ واﻣام ﻣحﻤد رحﻤة اهلل ﻋﻠﻴﻬﻤا ﻣیباشد .
 - ۲ﻟسان اﻟﻌرب  -)٥۹۳ / ۲( -ﻣختار اﻟصحاح  -)۷۳ / ۱( -رد اﻟﻤحتار .)۲۷۷ / ۲( -
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شروط جﻮاز ﻣسح بﻪ جﻮرابﻬا:
 .1بدون بستﻦ در پاى ﻣحﻜﻢ شﻮد.
 .2ﻣاﻧع رسﻴدن آب در پاى شﻮد.
 .3رفتار در آن ﻣﻤﻜﻦ باشد.
ﻣدت ﻣسح بر ﻣﻮزه
ﻣدت و زﻣان ﻣسح برﻣﻮزه در حق ﻣقﻴﻢ  :ﻳک شباﻧﻪ روز.
ﻣدت و زﻣان ﻣسح برﻣﻮزه در حق ﻣسافر :سﻪ شباﻧﻪ روز.
ﻣدت ﻣسح برﻣﻮزه از وقتﻰ آغاز ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ شخص بعد ازپﻮشﻴدن ﻣﻮزه بﻰ وضﻮء
شﻮد.
اﮔر ﻣقﻴﻢ بر ﻣﻮزه ﻣسح ﻛﻨد و قبﻞ از تﻜﻤﻴﻞ شدن وقت آن ،بﻪ سفر بپردازد ،وى باﻳد
ﻣدت ﻣسافرت را تﻤام ﻛﻨد.
اﮔر ﻣسافر ﻣقﻴﻢ شﻮد ،و از ﻣدت ﻣسح بر ﻣﻮزه وى ﻳک شباﻧﻪ روز سپرى شده باشد،
ﻣدت ﻣسح برﻣﻮزه وى تﻤام شده است.
اﮔر ﻣسافر ﻣقﻴﻢ شﻮد ،و از ﻣدت ﻣسح آن ﻛﻤتر از ﻳک شباﻧﻪ روز سپرى شده باشد،
ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣدت ﻳک شباﻧﻪ روز را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻣدت ﻣسح بر ﻣﻮزه در حق ﻣقﻴﻢ
است.
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 ﻻزم ﻧﻴست.
ﻃرﻳﻘﺔ ﻣسح بر ﻣﻮزه
ﻣسح بر قسﻤت باﻻى و ظاﻫرى ﻣﻮزه اﻧجام ﻣﻰشﻮد ،طﻮرﻳﻜﻪ با اﻧﮕشتان دست از ﻧﻮک
اﻧﮕشتان پاى شروع وبﻪ طرف بجﻠک صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
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 باﻻ 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.
براى ادا شدن فرض ،ﻣسح ﻛردن اﻧدازه سﻪ اﻧﮕشت با ﻛش ﻛردن سﻪ اﻧﮕشت ﻫر دست
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صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
شﻜﻨﻨدهﻫاى ﻣسح بر ﻣﻮزه
 .1ﻫرآﻧچﻪ ﻛﻪ وضﻮء را بشﻜﻨد ﻣسح را ﻧﻴز ﻣﻰشﻜﻨد.
 .2ﻛشﻴدن ﻣﻮزه.
 .3ﻛشﻴدن بﻴشترﻳﻦ حصﺔ پاى از ﻣﻮزه.
 .4خاتﻤﻪ ﻳافتﻦ ﻣدت ﻣسح بر ﻣﻮزه.
ﻣسح بر جﻮراب و جبﻴره(پﻠستر زخﻢ)
بﻪ ﻣذﻫب اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ ﻣسح ﻛردن بﻪ جﻮراب درست ﻧﻴست ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ ﻣجﻠد
(قسﻤت پاﻳﻴﻨﻰ و باﻻﻳﻰ جﻮراب چرﻣﻰ باشد) ﻳا جﻮراب ﻧعﻞ دار باشد بطﻮرى ﻛﻪ تﻨﻬا
قسﻤت ﻛف پاى جﻮراب چرم داشتﻪ باشد .ﻳاران ﮔفتﻪ اﻧد  :بﻪ جﻮراب آن وقت ﻣسح
جﻮاز دارد ﻛﻪ جﻮراب سخت بﻮده وآب را جذب ﻧﻜﻨد.1
بﻪ دستار ،ﻛﻼه ،برقع (چادرى) دستﻜش ﻣسح جﻮاز ﻧدارد.
ﻣسح بر جبﻴره
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.
اﮔر جبﻴره بدون بﻬبﻮد ﻳافتﻦ زخﻢ بﻴفتد ﻣسح وى باطﻞ ﻧﻤﻰ شﻮد.
اﮔر افتادن جبﻴره بﻪ دﻟﻴﻞ بﻬبﻮد ﻳافتﻦ زخﻢ بﻮده باشد پس ﻣسح وى باطﻞ است.

 .1ﻫﻤراه با استاذ در عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮدن ﻣسح اشتراک ﻧﻤﻮده وﻧﻜات بارز آن را تحرﻳر ﻛﻨﻴد.
 - 1ﻣراد از صاحبﻴﻦ اﻣام ابﻮ ﻳﻮسﻒ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اهلل ﻣیباشﻨد.
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 .1ﻣسح را ﻟغتاً وشرعاً تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2شروط جﻮاز ﻣسح را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3ﻣدت ﻣسح برﻣﻮزه چﻨد روز است بﻪ تفصﻴﻞ بﻴان ﻛﻨﻴد؟
 .4اﮔر ﻣسافر ﻣقﻴﻢ شﻮد ،وﻳا ﻣقﻴﻢ ﻣسافر ﮔردد ،راجع بﻪ ﻣسح ﻛﻪ قبﻼ ﻧﻤﻮده باشد چﮕﻮﻧﻪ عﻤﻞ
صﻮرت ﮔﻴرد؟
 .5طرﻳقﻪ ﻣسح ﻛردن را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .6شﻜﻨﻨدهﻫاى ﻣسح برﻣﻮزه را بﻴان دارﻳد.
 .7بﻪ جﻮراب ،ﻛﻼه وبرقع ﻣسح جﻮاز دارد ؟
 .8حﻜﻢ ﻣسح برجبﻴره را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

قب ً
ﻼ 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 ،طﻼق ،عدت وغﻴره ،بﻨابرﻳﻦ تﻮجﻪ بﻪ اﻳﻦ بخش از احﻜام ضرورى است.1

ترجﻤﻪ
( )1ﻛﻤترﻳﻦ ﻣدت زﻣان حﻴض سﻪ شباﻧﻪ روز است ،ﻫرﮔاه ازﻳﻦ ﻣدت جرﻳان خﻮن ﻛﻢ ﮔردد،
 - 1رد اﻟﻤحتار ( -ج  / ۲ص )۳٦۱
 -2ﻣختصر 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.
( )2وقتﻰ زن در اﻳام حﻴض خﻮنﻫاى را بﻪ رﻧﮓﻫاى ﻣتﻤاﻳﻞ بﻪ سرخﻰ ،زردى و خاﻛﻰ ببﻴﻨد،
آن خﻮن حﻴض است ،تا آﻧﻜﻪ سفﻴدى خاﻟص را بﻨﮕرد.
( )3حﻜﻢ زن حاﻳضﻪ آن است ﻛﻪ ﻧﻤازﻫا از وى ساقط ﻣﻰﮔردد ،و روزه ﮔرفتﻦ براﻳش حرام
است ،وى روزه را قضاﻳﻰ ﻣﻰآورد وﻟﻰ قضاى ﻧﻤازﻫا باﻻى وى ﻧﻴست زن حاﻳضﻪ داخﻞ
ﻣسجد ﻧﻤﻰشﻮد ،طﻮاف ﻧﻤﻰﻛﻨد و شﻮﻫرش با او جﻤاع ﻧﻤﻴﻜﻨد.
( )4براى زن حاﻳضﻪ وجﻨب تﻼوت ﻛردن قرآن جﻮاز ﻧدارد ،و براى شخص بﻰ وضﻮء ﻟﻤس
ﻛردن ﻣصحف جﻮاز ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﻜﻪ قرآن را با پﻮش آن بﮕﻴرد.
( )5اﮔر 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 ﻣﻰتﻮاﻧد ﻛﻪ بدون غسﻞ با شﻮﻫر ﻫﻤخﻮابﻰ ﻛﻨد.
( )6ﻫرﮔاه درﻣﻴان دو خﻮن پاﻛﻰ آﻳد (آن پاﻛﻰ) در زﻣرة خﻮن جارى حساب ﻣﻰشﻮد.
( )7ﻛﻤترﻳﻦ ﻣدت پاﻛﻰ پاﻧزده روز وبراى زﻳاده ازان ( ﻛدام حد ﻣعﻠﻮم ) ﻧﻴست.
شرح
تﻌرﻳﻒ حﻴﺾ:
حﻴض در ﻟغت جرﻳان را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح 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 ﻣﻰشﻮد.
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 ) است.1
 - ۱اﻻختﻴار ﻟتﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤختار ( -ج  / ۱ص  -)۲اﻟﻜتاب  -ﻓﻘﻪ حﻨﻔﻲ ( -ج  / ۱ص .)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 ﻛﻨد.1
وﻗت حﻴﺾ :حﻴض ﻫﻤراه با قدم ﮔذاشتﻦ در سﻦ بﻠﻮغ آغاز ﻣﻰﻳابد.2
رﻧﮓ خﻮن حﻴﺾ :
 -1سﻴاه ﮔﻮﻧﻪ
 -2سرخ ﮔﻮﻧﻪ
 -3زرد ﮔﻮﻧﻪ
 -4ﻛبﻮد ﮔﻮﻧﻪ
 -5سبزﮔﻮﻧﻪ
 -6و خاﻛﻰ.
احﻜام حﻴﺾ  :احﻜاﻣﻰ ﻛﻪ در حﻴض وﻧفاس وجﻮد دارد ﻫشت است:
 -1ﻧﻤاز ﻧخﻮاﻧد ،وقضاﻳﻰ ﻫﻢ ﻧدارد.
 -2روزه ﻧﻤﻰ ﮔﻴرد ،وﻟﻰ بعدا ً قضا آورد.
 -3داخﻞ شدن زن حائض در ﻣسجد حرام است.
 -4طﻮاف ﻧﻤﻮدن براﻳش حرام است.
 -5خﻮاﻧدن قرآن ﻛرﻳﻢ براﻳش حرام است.
 -6ﻟﻤس ﻛردن قرآن بروى حرام است ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ آن را با پﻮش بﮕﻴرد.
 -7جﻤاع ﻛردن با زن حائض حرام است.
 -8با بﻨد شدن خﻮن غسﻞ باﻻﻳش واجب است.
ﻣساﻳﻞ ﻣتﻌﻠﻖ اﻳﻦ باب
 .1وقتﻰ 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 باﻻﻳش بﮕذرد ﻛﻪ در آن ﻧﻤاز را اداء
ﻛرده بتﻮاﻧد.3
 - 1اﻟبحر اﻟرائق شرح ﻛﻨز اﻟدقائق ( -ج  / 2ص )310
 - 2رد اﻟﻤحتار ( -ج  / 2ص )364
 - 3اﻣا اﮔر قبﻞ از وقت ﻣعتاد پاک شﻮد ،اﮔر غسﻞ ﻫﻢ ﻧﻤاﻳد ،جﻤاع ﻛردن با وى جﻮاز ﻧدارد ،زﻳرا در روزﻫاى عادت
غاﻟبا خﻮن دوباره ﻣﻰآﻳد ،بﻨاء احتﻴاط در اﻳﻦ است ﻛﻪ از جﻤاع پرﻫﻴز شﻮد .ﻫداﻳﻪ.
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 .2اﮔر باﮔذشت ده روز خﻮن وى قطع شد ،جﻤاع ﻛردن با وى قبﻞ از غسﻞ جﻮاز دارد.
 .3وقتﻰ در ﻣدت حﻴض ﻣﻴان دو خﻮن پاﻛﻰ آﻳد (آن پاﻛﻰ) در ﻣدت جرﻳان خﻮن حﻴض
ﻣحسﻮب ﮔردد.

 .1شاﮔردان در ﻣﻴان خﻮد روى اﻫﻤﻴت احﻜام حﻴض صحبت ﻛﻨﻨد.
 .2احﻜام ﻣشترک حﻴض و ﻧفاس را در ﻣﻴان خﻮد ﻣﻮرد بحث قرار دﻫﻨد.

 .1حﻴض را در ﻟغت واصطﻼح تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2ﻣدت حﻴض را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .3احﻜام را ﻛﻪ ﻣﻴان حﻴض وﻧفاس ﻣشترک است بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .4ﻣساﻳﻞ ﻣتعﻠق بﻪ حﻴض را ﻛﻪ درﻳﻦ درس آﻣده است بﻴان دارﻳد.

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

٦٠

درس ﻫﻔدﻫﻢ

بﻴان احﻜام استحاﺿﻪ و ﻧﻔاس
عﻼوه ازخﻮن حﻴض خﻮن استحاضﻪ و ﻧفاس ﻧﻴز از زن خارج ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ احﻜام با آن تغﻴﻴر
پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد ،باﻳد آن تغﻴﻴررا بشﻨاسﻴﻢ.

 - 1ﻣختصر اﻟﻘدوري
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ترجﻤﻪ
( )1خﻮن استحاضﻪ (ﻣرﻳضﻰ) خﻮﻧﻰ است ﻛﻪ زن در ﻛﻤتر از سﻪ روز وﻳا باﻻتر از ده روز آن
را ﻣﻰبﻴﻨد ،حﻜﻢ اﻳﻦ خﻮن چﻮن حﻜﻢ خﻮن بﻴﻨﻰ دواﻣداراست ،ﻛﻪ ﻧﻤاز ،روزه ،و جﻤاع را
ﻣﻨع ﻧﻤﻰ سازد.
( )2اﮔر خﻮن از ده روز زﻳاد دﻳده شد ،وعادت زن در ﻣﻮرد خﻮن( حﻴض ) ﻣعﻠﻮم بﻮد بﻪ
عادت وى رجعت داده ﻣﻰشﻮد ،وآن ﻣقدار خﻮﻧﻰ را ﻛﻪ از ﻣدت عادت افزون ﮔردد خﻮن
استحاضﻪ وى شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،اﮔر دخترى ﻫﻤراه با رسﻴدن بﻪ سﻦ بﻠﻮغ ﻣستحاضﻪ ﮔردد
(ﻳعﻨﻰ از ده روز زﻳاد خﻮن رﻳزى داشت) پس خﻮن حﻴض وى در ﻫرﻣاه ده روز بﻮده وافزوﻧﻰ
آن خﻮن استحاضﻪ است.
( )3زن 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 ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻛﻪ ﻧﻤاز فرض
ﻫﻤان وقت وﻫراﻧدازه ﻧفﻠﻰ ﻛﻪ دران وقت خﻮاستﻪ باشد بخﻮاﻧﻨد ،زﻣاﻧﻴﻜﻪ وقت ﻧﻤاز ختﻢ شﻮد
ﻫﻤراه با آن وضﻮء آﻧﻬا ختﻢ ﻣﻰشﻮد وباﻳد از سر وضﻮء ﮔﻴرﻧد.
( )4ﻧفاس خﻮﻧﻰ است ﻛﻪ بعد از تﻮﻟد طفﻞ از رحﻢ زن بﻴرون ﻣﻰشﻮد ،حاﻣﻠﻪ وزﻧﻴﻜﻪ در وقت
وﻻدت پﻴش از تﻮﻟد خﻮن را ﻣﻰبﻴﻨد آن استحاضﻪ است ،حد اقﻞ خﻮن ﻧفاس ﻣعﻴﻦ ﻧﻴست و
باﻻترﻳﻦ ﻣدت ﻧفاس چﻬﻞ روز است.
( )5وقتﻰ خﻮن رﻳزى ﻣادر از چﻬﻞ روز زﻳاد شﻮد ،اﮔر چﻨان باشد ﻛﻪ اﻳﻦ زن قب ً
ﻼ ﻧﻴز اوﻻد 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.
( )6وقتﻰ از بطﻦ ﻣادرى دو طفﻞ بﻪ دﻧﻴا آﻳد ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ
ﻣدت خﻮن ﻧفاس وى از تﻮﻟد ﻫﻤان طفﻞ اوﻟﻰ شروع ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻣام ﻣحﻤد و اﻣام زفر
رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد ﻣدت خﻮن ﻧفاس وى بعد از طفﻞ دوﻣﻰ شروع ﻣﻰشﻮد.
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 آﻳد. 1
ﻣستحاﺿﻪ :زﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بدون از وقت حﻴض و ﻧفاس بﻪ سبب ﻛدام عذرى خﻮن از فرج
وى جارى شﻮد.2
حﻜﻢ زن ﻣستحاﺿﻪ :حﻜﻢ زن ﻣستحاضﻪ ﻣثﻞ زن پاک است ،فقط با اﻳﻦ فرق ﻛﻪ وى براى
ﻫروقت ﻧﻤاز وضﻮء ﻣﻰﻛﻨد ،خﻮن استحاضﻪ چﻮن خﻮن بﻴﻨﻰ دواﻣدار است ،ﻛﻪ ﻧﻤاز ،روزه،
وجﻤاع را ﻣﻨع ﻧﻤﻰﻛﻨد.
احﻜام استحاﺿﻪ:
 .1اﮔر زن در غﻴر حاﻟت وﻻدت از سﻪ روز ﻛﻢ و از ده روز بﻴشتر خﻮن رﻳزى داشتﻪ باشد،
اﻳﻦ خﻮن وى از استحاضﻪ شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
 .2در 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 ﻣﻰﮔردد.
 .3اﮔر دخترى ﻫﻤزﻣان بابﻠﻮغش استحاضﻪ شﻮد( ،ﻳعﻨﻰ بﻴش از ده روز خﻮن ببﻴﻨد )،پس
حﻴض وى ﻫﻤان ده روز است ،وبقﻴﻪ خﻮن استحاضﻪ است.
 .4اشخاص 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 ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻧﻤاز فرض ﻫﻤان وقت را با ﻫر
قدر ﻧفﻞ ﻫﻤان وقت بخﻮاﻧﻨد .چﻮن وقت وى ختﻢ شﻮد وضﻮء آن ﻧﻴز ختﻢ ﻣﻰﮔردد .وباﻳد با
دخﻮل وقت ﻧﻤاز بعدى بار دﻳﮕر وضﻮء ﻛﻨد.
تﻌرﻳﻒ ﻧﻔاس:ﻧفاس در ﻟغت خﻮن را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح عبارت از خﻮن است ﻛﻪ بعد از
تﻮﻟد اوﻻد از رحﻢ زن بﻴرون شﻮد.3
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
 - ۱اﻟﻘاﻣﻮس اﻟﻔﻘﻬﻲ  .)۱٠٨ / ۱( -اﻻختﻴار ﻟتﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤختار ،.)۳٠ / ۱( -اﻟبحر اﻟرائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ ( -ج  / ۲ص )۲۴٠
 - ۲اﻟﻌﻨاﻳة شرح اﻟﻬداﻳة ( -ج  / ۱ص  -)۳٠٠اﻟبحر اﻟرائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ ( -ج  / ۲ص .)۳۴۱
 - ۳تبﻴﻴﻦ اﻟحﻘائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ ( -ج  / ۱ص .)۳۱۷
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اﮔر خﻮن بﻴش از چﻬﻞ روز جارى باشد ،وزن قب ً
ﻼ طفﻠﻰ بﻪ دﻧﻴا آورده باشد ،در ﻣدت
ﻧفاس اﻳام ﻣعﻴﻦ داشتﻪ باشد ،ﻣدت ﻧفاس وى بﻪ عادت وى رجعت داده ﻣﻰشﻮد ؛ ﻳعﻨﻰ
ﻣدت عادت وى ﻣدت ﻧفاس اوست.
اﮔر 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 وخﻼصﻪ آﻧرا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسد.

 .1استحاضﻪ ﻛدام خﻮن را ﮔﻮﻳﻨد ؟
 .2زن ﻣستحاضﻪ را ﻣعرفﻰ و حﻜﻢ آن چﻴست؟
 .3احﻜام ضرورى ﻣستحاضﻪ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4چﻪ ﻛساﻧﻰ براى ﻫر ﻧﻤاز وضﻮء تازه ﮔﻴرﻧد؟
 .5ﻧفاس را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .6ﻣدت ﻧفاس چﻨد روز است ؟
 .7زﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻳﻜباره ﮔﻰ دو طفﻞ بﻪ دﻧﻴا آرد ﻣدت ﻧفاس آن زن از ﻛدام طفﻞ شروع ﻣﻰشﻮد
؟
 .8اﮔز زﻧﻰ در ﻧفاس عادت ﻣعﻴﻨﻰ داشت ،ﻧفاس وى چﻨد روز است ؟

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

بﻴان احﻜام ﻧجاستﻫا
حضرت ﻣحﻤد فرﻣﻮده است« :اﷲ تعاﻟﻰ ﻧﻤاز بدون طﻬارت را ﻧﻤﻰ پذﻳرد ،»1پس ﻻزم است
بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧجاست چﮕﻮﻧﻪ پاک ﻣﻰشﻮد.

ترجﻤﻪ
بﻴان احﻜام ﻧجاستﻫا
( )1پاک ﻧﻤﻮدن و دور ساختﻦ ﻧجاست از بدن ،ﻟباس و ﻣحﻠﻰ ﻛﻪ در آن ﻧﻤاز ادا ﻣﻰﮔردد،
 -1اﻳﻦ حدﻳث را اﻣام ترﻣذي و اﻣام ﻧسائﻲ رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد.
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بر ﻧﻤاز ﮔزار ،واجب است.
( )2پاک ﻧﻤﻮدن ﻧجاست تﻮسط آب و ﻫر ﻣاﻳع پاﻛﻰ ﻛﻪ ازاﻟﻪ ﻧجاست با آن ﻣﻤﻜﻦ باشد جاﻳز
است از قبﻴﻞ سرﻛﻪ ،آب ﮔﻼب (عرق ﮔﻼب).
( )3اﮔربﻪ ﻣﻮزه ﻧجاست جسﻢ دار برسد و خشک شﻮد با ﻣاﻟﻴدن ﻣﻮزه بر زﻣﻴﻦ ،ﻧﻤاز با آن
جاﻳز ﻣﻰﮔردد.
( )4ﻣﻨﻰ ﻧجس بﻮده و شستﻦ ﻣرطﻮب آن واجب است ،و اﮔر در روى ﻟباس خشک ﮔردد،
ﻣاﻟﻴدن و تﻜان دادن براﻳش ﻛافﻰ است.
( )5اﮔربﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻳا شﻤشﻴر ﻧجاست برسد آﻟﻮده شﻮد ،پس ﻣسح (ﻣاﻟﻴدن) آﻧﻬا را پاک
ﻣﻰسازد.
( )6زﻣﻴﻨﻰ 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.
( )7اﮔر 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 حﻼل است برسد ،ﻧﻤاز با آن جاﻳز است ﻣشروط بر اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤتر از چﻬارم حصﺔ ﻟباس
باشد ،آستﻴﻦ ﻳک ﻟباس شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
( )8ﻧجاستﻰ ﻛﻪ پاک شدن آن فقط تﻮسط آب حاصﻞ ﻣﻰشﻮد ،بﻪ دو ﻧﻮع است :ﻧجاستﻰ ﻛﻪ
بﻪ چشﻢ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،1و پاک شدن آن با دور ساختﻦ وجﻮد ظاﻫرى آن حاصﻞ ﻣﻰشﻮد،
ﻟﻴﻜﻦ اﮔر اثر آن باقﻰ ﻣاﻧد و دور ساختﻨش ﻣشﻜﻞ بﻮد ،2در آن صﻮرت ،دور ساختﻦ آن
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 ﮔﻮﻳﻨد 3و در اصطﻼح :ﻫﻤان ﻣقدار ﻣعﻴﻦ از
پﻠﻴدى ﻣاﻧﻨد پﻴشاب ،خﻮن و شراب است ﻛﻪ در صﻮرت ﻣﻠﻮث شدن ﻟباس بﻪ آن ،اﻧسان را
 -1ﻧجاست 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 اﻻﻟباب ﻓﻲ شرح اﻟﻜتاب ﻣختصر اﻟﻘدوري.۱۴ :
 -2بﻪ 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.
 - ۳تاج اﻟﻌروس  -۴۱٥۱-۱اﻟبحر اﻟرائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ ( -ج  / ۲ص .)۳٦۲
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از ﻧﻤاز ﻣﻨع ﻣﻰسازد.1
اﻧﻮاع ﻧجاست :ﻧجاست بﻪ دو ﻧﻮع است:
 -1ﻧجاست حﻜﻤﻰ ،آن را حدث ﻧﻴز ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻰ وضﻮﻳﻰ و جﻨابت است.
 -2ﻧجاست 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
و شبﻬﻪ در آن ﻧباشد؛ ﻣاﻧﻨد :خﻮن جارى ،پﻴشاب ،ﻣﻮاد غاﻳطﻪ ،ﮔﻮشت حﻴﻮان خﻮد ﻣرده،
پﻴشاب حﻴﻮاﻧات حرام ﮔﻮشت ،پسخﻮردة سﮓ و غﻴره.
2
حﻜﻢ ﻧجاست ﻏﻠﻴﻈﻪ :اﮔر بﻪ اﻧدازة ﻳک درﻫﻢ باشد ﻣعاف است  ،و اﮔر از اﻧدازة ﻳک
درﻫﻢ بﻴشتر باشد شستﻦ آن فرض است و ﻧﻤاز با آن جﻮاز ﻧدارد.
ب -ﻧجاست خﻔﻴﻔﻪ :آﻧست ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧجس بﻮدن آن ﻣﻴان عﻠﻤا اختﻼف است ،ﻣثﻼ
پﻴشاب اسپ و ﻫر حﻴﻮان حﻼل ﮔﻮشت ﻣثﻞ ﮔﻮسفﻨد ،ﮔاو ،شتر و غﻴره.
حﻜﻢ ﻧجاست خﻔﻴﻔﻪ :اﮔر ﻧجاست خفﻴفﻪ زﻳاد ﻧباشد ﻣعاف است ،زﻳاد اﻳﻦ است ﻛﻪ بﻪ
اﻧدازة چﻬارم حصﻪ ﻟباس باشد ،3ﻫﻤچﻨان چﻜﻴدهﻫاى پﻴشاب ﻛﻪ بﻪ اﻧدازة سر سﻮزن باشد
ﻣعاف است .اﻧدازه ﻳک درﻫﻢ شرعﻰ تقرﻳباً ﻣعادل سﻪ ﮔرام ﻣﻰباشد 4و در چﻴزﻫاى ﻧرم
چقرى ﻛف دست ،اﻧدازه چقرى ﻛف ﻳک دائره است ﻛﻪ طﻮل قطران پﻨج ساﻧتﻰ ﻣتر (2
اﻧچ) ﻣﻰباشد.5
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط
 -1بر ﻧﻤاز ﮔزار پاﻛﻰ بدن ،ﻟباس و ﻣحﻞ ﻧﻤاز از ﻫر ﮔﻮﻧﻪ پﻠﻴدى واجب است.
 -2اﮔر بر ﻣﻮزه ،ﻧجاست جثﻪ دار برسد و خشک شﻮد تﻮسط ﻣاﻟﻴدن بر زﻣﻴﻦ پاک ﻣﻰشﻮد و
ﻧﻤاز با آن جاﻳز است.
 - 1اﻟﻤﻌجﻢ اﻟﻮسﻴﻂ  -۷۲۷\۲ :اﻟبحر اﻟرائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ ( -ج  / ۲ص )۳٦۲
 - 2اﮔر 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.
 -3پﻴراﻫﻦ ،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.
 - 4اﻟفقﻪ اﻟﻤﻴسر.
 -5در 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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 -3اﮔر ﻣﻨﻰ در ﻟباس اﻧسان خشک شﻮد و با ﻣاﻟﻴدن زاﻳﻞ ﮔردد ﻧﻤاز با آن جاﻳز است.
 -4و اﮔر ﻧجاست بر آﻳﻴﻨﻪ ﻳا شﻤشﻴر برسد تﻮسط ﻣاﻟﻴدن بر زﻣﻴﻦ پاک ﻣﻰشﻮد.
 -5و اﮔر ﻧجاست بر زﻣﻴﻦ باشد و آفتاب آن را خشک سازد و اثر آن باقﻰ ﻧﻤاﻧد ﻧﻤاز بر
آن(زﻣﻴﻦ) جاﻳز است ﻟﻴﻜﻦ تﻴﻤﻢ بر آن جاﻳز ﻧﻤﻰ باشد.
ﻧجاست چﮕﻮﻧﻪ پاك ﻣﻰشﻮد؟
 -1ﻧجاستﻰ ﻛﻪ بﻪ چشﻢ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،ﻣاﻧﻨد :خﻮن و ﻣﻮاد غاﻳطﻪ پاﻛﻰ آن با دور ساختﻦ خﻮد
آن حاصﻞ ﻣﻰشﻮد ،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).
 -2ﻧجاستﻰ ﻛﻪ بﻪ چشﻢ دﻳده ﻧﻤﻰشﻮد ﻣاﻧﻨد پﻴشاب ،پاک شدن آن با سﻪ بار شستﻦ حاصﻞ
ﻣﻰشﻮد ،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.
 -3پاﻛﻰ بدن و ﻟباس از ﻧجاست تﻮسط آب و ﻫر ﻣاﻳع دﻳﮕر از قبﻴﻞ آب ،عرق ﮔﻼب جاﻳز
است.
 -4وضﻮ ﻛردن بﻪ آب سرﻛﻪ و آب ﮔﻼب جﻮاز ﻧدارد.

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

 -1ﻧجاست را تعرﻳف و اﻧﻮاع آن را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3فرق بﻴﻦ ﻧجاست حﻜﻤﻰ و حدث چﻴست؟
 -4فرق بﻴﻦ ﻧجاست حﻜﻤﻰ و حقﻴقﻰ چﻴست؟
 -5آن ﻣقدار از ﻧجاست حقﻴقﻰ غﻠﻴظﻪ ﻛﻪ ﻣعاف است بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -6ﻧجاست چﮕﻮﻧﻪ پاک ﻣﻰشﻮد تفصﻴﻼ 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
اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ« :در آن (ﻣسجد قبا) ﻣرداﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ دوست دارﻧد تا خﻮب پاک شﻮﻧد ،و اﷲ پاﻛﻴزه
ﻛﻨﻨدﮔان را دوست ﻣﻰدارد».
اﻳشان ﻛساﻧﻰ ﻫستﻨد ﻛﻪ بعد از قضاى حاجت اول با ﻛﻠﻮخ بعد با آب استﻨجا ﻣﻰﻛردﻧد.2

ترجﻤﻪ
( )1استﻨجا سﻨت است ،استﻨجا بﻪ سﻨﮓ و ﻫر آن چﻴزى ﻛﻪ قاﻳﻢ ﻣقام آن شده ﻣﻰتﻮاﻧد جاﻳز
ﻣﻰباشد ،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.
( )2استﻨجا ﻛﻨﻨده ﻧباﻳد با استخﻮان ،سرﮔﻴﻦ حﻴﻮاﻧات و اشﻴاى خﻮردﻧﻰ (ﻣثﻞ ﻧان خشک)
استﻨجا ﻛﻨد ،ﻫﻤچﻨان استﻨجا ﻛﻨﻨده باﻳد با دست راست خﻮد استﻨجا ﻧﻜﻨد.

 - 1اﻟتﻮبة.۱٠٨ :
 - 2ﻓتح اﻟﻘدﻳر ﻟﻠشﻮﻛاﻧﻲ .)۳۲٠ / ۳( -
 -ﻣختصر اﻟﻘدوري
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شرح
استبرا قبﻞ از استﻨجا ضرورى است
تﻌرﻳﻒ استبرا
وقتﻰ اﻧسان ﻣﻰخﻮاﻫد خﻮد را خشک ﻛﻨد باﻳد اطﻤﻴﻨان حاصﻞ ﻛﻨد ﻛﻪ قطرهﻫاى پﻴشاب قطع
ﮔردﻳده ،اﻳﻦ عﻤﻞ را استبرا ﮔﻮﻳﻨد.
بﻪ اﻳﻦ ارتباط ﻣردم عادتﻫاى جداﮔاﻧﻪ دارﻧد ،ﻣث ً
ﻼ اﻳستاد شدن ،قدم زدن ،ﻛشﻴدن دست بر
ﻣجراى بﻮل و غﻴره.
تﻌرﻳﻒ استﻨجا
استﻨجا :پاک ﻛردن ﻣحﻞ بﻴرون شدن پﻴشاب و ﻣﻮاد غاﻳطﻪ را ﮔﻮﻳﻨد ،برابر است ﻛﻪ اﻳﻦ
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:
 -1فرض
 -2واجب
 -3سﻨت.
 -4ﻣستحب
 -5بدعت.
 -1ﻓرض :استﻨجا فرضﻰ آﻧست ﻛﻪ ﻧجاست از ﻣخرجش بﻪ اﻧدازه ﻳﻰ بﻴشتر از ﻳک درﻫﻢ
تجاوز ﻧﻤاﻳد.
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 -2واجب :استﻨجاى واجب آﻧست ﻛﻪ ﻧجاست از اﻧدازة ﻳک درﻫﻢ باشد.
 -3سﻨت :استﻨجاى سﻨت آﻧست ﻛﻪ اﻧدازة ﻧجاست از ﻳک درﻫﻢ ﻛﻤتر باشد.
 -4ﻣستحب :استﻨجاى ﻣستحب آﻧست ﻛﻪ اﻧسان از اثر پﻴشاب استﻨجا ﻛﻨد.
 -5بدﻋت :استﻨجا از اثر بﻴرون شدن باد.1
ﻣساﻳﻞ
وقتﻰ ﻛﻪ ﻧجاست از جاى بﻴرون شدن تجاوز ﻛﻨد استﻨجاتﻨﻬا بﻪ آب (بدون استعﻤال
ﻛﻠﻮخ ،ﻛاغذ تشﻨاب و غﻴره) جاﻳز است.
اﮔر ﻧجاست بﻪ اﻧدازة ﻳک درﻫﻢ ﻧرسد استﻨجا با استعﻤال ﻛردن سﻨﮓ ،ﻛاغذ تشﻨاب
ﻳا ﻛﻠﻮخ جاﻳز ﻣﻰباشد.
استﻨجا بﻪ سﻪ سﻨﮓ ،ﻛﻠﻮخ وﻳا ﻛاغذ تشﻨاب ﻣستحب بﻮده و بﻪ دو سﻨﮓ ﻧﻴز پاﻛﻰ
حاصﻞ ﻣﻰشﻮد.
ﻃرﻳﻘﺔ استﻨجا
ﻫرﮔاه استﻨجا ﻛﻨﻨده از استعﻤال سﻨﮓ ﻳا ﻛﻠﻮخ فارغ ﮔردد ،اول باﻳد دست خﻮد را شستﻪ
بعد ﻣخرج ﻧجاست را تﻮسط آب بشﻮﻳد و چﻮن از استﻨجا فارغ ﮔردﻳد ،دست خﻮد را خﻮب
بشﻮﻳد.

استجﻤار و استﻨجا بﻪ اساس حﻜﻤتﻫاى بزرﮔﻰ روا ﮔردﻳده از آن جﻤﻠﻪ چﻬار حﻜﻤت آن را
با ساﻳر شاﮔردان بر شﻤارﻳد و خﻼصﺔ آن را بﻨﻮﻳسﻴد.
 - 1اﻻختﻴار ﻟتﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤختار( -)۳۹ / ۱تبﻴﻴﻦ اﻟحﻘائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ( -)۳۷۲ / ۱رد اﻟﻤحتار (.)۳۳ / ۳
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 -1استﻨجا را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2پﻴش از استﻨجا چﻪ باﻳد ﻛرد؟
 -3اقسام استﻨجا بﻪ آب چﻨد است؟
 -4طرﻳقﺔ استﻨجا ﻛدام است؟
 -5آﻳا استﻨجا صرفاً بﻪ آب و ﻳا صرفاً بﻪ ﻛﻠﻮخ جاﻳز است و ﻛدام طرﻳقﺔ آن بﻬتر ﻣﻰباشد؟
 -6در استجﻤار چﻨد سﻨﮓ باﻳد استعﻤال شﻮد؟

اﻧدازه ﻳﻰ تجاوز ﻧجاست از ﻣخرج را ذﻛر ﻧﻤﻮده و احﻜاﻣﻰ را ﻛﻪ بر آن ﻣرتب ﻣﻰﮔردد،
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 ﻣﻰﮔردد.1

 - 1در اﻟﻤختار ۳۷۹\۱ :
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ترجﻤﻪ
بﻴان ﻧﻤاز
( )1اول 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.
( )2اول وقت ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ ﻫﻨﮕاﻣﻰ است ﻛﻪ آفتاب زوال ﻛﻨد ،و آخر وقت آن بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ زﻣاﻧﻰ است ﻛﻪ ساﻳﺔ ﻫر چﻴز غﻴر از ساﻳﺔ اصﻠﻰ 1اش دو برابر شﻮد ،و اﻣام ابﻮ
ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :آخر وقت ظﻬر زﻣاﻧﻰ است ﻛﻪ ساﻳﺔ ﻫر چﻴز بﻪ
ﻳک چﻨد خﻮد برسد.
( )3اول وقت ﻧﻤاز عصر (با رعاﻳت ﻫردو قﻮل) زﻣاﻧﻰ شروع ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ وقت ظﻬر خارج شﻮد
و آخر آن زﻣاﻧﻰ است ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آفتاب غروب ﻧﻜرده باشد (ﻳعﻨﻰ تا غروب آفتاب است).
( )4اول 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 اﷲ عبارت از ﻫﻤان سفﻴدى است ﻛﻪ
بعد از ﻧاپدﻳد شدن سرخﻰ در ﻛﻨاره ﻳﻰ آسﻤان ظاﻫر ﻣﻰﮔردد ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد
رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :شفق عبارت از ﻫﻤان سرخﻰ است.
( )5و اول وقت ﻧﻤاز خفتﻦ زﻣاﻧﻰ شروع ﻣﻰشﻮد 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 ﻣﻰشﻮد و آخر وقت آن تا زﻣاﻧﻰ است ﻛﻪ صبح صادق طﻠﻮع ﻧﻜرده است.
( )6اداى 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.
( )7و 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 اصطﻼح شرع «صﻼ » ﮔﻮﻳﻨد و «صﻼ » در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى دعا است.
 -1ساﻳﻪ ﻳﻰ زوال ﻳا ﻧصف اﻟﻨﻬار را ساﻳﻪ اصﻠﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
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و در اصطﻼح شرﻳعت :عبارت از افعال و اقﻮال ﻣخصﻮصﻰ است ﻛﻪ بﻪ تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ شروع
و بﻪ سﻼم پاﻳان ﻣﻰﻳابد.
حﻜﻢ ﻧﻤاز :ﻧﻤاز بر ﻫر اﻧسان ﻣﻜﻠف (ﻣسﻠﻤان ،باﻟغ و عاقﻞ) در ﻳﻜشباﻧﻪ روز پﻨج بار فرض
عﻴﻦ است ،و ﻣﻨﻜر آن ﻛافر ﻣﻰباشد ،زﻳرا ﻧﻤاز بﻪ دﻟﻴﻞ قطعﻰ ثابت شده ،و ﻛسﻴﻜﻪ از روى
سستﻰ قصدا آن را ترک ﻛﻨد فاسق است و تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ﻛﻪ از فرضﻴت آن ﻣﻨﻜر
ﻧﮕردﻳده باشد؛ اﻣا تارک ﻧﻤاز تا وقتﻰ ﻛﻪ تﻮبﻪ ﻧﻨﻤﻮده وﻧﻤاز را اداء ﻧﻪ ﻛﻨد بﻪ زﻧدان افﮕﻨده
ﻣﻰشﻮد ،زﻳرا ﻳک شخص وقتﻰ حق بﻨده را ضاﻳع ﻛﻨد در زﻧدان افﮕﻨده ﻣﻰشﻮد و اﮔر حق
اﷲ تعاﻟﻰ را ضاﻳع ﻛﻨد بﻪ طرﻳق اوﻟﻰ باﻳد زﻧداﻧﻰ شﻮد.1
شروط ﻓرﺿﻴت ﻧﻤاز:
ﻧﻤاز تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ بر اﻧسان فرض ﻧﻤﻰﮔردد ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ در وى ﻣﻮجﻮد ﻧشﻮد:
 -1اسﻼم ،بر ﻛافر ﻧﻤاز فرض ﻧﻴست.
 -2بﻠﻮغ ،بر طفﻞ ﻧاباﻟغ ﻧﻤاز فرض ﻧﻴست(ﻣﮕر براى عادت ﮔرفتﻦ طفﻞ پدر وﻣادر بﻪ اوﻻد
ﻧﻤاز را بﻴاﻣﻮزد وعﻤﻠﻰ ﻛﻨد).
 -3عقﻞ ،بر دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻤاز فرض ﻧﻴست.
اﻟص َ
ﻴﻦ ِﻛتَابًا َّﻣ ْﻮقُﻮتًا.)2
اوﻗات ﻧﻤاز :اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است( :إ َِّن َّ
ﻼ َة َﻛاﻧ َْت َعﻠَﻰ اﻟ ْ ُﻤ ْؤﻣِﻨ ِ َ
«بﻴشک (ﻫﻤراه پابﻨدى) ﻧﻤاز بر ﻣسﻠﻤاﻧان در اوقات ﻣعﻴﻦ آن فرض است».
اوﻗات ﻧﻤازﻫاى پﻨجﮕاﻧﻪ
ﻧﻤاز صبح :دو رﻛعت فرض است ،اول وقت آن از طﻠﻮع صبح صادق 3شروع و تا اﻧدﻛﻰ
قبﻞ از طﻠﻮع آفتاب دوام ﻣﻰﻛﻨد(.تا طﻠﻮع آفتاب)
ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ :چﻬار رﻛعت فرض است ،اول وقت آن بعد از زوال آفتاب است ،و تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ
اداﻣﻪ ﻣﻰﻳابد ﻛﻪ ساﻳﻪ ﻳﻰ ﻫرچﻴز غﻴر از ساﻳﻪ ﻳﻰ اصﻠﻰ اش دو برابر شﻮد ،اﻟبتﻪ اﻳﻦ قﻮل اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ بﻮده و فتﻮا ﻧﻴز بر قﻮل اﻳشان است ،و ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤااﷲ
وقت ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ ﻫﻨﮕاﻣﻰ بﻪ پاﻳان ﻣﻰرسد ﻛﻪ ساﻳﺔ ﻫرچﻴز بﻪ ﻳک چﻨد خﻮد برسد.
ﻧﻤاز ﻋصر :چﻬار رﻛعت فرض است ،اول وقت عصر ﻫﻤزﻣان با پاﻳان ﻳافتﻦ وقت ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ
 - 1در ﻣختار -۱۳۷۹\۱ :اﻟﻔتاوى اﻟﻬﻨدﻳة  :کتاب اﻟصﻼة.
 - 2اﻟﻨساء۱٠۲ :
 -3ﻫرﮔاه 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 ﻣﻰﮔﻴرد ﻛﻪ اﻳﻦ روشﻨﻲ را فجر ثاﻧﻲ ﻳا صبح صادق ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
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شروع ﻣﻰشﻮد و با غروب آفتاب بﻪ پاﻳان ﻣﻰرسد.
ﻧﻤاز شام :سﻪ رﻛعت فرض است ،اول وقت آن با غروب آفتاب شروع و تا ﻧاپدﻳد شدن
شفق دوام ﻣﻰﻳابد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ شفق عبارت از سفﻴدى است ﻛﻪ بعد از سرخﻰ
ﻧﻤاﻳان ﻣﻰﮔردد ،و تا وقتﻰ ﻛﻪ سفﻴدى وجﻮد دارد وقت شام باقﻰ ﻣﻰباشد ،و ﻧزد صاحبﻴﻦ
شفق عبارت از ﻫﻤان سرخﻰ است ﻛﻪ بعد از غروب آفتاب در سﻤت ﻣغرب ﻧﻤاﻳان ﻣﻰﮔردد،
بﻨا ًء احتﻴاط در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ آﻧست ﻛﻪ شام در وقت اوﻟش ادا ﮔردد.
عجﻠﻪ ﻧﻤﻮدن در اداى ﻧﻤاز شام ﻣستحب است.1
ﻧﻤاز خﻔتﻦ :چﻬار رﻛعت فرض است ،اول وقت آن -بﻨا بر اختﻼفﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد شفق وجﻮد
دارد -با ﻧاپدﻳد شدن شفق شروع ﻣﻰشﻮد ،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

اﷲ 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.

 -1فرض عﻴﻦ ﻛدام فرض را ﮔﻮﻳﻨد و با فرض ﻛفاﻳﻰ چﻪ فرقﻰ دارد؟
 -2ﻧﻤاز عبارت از افعال و اقﻮال ﻣخصﻮص است ،ﻣعﻨاى اﻳﻦ جﻤﻠﻪ چﻴست؟

 -1ﻧﻤاز را تعرﻳف و حﻜﻢ آن را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3اوقات ﻧﻤازﻫا را بﻪ تفصﻴﻞ بﻴان ﻛﻨﻴد.

(با ﻫﻤﻜارى اﻣام ﻣحترم ﻣسجد تان) در ﻣﻮرد چﮕﻮﻧﮕﻰ فرضﻴت ﻧﻤاز در شب ﻣعراج ﻣضﻤﻮﻧﻰ
را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 - 1اﻟبحر اﻟرائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ .)۴٦۹ / ۲( -
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درس بﻴست و ﻳﻜﻢ

بﻴان اذان
در درس ﮔذشتﻪ خﻮاﻧدﻳﻢ ﻛﻪ وقت شرط براى ﻧﻤاز است ،در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ بﻪ
ﻣﻨظﻮر اعﻼن داخﻞ شدن وقت و اطﻼع ﻣردم آذان جاﻳز شده است.

ترجﻤﻪ
بﻴان اذان
( )1اذان براى ﻧﻤازﻫاى پﻨجﮕاﻧﻪ و ﻧﻤاز جﻤعﻪ سﻨت است ،عﻼوه بر آن براى ساﻳر
 - ۱ﻣختصر اﻟﻘدوري
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ﻧﻤازﻫا اذان ﻣشروع ﻧﻤﻰ باشد.
( )2طرﻳقﺔ اذان ﮔفتﻦ چﻨﻴﻦ است :اﷲ اﻛبر ،اﷲ اﻛبر تا آخر بﮕﻮﻳد ،ترجﻴع 1در اذان درست
ﻧﻴست ،و در اذان صبح بعد از ﮔفتﻦ «حﻰ عﻠﻰ اﻟفﻼح» دو بار «اﻟصﻼ خﻴر ﻣﻦ اﻟﻨﻮم» اضافﻪ
ﻧﻤاﻳد.
( )3و اﻟفاظ اقاﻣت ﻧﻴز ﻣاﻧﻨد اﻟفاظ اذان است ﻟﻴﻜﻦ بعد از ﮔفتﻦ «حﻰ عﻠﻰ اﻟفﻼح» دوبار «قد
قاﻣت اﻟصﻼة» را بر آن اضافﻪ ﻧﻤاﻳد.
( )4اذان 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 اﻟصﻼة وحﻰ عﻠﻰ اﻟفﻼح» روى خﻮد را بسﻮى راست
و چپ بﮕرداﻧد.
( )5براى ﻧﻤازﻫاى 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.
( )6اذان و اقاﻣت را باﻳد با وضﻮ بﮕﻮﻳد ،و اﮔر بدون وضﻮ اذان بﮕﻮﻳد جاﻳز است ،و اﮔر
در حال بﻰ وضﻮﻳﻰ اقاﻣت ﻳا در حاﻟت جﻨابت ،و ﻳا قبﻞ از دخﻮل وقت اذان بﮕﻮﻳد ﻣﻜروه
است.
شرح
تﻌرﻳﻒ اذان
در ﻟغت :اعﻼن و خبر دادن را ﮔﻮﻳﻨد.
و در شرﻳعت :اذان اعﻼن ﻣخصﻮص در وقت ﻣخصﻮص را ﮔﻮﻳﻨد ،ﻳعﻨﻰ اعﻼن بخاطر ﻧﻤاز
را اذان ﮔﻮﻳﻨد.2
حﻜﻢ اذان و اﻗاﻣت
اذان براى ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ بر ﻣردان سﻨت ﻣؤﻛد است.
اقاﻣت براى ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ بر ﻣردان سﻨت ﻣؤﻛد است.3
 - 1ترجﻴع آﻧست ﻛﻪ در وقت ﮔفتﻦ شﻬادتﻴﻦ آواز خﻮد راﻳک ﻣرتبﻪ پست وباز بﻠﻨد ﻛﻨد ﻛﻪ اﻳﻦ عﻤﻞ در ﻣذﻫب اﻣام
شافعﻲ رحﻤﻪ اﷲ سﻨت است.
 - ۲رد اﻟﻤحتار (ج  ۳ص  )۱٨۱اﻟبحراﻟراﻳﻖ شرح کﻨز اﻟدﻗاﻳﻖ ( ج  ۳ص )۳
 - ۳ﻓتح اﻟﻘدﻳر ( -ج  / ۱ص  -)۴٥٠ﻣراﻗﻲ اﻟﻔﻼح  :باب اﻷذان  :اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر۷۳ :
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اﻟﻔاظ اذان

اهلل اكبر ،اهلل أكبر  -اهلل أكبر ،اهلل أكبر
أن ﻻ الﻪ اّ
أن ﻻ الﻪ اّ
إﻻ اهلل
إﻻ اهلل  -أشﻬد ْ
أشﻬد ْ
ُ
رسﻮل اهلل،
حﻤد ًا
حﻤد ًا رسﻮل اهلل  -أشﻬد َّ
أشﻬد َّ
أن ُم َّ
أن ُم َّ
َحی علﻰ الصﻼه َ -حی علﻰ الصﻼه
َحی علﻰ الفﻼح َ -حی علﻰ الفﻼح
اهلل،أكبر ،اهلل أكبر
ﻻ الﻪ إﻻ اهلل
در اذان ﻧﻤاز صبح بعد از ﮔفتﻦ «حﻰ عﻠﻰ اﻟفﻼح» دو ﻣرتبﻪ «اﻟصﻼ خﻴر ﻣﻦ اﻟﻨﻮم» بﮕﻮﻳد در
وقت ﮔفتﻦ (حﻰ عﻠﻰ اﻟصﻼة) روى خﻮد را بﻪ طرف راست و در ﻫﻨﮕام ﮔفتﻦ «حﻰ عﻠﻰ
اﻟفﻼح» روى خﻮد را بﻪ طرف چپ بﮕرداﻧد.
اﻟفاظ اقاﻣت ﻧﻴز ﻣاﻧﻨد اﻟفاظ اذان است ،ﻟﻴﻜﻦ بعد از ﮔفتﻦ «حﻰ عﻠﻰ اﻟفﻼح» دو ﻣرتبﻪ «قد
قاﻣت اﻟصﻼة» را بر آن اضافﻪ ﻧﻤاﻳد ،اذان بﻪ آﻫستﮕﻰ و اقاﻣت بﻪ عجﻠﻪ وﻛﻤﻰ بﻪ سرعت
ﮔفتﻪ شﻮد.
اذان باﻳد بﻪ عربﻰ ﮔفتﻪ شﻮد ،بﻪ زبانﻫاى دﻳﮕر جﻮاز ﻧدارد.1

ﻣؤذن و ﻫرﻛسﻴﻜﻪ اذان را ﻣﻰشﻨﻮد بعد از ختﻢ اذان باﻳد اﻳﻦ دعا را بخﻮاﻧد} :
{
در حاﻻت ذﻳﻞ اذان ﻣﻜروه است:
 -1بﻰ وضﻮ اذان و اقاﻣت ﮔفتﻦ.
 -2اذان شخص جﻨب.
 -3براى ﻣؤذن ﻣﻜروه است ﻛﻪ در وقت ﮔفتﻦ اذان و اقاﻣت سخﻦ ﮔﻮﻳد ،و اﮔر در وقت
 - ۱اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر.۷۴ :
 – ۲اﻟبخاری ۳٦/۲باب 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 است.1

شاﮔردان در بﻴﻦ خﻮد اذان را بشﻜﻞ عﻤﻠﻰ اجرا ﻛﻨﻨد و جﻤﻠﺔ ﻛﻪ در اذان صبح ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد
آن را ﻧﻴز ﻳاد بﮕﻴرﻧد.

 -1اذان را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2حﻜﻢ اذان را بﻴان دارﻳد.
 -3ﻛﻠﻤاتﻰ ﻛﻪ در اذان ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد آن را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4ﻛدام عﻤﻞ در اذان ﻣﻜروه است؟

بﻪ ﻫﻤﻜارى اﻣام ﻣحترم ﻣسجد تان در بارة ﻣشروعﻴت اذان ﻣقاﻟﻪ اى بﻨﻮﻳسﻴد.

 - ۱اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر .۷٦ :
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درس بﻴست و دوم

شروط ﻧﻤاز
شروط ﻧﻤاز ﻛﻪ فراﻳض خارجﻰ ﻧﻴز براﻳش ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد در ﻧﻤاز داخﻞ ﻧﻴست ،اﻣا براى صحﻴح
شدن ﻧﻤاز ضرورى است ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ اﮔر از آﻧجﻤﻠﻪ ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ترک شﻮد ﻧﻤاز صحﻴح
ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻴاﻳﻴد ﻛﻪ آن را بشﻨاسﻴﻢ!

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان شروط ﻧﻤاز ﻛﻪ قبﻞ از آن است
( )1بر ﻧﻤاز ﮔزار واجب است ﻛﻪ ﻧخست خﻮد را از بﻰ وضﻮﻳﻰ و پﻠﻴدىﻫا طبق ﻫﻤان طرﻳقﻪ
ﻳﻰ ﻛﻪ قبﻼ بﻴان ﻛردﻳﻢ پاک سازد ،و عﻮرت خﻮد را بپﻮشاﻧد.
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( )2عﻮرت ﻣرد از زﻳر ﻧاف تا زاﻧﻮ ﻣﻰباشد ،زاﻧﻮ شاﻣﻞ عﻮرت است.
( )3زن آزاد بﻪ جز روى و ﻫردو دست تﻤام بدﻧش عﻮرت ﻣﻰباشد.
( )4و عﻮرت زن ﻛﻨﻴز ﻣثﻞ عﻮرت ﻣرد است ،وﻟﻰ شﻜﻢ و پشت وى عﻮرت بﻮده و غﻴر از آن
اجزاى بدن وى عﻮرت ﻧﻴست.
( )5و 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.
( )6و 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 ﻣﻰباشد ،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.
( )7ﻧﻤاز 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 باﻻﻳش 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 :عﻼﻣﻪ و ﻧشاﻧﻪ را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح :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 ﻧﻤﻰشﻮد و در حقﻴقت آن داخﻞ ﻫﻢ ﻧﻴست ،وﻟﻰ از عدم آن عدم
شﻰ ﻻزم ﻣﻰﮔردد ﻣثﻼ وضﻮ ﻛﻪ براى ﻧﻤاز شرط است وﻟﻰ در ﻧﻤاز شاﻣﻞ ﻧﻤﻰ باشد 1اﻣا از
ﻧبﻮدن آن ﻧبﻮدن ﻧﻤاز ﻻزم ﻣﻴﮕردد.
شروط ﻧﻤاز شش است
 -1ﻃﻬارت :ﻧﻤاز بدون طﻬارت و پاﻛﻰ صحﻴح ﻧﻴست.
و ﻣقصﻮد از طﻬارت اﻳﻦ است:
اﻟف -بدن ﻧﻤازﮔزار از ﻧجاست بزرگ و ﻛﻮچک پاک باشد.
 - ۱اﻟﻤﻌجﻢ اﻟﻮسﻴﻂ ( -ج  / ۱ص  -)۹۹۴رد اﻟﻤحتار ( -ج  / ۳ص )۲۴۲
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ب -بدن ﻧﻤازﮔزار از ﻫﻤان اﻧدازه ﻧجاستﻰ پاک باشد ﻛﻪ ﻣعاف ﻧﻤﻴباشد و آن قبﻼ تﻮضﻴح
شده است.
ج -در ﻟباسﻴﻜﻪ ﻧﻤاز ﻣﻴﮕزارد باﻳد از ﻫﻤان اﻧدازه ﻧجاستﻰ ﻛﻪ ﻣعاف ﻧﻴست پاک باشد.
د -ﻣحﻠﻰ ﻛﻪ بر آن ﻧﻤاز ﻣﻰﮔزارد پاک باشد.
ﻫـ  -ﻣحﻠﻰ ﻛﻪ بر آن ﻧﻤاز ﻣﻰﮔزارد ﻻزم است ﻛﻪ جاى دو پاى ،ﻫردو دست ،ﻫردوزاﻧﻮ و
جاى ﮔذاشتﻦ پﻴشاﻧﻰ پاک باشد.
 -2ستر ﻋﻮرت
اﻟف -اﮔر در اثﻨاى اداى ﻧﻤاز چﻬارم حصﻪ عﻮرت ﻳک عضﻮ بﻪ اﻧدازه ادا ﻛردن ﻳک رﻛﻦ
(ﻣثﻼ رﻛﻮع) برﻫﻨﻪ باقﻰ ﻣاﻧد ﻧﻤاز باطﻞ است.
ب -اﻧدازة عﻮرت ﻣرد :از ﻧاف تا زﻳر عﻴﻨک زاﻧﻮ است ،خﻮد زاﻧﻮ عﻮرت است وﻟﻰ ﻧاف
عﻮرت ﻧﻴست.
ج -عﻮرت زن آزاد :زن آزاد تﻤام بدﻧش عﻮرت است ،فقط روى ،ﻫردو ﻛف و ﻫردو قدم
وى عﻮرت ﻧﻴست.
د -عﻮرت زن ﻛﻨﻴز :ﻣاﻧﻨد عﻮرت ﻣرد است با اﻳﻦ فرق ﻛﻪ ،شﻜﻢ و پشت وى ﻧﻴز عﻮرت
است.
-3روى بﻪ سﻮى ﻗبﻠﻪ ﻛردن :اﮔر ﻛسﻰ تﻮان داشتﻪ باشد و روى خﻮد را بﻪ سﻮى قبﻠﻪ
ﻧﻜﻨد ﻧﻤازش صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد .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 ﻣﻰتﻮاﻧد ﻧﻤاز ﮔزارد.
-4وﻗت ﻧﻤاز :ﻧﻤاز قبﻞ از داخﻞ شدن وقت صحﻴح ﻧﻴست ،تفصﻴﻞ اوقات ﻧﻤاز قب ً
ﻼ ذﻛر
ﮔردﻳد.
-5ﻧﻴت:
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 ،ﻣثﻼ ﻧﻤاز وتر ،ﻧﻤازﻫاى ﻫر
دو عﻴد.
د -اﮔر ﻧﻤاز ﻧفﻠﻰ باشد ،تعﻴﻴﻦ ﻧﻴت در آن شرط ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ ﻧﻴت براى ﻣطﻠق ﻧﻤاز ﻛافﻰ ﻣﻰباشد.
ﻫـ  -اﮔر ﻧﻤاز ﮔزار ﻣقتدى باشد ﻧﻴت اقتدا بﻪ اﻣام ،بر وى ﻻزم است.
-6تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ :ﻣراد از تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ آﻧست ﻛﻪ ﻧﻤاز با ذﻛر خاﻟص اﷲ تعاﻟﻰ شروع شﻮد،
ﻣثﻼ بﮕﻮﻳد :اﷲ اﻛبر ،ﻳا اﷲ 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.
ب -شرط تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ آﻧست ﻛﻪ قبﻞ از رﻛﻮع ﻛردن و در حاﻟت قﻴام (اﻳستاده) تﻜبﻴر
تحرﻳﻤﻪ (اﷲ اﻛبر) ﮔﻮﻳد و آن را تا اﻧدازة بﻠﻨد ﮔﻮﻳد ﻛﻪ خﻮدش بشﻨﻮد.1
ﻣﻼحﻈﻪ :در ﻣذﻫب اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
قدورى

اﷲ عﻠﻴﻪ تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ از شراﻳط ﻧﻤاز است وﻟﻰ اﻣام

اﷲ 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.

 -1ﻣعﻨاى شرط چﻴست؟
 -2شروط ﻧﻤاز چﻨد است؟
 -3اﻧدازة عﻮرت ﻣرد ،زن آزاد و ﻛﻨﻴز را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -4در تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ ﻛدام سخﻦ ضرورى است؟

در بارة اﻫﻤﻴت ،فضﻴﻠت و وقت تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
 - ۱رد اﻟﻤحتار .)۳٨۴ / ۳( -
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درس بﻴست و سﻮم

بﻴان ارﻛان ﻧﻤاز
در درس ﮔذشتﻪ شروط ﻧﻤاز را شﻨاختﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ارﻛان ﻧﻤاز را بشﻨاسﻴﻢ ،زﻳرا اﮔر
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ارﻛان قصدا ﻳا سﻬﻮا ترک ﮔردد ﻧﻤاز باطﻞ ﻣﻰشﻮد.1

ترجﻤﻪ
بﻴان صﻔت (ارﻛان) ﻧﻤاز
( )1فراﻳض ﻧﻤاز شش است :تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ ،قﻴام ،قراءت ،رﻛﻮع ،سجده و قعدة آخر بﻪ اﻧدازة
( )2اﻣﻮر اضافﻪ تر از ان سﻨت اﻧد.
تشﻬد.
شرح
تﻌرﻳﻒ رﻛﻦ :ارﻛان :جﻤع رﻛﻦ است ،در ﻟغت :جاﻧب استﻮار و ﻣستحﻜﻢ را ﮔﻮﻳﻨد و در
اصطﻼح 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:
-1تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ :در ﻫﻨﮕام بستﻦ ﻧﻴت و اﻳستاده شدن ،اﷲ اﻛبر ﮔفتﻦ رﻛﻦ اول ﻧﻤاز است.
صحﻴح اﻳﻦ است ﻛﻪ تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ شرط است.
-2ﻗﻴام :اﻳستادن :قﻴام در ﻧﻤاز فرض است ،و ﻧﻤاز بدون قﻴام در صﻮرت داشتﻦ تﻮان بر آن
صحﻴح ﻧﻴست ،قﻴام در ﻧﻤازﻫاى فرض و واجب ،فرض است ،اﻣا در ﻧﻤازﻫاى ﻧفﻠﻰ فرض ﻧﻤﻰ
باشد ،ﻳعﻨﻰ در ﻧﻤازﻫاى ﻧفﻠﻰ باوجﻮد داشتﻦ تﻮان بر قﻴام ﻣﻰتﻮاﻧد ﻧﻤاز را ﻧشستﻪ ادا ﻛﻨد.
 -3ﻗرائت :قرائت در ﻧﻤاز فرض است ﻫرچﻨد ﻛﻪ ﻳک آﻳت ﻛﻮتاه باشد ،ازﻳﻨرو ﻧﻤاز بدون
قراءت صحﻴح ﻧﻴست .در ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ قرائت در دو رﻛعت اول فرض است و در ﻧﻤازﻫاى
واجب و ﻧفﻞ قرائت در ﻫر رﻛعت آن فرض ﻣﻰباشد و اﮔر ﻧﻤاز ﮔزار ﻣقتدى باشد قرائت از
وى ساقط است.
 - ۱تبﻴﻴﻦ اﻟحﻘائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ ( -ج  / ۲ص )۱
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 -4رﻛﻮع :رﻛﻮع فرض است ،و ﻧﻤاز بدون رﻛﻮع صحت پﻴدا ﻧﻤﻰ ﻛﻨد.
 -5سجده :ﻫر رﻛعت ﻧﻤاز بدون دو سجده صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد ،و سجده ﻳﻰ ﻛاﻣﻞ آﻧست ﻛﻪ
ﻫردو دست ،ﻫردو زاﻧﻮ ،ﻫردو پاى ،بﻴﻨﻰ و پﻴشاﻧﻰ بر زﻣﻴﻦ ﻧﻬاده شﻮد.
 -6ﻗﻌدة آخر :در آخر ﻧﻤاز ﻧشستﻦ بﻪ اﻧدازة ﻛﻪ در آن تشﻬد تا «وأشﻬدأﻧﻪ ﻣحﻤداًعبده
ورسﻮﻟﻪ» خﻮاﻧده شﻮد فرض است.1
حﻜﻢ خروج از ﻧﻤاز :فقﻬا خارج شدن ﻧﻤازﮔزار از ﻧﻤاز را بﻪ فعﻞ خﻮد از جﻤﻠﻪ فراﻳض
ﻧﻤاز شﻤارﻧد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣحققﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :اﻳﻦ عﻤﻞ فرض ﻧﻪ بﻠﻜﻪ و اجب است.2

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.

 .1رﻛﻦ را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و بﮕﻮﻳﻴد ﻛﻪ ﻧﻤاز چﻨد رﻛﻦ دارد.
 .3قﻴام در ﻧﻤاز ﻧفﻠﻰ چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .4حﻜﻢ قرائت ﻣقتدى چﻴست؟
 .5اﻧدازة فرض رﻛﻮع چقدر است؟
 .6آﻳا بﻪ ﻳک سجده ﻧﻤاز صحﻴح ﻣﻰشﻮد؟
 .7آﻳاتﻨﻬا با ﻧﻬادن بﻴﻨﻰ بر زﻣﻴﻦ سجده درست ﻣﻰشﻮد؟
 .8قعدة آخر چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .9خروج از ﻧﻤاز بﻪ فعﻞ ﻧﻤازﮔذار چﻪ حﻜﻢ دارد ،فرض است ﻳا سﻨت؟

سجده بﻪ ﻫفت اﻧدام صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،اﻳﻦ اﻧدامﻫاﻛدام اﻧد ،تفصﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را در
ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

 - ۱ﻫداﻳﻪ .۹۳:شرح ﻧﻘاﻳﻪ.
 - ۲اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻴسر.٨۱ :
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درس بﻴست و چﻬارم

ﻛﻴﻔﻴت اداى ﻧﻤاز ()1
بخاطر اداى درست ﻧﻤاز باﻳد ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى در ﻧظر ﮔرفتﻪ شﻮد ﻛﻪ ﻧﻤاز با رعاﻳت آن شرعا
درست ﻣﻰشﻮد ،پس بﻴاﻳﻴد طرﻳقﻪ اداى ﻧﻤاز را ﻳاد بﮕﻴرﻳﻢ.
(

}
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{

ترجﻤﻪ
( )1ﻫرﮔاه شخصﻰ بﻪ ﻧﻤاز شروع ﻛﻨد تﻜبﻴر ﮔﻮﻳد و ﻫﻤزﻣان با آن ﻫردو دست خﻮد را بﻠﻨد
ﻧﻤاﻳد تا آﻧﻜﻪ اﻧﮕشتان ﻛﻼن را با ﻧرﻣﻰ ﮔﻮشﻫاﻳش برابر ﻛﻨد.
بﮕﻮﻳد ﻧزد اﻣام ابﻮ
ﻳا
ﻳا
و اﮔر بﻪ عﻮض
حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ جاﻳز است ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤة اﷲ ﮔفتﻪ است :ﮔفتﻦ اﻳﻦ
ﻛﻠﻤات بﻪ عﻮض «اﷲ اﻛبر» جﻮاز ﻧدارد ﻣﮕر بﻪ ﻟفظ تﻜبﻴر
 - 1ﻣختصر اﻟﻘدوري
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( )3بﻪ دست راست دست چپ خﻮد را بﮕﻴرد ،و ﻫردو دست خﻮد را زﻳر ﻧاف بﻨﻬد بعد از آن
{
بﮕﻮﻳد} :
( )4بعد از آن (أعﻮذ باﷲ) و (بسﻢ اﷲ) 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 «وﻻ اﻟضاﻟﻴﻦ» ﮔﻮﻳد،
بﮕﻮﻳﻨد.
اﻣام و ﻣقتدى ﻫردو آﻫستﻪ
( )5بعد 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
بﮕﻮﻳد ،و اﻳﻦ ﻛﻤترﻳﻦ ﻣقدار تسبﻴحات است ،بعد از آن سر خﻮد
بار
ﮔﻮﻳد.
» ﮔﻮﻳد و ﻣقتدى
را از رﻛﻮع بﻠﻨد ﻧﻤﻮده
( )6و 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 اﷲ جاﻳز است ،اﻣا
صاحبﻴﻦ ﮔفتﻪ اﻧد :اﻛتفا بﻪ بﻴﻨﻰ جاﻳز ﻧﻴست ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ عذرى داشتﻪ باشد.
( )7و اﮔر بر پﻴچ دستار ﻳا بر حصﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ از ﻟباسش اضافﻪ است سجده ﻛﻨد جاﻳز است.
( )8و ﻫردو آرﻧج خﻮد را از زﻣﻴﻦ جدا و بﻠﻨد ﻧﮕﻪ دارد ،و شﻜﻢ خﻮد را از رانﻫاﻳش جدا
سازد ،و اﻧﮕشتان پاﻫاى خﻮد را بﻪ سﻮى قبﻠﻪ ﻣتﻮجﻪ ﻛﻨد ،و در سجده ﻳﻰ خﻮد سﻪ بار بﮕﻮﻳد:
سبحان ربﻰ اﻷعﻠﻰ ،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 قدمﻫاى خﻮد برابر اﻳستاده شﻮد ،و ﻧﻨشﻴﻨد ،و ﻧﻪ در حاﻟت
اﻳستاد شدن دستﻫاى خﻮد بر زﻣﻴﻦ تﻜﻴﻪ دﻫد.
( )9و در رﻛعت دوم ﻫﻤان چﻴزى را اﻧجام دﻫد ﻛﻪ در رﻛعت اول ﻛرده بﻮد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ در
ﻧﻤﻰ خﻮاﻧد و جز در وقت
و
رﻛعت دوم دعاى استفتاح
تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ در ﻫﻨﮕام ﮔفتﻦ تﻜبﻴرات دﻳﮕر دستﻬاى خﻮد را بﻠﻨد ﻧﻜﻨد.
( )10و 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
بدارد ،و دستﻫاى خﻮد را بر رانﻫاﻳش بﻨﻬد و اﻧﮕشتان را ﮔشاده دارد بعد از آن تشﻬد
بخﻮاﻧد.
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( )11و تشﻬدى ﻛﻪ ﻣﻰخﻮ اﻧد اﻳﻦ است:

}

{

در قعدة اول از اﻳﻦ بﻴشتر ﻧخﻮاﻧد ،و در دو رﻛعت آخر فقط سﻮرة فاتحﻪ بخﻮاﻧد.
( )12و در آخر ﻧﻤاز بﮕﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻧشﻴﻨد ﻛﻪ در قعدة اول ﻧشستﻪ بﻮد ،تشﻬد بخﻮاﻧد ،و بﻪ حضرت
ﻣحﻤد درود ﮔﻮﻳد ،و بﻪ اﻟفاظﻰ دعا ﻛﻨد ﻛﻪ بﻪ دعاﻫاى قرآﻧﻰ و دعاﻫاى ﻣاثﻮره ﻣشابﻬت
داشتﻪ باشد ،ﻧﻪ اﻟفاظﻰ ﻛﻪ بﻪ سخﻨان ﻣردم ﻣشابﻪ باشد.
( )13بعد از آن بﻪ جاﻧب راست سﻼم بدﻫد و بﮕﻮﻳد :اﻟسﻼم عﻠﻴﻜﻢ و رحﻤة اﷲ ،ﻫﻤچﻨان بﻪ
جاﻧب چپ سﻼم بﮕرداﻧد.
شرح
ﻛﻴﻔﻴت ادا ﻧﻤﻮدن ﻧﻤاز :ﻫرﮔاه اراده ادا ﻧﻤﻮدن ﻧﻤاز را داشتﻪ باشﻴد:
اﻳستاده شﻮ ،و ﻫردو اﻧﮕشت خﻮد را بﻪ برابرى ﻧرﻣﻰ ﮔﻮشﻬاﻳت بﻠﻨد ﻧﻤا ،بعد از آن
بﮕﻮ ،بعد از تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ دست راستت را بر دست چپت زﻳر ﻧاف بﮕذار ،بعد
را اﻳﻨطﻮر بخﻮان} :
از آن بﻪ آواز آﻫستﻪ
{ را قرائت ﻛﻦ.1
{ 2را بخﻮان.
بعد از آن بﻪ آواز آﻫستﻪ }
{ 3را بخﻮان.
و بﻪ آواز آﻫستﻪ }:
بعد از آن سﻮرة ﻳﻰ فاتحﻪ را بخﻮان.
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.
بﮕﻮ و براى رﻛﻮع سرت را خﻢ ﻛﻦ ،و آن را با پشتت برابر بدار،
بعد از آن
ﻫردو زاﻧﻮﻳت را با اﻧﮕشتاﻧت بﮕﻴر و در حاﻟت رﻛﻮع حد اقﻞ سﻪ بار }
سرت را بﻠﻨد ﻛﻦ،
{ بﮕﻮ ،بعد از آن از حاﻟت رﻛﻮع با ﮔفتﻦ
{ بﮕﻮ و آرام اﻳستاده شﻮ.
و اﮔر ﻣقتدى باشﻰ فقط }
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
 - ۱ﻣسﻨد أحﻤد ( -ج  / ۱٨ص )۲٠٠
 - 2ﻣقتدي تعﻮذ ﻧﻤﻲ خﻮاﻧد زﻳرا تعﻮذ براي قراءت است و ﻣقتدي قرائت ﻧﻤﻲ خﻮاﻧد
 -3ﻣقتدي بسﻢ اﷲ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳد بﻠﻜﻪ اﻣام و ﻣﻨفرد در ﻫر رﻛعت بسﻢ اﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
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سجده ﻛﻦ ،شﻜﻢ خﻮد را از ﻫردو راﻧت ،آرﻧجﻫاﻳت را اﮔر ازدحام ﻧباشد از پﻬﻠﻮﻫاﻳت
دور بدار ،اﻧﮕشتان ﻫردو دست و ﻫردو پاﻳت را بﻪ سﻮى قبﻠﻪ بﮕردان ،و در سجده حد اقﻞ
بﮕﻮ.
سﻪ بار
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.
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.
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 ﻣﻰشﻮد.
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 باﷲ 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 عبداﷲ بﻦ ﻣسعﻮد ﻧقﻞ ﮔردﻳده:

در ﻫﻨﮕام خﻮاﻧدن شﻬادت با اﻧﮕشت سبابﻪ خﻮد اشاره ﻛﻦ ،ﻳعﻨﻰ در ﻫﻨﮕام ﮔفتﻦ (ﻻ إﻟﻪ)
اﻧﮕشت خﻮد را بﻠﻨد و در ﻫﻨﮕام ﮔفتﻦ (إﻻ اﷲ) دوباره آن را پاﻳﻴﻦ ﻛﻦ.
اﮔر ﻧﻤاز دو رﻛﻌتﻰ باشد
اﮔر ﻧﻤاز دو رﻛعتﻰ باشد (ﻣثﻼ ﻧﻤاز صبح) بعد از تشﻬد درود ذﻳﻞ را بخﻮان:

1

.
بعد از آن دعاﻳﻰ را بخﻮان ﻛﻪ ﻧظﻴر آن در قرآن ﻳا حدﻳث آﻣده باشد ،ﻣثﻼ دعاى ذﻳﻞ:
{.
}
بﮕﻮ.
بعد از آن بﻪ سﻤت راست و چپ خﻮد سﻼم بﮕردان
 -۱رواه 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 اﻟحﻤدﷲ 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 ﷲ 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 سﻼم ﮔرداﻧﻴدن ﻧﻴت ﻣﻼئﻜﻪ اﻣام وﻣقتدﻳان را داشتﻪ باش.

 .1شاﮔردان تفاوتﻰ راﻛﻪ در بﻴﻦ رﻛعت اول و دوم ﻧﻤاز است بﻴان ﻛﻨﻨد و آن را بﻨﻮﻳسﻨد.
 .2تعدادى از شاﮔردان ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ را در پﻴش روى ﻫﻤصﻨفﻴان خﻮد ادا ﻛﻨﻨد.
 .3راجع بﻪ ﻧﻤاز ﻣرد و زن شاﮔردان با ﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

 .1طرﻳقﻪ ادا ﻧﻤﻮدن رﻛعت اول ﻧﻤاز را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .2ﻫرﮔاه از سجدة رﻛعت اول فارغ ﮔردﻳدى چﻪ ﻛارى خﻮاﻫﻰ ﻛرد؟
 .3اﮔر ﻧﻤاز دو رﻛعتﻰ باشد چﻪ خﻮاﻫﻰ ﻛرد؟
 .4فرق ﻧﻤاز دو رﻛعتﻰ از چﻬار رﻛعتﻰ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .5در تشﻬد چﻪ ﻣﻰخﻮاﻧﻰ؟
 .6بعد از تشﻬد چﻪ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟
 .7ﻫرﮔاه بﻪ طرف راست و چپ سﻼم ﻣﻰﮔرداﻧﻴدى ﻛدام ﻧﻴت ﻻزم است؟

تفاوتﻰ ﻛﻪ در بﻴﻦ ﻧﻤاز ﻣرد و زن وجﻮد دارد آن را در ﻛتابچﻪﻫاى 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 ﻣﻰشﻮد و تﻮسط سجده ﻳﻰ سﻬﻮ تﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر ﻛسﻰ قصدا ﻳﻜﻰ از آن اﻣﻮر
را ترک ﻛﻨد اعاده ﻧﻤاز بر وى واجب ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر اعاده ﻧﻜﻨد ﮔﻨﻬﮕار ﻣﻰشﻮد.

٩٣

ترجﻤﻪ
( )1اﻣام در دو رﻛعت اول از ﻧﻤاز صبح ،شام و خفتﻦ بﻪ آواز بﻠﻨد قرائت ﻛﻨد ،و در رﻛعتﻫاى
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.
( )2اﻣام در ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ و ﻧﻤاز عصر آﻫستﻪ قرائت ﻛﻨد.
( )3ﻧﻤاز وتر سﻪ رﻛعت است ،و در ﻣﻴان آن با سﻼم دادن جداﻳﻰ ﻧﻴاورد.
( )4در تﻤام سال در رﻛعت سﻮم ﻧﻤاز وتر قبﻞ از رﻛﻮع قﻨﻮت خﻮاﻧده ﻣﻴشﻮد ،و در ﻫر
رﻛعت وتر ﻫﻤراه فاتحﻪ ﻳک سﻮرة قرائت ﻣﻰﻛﻨد ،و ﻫرﮔاه اراده ﻳﻰ خﻮاﻧدن قﻨﻮت ﻧﻤاﻳد
تﻜبﻴر ﻣﻰﮔﻮﻳد ،ﻫردو دست خﻮد را بﻠﻨد ﻛﻨد و قﻨﻮت بخﻮاﻧد ،و جز وتر در دﻳﮕر ﻧﻤازﻫا
قﻨﻮت ﻧخﻮاﻧد.
( )5در ﻫﻴچ ﻧﻤاز خﻮاﻧدن سﻮرة ﻳﻰ ﻣعﻴﻨﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ ﻧﻤاز بدون خﻮاﻧدن آن صحﻴح ﻧشﻮد ،و
تعﻴﻴﻦ سﻮرة ﻳﻰ از سﻮرةﻫاى قرآن ﻛرﻳﻢ براى ﻳک ﻧﻤاز ﻛﻪ جز آن ،سﻮرة ﻳﻰ دﻳﮕرى قرائت
ﻧشﻮد ﻣﻜروه است.
( )6حد اندك قرائت ﻛﻪ براى صحت ﻧﻤاز ﻛافﻰ است ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ ﻫﻤان
ﻣقدارى است ﻛﻪ آن را قرآئت ﮔفتﻪ شﻮد ،اﻣا اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ
اﻧد :ﻛﻤتر از ﻳک آﻳت دراز و ﻳا ﻛﻤتر از سﻪ آﻳت ﻛﻮتاه جﻮاز ﻧدارد.
( )7ﻣقتدى در عقب اﻣام قرائت ﻧﻜﻨد.
( )8ﻛسﻴﻜﻪ در عقب اﻣاﻣﻰ اراده ﻳﻰ ﻧﻤاز خﻮاﻧدن ﻛﻨد باﻳد دو ﻧﻴت ﻧﻤاﻳد :ﻳﻜﻰ ﻧﻴت ﻧﻤاز و
دﻳﮕرى ﻧﻴت اقتدا.
شرح
واجبات ﻧﻤاز
 .1شروع ﻛردن در ﻧﻤاز بﮕﻮﻧﻪ ﻳﻰ خاص بﻪ ﻟفظ اﷲ اﻛبر.
 .2قرائت فاتحﻪ در دو رﻛعت اول فرض و در ﻫﻤﻪ رﻛعات وتر و ﻧفﻞ.
 .3قرائت 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.
 .4تقدﻳﻢ فاتحﻪ بر آﻳات در قرائت.
 .5عدم تاخﻴر سجده دوم پس از سجدة اول.
 .6رعاﻳت اعتدال و اطﻤﻴﻨان در اداى تﻤام رﻛعتﻫاى ﻧﻤاز.
 .7قعدة اول بﻪ اﻧدازه تشﻬد.
 .8خﻮاﻧدن تشﻬد در قعدة دوم.
 .9برخاستﻦ بﻪ رﻛعت سﻮم بعد از خﻮاﻧدن تشﻬد بدون ﻛدام تاخﻴر.
 .10خارج شدن از ﻧﻤاز با ﮔفتﻦ دو سﻼم.
 .11خﻮاﻧدن قﻨﻮت در رﻛعت سﻮم وتر بعد از فاتحﻪ و ﻳک سﻮرة.
 .12بﻪ جﻬر قرائت خﻮاﻧدن اﻣام در دو رﻛعت اول ﻧﻤاز صبح ،شام ،خفتﻦ ،جﻤعﻪ ،ﻫردو عﻴد
و وتر در رﻣضان.
ﻣﻨفرد (تﻨﻬا ﮔزار) در ﻧﻤازﻫاى جﻬرى اختﻴار دارد :اﮔر بخﻮاﻫد جﻬر خﻮاﻧد و اﮔر بخﻮاﻫد
خفﻴﻪ ﻣﻰخﻮاﻧد ﻟﻴﻜﻦ جﻬر در ﻧﻤازﻫاى جﻬرى افضﻞ است.
 .3آﻫستﻪ قرائت ﻛردن اﻣام و ﻣﻨفرد در ﻧﻤازﻫاى 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.

 .1واجبات ﻧﻤاز چﻨد است ،ﻫفت واجب آن را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .2در ﻣقابﻞ جﻤﻼت ذﻳﻞ عﻼﻣﻪ صحﻴح (√) ﻳا غﻠط ( )Xبﮕذارﻳد.
بعد از سجدة اول اداى سجده دوم بدون تاخﻴر سﻨت است (
٩٥

)

)

اعتدال و اطﻤﻴﻨان در اداى ﻫﻤﻪ ارﻛان واجب است (
ﻧشستﻦ در قعدة اول بﻪ اﻧدازه تشﻬد واجب است (
خﻮاﻧدن تشﻬد در ﻫر دو قعدة واجب است (

)
)

بعد از خﻮاﻧدن تشﻬد اول برخاستﻦ فﻮرى بﻪ رﻛعت سﻮم ﻣستحب است (
خارج شدن از ﻧﻤاز با ﮔفتﻦ سﻼم واجب است (

)

)

دعاى قﻨﻮت را در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.

٩٦

درس بﻴست و ششﻢ

ﻧﻤاز جﻤاﻋت
ﻧﻤاز با جﻤاعت بسﻴار ثﻮاب دارد ،رسﻮل اﷲ

و صحابﻪ ﻛرام در تﻤام عﻤر ﻧﻤازﻫاى خﻮد را

با جﻤاعت ادا ﻣﻰﻛردﻧد ،ﻧﻤاز جﻤاعت سبب اﻟفت و ﻣحبت ﻣﻴان ﻧﻤازﮔزاران ﻣﻰﮔردد ،اﻣاﻣت
ﻧﻴز ﻳک ﻣسئﻮﻟﻴت بزرگ ﻣﻰباشد ،ﻟﻬذا ﻻزم است ﻛﻪ اﻣام باﻳد اﻫﻠﻴت اﻣاﻣت را داشتﻪ باشد.
دراﻳﻨجا احﻜام ﻧﻤاز جﻤاعت بﻴان ﻣﻴشﻮد.

٩٧

ترجﻤﻪ
ﻧﻤاز جﻤاﻋت سﻨت ﻣؤﻛد است.
( )1شاﻳستﻪ 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 ﻻﻳق اﻣاﻣت است.
( )2اﻣاﻣت غﻼم ،بادﻳﻪ ﻧشﻴﻦ ،فاسق ،وﻟد زﻧا(حرام زاده) و ﻧابﻴﻨا ﻣﻜروه است ،و اﮔر بﻪ اﻣاﻣت
پﻴش ﻛرده شﻮﻧد جاﻳز است.
( )3اﻣام را شاﻳستﻪ آﻧست ﻛﻪ ﻧﻤاز را بر ﻣقتدﻳان دراز ﻧﻜﻨد.
( )4براى زﻧان جﻤاعت تﻨﻬاﻳﻰ ﻣﻜروه است ،و اﮔر خﻮاستﻨد ﻛﻪ جﻤاعت ﻛﻨﻨد باﻳد اﻣام در
وسط شان باﻳستد.
( )5اﮔر 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.
( )6براى ﻣرد جﻮاز ﻧدارد ﻛﻪ بﻪ زن ﻳا طفﻞ اقتدا ﻛﻨد.
(( )7در صف بﻨدى) اول صف ﻣردان ،بعد صف اطفال بعد صف زﻧان بستﻪ ﻣﻴشﻮد.
1

( )8اﮔر زﻧﻰ در پﻬﻠﻮى ﻣردى در ﻧﻤازى باﻳستد ﻛﻪ ﻫردو در آن ﻧﻤاز شرﻳک باشﻨد (اﻣام قصد
اﻣاﻣت را داشتﻪ باشد) ﻧﻤاز ﻣرد فاسد ﻣﻰﮔردد.
 - ۱اﻟجﻮﻫرة اﻟﻨﻴرة .)۲۴۳ / ۱( -
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( )9حاضر شدن زن بﻪ ﻧﻤاز جﻤاعت ﻣﻜروه است ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔر زن ﻛﻼن سال باشد و بﻪ جﻤاعت
صبح ،شام ،خفتﻦ ،جﻤعﻪ و ﻫر دو عﻴد حاضر شﻮد ﻛدام باﻛﻰ ﻧدارد.
( )10شخص پاک ﻧباﻳد بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻣرض سﻠسﻞ اﻟبﻮل ﻣبتﻼ 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.
( )11جاﻳز است ﻛﻪ تﻴﻤﻢ ﻛﻨﻨده بﻪ وضﻮء ﻛﻨﻨده وﻣاسح (بﻪ ﻣﻮزهﻫا) بﻪ غاسﻞ(پاﻫا) اﻣاﻣت
ﻛﻨد،قائﻢ خﻠف قاعد (ﻧشستﻪ) ﻧﻤاز خﻮاﻧده ﻣﻴتﻮاﻧد.
( )12براى 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 ﻣﻰخﻮاﻧد اقتدا ﻧﻜﻨد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧفﻞ ﮔزار ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ شخص فرض ﮔزار اقتدا ﻧﻤاﻳد.
( )13اﮔر 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.
بدون از ﻧﻤاز جﻤعﻪ در سائر ﻧﻤازﻫا اﻣام با حداقﻞ ﻳک ﻧفر ﻧﻤاز را بﻪ جﻤاعت ادا ﻛرده
ﻣﻰتﻮاﻧد ،اﻣا در ﻧﻤاز جﻤعﻪ عﻼوه از اﻣام حداقﻞ سﻪ ﻧفر براى جﻤاعت ضرورى است.
حﻜﻢ جﻤاﻋت :اداى ﻧﻤازﻫاى 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:
 .1سﻠطان و ﻧائب وى از دﻳﮕران بﻪ اﻣاﻣت حقدارتر اﻧد.
 .2اﻣام ﻣسجد در ﻣسجد خﻮد بﻪ اﻣاﻣت حقدار است.
 .3اﮔر در خاﻧﺔ جﻤاعت برپا شﻮد صاحب خاﻧﻪ بﻪ اﻣاﻣت ﻧﻤاز جﻤاعت بﻴشتر حقدار است.
 .4اﮔرسﻠطان 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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 .5بعد از آن بﻬترﻳﻦ قارى.
 .6بعد از آن ﻛسﻰ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ پرﻫﻴزﮔار است.
 .7بعد از آن ﻛسﻰ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻛﻼن سال باشد.
 .8و اﮔر در اﻳﻦ صفت برابر بﻮدﻧد پس ﻧﻤاز ﮔزاران ﻫر ﻛسﻰ را ﻛﻪ اﻧتخاب ﻛﻨﻨد ﻫﻤان
شخص اﻣاﻣت ﻛﻨد.
 .9اﮔر ﻧﻤاز ﮔزاران در اﻧتخاب اﻣام با ﻫﻢ اختﻼف ﻛﻨﻨد در اﻳﻦ صﻮرت ﻛسﻰ را پﻴش ﻛﻨﻨد
ﻛﻪ اﻛثرﻳت اﻳشان او را برﮔزﻳﻨﻨد.
ﻣﻜروﻫات اﻣاﻣت و جﻤاﻋت:
 .1اﻣاﻣت ﻣرد فاسق ﻣﻜروه است.
 .2اﻣاﻣت شخص ﻣبتدع ﻣﻜروه است.
 .3اﻣاﻣت شخص ﻧابﻴﻨا ﻣﻜروه است ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻴان حاضران ،وى از ﻫﻤﻪ بﻬتر باشد در اﻳﻦ
صﻮرت اﻣاﻣت وى ﻣﻜروه ﻧﻴست.
 .4در صﻮرت ﻣﻮجﻮد بﻮدن عاﻟﻢ ،اﻣاﻣت جاﻫﻞ ﻣﻜروه است.
 .5اﻣاﻣت شخصﻰ ﻣﻜروه است ﻛﻪ ﻣردم بﻪ سبب عﻴبﻰ او را خﻮش ﻧدارﻧد.
 .6دراز ﻧﻤﻮدن ﻧﻤاز از اﻧدازة ﻣسﻨﻮن ﻣﻜروه است.
 .7جﻤاعت تﻨﻬاﻳﻰ براى زﻧان ﻣﻜروه است ،و اﮔر بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ جﻤاعت ﻛﻨﻨد اﻣام در وسط باﻳستد.
 .8در زﻣاﻧﻪ حاضر بخاطر عام شدن فتﻨﻪ حاضر شدن زﻧان بﻪ ﻧﻤاز جﻤاعت ﻣﻜروه است.
جاى اﻳستادن ﻣﻘتدى و ترتﻴب صﻔﻮف:
 .1اﮔر ﻫﻤراه اﻣام ﻳک ﻣقتدى باشد باﻳد ﻣقتدى در جاﻧب راست اﻣام اﻧدﻛﻰ عقب تر از وى
باﻳستد.
 .2اﮔر 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.
 .3اﮔر در ﻣحﻠﻰ ﻣردان ،زﻧان ،خﻨثﻰ ﻣشﻜﻞﻫا (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 ﻣشﻜﻞﻫا) و صف آخر براى زﻧان است.
 .4در 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 ﻣﻰشﻮد:
 .1ﻣقتدى در وقت ﮔفتﻦ تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ ﻧﻴت ﻣتابعت اﻣام را ﻛﻨد.
 .2حال 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.
 .3اﻣام 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
ﻧﻤﻰشﻮد.
 .4اقتداى ﻣقتدى ﻣتﻮضﻰ بﻪ اﻣام ﻣتﻴﻤﻢ صحﻴح است.
 .5اقتداى ﻣقتدى ﻛﻪ بر ﻣﻮزه خﻮد ﻣسح ﻛرده ،بﻪ اﻣاﻣﻰ ﻛﻪ ﻫردو پاى خﻮد را شستﻪ جاﻳز
است.
 .6اقتداى ﻛسﻰ ﻛﻪ اﻳستاده ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧد از عقب ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻧشستﻪ ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧد صحﻴح
است.
 .7اقتداى ﻛسﻴﻜﻪ بﻪ اشاره ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧد بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣثﻞ او بﻪ اشاره ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧد صحﻴح
است.
ﻣساﻳﻞ
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.
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 حﻜﻤتﻫا وجﻮد دارد؟
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 .1جﻤاعت را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2حﻜﻢ ﻧﻤاز جﻤاعت و بعضﻰ احﻜام آن را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .3جﻤاعت براى ﻛﻰ سﻨت است؟
 .4در باره جاى اﻳستادن ﻣقتدى و ترتﻴب صفﻮف ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 .5شروط صحت اقتدا ﻛدام اﻧد؟

ﻛﻰ بﻪ اﻣاﻣت ﻧﻤاز جﻤاعت حقدار تر است؟ جﻮاب اﻳﻦ پرسش را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد
بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و ﻫﻔتﻢ

ﻣﻔسدات و ﻣﻜروﻫات ﻧﻤاز
ﻧﻤاز در بعضﻰ ﻣﻮارد ﻣﻜروه و در بعضﻰ ﻣﻮارد فاسد ﻣﻰشﻮد ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ تا اﻳﻦ اﻣﻮر را
بشﻨاسﻴﻢ تا اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻤاز ﻣا ﻧقصاﻧﻰ بﻪ وجﻮد ﻧﻴاﻳد.
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ترجﻤﻪ
( )1براى 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 ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻜبار
آن را برابر ﻛﻨد ،صداى اﻧﮕشتان خﻮد را ﻧﻜشد ،و ﻫر دو دست خﻮد را بر باﻻى پﻬﻠﻮﻳش
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 سﻼم را ﻧﻪ بﻪ زبان و ﻧﻪ بﻪ اشاره بدﻫد،
بدون عذر چارزاﻧﻮ ﻧﻨشﻴﻨد ،ﻧخﻮرد و ﻧﻨﻮشد.
( )2اﮔر (ﻧﻤاز ﮔزار) در اثﻨاى ﻧﻤاز بﻰ وضﻮ ﮔردﻳد ﻧﻤازش را قطع ﻛﻨد و وضﻮ ﻛﻨد و از
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.
( )3و اﮔر ﻧﻤازﮔزار خﻮاب ﻛرد و احتﻼم شد ،ﻳا دﻳﻮاﻧﻪ شد ،ﻳا بﻰ ﻫﻮش ﮔردﻳد ،ﻳا بﻪ قﻬقﻬﻪ
خﻨده ﻛرد وضﻮ و ﻧﻤاز ﻫردو را دوباره بجا آرد.
( )4اﮔر در اثﻨاى ﻧﻤاز قصدا و ﻳا سﻬﻮا سخﻦ ﮔفت ﻧﻤازش باطﻞ شﻮد.
( )5اﮔر بﻪ اﻧدازة تشﻬد قعده ﻛﻨد بعد از آن بﻰ وضﻮ ﮔردد باﻳد وضﻮ ﻛﻨد و سﻼم 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.
( )6اﮔر شخص ﻣتﻴﻤﻢ در اثﻨاى ﻧﻤاز آب را بﻴﻨد ﻧﻤازش باطﻞ ﻣﻰشﻮد ،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 ﻛﻨد،1
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
 - ۱تبﻴﻴﻦ اﻟحﻘائﻖ شرح ﻛﻨز اﻟدﻗائﻖ  .)۲۱۹ / ۲( -اﻟﻌﻨاﻳة شرح اﻟﻬداﻳة .)۱۱۳ / ۲( -
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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 اﷲ عﻠﻴﻪ باطﻞ است ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و
اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :در تﻤام ﻣساﻳﻞ فﻮق ﻧﻤاز صحﻴح و ﻣﻜﻤﻞ است.
شرح
ﻣﻜروﻫات ﻧﻤاز
 .1ﻳﻜﻰ از سﻨتﻫاى ﻧﻤاز را بﻪ طﻮر قصدى ترک ﻛردن.
 .2با ﻟباس و بدن خﻮد ساعت تﻴرى ﻛردن.
 .3ﻧﻤاز خﻮاﻧدن در ﻟباسﻰ ﻛﻪ اﻧسان ﻧﻤﻰ خﻮاﻫد با آن بﻪ دﻳدن اشخاص شرﻳف وﻣعزز برود.
 .4در ﻧﻤاز با چﻴزى تﻜﻴﻪ ﻛردن
 .5بدون ضرورت بﻪ طرف راست وچپ دﻳدن ﻫﻤراه پﻴچدن ﮔردن
 .6روﻳا روى اﻧسان ﻧﻤاز خﻮاﻧدن
 .7ﻛشﻴدن صداى اﻧﮕشتان.
 .8داخﻞ ﻧﻤﻮدن اﻧﮕشتان در ﻳﻜدﻳﮕر.
 .9چارزاﻧﻮ ﻧشستﻦ بدون عذر.
 .10ﻧشستﻦ ﻣثﻞ سﮓ.1
 .11دور ﻛردن سﻨﮕرﻳزه از جاى سجده ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ سجده بر آن ﻣشﻜﻞ باشد ﻛﻪ در آﻧصﻮرت
ﻳک ﻳا دو بار جاﻳز است.
 .12خﻮاﻧدن ﻧﻤاز در جاﻳﻴﻜﻪ پشت سر ،پﻴش رو ﻳا باﻻى سر ﻧﻤاز ﮔذار عﻜسﻫا باشد.
 .13ﻧﻤاز خﻮاﻧدن در حاﻟﻴﻜﻪ از پﻴشاب و ﻣﻮاد غاﻳطﻪ بﻪ تﻜﻠﻴف باشد.
 .14دست بر ﻛﻤر ﻳا پﻬﻠﻮ ﻧﻬادن.
 .15آوﻳزان ﻛردن ﻟباس ،بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻛﻪ ﻟباس ﻳا چادر را بر شاﻧﻪ ﻳا سر خﻮد بﻴافﮕﻨد و دو
طرف آن را آوﻳزان ﻛﻨد.
 - 1ﻧشستﻦ 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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 .16ﻧﻤاز در وقت حاضر بﻮدن طعام ﻛﻪ اشتﻬاى خﻮردن آن را داشتﻪ باشد.
 .17تعﻴﻴﻦ سﻮرة براى ﻧﻤاز ﻛﻪ جز ﻫﻤان سﻮرة ،سﻮرة دﻳﮕرى را تﻼوت ﻧﻜﻨد.
 .18ﻣﻜرر خﻮاﻧدن ﻳک سﻮرة در دو رﻛعت فرض.
 .19ﮔرداﻧدن اﻧﮕشتان دست ﻳا پاى از قبﻠﻪ در حاﻟت سجده ﻳا ﻫر رﻛﻦ دﻳﮕر.
 .20سجده ﻛردن بر پﻴچ دستار ﻳا بر عﻜس ذى روح.
 .21فاژه ﻛشﻴدن ،و اﮔر بﻪ فاژه ﻛشﻴدن ﻣجبﻮر ﮔردﻳد دست راست خﻮد را بر دﻫﻦ خﻮد
بﮕﻴرد.
 .22پاﻳﻴﻦ ﻛردن ﻟﻨﮓ ﻳا سروال از بجﻠکﻫا.
 .23بﻪ اشاره جﻮاب دادن سﻼم
 .24بدون ضرورت چشﻢ خﻮد را بستﻦ.
 .25بسﻮى آسﻤان دﻳدن.
 .26بدون عذر اﻳستادن اﻣام در داخﻞ ﻣحراب.
ﻣﻔسدات ﻧﻤاز
ﻣفسدات ﻧﻤاز اﻣﻮرى اﻧد ﻛﻪ بﻪ سبب آن صحت ﻧﻤاز از بﻴﻦ ﻣﻰرود ﻟﻴﻜﻦ بعضﻰ آﻧﻬا اضطرارى
است ﻣاﻧﻨد بﻰ وضﻮﻳﻰ ،و بعضﻰ دﻳﮕر اختﻴارى ﻣﻰباشد ﻣاﻧﻨد سخﻦ ﮔفتﻦ.
اﮔر ﻳﻜﻰ از اشﻴاى ذﻳﻞ در ﻧﻤاز بﻪ وجﻮد آﻳد ﻧﻤاز فاسد ﻣﻰشﻮد:
 .1ترک ﻳﻜﻰ از شروط ﻧﻤاز.
 .2ترک ﻳﻜﻰ از ارﻛان ﻧﻤاز.
 .3طﻠﻮع آفتاب در ﻫﻨﮕام اداى ﻧﻤاز صبح.
 .4سخﻦ ﮔفتﻦ در اثﻨاى ﻧﻤاز ،برابر است ﻛﻪ قصدا باشد ﻳا سﻬﻮا.
 .5در ﻧﻤاز ﻫﻤاﻧﻨد سخﻨان ﻣردم دعا ﻛﻨد.
 .6در اثﻨاى ﻧﻤاز بﻪ ﻛسﻰ سﻼم دﻫد ﻳا سﻼم ﻛسﻰ را بﻪ زبان ﻳا دست خﻮد جﻮاب دﻫد ،برابر
است ﻛﻪ قصدا باشد ﻳا سﻬﻮا ﻟﻴﻜﻦ اﮔر بﻪ اشاره جﻮاب سﻼم دﻫد ﻧﻤازش فاسد ﻧﻤﻰشﻮد .ﻟﻴﻜﻦ
ﻣﻜروه است.
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 .7عﻤﻞ ﻛثﻴر :در اثﻨاى ﻧﻤاز حرﻛاتﻰ را اﻧجام دﻫد ﻛﻪ ﻣردم ﮔﻤان برﻧد وى در ﻧﻤاز ﻧﻴست.
 .8ﮔرداﻧﻴدن سﻴﻨﻪ از قبﻠﻪ.
 .9خﻮردن چﻴزى ﻫرچﻨد ﻛﻪ اﻧدک باشد.
 .10بﻠعﻴدن چﻴزى ﻛﻪ در بﻴﻦ دﻧداﻧﻬا و بﻪ اﻧدازه ﻳک ﻧخﻮد باشد.
 .11برﻫﻨﻪ شدن عﻮرت در ﻧﻤاز بﻪ اﻧدازه وقت اداى ﻳک رﻛﻦ.
 .12جﻨﻮن (دﻳﻮاﻧﮕﻰ).
 .13بﻰ ﻫﻮشﻰ.
 .14سرفﻪ ﻛردن (ﮔﻠﻮ تازه ﻛردن) بدون ضرورت.
 .15شخصﻰ ﻣتﻮضﻰ ﮔﻤان ﻛﻨد ﻛﻪ بﻰ وضﻮ ﮔردﻳده و از ﻣسجد ﻳا از صفﻫاى ﻧﻤاز
بﮕذرد.
 .16در ﻧﻤاز بﻪ آواز بﻠﻨد خﻨده ﻛردن.
 .17در اثﻨاى اداى ﻧﻤازﻫاى عﻴدﻳﻦ وقت زوال داخﻞ شﻮد.
 .18در اثﻨاى اداى ﻧﻤاز جﻤعﻪ وقت عصر داخﻞ شﻮد.
 .19شخص ﻣتﻴﻤﻢ آب را پﻴدا ﻛﻨد و بﻪ استعﻤال آن قادر باشد.
 .20بﻪ سبب ﻳک عﻤﻞ اختﻴارى وضﻮ بشﻜﻨد.
 .21اﻣام شخصﻰ را خﻠﻴفﻪ سازد ﻛﻪ اﻫﻠﻴت اﻣاﻣت را ﻧداشتﻪ باشد.
 .22ﻧﻤازﮔزار صاحب ترتﻴب باشد ،و در اثﻨاى ﻧﻤاز بﻪ ﻳادش آﻳد ﻛﻪ وى ﻧﻤاز قضاﻳﻰ را بجا
ﻧﻴاورده است.
 .23در 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 ﻣبطﻼت ﻧﻤاز را بﻨﻮﻳسﻴد.
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 .1ﻣﻜروه را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2ﻣﻜروﻫات ﻧﻤاز ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 .3فاسد را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .4ﻣفسدات ﻧﻤاز ﻛداﻣﻬا اﻧد؟

(با ﻫﻤﻜارى استاد تان) فرق بﻴﻦ ﻣﻜروه تحرﻳﻤﻰ و ﻣﻜروه تﻨزﻳﻬﻰ را با دﻻﻳﻞ بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و ﻫشتﻢ

بﻴان ﻗﻀاء ﻧﻤازﻫاى ﻓﻮت شده
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ در باره ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ اداى ﻧﻤاز ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،حاﻻ
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ در باره ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ قضاى ﻧﻤاز ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻛﻨﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
( )1ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻧﻤاز از وى فﻮت ﮔردد ،وقتﻰ بﻪ ﻳادش آﻣد قضاى آن را بﻴاورد ،و قضاى آن
پﻴش از ﻧﻤاز وقتﻰ ﻻزم 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.
( )2و اﮔر از ﻛسﻰ ﻧﻤازﻫاى بﻴشتر از ﻳک ﻧﻤاز فﻮت شده باشد بﻪ ترتﻴبﻰ قضاء آن را بﻴاورد
ﻛﻪ بﻪ ﻫﻤان ترتﻴب فرض ﮔردﻳده ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ ﻧﻤازﻫاى فﻮت شده از شش ﻧﻤاز بﻴشتر شﻮد ﻛﻪ
در اﻳﻦ صﻮرت ترتﻴب ساقط ﻣﻰشﻮد.
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شرح
تﻌرﻳﻒ ﻗﻀا
قضا در ﻟغت حﻜﻢ و فﻴصﻠﻪ را ﮔﻮﻳﻨد.
و در اصطﻼح :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 ﻻزم است.
قضاى ﻧﻤاز فرض ،فرض ،و قضاى ﻧﻤاز واجب ،واجب ﻣﻰباشد.
ﻧﻤازﻫاى سﻨت و ﻧفﻞ قضا ﻧدارﻧد ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔر بعد از شروع آن را فاسد ﻛﻨد قضاى آن واجب
است.
اﮔر سﻨت ﻧﻤاز صبح با ﻧﻤاز فرض ﻳﻜجا قضا شﻮد تا پﻴش از زوال قضاى آن را آورده
ﻣﻰتﻮاﻧد ،و اﮔر بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ قضا شﻮد قضا آورده ﻧﻤﻰشﻮد.

وجﻮب ترتﻴب
رعاﻳت ترتﻴب در اداى ﻧﻤازﻫاى وقتﻰ و قضاﻳﻰ واجب است ،و اداى ﻧﻤاز وقتﻰ پﻴش از ﻧﻤاز
قضائﻰ جاﻳز ﻧﻴست ،ﻫﻤچﻨان ترتﻴب در اداى ﻧﻤازﻫاى قضائﻰ ﻧﻴز واجب است ﻣث ً
ﻼ قضائﻰ
ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ پﻴش از قضائﻰ ﻧﻤاز صبح جﻮاز ﻧدارد.
ﻟﻴﻜﻦ ترتﻴب در قضاى ﻧﻤازﻫاى فﻮت شده ،ﻳا ترتﻴب در بﻴﻦ ﻧﻤازﻫاى وقتﻰ و ﻧﻤازﻫاى قضاﻳﻰ
ﻫﻨﮕاﻣﻰ واجب است ﻛﻪ ﻧﻤازﻫاى فﻮت شده عﻼوه بر ﻧﻤاز وتر بﻪ شش ﻧﻤاز ﻧرسد.
اﮔر ﻧﻤازﻫاى 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 ﻣﻰآورد ،و قضاى ﻧﻤاز
پﻴشﻴﻦ را پﻴش از قضاى ﻧﻤاز عصر ﻣﻰآورد.
ساﻗﻂ شدن ترتﻴب در ﻧﻤازﻫا
اﮔر ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر سﻪ ﮔاﻧﻪ ذﻳﻞ ﻣﻮجﻮد شﻮد وجﻮب ترتﻴب ساقط ﻣﻰﮔردد:
 .1ﻫرﮔاه تعداد ﻧﻤازﻫاى فﻮت شده عﻼوه وتر بﻪ شش ﻧﻤاز برسد و وقت ﻧﻤاز ششﻢ ﻧﻴز
بﮕذرد.
 .2خﻮف آن داشت ﻛﻪ اﮔر قضاى ﻧﻤاز فﻮت شده را بﻴاورد بﻪ سبب ﻛﻤﻰ وقت ﻧﻤاز وقتﻰ
فﻮت شﻮد.
 .3ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ 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 ﻧﻤازﻫاى فﻮت شده افزون ﮔردد در آﻧصﻮرت در ﻫﻨﮕام قضا آوردن تعﻴﻴﻦ ضرورت
است ،اﻣا اﮔر تعﻴﻴﻦ براﻳش دشﻮار باشد در اﻳﻦ صﻮرت اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻧﻴت ﻛﻨد :ﻧﻴت ﻛردم ﻛﻪ
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:
 .1صاحب ترتﻴب ﻛﻴست ،و ﻛدام عﻤﻞ بر وى ﻻزم است؟
.2ترتﻴب در بﻴﻦ ﻧﻤازﻫاى وقتﻰ و فﻮتﻰ و ترتﻴب در بﻴﻦ ﻧﻤازﻫاى فﻮتﻰ چﻪ حﻜﻢ دارد؟
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 .1قضا را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2ترتﻴب چﻪ وقت ﻻزم ﻣﻰشﻮد؟
 .3ترتﻴب چﻪ وقت ساقط ﻣﻰﮔردد؟
 .4اﮔر ﻧﻤاز ششﻢ قضاﻳﻰ وتر باشد حﻜﻢ آن چﻴست؟

در ﻛتابچﻪﻫاى 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 ،ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ
اﻳﻦ اوقات را بداﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
بﻴان اوقاتﻰ ﻛﻪ ﻧﻤاز خﻮاﻧدن در آن ﻣﻜروه است:
( )1ﻧﻤاز 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 تﻼوت ﻧﻤاﻳد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤاز عصر ﻫﻤان روز را در وقت
غروب آفتاب ادا ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )2بعد از ﻧﻤاز صبح تا طﻠﻮع آفتاب ﮔزاردن ﻧﻤاز ﻧفﻞ ﻣﻜروه است( ،ﻫﻤچﻨان) اداى ﻧفﻞ بعد
از ﻧﻤاز عصر تا غروب آفتاب ﻣﻜروه ﻣﻰباشد ،و اﮔر در اﻳﻦ دو وقت قضائﻰ ﻧﻤازﻫاى فﻮتﻰ
را بﻴاورد و ﻳا سجده تﻼوت ﻛﻨد و ﻳا بر جﻨازه ﻧﻤاز ﮔزارد باﻛﻰ ﻧدارد ،ﻟﻴﻜﻦ دو رﻛعت ﻧﻤاز
طﻮاف را در اﻳﻦ دو وقت ادا ﻧﻜﻨد.
( )3و بعد از طﻠﻮع صبح صادق جز دو رﻛعت سﻨت صبح ،ﻧفﻞ خﻮاﻧدن ﻣﻜروه است،
(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 ﻧﻤازﻫاى فرض ،واجب و قضاﻳﻰ جﻮاز ﻧدارد:
 .1در ﻫﻨﮕام طﻠﻮع آفتاب تا آﻧﻜﻪ آفتاب بﻠﻨد شﻮد.
 .2در وقت استﻮا تا آﻧﻜﻪ زوال صﻮرت ﮔﻴرد.
 .3در 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:
 .1بعد از طﻠﻮع صبح اضافﻪ از دو رﻛعت سﻨت صبح.
 .2بعد از اداى دو رﻛعت فرض صبح تا آﻧﻜﻪ آفتاب طﻠﻮع ﻧﻤاﻳد.
 .3بعد 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؟

 .1اوقاتﻰ ﻛﻪ ﻧﻤاز در آن جﻮاز ﻧدارد ﻛدام است؟
 .2اوقاتﻰ ﻛﻪ ﮔزاردن ﻧفﻞ در آن ﻣﻜروه است ﻛدام است؟

(با ﻫﻤﻜارى استاد تان) ،دﻻﻳﻞ جﻮاز خﻮاﻧدن ﻧﻤاز عصر ﻫﻤان روز را در ﻫﻨﮕام زرد شدن
آفتاب در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ ام

ﻧﻤازﻫاى سﻨت
اﷲ 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 ﻣﻰﻛﻨد ،تا تﻮسط آن ﻛﻤﻰ و ﻛاستﻰ فراﻳض را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳد و تا اﻳﻦ ﻧﻮافﻞ براى
وى سبب اجر و پاداش ﮔردد.
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ترجﻤﻪ
بﻴان ﻧﻮاﻓﻞ:
( )1سﻨتﻫاى ﻧﻤازﻫا قرار ذﻳﻞ است :دو رﻛعت بعد از طﻠﻮع صبح صادق ،چﻬار رﻛعت
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.
( )2و در ﻧﻮافﻞ روز اﮔر خﻮاستﻪ باشد بﻪ ﻳک سﻼم دو رﻛعت و اﮔر خﻮاستﻪ باشد بﻪ ﻳک
سﻼم چﻬار رﻛعت ادا ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد ،ﻟﻴﻜﻦ افزون بر چﻬار رﻛعت ﻣﻜروه است ،اﻣا در ﻧﻮافﻞ
شب اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ ﮔفتﻪ است :اﮔر خﻮاستﻪ باشد بﻪ ﻳک سﻼم ﻫشت رﻛعت
ﻧﻤاز ﻧفﻞ ﮔزارد جﻮاز دارد و افزون بر آن ﻣﻜروه ﻣﻰباشد .و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد
رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :در ﻧﻮافﻞ شب ﻧباﻳد بﻪ ﻳک سﻼم بﻴشتر از دو رﻛعت ﮔزارده شﻮد.
( )3در ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ در دو رﻛعت اول آن قرائت واجب است ،و در دو رﻛعت باقﻰ
ﻧﻤازﮔزار اختﻴار دارد ،اﮔر خﻮاستﻪ باشد قرائت ﻛﻨد و اﮔر خﻮاستﻪ باشد تسبﻴح بﮕﻮﻳد و ﻳا
خاﻣﻮش باشد.
( )4قرائت در تﻤام رﻛعتﻫاى ﻧﻤاز وتر و ﻧفﻞ واجب ﻣﻰباشد.
( )5و 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.
( )6ﻧﻤاز ﻧفﻞ را با وجﻮد قدرت داشتﻦ بﻪ قﻴام ،ﻧشستﻪ اداء ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد ،و اﮔر آن را در حاﻟت
اﻳستاده شروع ﻧﻤاﻳد بعد ﻧشستﻪ ﮔزارد ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ جاﻳز است ،و ﻧزد اﻣام ابﻮ
ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ 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:
آن را عﻼوه بر
ﻧﻤازﻫاى سﻨت :ﻧﻤازﻫاى سﻨت عبارت از ﻧﻤازﻫاى اﻧد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ
فراﻳض بخاطر تقرب بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ اﻧجام داده است ،بعضﻰ از اﻳﻦ ﻧﻤازﻫا را بطﻮر داﻳﻢ ادا ﻧﻤﻮده
 - ۱ﻣختصر اﻟﻘدوري.۳۳ :
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است و بعضﻰ را ﮔاه ﮔاﻫﻰ ترک فرﻣﻮده اﻧد.
آن عده ﻧﻤازﻫاى ﻛﻪ رسﻮل اﷲ بر فعﻞ آن ﻣﻮاظبت ﻧﻤﻮده آن را سﻨت ﻣؤﻛده ﮔﻮﻳﻨد وآن
عده ﻧﻤازﻫاى ﻛﻪ ﮔاه ﮔاﻫﻰ آن را ادا ﻧﻤﻮده آن را سﻨت غﻴر ﻣؤﻛده ﻳا ﻣﻨدوب (ﻣستحب)
ﮔﻮﻳﻨد.
سﻨتﻫاى ﻣؤﻛده
 -1دو رﻛعت پﻴش از ﻧﻤاز صبح.
 -2چﻬار رﻛعت بﻪ ﻳک سﻼم پﻴش از ﻧﻤاز فرض پﻴشﻴﻦ.
 -3دو رﻛعت بعد از فرض ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ.
 -4دو رﻛعت بعد از فرض ﻧﻤاز شام.
 -5دو رﻛعت بعد از فرض ﻧﻤاز خفتﻦ.
 -6چﻬار رﻛعت بﻪ ﻳک سﻼم پﻴش از ﻧﻤاز فرض جﻤعﻪ.
 -7چﻬار رﻛعت بﻪ ﻳک سﻼم 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.
عﻼوه ازﻳﻦ ﻧﻤازﻫا ﻧﻤازﻫاى ﻧفﻠﻰ وﻣستحب دﻳﮕرى ﻧﻴز وجﻮد دارد ﻣاﻧﻨد ﻧﻤاز سﻨت اشراق وغﻴره.
ﻛﻴﻔﻴت و چﮕﻮﻧﮕﻰ اداى ﻧﻤازﻫاى سﻨت :ﻛﻴفﻴت اداى ﻧﻤازﻫاى سﻨت ﻫﻤاﻧﻨد ﻧﻤازﻫاى
فرض ﻣﻰباشد ،با اﻳﻦ تفاوت ﻛﻪ در ﻫر رﻛعت ﻧﻤازﻫاى سﻨت و ﻧفﻞ بعد از فاتحﻪ سﻮرة
خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
از طرف روز ﮔزاردن بﻴشتر از چﻬار رﻛعت ﻧﻤاز ﻧفﻞ بﻪ ﻳک سﻼم ﻣﻜروه است ،ﻫﻤچﻨان از
طرف شب ﮔزاردن بﻴشتر از ﻫشت رﻛعت بﻪ ﻳک سﻼم ﻣﻜروه ﻣﻰباشد.
و ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ عﻠﻴﻪ چﻬار رﻛعت ﻧفﻞ بﻪ ﻳک سﻼم افضﻞ است ،و ﻧزد اﻣام ابﻮ
ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ از طرف شب دو دو رﻛعت بﻪ ﻳک سﻼم و از طرف روز
چﻬار چﻬار رﻛعت بﻪ ﻳک سﻼم بﻬتر ﻣﻰباشد.
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 ﻣﻰشﻮد.
ﻧﻤاز بر باﻻى ﻣرﻛب سﻮارى :ﮔزاردن ﻧﻤاز فرض و واجب بر پشت ﻣرﻛب سﻮارى
صحﻴح ﻧﻴست .اﻣا خﻮاﻧدن ﻧﻤاز سﻨت وﻧفﻞ بر پشت حﻴﻮان جاﻳز ﻣﻰباشد.
ﻧﻤاز بر ﻛشتﻰ :ﻧشستﻪ ﮔزاردن ﻧﻤاز فرض بر ﻛشتﻰ روان بدون داشتﻦ عذر بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ 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
ﻧﻤﻰ باشد ،و اﮔر ﻛشتﻰ در ساحﻞ بستﻪ باشد و ﻧﻤازﮔزار بﻪ قﻴام قدرت داشتﻪ باشد ﻧشستﻪ
خﻮاﻧدن وى جاﻳز ﻧﻤﻰ باشد.
ﻧﻤاز بر ﻗﻄار و ﻃﻴاره :طبق فتﻮاى عﻠﻤاى ﻣذﻫب اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ رحﻤة اﷲ 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؟

 .2فرق بﻴﻦ سﻨت ﻣؤﻛده و غﻴر ﻣؤﻛده را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .1ﻧﻤازﻫاى سﻨت ﻛدامﻫا اﻧد؟
 .3سﻨتﻫاى غﻴر ﻣؤﻛده ﻛدام سﻨتﻫا اﻧد؟  .4ﻛدام ﻧﻤازﻫا ﻣستحب اﻧد؟

بخاطر تقسﻴﻢ رﻛعتﻫاى ﻧﻤاز و شﻨاختﻦ آن ﻳک جدول در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد رسﻢ ﻛﻨﻴد.
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درس سﻰ و ﻳﻜﻢ

سجدة سﻬﻮ
بعد از داﻧستﻦ احﻜام ﻧﻤازﻫاى وقتﻰ و قضاﻳﻰ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ بخاطر جبران ﻧقصاﻧﻰ ﻛﻪ
در ﻧﻤاز در ﻧتﻴجﻪ سﻬﻮ واقع ﻣﻰشﻮد چﮕﻮﻧﻪ عﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان سجده سﻬﻮ.
( )1سجده ﻳﻰ سﻬﻮ در صﻮرت زﻳادت و ﻛﻤﻰ در ﻧﻤاز واجب است ،و ﻧﻤاز ﮔزار بعد از سﻼم
دو سجده ﻣﻰﻛﻨد و تشﻬد ﻣﻰخﻮاﻧد و سﻼم ﻣﻰﮔرداﻧد.
( )2سجده سﻬﻮ ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻻزم ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻧﻤاز ﮔزار عﻤﻠﻰ را در ﻧﻤاز زﻳاد ﻛﻨد ﻛﻪ آن عﻤﻞ
از جﻨس ﻧﻤاز باشد ،وﻟﻴﻜﻦ در ﻧﻤاز داخﻞ ﻧباشد (ﻣثﻼ 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.
( )3و اﮔر اﻣام سﻬﻮ ﻛﻨد بر ﻣقتدى سجدة سﻬﻮ را واجب ﮔرداﻧد ،و اﮔر اﻣام سجده ﻧﻜﻨد
ﻣقتدى ﻧﻴز سجده ﻧﻜﻨد ،و اﮔر ﻣقتدى سﻬﻮ ﻛﻨد ،سجدة سﻬﻮ ﻧﻪ بر ﻣقتدى ﻻزم ﻣﻰشﻮد و ﻧﻪ
بر اﻣام.
( )4و 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 سﻼم سجده سﻬﻮ ﻛﻨد.
( )5و اﮔر قعدة آخر را فراﻣﻮش ﻧﻤﻮد و بﻪ رﻛعت پﻨجﻢ برخاست ،بﻪ قعدة آخر برﮔردد تا
آﻧﻜﻪ سجده ﻧﻜرده است و رﻛعت پﻨجﻢ را ترک ﻛﻨد و سجده ﻳﻰ سﻬﻮ ﻧﻤاﻳد ،و اﮔر در
رﻛعت پﻨجﻢ سجده ﻧﻤﻮده بﻮد ،فرضش باطﻞ ﮔردﻳده است ،و ﻧﻤازش ﻧفﻞ حساب ﻣﻰشﻮد و
بر وى ﻻزم است ﻛﻪ رﻛعت ششﻢ را بر آن بﻴفزاﻳد.
( )6و اﮔر در رﻛعت چﻬارم بﻪ اﻧدازه تشﻬد ﻧشست ،بعد بدون آﻧﻜﻪ سﻼم ﮔرداﻧد بﻪ ﮔﻤان
اﻳﻨﻜﻪ قعدة اول است اﻳستاد شد ،و تا آﻧﻜﻪ سجده رﻛعت پﻨجﻢ را ﻧﻜرده است باﻳد بﻨشﻴﻨد و
سﻼم 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
ﻣﻰشﻮد ،و سجدة سﻬﻮ ﻧﻤاﻳد.
( )7و 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.
سﻬﻮ در ﻧﻤاز :ﻫﻤان ﻧقصان و خﻠﻠﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ تﻮسط ﻧﻤازﮔزار در ﻧﻤاز سﻬﻮا ً بﻪ وجﻮد
ﻣﻰآﻳد ،و سجده ﻛردن در آخر ﻧﻤاز آن را جبران ﻣﻰﻛﻨد.
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 ﻧﻤﻰﮔردد.
و ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از واجبات ﻧﻤاز را قصدا ترک ﻛﻨد ﮔﻨﻬﮕار ﻣﻰﮔردد ،باﻳد دو باره آن را اداء
ﻛﻨد ،و بﻪ سجدة سﻬﻮ اﻳﻦ ﻧقصان جبران ﻧﻤﻰشﻮد.
اﻣا اﮔر ﻛسﻰ سﻬﻮا ً ﻳﻜﻰ از واجبات ﻧﻤاز را ترک ﻛﻨد ،سجده ﻳﻰ سﻬﻮ بر وى واجب است،
و با اﻳﻦ ﻛار ﻧقصان ﻧﻤازش جبران ﻣﻰشﻮد.
در حاﻻت ذﻳﻞ سجده سﻬﻮ واجب است:
 -1ﻫرﮔاه 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 رﻛعتﻫاى ﻧﻤاز وتر و ﻧفﻞ ترک
ﻛﻨد.
 -2ﻫرﮔاه قرائت سﻮرة فاتحﻪ را در دو رﻛعت اوﻟﻰ فرض فراﻣﻮش ﻧﻤاﻳد و در دو رﻛعت
آخرى قرائت ﻛﻨد.
 -3ﻫرﮔاه در ﻳک ﻳا دو رﻛعت اوﻟﻰ فرض بعد از قرائت فاتحﻪ ضﻢ سﻮرة را ترک ﻛﻨد.
 -4سﻮرة فاتحﻪ را دو ﻣرتبﻪ قرائت ﻛﻨد ،زﻳرا قرائت سﻮرة را از ﻣحﻠش بﻪ تاخﻴر افﮕﻨده
است.
 - ۱اﻟجﻮﻫرة اﻟﻨﻴرة  .)۳۱٠ / ۱( -اﻻختﻴار ﻟتﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤختار .)٨٠ / ۱( -
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 -5اﮔر 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.
 -6در ﻧﻤاز سﻪ رﻛعتﻰ ﻳا چﻬار رﻛعتﻰ قعدة اول را سﻬﻮا ترک ﻛﻨد ،برابر است ﻛﻪ ترک قعدة
اول در ﻧﻤازﻫاى 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.
 -7سﻬﻮا خﻮاﻧدن تشﻬد را ترک ﻛﻨد.
 -8دعاى قﻨﻮت را در ﻧﻤاز وتر ترک ﻛﻨد.
 -9اﻣام در ﻧﻤازﻫاى سرى بﻪ جﻬر بخﻮاﻧد.
 -10اﻣام در ﻧﻤازﻫاى جﻬرى آﻫستﻪ قرائت ﻛﻨد.
 -11در قعدة اول از اﻧدازة تشﻬد بﻴشتر بخﻮاﻧد ،ﻣثﻼ بﻪ رسﻮل اﷲ

سﻬﻮا درود بفرستد ،و ﻳا

بﻪ اﻧدازه از زﻣان ،خاﻣﻮش بﻨشﻴﻨد ﻛﻪ در آن اداى ﻳک رﻛﻦ ﻣﻤﻜﻦ است.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ سجده سﻬﻮ
ﻫرﮔاه اﻣام سﻬﻮ ﻧﻤاﻳد سجده بر اﻣام و ﻣقتدى ﻫر دو واجب ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر ﻣقتدى
سﻬﻮ ﻧﻤاﻳد سجده ﻳﻰ سﻬﻮ بر وى واﻣام واجب ﻧﻤﻰ باشد.
و اﮔر ﻣقتدى ﻣسبﻮق بعد از سﻼم ﮔرداﻧﻴدن اﻣام ﻧﻤازش را ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻰﻛرد و سﻬﻮ ﻧﻤﻮد سجده
ﻳﻰ سﻬﻮ بر وى ﻻزم است.
ﻫرﮔاه سجدة سﻬﻮ بر اﻣام واجب ﮔردد و سجده ﻛﻨد بر ﻣقتدى ﻻزم 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.
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 ﻧﻤازﻫاى 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 ﻻزم ﻧﻤﻰ باشد.
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ﻛسﻰ ﻛﻪ قعدة اول را در ﻧﻤازﻫاى ﻧفﻠﻰ فراﻣﻮش ﻛﻨد باﻳد بﻪ قعدة بر ﮔردد ﻫرچﻨد ﻛﻪ
برابر اﻳستاد شده باشد و سجدة سﻬﻮ ﻧﻤاﻳد.
ﻛسﻰ ﻛﻪ قعدة آخر را فراﻣﻮش ﻧﻤﻮده بﻪ رﻛعت پﻨجﻢ بﻠﻨد شد ﻣاداﻣﻴﻜﻪ سجده ﻳﻰ
رﻛعت پﻨجﻢ را ﻧﻜرده بﻪ قعدة برﮔردد و سجدة سﻬﻮ ﻧﻤاﻳد.
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 ﻣﻰﮔردد و اﮔر ﻧﻤازﻫاى 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.
ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ قعدة آخر ﻧشست و تشﻬد خﻮاﻧد ،و بﻪ ﮔﻤان آﻧﻜﻪ قعدة اول است بﻠﻨد شد
باﻳد دوباره برﮔردد و سﻼم بﮕرداﻧد و تشﻬد را دوباره ﻧخﻮاﻧد و سجدة سﻬﻮ ﻧﻤاﻳد.
ﻛسﻰ ﻛﻪ قصدا سﻼم بﮕرداﻧد در حاﻟﻴﻜﻪ بر وى سجدة سﻬﻮ ﻻزم 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).
اﮔر ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻧﻤاز چﻬار رﻛعتﻰ ادا ﻣﻰﻛﻨد و بﻪ ﮔﻤان آﻧﻜﻪ ﻧﻤازش ﻣﻜﻤﻞ ﮔردﻳده
سﻼم 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
از خﻮاﻧدن تشﻬد فارغ شد بﻪ جاﻧب راست خﻮد ﻳک سﻼم بﮕرداﻧد ،بعد از آن َّ
{اﷲ ُ أَ ْﻛبَ ُر}
بﮕﻮﻳد و دو سجده ﻛﻨد ،و بﻨشﻴﻨد و تشﻬد واجب را بخﻮاﻧد و بﻪ ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

درود شرﻳف

بفرستد ،و دعا ﻛﻨد ،بعد از آن بخاطر خارج شدن از ﻧﻤاز سﻼم بﮕرداﻧد ،و اﮔر پﻴش از سﻼم
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 سﻼم ﮔرداﻧﻴدن
براﻳش شک پﻴدا شﻮد ﻧﻤازش صحﻴح است.
و اﮔر ﻛسﻰ بعد از سﻼم ﮔرداﻧﻴدن ﻳقﻴﻦ ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ بعضﻰ رﻛعتﻫاى ﻧﻤاز را ترک ﻧﻤﻮده
است ،و عﻤﻞ ﻣﻨافﻰ ﻧﻤاز را (ﻣثﻞ سخﻦ ﮔفتﻦ) اﻧجام ﻧداده ،باﻳد ﻫﻤان رﻛعتﻫاى 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 حاﻻت ﻧﻤاز را بﻴان ﻛﻨﻴد ﻛﻪ شک در آن بر ﻧﻤاز ﻫﻴچ تاثﻴرى ﻧﻤﻰ
افﮕﻨد.

 .1سﻬﻮ را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻳک رﻛﻦ ﻧﻤاز را سﻬﻮا ترک ﻛﻨد بﻪ چﻪ چﻴز جبران ﻣﻰشﻮد؟
 .3ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻳک واجب ﻧﻤاز را قصدا ترک ﻛﻨد آﻳابﻪ سجده ﻳﻰ سﻬﻮ جبران ﻣﻰشﻮد؟
 .4شش صﻮرت از آن صﻮرتﻫاى را بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ سجده ﻳﻰ سﻬﻮ واجب ﻣﻰﮔردد.
 .5اﮔر اﻣام سﻬﻮ ﻛﻨد آﻳا سجده ﻳﻰ سﻬﻮ بر ﻣقتدى واجب است؟
 .6اﮔر ﻣقتدى سﻬﻮ ﻛﻨد آﻳا سجده ﻳﻰ سﻬﻮ بر اﻣام واجب ﻣﻰﮔردد؟
 .7طرﻳقﻪ اداى سجدة سﻬﻮ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .8ﻧﻤاز در ﻛدام اوقات بﻪ سبب شک صحﻴح ﻧﻪ ﻣﻴشﻮد و در ﻛدام وقت صحﻴح ﻣﻰشﻮد؟

ﻣساﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻣربﻮط بﻪ سجدة سﻬﻮ را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ و دوم

ﻧﻤاز ﻣرﻳﺾ
ﮔاﻫﻰ چﻨﻴﻦ واقع ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣرﻳضﻰ بر ﻳک ﻣسﻠﻤان ﻣﻜﻠف تاثﻴر ﻣﻰﮔذارد و بﻪ سبب آن
بعضﻰ ارﻛان ﻧﻤاز را اﻧجام داده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد ،بﻨاء بر وى ﻻزم است ﻛﻪ طبق تﻮان خﻮد ﻧﻤاز
ﮔزارد.
ﻻ َ
ف ُهّ
اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است َ { :
ﻳﻜﻠِّ ُ
اﷲ ﻧ َ ْف ًسا إِﻻَّ ُو ْس َع َﻬا} (اﻟبقره ».)286-اﷲ تعاﻟﻰ ﻫﻴچ ﻧفسﻰ
را فراتر از تﻮاﻧش ﻣﻜﻠف ﻧﻤﻰ سازد».
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز ﻣرﻳﺾ
( )1ﻫرﮔاه 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.
( )2اﮔر 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.
( )3و اﮔر بﻪ سر خﻮد اشاره ﻧﻤﻰ تﻮاﻧست ﻧﻤاز را بﻪ تاخﻴر افﮕﻨد ،بﻪ چشﻢ ،ابرو و قﻠب خﻮد
اشاره ﻧﻜﻨد.
( )4و اﮔر بﻪ قﻴام قدرت پﻴدا ﻛرد وﻟﻰ بﻪ رﻛﻮع و سجده قادر ﻧبﻮد اﻳستادن بر وى ﻻزم ﻧﻴست،
و جاﻳز است ﻛﻪ بﻪ حاﻟت ﻧشستﻪ بﻪ اشاره ﻧﻤاز ﮔزارد.
( )5اﮔر 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.
( )6و ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ سبب ﻣرﻳضﻰ ﻧﻤاز خﻮد را ﻧشستﻪ ادا ﻣﻰﻛرد ،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.
( )7ﻛسﻰ 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
ﻧﻤاز عبادتﻰ است ﻛﻪ ﻫﻴچ وقت ترک ﻧﻤﻰشﻮد ،حتﻰ در حاﻟت ﻣرﻳضﻰ ﻧﻴز اداء ﻣﻰشﻮد،
ﻻزﻣﻰ است ﻛﻪ در وقت ﻣرﻳضﻰ ﻣطابق تﻮان ﻧﻤاز ادا شﻮد.
ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

بﻪ حضرت عﻤران بﻦ حصﻴﻦ رضﻰ اﷲ 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 ﻣبتﻼ ﮔردﻳدن بﻪ آن بدن از
حاﻟت طبﻴعﻰ خﻮد بﻴرون ﻣﻰشﻮد.
حﻜﻢ ﻧﻤاز در حاﻟت ﻣرﻳﻀﻰ
ترک ﻧﻤاز در ﻫﻴچ حاﻟتﻰ جﻮاز ﻧدارد حتﻰ در حال بﻴﻤارى ﻧﻴز ﻧﻤاز ترک ﻛرده ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ اﻳﻦ باب
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.
اﮔر ﻧﻤاز را بﻪ حاﻟت اﻳستاده ادا ﻧﻤﻰ تﻮاﻧست ،ﻧشستﻪ آن را ادا ﻛﻨد.
ﻫﻤچﻨان اﮔر بﻴﻢ داشت ﻛﻪ در صﻮرت اﻳستاده ﮔزاردن ،ﻣبتﻼ بﻪ بﻴﻤارى ﮔردد ،ﻳا
بﻴﻤارى اش بﻴشتر شﻮد و ﻳا سبب طﻮﻻﻧﻰ شدن ﻣرضش ﮔردد ،ﻧشستﻪ آن را ادا ﻧﻤاﻳد.
ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻛسﻰ بﻪ رﻛﻮع و سجده ﻫردو قادر ﻧﻪ باشﻨد آﻧﻬا را ﻧشستﻪ بﻪ اشاره ادا
ﻧﻤاﻳد.
ﻛسﻰ ﻛﻪ رﻛﻮع و سجده را بﻪ اشاره ﻣﻰﻛﻨد ،باﻳد سجده را از رﻛﻮعش پاﻳﻴﻦ تر بسازد
و اﮔر چﻨﻴﻦ ﻧﻜﻨد ﻧﻤازش صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻣرﻳض چﻴزى را بﻪ طرف روﻳش بﻠﻨد ﻧﻜﻨد تا بر آن سجده ﻛﻨد.
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.
اﮔر ﻧﻤاز ﮔذار ﻧتﻮاﻧد بﻨشﻴﻨد براﻳش جاﻳز است ﻛﻪ بﻪ پﻬﻠﻮ بخﻮابد و رﻛﻮع و سجده را
بﻪ اشاره ادا ﻧﻤاﻳد.
اشاره در صﻮرتﻰ جاى رﻛﻮع و سجده را ﻣﻰﮔﻴرد ﻛﻪ تﻮسط سر اﻧجام شﻮد و اﮔر بﻪ
چشﻢ ﻳا ابروى خﻮد اشاره ﻛﻨد ﻧﻤازش صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
اﮔر 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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اﮔر ﻛسﻰ بﻪ بﻴﻤارى دﻳﻮاﻧﮕﻰ و بﻰ ﻫﻮشﻰ ﻣبتﻼ ﮔردد و اﻳﻦ حاﻟت تا ﮔذشتﻦ بﻴش از
پﻨج وقت ﻧﻤاز بر وى دوام پﻴدا ﻛﻨد اﻳﻦ ﻧﻤازﻫا از وى ساقط ﻣﻰﮔردد.
و ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ بﻴﻤارى دﻳﻮاﻧﻪ ﮔﻰ و بﻰ ﻫﻮشﻰ تا پﻨج وقت ﻧﻤاز ﻳا ﻛﻤتر از آن ﻣبتﻼ ﮔردد
باﻳد بعد از صحت ﻳافتﻦ قضاى آن را بﻴاورد.
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 اجﻤاﻻ ذﻛر باشد.

 .1ﻣرﻳض بﻪ ﻛﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .2آﻳا در حاﻟت ﻣرﻳضﻰ ﻧﻤاز ترک ﻣﻰشﻮد؟
 .3ﻣساﻳﻠﻰ ﻛﻪ بﻪ ارتباط ﻣرض ﮔفتﻪ شد ﻫشت آن را بﻨﻮﻳسﻴد.

آن آﻳت و حدﻳثﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻦ درس خﻮاﻧدﻳد در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻫﻤراه با شرح آن
بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ و سﻮم

سجدة تﻼوت
قبﻼ ﻣا سجدة سﻬﻮ را شﻨاختﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ سجدة تﻼوت را بشﻨاسﻴﻢ ،سجده ﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ
سبب تﻼوت آﻳات سجده و شﻨﻴدن آن واجب ﻣﻰﮔردد.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان سجده تﻼوت
( )1در قرآن ﻛرﻳﻢ چﻬارده سجدة تﻼوت وجﻮد دارد :در آخر سﻮرة اعراف ،در سﻮرة رعد،
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در سﻮرة ﻧحﻞ ،در سﻮرة بﻨﻰ اسرائﻴﻞ ،در سﻮرة ﻣرﻳﻢ ،در حصﻪ اول سﻮرة حج ،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.
( )2سجده ﻛردن در ﻫﻤﻪ جاﻫاى ﻣذﻛﻮره بر تﻼوت ﻛﻨﻨده و شﻨﻮﻧده ﻫردو واجب است،
برابر است ﻛﻪ شﻨﻮﻧده قصد شﻨﻴدن تﻼوت را ﻧﻤﻮده باشد ﻳا ﻧﻪ ،اﮔر اﻣام آﻳت سجدة تﻼوت
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 تﻼوت ﻻزم 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
( )3ﻛسﻰ ﻛﻪ در خارج ﻧﻤاز آﻳت سجده را تﻼوت ﻧﻤاﻳد و سجده ﻧﻜﻨد تا آﻧﻜﻪ در ﻧﻤاز شروع
ﻛرد و ﻫﻤان آﻳت سجده را دوباره تﻼوت ﻧﻤﻮد و سجده ﻧﻤﻮد ،اﻳﻦ سجده وى براى ﻫر دو
تﻼوت ﻛافﻰ ﻣﻰباشد ،و اﮔر آﻳت سجده را در خارج ﻧﻤاز تﻼوت ﻧﻤﻮد و سجده ﻛرد و چﻮن
در ﻧﻤاز شروع ﻛرد دوباره ﻫﻤان آﻳت را تﻼوت ﻧﻤﻮد باﻳد دوباره سجده ﻛﻨد و سجده اوﻟﻰ
ﻛافﻰ ﻧﻤﻰ باشد ،و اﮔر ﻛسﻰ آﻳت سجده را تﻜرارا در ﻳک ﻣجﻠس تﻼوت ﻧﻤﻮد ﻳک بار
سجده ﻛافﻰ است.
( )4ﻛسﻰ ﻛﻪ قصد سجده تﻼوت را ﻧﻤاﻳد تﻜبﻴر ﮔﻮﻳد و ﻫردو دست خﻮد را بﻠﻨد ﻧﻜﻨد سجده
ﻛﻨد باز تﻜبﻴر ﮔﻮﻳد و سرخﻮد را بﻠﻨد ﻛﻨد ﻧﻪ باﻻﻳش تشﻬد است وﻧﻪ سﻼم ﮔرداﻧدن.
شرح
حﻜﻢ سجدة تﻼوت  :سجده تﻼوت 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 تﻼوت:شروط صحت سجدة تﻼوت عﻴﻨا ﻫﻤان شروط صحت ﻧﻤاز است ،با
اﻳﻦ تفاوت ﻛﻪ تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ در ﻧﻤاز شرط است و در سجده ﻳﻰ تﻼوت شرط ﻧﻤﻰ باشد.
ﻣﻮجبات سجده تﻼوت :اﮔر ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر ذﻳﻞ ﻣﻮجﻮد ﮔردد سجده ﻳﻰ تﻼوت واجب
ﻣﻰشﻮد.
وقتﻰ آﻳت سجده را تﻼوت ﻛﻨد ،برابر است ﻛﻪ خﻮدش آن را بشﻨﻮد و ﻳا ﻧشﻨﻮد.
وقتﻰ آﻳت سجده را بشﻨﻮد ،برابر است ﻛﻪ قصد شﻨﻴدن آن را ﻧﻤﻮده باشد ﻳا ﻧﻨﻤﻮده
باشد.
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بﻪ اﻣاﻣﻰ اقتدا ﻛﻨد ﻛﻪ آﻳت سجده را تﻼوت ﻧﻤﻮده باشد ،برابر است ﻛﻪ ﻣقتدى آﻳت
سجده تﻼوت را شﻨﻴده باشد ﻳا ﻧﻪ.
سجدة تﻼوت بر اشخاص ذﻳﻞ واجب ﻧﻤﻰﮔردد
زﻧﻴﻜﻪ در حاﻟت حﻴض و ﻧفاس باشد سجده تﻼوت بر وى واجب ﻧﻴست.
بﻪ تﻼوت ﻣقتدى ﻧﻪ بر اﻣام سجده واجب ﻣﻰﮔردد و ﻧﻪ بر ﻣقتدى.
بر شخص خفتﻪ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،طفﻞ و ﻛافر سجده ﻳﻰ تﻼوت واجب ﻧﻤﻰﮔردد.
ﻛسﻰ ﻛﻪ آﻳت سجده را از تﻴپ رﻳﻜاردر و ﻳا تﻴﻠفﻮن بشﻨﻮد سجده بر وى واجب
ﻧﻤﻰﮔردد.
رﻛﻮع ﻗاﻳﻤﻘام سجده شده ﻣﻰتﻮاﻧد :اﮔر ﻛسﻰ درﻧﻤاز بعد از تﻼوت آﻳت سجده،
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 تﻼوت ﻧﻤﻮد وﻟﻰ سجده ﻧﻜرد بعد از فراغت از ﻧﻤاز قضا بر وى
ﻧﻤﻰ باشد ،زﻳرا وقت آن ﮔذشتﻪ است ،اﻣا اﮔر بعد از سﻼم ﮔرداﻧدن ﻛدام عﻤﻞ ﻣﻨافﻰ ﻧﻤاز را
اﻧجام ﻧداده بﻮد قضاى آن آورده ﻣﻰتﻮاﻧد.
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 تﻼوت را بﻜﻨد .اﮔر آﻧﻬا سجده تﻼوت
در داخﻞ ﻧﻤاز اداء ﻛﻨد صحﻴح ﻧﻪ ﻣﻴشﻮد وﻟﻰ ﻧﻤاز شان فاسد ﻧﻪ ﻣﻴشﻮد.
اﮔر ﻛسﻰ آﻳت سجده را در ﻳک ﻣجﻠس چﻨدبار تﻼوت ﻧﻤاﻳد ﻳک بار سجده براﻳش
ﻛافﻰ است.
اﮔر ﻛسﻰ آﻳت سجده را در ﻳک ﻣجﻠس تﻼوت ﻛﻨد و در ﻣجﻠس دﻳﮕر دوباره آن را
تﻼوت ﻧﻤاﻳد دوبار سجده بر وى واجب است.
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 تﻼوت ﻛﻨد ﻛﻪ در آن آﻳت سجده تﻼوت باشد و سجده تﻼوت را
ترک ﻛﻨد،اﻳﻦ عﻤﻞ ﻣﻜروه است.
اﮔر شﻨﻮﻧدﮔان آﻣادﮔﻰ براى سجده ﻧداشتﻪ باشﻨد تﻼوت ﻛﻨﻨده باﻳد آﻳت سجده
راآﻫستﻪ تﻼوت ﻛﻨد.
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ﻃرﻳﻘﻪ سجده تﻼوت
طرﻳقﻪ سجدة تﻼوت 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 باﻻ ﻛﻨد ،و در ﻫﻨﮕام تﻜبﻴر ﻫردو دست خﻮد را بﻠﻨد ﻧﻜﻨد و ﻧﻪ تشﻬد بخﻮاﻧد و ﻧﻪ
بعد از سجده سﻼم بﮕرداﻧد.
سجدة تﻼوت ،ﻳک رﻛﻦ دارد ﻛﻪ عبارت از ﻧﻬادن پﻴشاﻧﻰ بر زﻣﻴﻦ ﻣﻰباشد ،ﻳا بﻪ عﻮض سجده
رﻛﻮع ﻛﻨد ،ﻳا اﮔر ﻣرﻳض باشد بﻪ اشاره سجده ﻛﻨد و اﻳﻦ عﻤﻞ جاى سجده را ﻣﻰﮔﻴرد .و اﻳﻦ
دو تﻜبﻴر سﻨت است ،و ﻣستحب آﻧست ﻛﻪ اول باﻳستد بعد از آن سجده ﻛﻨد.

شاﮔردان در بﻴﻦ خﻮد سجدة تﻼوت را بﮕﻮﻧﻪ عﻤﻠﻰ ﻳاد بﮕﻴرﻧد ،ﻳﻜﻰ اﻳشان سجده ﻛﻨد و
دﻳﮕران بﻪ دقت وى را ببﻴﻨﻨد.

 -1سجدة تﻼوت را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2حﻜﻢ و شروط سجدة تﻼوت را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3ﻣﻮاضع سجدة تﻼوت را ﻣشخص سازﻳد.
 -4در ﻛدام اﻣﻮر سﻪ ﮔاﻧﻪ سجده واجب ﻣﻰﮔردد؟
 -5سجدة تﻼوت بﻪ ﻛدام اشخاص واجب ﻧﻴست؟
 -6آﻳا رﻛﻮع جاى سجده را ﻣﻰﮔﻴرد؟
 -7طرﻳقﺔ ادا ﻧﻤﻮدن سجدة تﻼوت را بﻴان سازﻳد.

در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮدﻧاﻣﻬاى سﻮرتﻫاى سجدة تﻼوت 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 آﻻت جدﻳد اختراع شده ،از جﻬت اﻳﻨﻜﻪ اسﻼم ﻳک دﻳﻦ آساﻧﻲ است ،براى
ﻣسافر قصر ﻧﻤازﻫاى چﻬار رﻛعتﻰ را رخصت داده است.

َٰٰ.
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز ﻣساﻓر
( )1سفرى ﻛﻪ بﻪ سبب آن احﻜام (شرعﻰ) تغﻴﻴر ﻣﻰﻳابد آﻧست ﻛﻪ اﻧسان قصد رفتﻦ را بﻪ
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.
( )2و بﻪ ﻧزد ﻣا (أحﻨاف) فرض ﻣسافر در ﻧﻤازﻫاى 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 ﻣﻰشﻮد،
و اﮔر در آخر دو رﻛعت اول بﻪ اﻧدازه تشﻬد ﻧﻨشست ﻧﻤازش باطﻞ است.
( )3و ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧﻴت سفر از ﻣﻨزﻟش بﻴرون شﻮد ،وقتﻰ ﻧﻤاز چﻬار رﻛعتﻰ را قصر (دو
رﻛعت) ادا ﻛﻨد ﻛﻪ از خاﻧﻪﻫاى شﻬرش جدا ﮔردد و تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ در حﻜﻢ ﻣسافر است ﻛﻪ
در شﻬرى ﻛﻪ قرار دارد ﻧﻴت اقاﻣت پاﻧزده روز ﻳا بﻴشتر از آن را ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ در اﻳﻦ صﻮرت
پﻮره ﮔزاردن ﻧﻤاز بر وى ﻻزم است ،و اﮔر ﻧﻴت اقاﻣت ﻛﻤتر از پاﻧزده روز را ﻛﻨد ﻧﻤاز چﻬار
رﻛعتﻰ را پﻮره ادا ﻧﻤﻰ ﻛﻨد.
( )4و ﻛسﻰ ﻛﻪ در شﻬرى داخﻞ شﻮد و ﻧﻴت اقاﻣت پاﻧزده روز را ﻧﻜﻨد و بﮕﻮﻳد ﻛﻪ فردا ﻳا
پس فردا از اﻳﻦ شﻬر سفر ﻣﻰﻛﻨﻢ 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 (اسﻼم) بﻪ دارحرب داخﻞ ﮔردﻳد و ﻧﻴت اقاﻣت
پاﻧزده روز را ﻛرد ﻧﻤاز را پﻮره (چﻬار رﻛعت) ادا ﻧﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
( )5اﮔر 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
( )6و اﮔر شخص ﻣسافر بﻪ ﻣقﻴﻤﻴﻦ اﻣاﻣت ﻛﻨد دو رﻛعت ﮔزارد و سﻼم بﮕرداﻧد و ﻣقﻴﻢ ﻧﻤاز
خﻮد را پﻮره ﻛﻨد ،و ﻣستحب است ﻛﻪ چﻮن سﻼم 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.
( )7ﻛسﻰ ﻛﻪ وطﻦ خﻮد راداشت وآن را ترک ﻧﻤاﻳد و از آﻧجا ﻣﻨتقﻞ ﮔردﻳده در جاى
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 ﻣﻰﻛﻨد ﻧﻤازش را پﻮره ﻧﻤﻰ ﻛﻨد.
( )8و 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 ﻣﻰآورد.
( )9و 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 است.1
سﻔرى ﻛﻪ ﻗصر در آن واجب است :
سفرى ﻛﻪ قصر خﻮاﻧدن ﻧﻤاز در آن واجب ﻣﻰباشد 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 ﻣث ً
ﻼ :بﻪ واسطﻪ ﻳک واسطﻪ تﻴز
رفتار از قبﻴﻞ قطار ﻳا طﻴاره سفر ﻛﻨد قصر ﻧﻤاز بر وى واجب است.
 - ۱حاشﻴة ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﻲ اﻟﻔﻼح شرح ﻧﻮر اﻟإﻳﻀاح .)۲۷۴ / ۱( -

١٣٥

ﻗصر بر ﻣساﻓر واجب است
قصر بر ﻣسافر واجب است ،بﻨاء ﻛسﻰ ﻛﻪ در سفر ﻧﻤاز خﻮد را پﻮره ادا ﻧﻤاﻳد ﮔﻨﻬﮕار ﻣﻰشﻮد،
ﻣسافر ﻧﻤازﻫاى پﻴشﻴﻦ ،عصر و خفتﻦ را قصر ﻣﻰخﻮاﻧد و بﻪ جاى چﻬار رﻛعت دو رﻛعت ادا
ﻣﻰﻛﻨد ،اﻣا در ﻧﻤازﻫاى صبح و شام قصر ﻧﻤﻰ باشد.
ﻣساﻓﻪ ﻗصر بﻪ حساب ﻛﻴﻠﻮﻣتر
در جدول زﻳر ﻣسافﻪ سفر بﻪ تفصﻴﻞ ذﻛر ﮔردﻳده است:
1
2

اﻧدازه سﻪ
روز سفر

بدون تحدﻳد بﻪ فرسخ

ﻧزد ﻣرغﻴﻨاﻧﻲ ﻫﻤﻴﻦ درست است.

 15فرسخ

 81ﻛﻴﻠﻮﻣتر

فتﻮاى عﻠﻤاى خﻮارزم در ﻫﻤﻴﻦ است.
(رد ﻣحتار493:ﻣخ 5ج)

3
ﻣسافﻪ
سفر
4
5

 18فرسخ

 97،2ﻛﻴﻠﻮﻣتر

ﻧزد شاﻣﻲ فتﻮي بﻪ ﻫﻤﻴﻦ است.
(رد ﻣحتار)493/5 :
(و ﻫﻤﻴﻦ قﻮل را بعضﻰ ﻣفتﻰﻫاى ﻣعاصر
بﻬتر داﻧستﻪ است)

 21فرسخ

 113،4ﻛﻴﻠﻮ ﻣتر

اﻳﻦ قﻮل را شاﻣﻰ از بعضﻰ فقﻬاي حﻨفﻰ
ﻧقﻞ ﻛرده است(رد ﻣحتار493:صفحﻪ 5ج)

 48ﻣﻴﻞ
اﻧﮕرﻳزى

 77،28ﻛﻴﻠﻮ ﻣتر
(بخاطرى ﻛﻪ ﻳک ﻣﻴﻞ
 1610ﻣتر ﻣﻰشﻮد)

(فتاوى دار اﻟعﻠﻮم دﻳﻮبﻨد (4ج 293صفحﻪ
(ﻣاخذ و تﻮجﻴﻪ اﻳﻦ قﻮل درﻳافت ﻧﻪ شد).

وﻗت شروع ﻧﻤاز ﻗصر
قصر خﻮاﻧدن ﻧﻤاز تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ جﻮاز پﻴدا ﻧﻤﻰ ﻛﻨد ﻛﻪ ﻣسافر از خاﻧﻪ خﻮد بﻴرون ﻧشده و از
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،
ﻧﻤازش صحﻴح است ،و دو رﻛعت آخرى براﻳش ﻧفﻞ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ عﻤﻞ
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ﻣﻜروه ﻣﻰباشد ،زﻳرا سﻼم 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 ﻧﻤﻰشﻮد ،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 ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ را قصر ﻣﻰخﻮاﻧد 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
ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر ﻧﻴت اقاﻣت ﻛﻤتر از پاﻧزده روز را ﻛﻨد ﻧﻤازﻫاى چﻬار رﻛعتﻰ را قصر ادا
ﻣﻰﻛﻨد ،و اﮔر ﻧﻴت اقاﻣت را ﻧﻜﻨد و بدون ﻧﻴت اقاﻣت چﻨدﻳﻦ سال در آﻧجا باقﻰ ﻣاﻧد ﻧﻤاز را
قصر ادا ﻣﻰﻛﻨد.
اﻗتداى ﻣساﻓر بﻪ ﻣﻘﻴﻢ ،و اﻗتداى ﻣﻘﻴﻢ بﻪ ﻣساﻓر
اقتداى ﻣسافر بﻪ اﻣام ﻣقﻴﻢ جاﻳز است و ﻣقتدى ﻣسافر بخاطر ﻣتابعت اﻣام چﻬار رﻛعت
ﻣﻰﮔزارد.
و اقتداى ﻣقﻴﻢ بﻪ اﻣام ﻣسافر ﻧﻴز جاﻳز ﻣﻰباشد.
ﻫرﮔاه ﻣسافرى بﻪ اشخاص ﻣقﻴﻢ اﻣاﻣت ﻛﻨد بر وى است تا بعد از سﻼم ﮔرداﻧدن بﻪ ﻣردم
بﮕﻮﻳد ( :أَت ِ ُهّﻤﻮا َصﻼت َُﻜ ْﻢ فَإِﻧِّﻰ ﻣُ َساف ِ ْر)» شﻤا ﻧﻤاز خﻮﻳش را پﻮره ﻛﻨﻴد ﻣﻦ ﻣسافر ﻫستﻢ».
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 ﻣﻰرود 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
وطﻦ اصﻠﻰ جاى است ﻛﻪ اﻧسان آن را براى خﻮد وطﻦ قرار دﻫد ،برابر است ﻛﻪ در آﻧجا
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:
 .1بﻪ اساس ﻣعﻴارﻫاى جدﻳد راجع بﻪ ﻣسافﻪ قصر ﻧﻤاز.
 .2حﻜﻢ سﻨتﻫاى ﻣؤﻛد در سفر.
.3شاﮔردان باﻫﻢ در ﻣﻮرد فرق بﻴﻦ وطﻦ اصﻠﻰ و وطﻦ اقاﻣت ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1سفر چﻴست؟
 -2ﻛدام احﻜام ﻧﻤاز بﻪ سبب سفر تغﻴﻴر ﻣﻰﻳابد؟
 -3قصر براى ﻣسافر چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -4ﻣدت قصر را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5احﻜام ﻣربﻮط بﻪ وطﻦ را بﻴان ﻛﻨﻴد.

فرق بﻴﻦ وطﻦ اصﻠﻰ و اقاﻣت را در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ و پﻨجﻢ

ﻧﻤاز جﻤﻌﻪ
جﻤعﻪ و ﻧﻤاز آن از آن جﻤﻠﻪ فضاﻳﻠﻰ است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ اﻣت اسﻼﻣﻰ را بﻪ آن خاص ﻛرده
است ،و بﻪ برﻛت آن روز اﻳﻦ اﻣت را بﻪ طرف سعادت و ﻛاﻣﻴابﻰ رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻧﻤﻮده است.
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز جﻤﻌﻪ
( )۱اﻗاﻣﻪ ﻧﻤاز جﻤعﻪ صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد 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
ﻧﻤﻰباشد.
( )۲از جﻤﻠﻪ شروط آن وﻗت است ،بﻨاء ﻧﻤاز جﻤعﻪ در وﻗت پﻴشﻴﻦ صحﻴح است و بعد از آن
صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۳و از جﻤﻠﻪ شروط جﻤعﻪ خﻮاﻧدن خطبﻪ ﻗبﻞ از ﻧﻤاز است ،اﻣام پﻴش از ﻧﻤاز دو خطبﻪ
ﻣﻰخﻮاﻧد و با ﻧشست ﻛﻮتاﻫﻰ در ﻣﻴان آن جداﻳﻰ ﻣﻰآورد،اﻣام خطبﻪ را اﻳستاده و با طﻬارت
ﻣﻰخﻮاﻧد ،و اﮔر بﻪ ذﻛر اﷲ تعاﻟﻰ اﻛتفا ﻧﻤاﻳد ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ عﻠﻴﻪ جﻮاز دارد ،و

صاحبﻴﻦ رحﻤﻬﻤااﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :ذﻛر باﻳد بﻪ اﻧدازه طﻮﻻﻧﻰ باشد ﻛﻪ آن را خطبﻪ ﮔفتﻪ شﻮد ،و
اﮔر خطبﻪ جﻤعﻪ را ﻧشستﻪ و در حال بﻰ وضﻮﻳﻰ بخﻮاﻧد جاﻳز ﻣﮕر ﻣﻜروه ﻣﻰباشد.
( )۴و از جﻤﻠﻪ شروط جﻤعﻪ ،جﻤاعت است ،و ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ وﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ حد
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ﻛﻤتر آن بﻪ غﻴر از اﻣام سﻪ ﻧفر ﻣﻰباشد ،ﻟﻴﻜﻦ اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

اﷲ ﮔفتﻪ است :اﮔر غﻴر از

اﻣام دو ﻧفر دﻳﮕر باشﻨد ﻧﻤاز جﻤعﻪ صحﻴح ﻣﻰشﻮد.
اﻣام در ﻫردو رﻛعت ﻧﻤاز جﻤعﻪ ،بﻪ آواز بﻠﻨد ﻗرائت ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﻣا ﻗرائت سﻮرة ﻣعﻴﻨﻰ دران
ﻧﻴست.
( )۵جﻤعﻪ بر ﻣسافر ،زن ،ﻣرﻳض ،غﻼم و ﻧابﻴﻨا واجب ﻧﻤﻰباشد ،وﻟﻰ اﮔر افراد ﻣذﻛﻮر حاضر
شﻮﻧد و با ﻣردم ﻧﻤاز جﻤعﻪ ﮔزارﻧد فرض ﻫﻤﻴﻦ وﻗت شان ادا ﮔردد.
( )۶براى غﻼم ،ﻣسافر ،ﻣرﻳض جاﻳز است ﻛﻪ اﻣاﻣت جﻤعﻪ را ﻛﻨﻨد.
( )۷و 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
اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ عﻠﻴﻪ ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ بﻪ سعﻰ (روان شدن) وى باطﻞ ﮔردد .و صاحبﻴﻦ

رحﻤﻬﻤااﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ تا زﻣاﻧﻰ باطﻞ ﻧﻤﻰﮔردد ﻛﻪ با اﻣام در ﻧﻤاز ﻳﻜجا ﻧشده
است.
( )۸در روز جﻤعﻪ ،براى صاحبان عذر و ﻫﻤچﻨان براى ﻣحبﻮسﻴﻦ ﻣﻜروه است ﻛﻪ ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ
را با جﻤاعت ادا ﻛﻨﻨد.
( )۹و 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

اﷲ عﻠﻴﻬﻤا باﻳد ﻧﻤاز جﻤعﻪ را از عﻘب او ﮔزارد ،اﻣا اﻣام ﻣحﻤد

رحﻤﻪ اﷲ 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.
( )۱۰و ﻫرﮔاه اﻣام بر باﻻى ﻣﻨبر باﻳستد باﻳد ﻣردم ﻧﻤاز و سخﻦ را ترك ﻛﻨﻨد تا زﻣاﻧﻴﻜﻪ وى
از خطبﻪ فارغ شﻮد.
( )۱۱و 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 ﻣﻰشﻮﻧد.
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:
 -۱ﻣرد باشد ،ﻧﻤاز جﻤعﻪ بر زن فرض ﻧﻤﻰباشد.
 -۲آزاد باشد ،بر غﻼم (برده) فرض ﻧﻴست.
 -۳در شﻬر و ﻳا در جاﻳﻰ ﻣﻘﻴﻢ باشد ﻛﻪ حﻜﻢ شﻬر را داشتﻪ باشد ،بر ﻣسافر و بر باشﻨدة
ﻗرﻳﻪ فرض ﻧﻤﻰباشد و بﻪ ﻗﻮل ﻣشﻬﻮر شﻬر جاﻳﻰ است ﻛﻪ در آن ﻣفتﻰ ،اﻣﻴر و ﻗاضﻰ
ﻣﻮجﻮد باشﻨد ،و ﻗدرت اﻗاﻣﻪ حدود شرعﻰ را داشتﻪ باشد.
 -۴ﻣﻘﻴﻢ باشد ،بر ﻣسافر فرض ﻧﻴست.
 -۵صحتﻤﻨد باشد ،جﻤعﻪ بر ﻣرﻳض فرض ﻧﻤﻰباشد.
 -۶در اﻣﻦ باشد ،بر ﻛسﻰ ﻛﻪ از ظﻠﻢ ظاﻟﻢ در خفا بﻪ سرﻣﻲ برد فرض ﻧﻤﻰباشد.
 -۷بﻴﻨا باشد ،بر ﻧابﻴﻨا فرض ﻧﻴست.
 -۸ﻗدرت 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 ﻣﻰﮔردد ،بﻠﻜﻪ ﻣستحب است ﻛﻪ ﻧﻤاز جﻤعﻪ را ادا ﻛﻨد.
شروط صحت ﻧﻤاز جﻤﻌﻪ:
ﻧﻤاز جﻤعﻪ ﻫﻨﮕاﻣﻰ صحﻴح ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ ﻣﻮجﻮد ﮔردد:
 -۱شﻬر و ﻳا اطراف و اﻛﻨاف شﻬر باشد ،در ﻗرﻳﻪﻫا ﻧﻤاز جﻤعﻪ صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ در
شﻬر و ﻣربﻮطات آن اﻗاﻣﻪ ﻧﻤاز جﻤعﻪ درست است.
 -۲اﻣام و ﻳا ﻧائب وى در ﻧﻤاز جﻤعﻪ ﻣﻮجﻮد باشد.
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ﻣﻼحﻈﻪ :فﻘﻬاء ﻣتأخرﻳﻦ فتﻮا داده اﻧد :در ﻣﻤاﻟﻜﻲ ﻛﻪ حﻜﻮﻣت اسﻼﻣﻲ در آن ﻧباشد ،در
آﻧجا ﻣسﻠﻤاﻧان بخاطر ﻧﻤاز جﻤعﻪ و عﻴد بﻪ اختﻴار خﻮد ،اﻣاﻣﻰ را تعﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨد.
 -۳ﻧﻤاز جﻤعﻪ در وﻗت پﻴشﻴﻦ صحﻴح ﻣﻰشﻮد ،و ﻗبﻞ و ﻳا بعد از آن صحﻴح ﻧﻴست.
 -۴پﻴش از ﻧﻤاز در وﻗت پﻴشﻴﻦ خطبﻪ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ،و براى شﻨﻴدن خطبﻪ حد اﻗﻞ ﻳﻚ
ﻧفر ﻣﻘتدى از آن ﻛساﻧﻴﻜﻪ با آﻧﻬا جﻤعﻪ صحت پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد ﻣﻮجﻮد باشد.
 -۵اجازه عاﻣﻪ باشد در جاﻳﻰ اداء ﻧﻤﻴﮕردد ﻛﻪ دروازهﻫاى آن بروى ﻣردم ﻣسدود باشد.
 -۶با جﻤاعت ادا ﻛرده شﻮد ،بﻪ صﻮرت اﻧفرادى صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.
 -۷در ﻧﻤاز جﻤعﻪ ،جﻤاعت بﻪ غﻴر از اﻣام با سﻪ ﻧفر ﻣﻨعﻘد ﻣﻰشﻮد.
 -۸اﮔر ﻣسافر و ﻣرﻳض در ﻧﻤاز جﻤعﻪ اﻣاﻣت ﻛﻨﻨد ﻧﻤاز صحت پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد
سﻨتﻫاى خﻄبﻪ:
اﻣﻮر ذﻳﻞ در خطبﻪ سﻨت است:
 .۱خطﻴب باﻳد از بﻰ وضﻮﻳﻰ و ﻧجاست پاك باشد.
 .۲عﻮرتش پﻮشﻴده باشد.
 .۳خطﻴب ﻗبﻞ از شروع در خطبﻪ بر ﻣﻨبر بﻨشﻴﻨد.
 .۴پﻴشروى خطﻴب اذان ﮔفتﻪ شﻮد.
 .۵خطبﻪ را اﻳستاده بخﻮاﻧد.
 .۶خطبﻪ را با حﻤد و ثﻨاء اﷲ تعاﻟﻰ شروع ﻛﻨد.
 .۷در خطبﻪ خﻮد بﻪ ﻣردم وعظ و ﻧصﻴحت ﻛﻨد و حد اﻗﻞ ﻳﻚ آﻳت از ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را
تﻼوت ﻧﻤاﻳد.
 .۸دو خطبﻪ بخﻮاﻧد و در بﻴﻦ آن اﻧدﻛﻰ بﻨشﻴﻨد.
 .۹خطبﻪ دوم را ﻧﻴز بﻪ حﻤد و ثﻨاء اﷲ تعاﻟﻰ شروع ﻧﻤاﻳد و در آن بر حضرت ﻣحﻤد
درود بفرستد.
 .۱۰در خطبﻪ دوم در حﻖ ﻣسﻠﻤاﻧان دعا ﻛﻨد و خﻴر آﻧﻬا را بخﻮاﻫد.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ ﻧﻤاز جﻤﻌﻪ:
ﻫﻤزﻣان با شﻨﻴدن اذان اول ،سعﻰ ﻧﻤﻮدن بﻪ سﻮى ﻧﻤاز جﻤعﻪ واجب است و ترك خرﻳد
و فروش و ﻫﻤﻪ ﻛارﻫاى ﻛﻪ ﻣاﻧع رفتﻦ بﻪ ﻧﻤاز ﻣﻴﮕردد واجب است.
ﻫرﮔاه اﻣام بخاطر اﻳراد خطبﻪ بر ﻣﻨبر ﻧشست ﻧﻤاز خﻮاﻧدن و سخﻦ ﮔفتﻦ جﻮاز ﻧدارد ،و
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ﻧﻪ ﻛسﻰ سﻼم ﻣﻰدﻫد و ﻧﻪ جﻮاب سﻼم را ﻣﻰﮔﻮﻳد تا آﻧﻜﻪ از ﻧﻤاز فارغ ﻧشﻮد.
ﻛسﻰ ﻛﻪ براى شﻨﻴدن خطبﻪ حاضر ﻣﻰشﻮد براى وى خﻮردن ،ﻧﻮشﻴدن ،ساعت تﻴرى
ﻛردن وﻫر آﻧچﻪ سبب بﻰ تﻮجﻬﻰ بﻪ خطبﻪ ﻣﻰشﻮد ﻣﻜروه است.
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.
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:
اﻛثر ﻣردم در رفتﻦ بﻪ سﻮى ﻧﻤاز جﻤعﻪ از خﻮد سستﻰ ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد ،اﻳﻦ سستﻰ بخاطر
چﻴست؟

 -۱حﻜﻢ جﻤعﻪ چﻴست ،و اﮔر ﻛسﻰ از آن اﻧﻜار ﻛﻨد چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -۲شروط فرضﻴت ﻧﻤاز جﻤعﻪ ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 -۳شروط صحت ﻧﻤاز جﻤعﻪ ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 -۴سﻨتﻫاى 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 ،ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ راجع بﻪ ﻧﻤاز عﻴد ﻧﻴز
ﻣعﻠﻮﻣات ﻻزم را بﻪ دست آرﻳﻢ.
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤازﻫاى ﻋﻴد ﻓﻄر و ﻋﻴد ﻗربان
( )۱در روز عﻴد فطر ﻣستحب است ﻛﻪ اﻧسان پﻴش از بﻴرون شدن بسﻮى عﻴدﮔاه چﻴزى
بخﻮرد ،غسﻞ ﻛﻨد ،عطر استعﻤال ﻛﻨد و بﻪ سﻮى عﻴده ﮔاه برود ،و در ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ (
اﷲ) در راه رفتﻦ بﻪ عﻴد ﮔاه تﻜبﻴرات ﻧﮕﻮﻳد و ﻧزد صاحبﻴﻦ بﮕﻮﻳد ،و ﻗبﻞ از اداى ﻧﻤاز عﻴد
در عﻴد ﮔاه ﻧﻤاز ﻧفﻞ ﻧﮕزارد.
( )۲ﻧﻤاز عﻴد با بﻠﻨد شدن آفتاب جﻮاز پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد و وﻗت آن داخﻞ ﻣﻰشﻮد و تا ﻫﻨﮕام زوال
دوام ﻣﻰﻳابد ،و چﻮن آفتاب زوال ﻳابد وﻗت آن بﻪ آخر ﻣﻰرسد.
( )۳اﻣام دو رﻛعت ﻧﻤاز باﻣردم ﻣﻰخﻮاﻧد ،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 دستﻫاى
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.
( )۴و 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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( )۵و در روز عﻴد ﻗربان ﻣستحب است ﻛﻪ غسﻞ ﻛﻨد ،عطر استعﻤال ﻧﻤاﻳد ،و خﻮردن را
بﻪ تاخﻴر اﻧدازد تا آﻧﻜﻪ از ﻧﻤاز فارغ شﻮد ،و بﻪ طرف عﻴدﮔاه روان شﻮد در حاﻟﻴﻜﻪ تﻜبﻴر
ﮔﻮﻳد.
( )۶و 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.
( )۷تﻜبﻴرات تشرﻳﻖ بعد از ﻧﻤاز فجر روز عرفﻪ شروع ﻣﻰشﻮد ،و آخر آن ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
اﷲ عﻠﻴﻪ تا بعد از ﻧﻤاز عصر روز ﻧحر است ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ
ﮔفتﻪ اﻧد :آخر آن بعد از عصر روز آخر اﻳام تشرﻳﻖ است ،و ﻣﻮﻗع ﮔفتﻦ تﻜبﻴرات بعد از
ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ ﻣﻰباشد و صﻴغﻪ آن چﻨﻴﻦ است :اﷲ أﻛبر ،اﷲ أﻛبر ،ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،واﷲ أﻛبر،
اﷲ أﻛبر وﷲ اﻟحﻤد.
شرح
ﻋﻴد :عﻴد ﻣشتﻖ از عﻮد بﻮده بﻪ ﻣعﻨاى برﮔشتﻦ است ،زﻳرا عﻴد در ﻫر سال بر ﻣﻰﮔردد.
احﻜام ﻋﻴدﻳﻦ
 -۱ﻧﻤاز ﻫردو عﻴد بر ﻣسﻠﻤاﻧان واجب است.
 -۲اﻳﻦ ﻧﻤاز دو رﻛعت است ،و زﻣاﻧﻰ اداء ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آفتاب بﻪ اﻧدازه ﻳﻚ (ﻧﻴزه) بﻠﻨد
شﻮد.۱
 -۳تﻜبﻴراتﻰ ﻛﻪ در دو رﻛعت ﻧﻤاز عﻴد ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد آن را تﻜبﻴرات زوائد ﮔﻮﻳﻨد :سﻪ
تﻜبﻴر در رﻛعت اول بعد از سبحاﻧﻚ اﻟﻠﻬﻢ و سﻪ تﻜبﻴر در رﻛعت دوم پﻴش از رﻛﻮع
است.
 - ۴خطبﻪ در ﻫردو عﻴد بعد از ﻧﻤاز خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻧﻤاز ﻋﻴد بر چﻪ ﻛسﻰ واجب است
ﻧﻤاز عﻴد بر ﻛسﻰ واجب است ﻛﻪ ﻧﻤاز جﻤعﻪ بر وى واجب است.
 -۱اﻧدازه ﻧﻴزه آﻧست ﻛﻪ افتاب بﻪ ﻗدرى بﻠﻨد شﻮد و روشﻨﻰ آن بﻪ اﻧداره برسد ﻛﻪ اﻧسان بﻪ آن دﻳده ﻧتﻮاﻧد .و در فﻘﻪ
اسﻼﻣﻰ آﻣده است ﻛﻪ ﻣﻘدار ﻧﻴزه ثﻠث ﻳﻚ ساعت ﻳعﻨﻰ ( )۲۰دﻗﻴﻘﻪ است.
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شروط صحت ﻧﻤاز ﻋﻴدﻳﻦ
ﻧﻤاز عﻴدﻳﻦ وﻗتﻰ صحﻴح ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ ﻣﻮجﻮد ﮔردد:
 -۱وجﻮد شﻬر ﻳا اطراف و اﻛﻨاف آن.
 -۲حضﻮر اﻣام و ﻳا ﻧائب وى.
 -۳اجازه عام.
 -۴جﻤاعت ﻧﻤاز عﻴدﻳﻦ بﻪ غﻴر از اﻣام با ﻳﻜﻨفر دﻳﮕر ﻫﻤراه اﻣام ﻣﻨعﻘد ﻣﻰشﻮد.
 -۵وﻗت عﻴدﻳﻦ زﻣاﻧﻰ شروع ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آفتاب بﻪ اﻧدازه ﻳﻚ ﻧﻴزه بﻠﻨد شﻮد و با دخﻮل
زوال وﻗت آن پاﻳان ﻣﻰﻳابد.
ﻣستحبات روز ﻋﻴد ﻓﻄر :در روز عﻴد فطر اﻣﻮر ذﻳﻞ ﻣستحب است:
 -۱وﻗت تر از خﻮاب برخاستﻦ.
 -۲استعﻤال ﻣسﻮاك.
 -۳غسﻞ ﻛردن.
 -۴ﻟباس خﻮب و پاك پﻮشﻴدن.
 -۵عطر زدن.
 -۶پﻴش از رفتﻦ بﻪ طرف عﻴدﮔاه چﻴزى خﻮردن.
 -۷اﮔر صدﻗﻪ فطر بر وى واجب باشد ،پﻴش از رفتﻦ بﻪ طرف عﻴدﮔاه آن را ادا ﻧﻤاﻳد.
 -۸ﻣطابﻖ تﻮاﻧاﻳﻰ خﻮد صدﻗﻪ دﻫد.
 -۹اظﻬار خﻮشﻰ و ﮔشاده روﻳﻰ ﻛﻨد.
 -۱۰پﻴاده بﻪ سﻮى عﻴدﮔاه رفتﻦ و بﻪ آراﻣﻰ تﻜبﻴر ﮔفتﻦ ،و چﻮن بﻪ عﻴده ﮔاه برسد تﻜبﻴر
ﻧﮕﻮﻳد.
 -۱۱در ﻫﻨﮕام برﮔشت از عﻴدﮔاه ،از راه دﻳﮕر رفتﻦ.
 -۱۲ﻗبﻞ 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 ﻧﻤﻰباشد.
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 باﷲ» و
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«بسﻢ اﷲ» را آﻫستﻪ بخﻮاﻧد و «اﻟحﻤد ﷲ» و سﻮرة ﻳﻰ را بﻪ آواز بﻠﻨد ﻗرائت ﻛﻨد ،و براى اﻣام
ﻣستحب آﻧست ﻛﻪ در رﻛعت اول سﻮرة ﻳﻰ «اﻷعﻠﻰ» را ﻗرائت ﻧﻤاﻳد ،بعد از آن ﻫﻤراه با اﻣام
ﻣثﻞ ﻧﻤازﻫاى دﻳﮕر رﻛﻮع و سجده ﻛﻨﻴد ،وﻗتﻰ اﻣام بﻪ رﻛعت دوم بﻠﻨد شد خاﻣﻮش باﻳستﻴد،
اﻣام «بسﻢ اﷲ» 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
ﻧﻤﻰشﻮد.
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 ﻧﻤﻰخﻮرد و تﻜبﻴرات را در راه عﻴدﮔاه بﻪ آواز بﻠﻨد ﻣﻰﮔﻮﻳد و در خطبﻪﻫاى آن احﻜام
ﻗرباﻧﻰ و تﻜبﻴرات تشرﻳﻖ را بﻴان ﻣﻰﻛﻨد.
و اﮔر عذرى داشتﻪ باشد ﻧﻤاز عﻴد ﻗربان را تا دوازدﻫﻢ ذو اﻟحجﻪ بﻪ تاخﻴر اﻧداختﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد.
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 ﻣﻰﻛﻨد 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 رحﻤﻬﻤااﷲ در ﻗرﻳﻪ جات تﻜبﻴرات
تشرﻳﻖ ﻧﻴست.
تﻜبﻴر تشرﻳﻖ عبارت از ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ ﻣﻰباشد  :اﷲ أﻛبر ،اﷲ أﻛبر ،ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،واﷲ أﻛبر ،اﷲ
أﻛبر وﷲ اﻟحﻤد.
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با ﻫﻤصﻨفﻴان خﻮد در باره عادات خﻮبﻰ ﻛﻪ در روز عﻴد صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻴد.

 -۱ﻣعﻨﻰ عﻴد چﻴست و چرا آن را عﻴد ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۲حﻜﻢ ﻧﻤاز عﻴد چﻴست و چﻨد رﻛعت است؟
 -۳ﻧﻤاز عﻴد بر ﻛدام شخص واجب است؟
 -۴شروط صحت ﻧﻤاز عﻴدﻳﻦ ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 -۵ﻣستحبات روز عﻴد رﻣضان ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 -۶طرﻳﻘﺔ ﻧﻤاز عﻴدﻳﻦ را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -۷احﻜام ﻧﻤاز عﻴد ﻗربان را ﻣختصرا بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۸تﻜبﻴرات تشرﻳﻖ ﻛدام وﻗت خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد 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 ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻤاز ﻛسﻮف و خسﻮف را بشﻨاسﻴﻢ،
اﻳﻦ ﻧﻤازﻫا بخاطر آﻧست ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ اﻟتجا ﻛﻨد تا آفتاب وﻣﻬتاب ﮔرفتﮕﻰ را
از اﻳشان دور سازد و روشﻨﻰ را بﻴاورد.
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز آﻓتاب ﮔرﻓتﮕﻰ
( )۱ﻫرﮔاه 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 طﻮﻻﻧﻰ ﻛﻨد ،و در ﻧزد
اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ 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.
( )۲و در ﻣﻬتاب ﮔرفتﮕﻰ ﻧﻤاز با جﻤاعت ﻧﻤﻰباشد ،بﻠﻜﻪ ﻫر فرد بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ ﻧﻤاز ﮔزارد ،و در
ﻧﻤاز ﻛسﻮف خطبﻪ ﻧﻤﻰباشد.
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 ﻣﻰباشد.
جاى اداى ﻧﻤاز ﻛسﻮف
بﻬتر آﻧست ﻛﻪ ﻧﻤاز ﻛسﻮف در ﻣساجد بزرگ ادا ﮔردد ،ﻣساجدى ﻛﻪ در آن ﻧﻤاز جﻤعﻪ برپا
ﻣﻰشﻮد ،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 ﻧﻤﻰباشد.
در ﻧﻤاز ﻛسﻮف براى اﻣام ﻣستحب است ﻛﻪ ﻗرائت ،رﻛﻮع و سجده را طﻮﻻﻧﻰ 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 ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ در بﻴﻦ ﻣﻬتاب و آفتاب حاﻳﻞ واﻗع شﻮد.
حﻜﻢ ﻧﻤاز خسﻮف
در ﻧﻤاز خسﻮف ،جﻤاعت سﻨت ﻧﻤﻰباشد ،بﻠﻜﻪ ﻣردم بدون جﻤاعت و بﻪ صﻮرت اﻧفرادى اﻳﻦ
ﻧﻤاز را ادا ﻣﻰﻛﻨﻨد.
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 آفتﻫاى دﻳﮕرى از ﻗبﻴﻞ بادﻫاى تﻨد ،بارانﻫاى 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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 -۱ﻛسﻮف چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۲خسﻮف چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۳شروط اﻳﻦ ﻧﻤازﻫا ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 -۴ﻧﻤاز ﻛسﻮف در ﻛجا ادا ﻣﻰﮔردد؟
 -۵احﻜام 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 حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤاز استسﻘاء را بشﻨاسﻴﻢ ﻛﻪ
بﻪ سبب ﻧبارﻳدن باران صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،و از اﷲ تعاﻟﻰ طاﻟب باران ﻣﻰشﻮﻧد.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز استسﻘاء (طﻠب باران)
( )۱اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ ر اﷲ عﻠﻴﻪ ﮔفتﻪ است :براى طﻠب باران ﻧﻤاز با جﻤاعت ﻣسﻨﻮن ﻧﻤﻰباشد،
و اﮔر ﻣردم بﻪ شﻜﻞ اﻧفرادى ﻧﻤاز ﮔزارﻧد جاﻳز است ،زﻳرا استسﻘاء عبارت از دعا و استغفار
است.
( )۲و صاحبﻴﻦ ر اﷲ عﻠﻴﻬﻤا ﮔفتﻪ اﻧد :اﻣام با ﻣردم دو رﻛعت ﻧﻤاز ادا ﻛﻨد و در ﻫردو رﻛعت
با آواز بﻠﻨد ﻗرائت ﻧﻤاﻳد.
( )۳بعد 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 اصطﻼح استسﻘاء در وﻗتﻰ است
ﻛﻪ باران ﻧبارد و بﻪ آب ضرورت شدﻳد احساس شﻮد تا اﻧسانﻫا 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 اﷲ تعاﻟﻰ طﻠب باران ﻣﻰﻛﻨﻨد ،و اﻳﻦ ﻧﻮع طﻠب را استسﻘاء ﮔﻮﻳﻨد.
اﷲ عﻠﻴﻪ سﻨت
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط استسﻘاء :جﻤاعت در ﻧﻤاز استستﻘا ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
ﻧﻤﻰباشد.و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :اﻣام دو رﻛعت ﻧﻤاز را با
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 ﻧﻤﻰشﻮﻧد.
بﻴرون شدن ﻣردم از شﻬر و آبادى تا سﻪ روز بخاطر اداى ﻧﻤاز استستﻘا ﻣستحب است.
ﻫﻤچﻨان ﻣستحب است ﻛﻪ ﻣردم در ﻟباسﻫاى ﻣعﻤﻮﻟﻰ و ﻛﻬﻨﻪ و بﻪ حاﻟت عجز و ﻧاتﻮاﻧﻰ و
خﻮف از اﷲ و با سرﻫاى افﮕﻨده و پﻴاده بﻴرون شﻮﻧد .و ﻧﻴز ﻣستحب است ﻛﻪ ﻗبﻞ از بﻴرون
شدن از خاﻧﻪﻫاى خﻮد صدﻗﻪ بدﻫﻨد و روزة بﮕﻴرﻧد.و ﻧﻴز ﻣستحب است ﻛﻪ بخاطر ﻣغفرت
ﮔﻨاﻫان خﻮد از اﷲ 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 دعاﻫاى ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻧد ،دعاى ذﻳﻞ را ﻧﻴز بخﻮاﻧد
آجﻞٍ  ،اﻟﻠﻬﻢ ا ْس ِﻖ عبا َدك وبﻬائ ِ َ
ﻴر ِ
ﻴر َضا ٍّرَ ،ع ِ
ﻤﻚ ،واﻧ ُش ْر
اجﻼ َغ َ
{اﻟﻠَّ ُﻬ َّﻢ ا ْس ِﻘﻨَا َغﻴثًا ﻣُ ِغﻴثًا ﻧ َاف ِ ًعاَ ،غ َ
َرحﻤتَ َ
ﻚ وأَ ْحﻰ بَﻠدَ َ
ك اﻟﻤﻴت ،اﻟﻠَّ ُﻬ َّﻢ أﻧ َْت اﷲ ُ ﻻ إِﻟ َ َﻪ إ ِﻻ أَﻧ َْت اﻟ ْ َغﻨِﻰ َوﻧ َْح ُﻦ اﻟ ْ ُف َﻘ َرا ُء ،أَﻧ ْ ِز ْل َعﻠَﻴﻨَا
اﻟْغ َ
ت ﻟَﻨَا ﻗ ُ َّﻮ ًة َوبَﻼ ًغا إِﻟَﻰ ِحﻴﻦٍ }.
اج َع ْﻞ َﻣا أَﻧ ْ َزﻟ َ َ
َﻴثَ ،و ْ

بﻪ سﻮاﻻت ذﻳﻞ پاسخ بﮕﻮﻳﻴد:
بﻪ خاطر طﻠب باران ﻛدام دعا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟
در صﻮرتﻰ ﻛﻪ باران زﻳاد شﻮد ﻛدام دعا باﻳد خﻮاﻧده شﻮد؟

 -۱استسﻘاء را تعرﻳف ﻛﻨﻴد؟

 -۲احﻜام ﻣﻬﻢ اﻳﻦ باب ﻛدام اﻧد؟

 -۳اﻣام ﻛدام دعا را بخﻮاﻧد؟

دعاى طﻠب ﻧزول باران را در ﻛتابچﻪﻫاى 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 ﻣﻰشﻮد ،پس بﻴاﻳد ﻛﻪ آن را بشﻨاسﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز تراوﻳح در ﻣاه رﻣﻀان
( )۱ﻣستحب 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 سﻼم (دورﻛعت)است ،و
در ﻣﻴان ﻫردو تروﻳحﻪ بﻪ اﻧدازه ﻳﻚ تروﻳحﻪ بﻨشﻴﻨد ،بعد از آن براى شان ﻧﻤاز وتر بخﻮاﻧد.
( )۲و 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 رﻛﻌتﻫاى تراوﻳح « ﻧﻤاز تراوﻳح بﻴست رﻛعت با ده سﻼم است.
وﻗت ﻧﻤاز تراوﻳح :وﻗت ﻧﻤاز تراوﻳح بعد از ﻧﻤاز خفتﻦ تا ﻫﻨﮕام برآﻣدن صبح صادق
است.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ اﻳﻦ باب
تﻘدﻳﻢ ﻧﻤاز تراوﻳح بر وتر سﻨت است.
تاخﻴر تراوﻳح تا حصﻪ سﻮم و ﻳا ﻧصف شب ﻣستحب است.
بعد از ﻫر چﻬار رﻛعت ﻧشستﻦ بﻪ اﻧدازه آن ﻣستحب است.
ﻳﻜبار ختﻢ ﻛردن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در ﻧﻤاز تراوﻳح در ﻫﻤﺔ رﻣضان سﻨت است.
ﻧﻤاز تراوﻳح ﻗضا ﻧدارد ﻧﻪ با جﻤاعت و ﻧﻪ اﻧفرادى.

با ﻫﻤصﻨفﻴان خﻮد در باره فرق بﻴﻦ ﻧﻤاز تراوﻳح و تﻬجد ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻴد.

 -۱ﻣعﻨاى تراوﻳح را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۲حﻜﻢ ﻧﻤاز تراوﻳح چﻴست؟
 -۳تراوﻳح را چرا تراوﻳح ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۴تعداد رﻛعات ﻧﻤاز تراوﻳح چﻨد است؟

در باره ﻣشروعﻴت ﻧﻤاز تراوﻳح ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬﻠﻢ

ﻧﻤاز خﻮف
اسﻼم بر ﻧﻤاز با جﻤاعت تاﻛﻴد زﻳادى ﻧﻤﻮده تا روابط اجتﻤاعﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان ثابت و پاﻳدار باﻗﻰ
بﻤاﻧد و حتﻰ در حاﻻت 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.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز خﻮف
( )۱ﻫرﮔاه 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 سﻼم بﮕرداﻧد ،و ﮔروﻫﻰ ﻛﻪ
در عﻘب وى اﻧد سﻼم 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 سﻼم بﮕرداﻧﻨد.
( )۲و 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.
( )۳و در حال اداى ﻧﻤاز جﻨﮓ ﻧﻜﻨﻨد ،اﮔر جﻨﮓ ﻛردﻧد ﻧﻤاز شان باطﻞ شﻮد ،و اﮔر خﻮف از
دشﻤﻦ شدت بﻴشتر اختﻴار ﻧﻤﻮد ،بر باﻻى سﻮارى بﻪ صﻮرت اﻧفرادى بﻪ ﻫر جﻬتﻰ ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد
ﻧﻤاز ﮔزارﻧد اﮔر ﻧﻤﻰتﻮاﻧستﻨد 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 ﻧﻤﻰباشد ،و اﮔر جﻨﮓ ﻛﻨد ﻧﻤازش باطﻞ شﻮد.
اﮔر خﻮف از دشﻤﻦ شدت بﻴشتر اختﻴار ﻛﻨد ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بر باﻻى سﻮارىﻫاى شان بﻪ
صﻮرت اﻧفرادى بﻪ ﻫر جﻬتﻰ ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد 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.

 -۱شرط ﻧﻤاز خﻮف چﻴست؟
 -۲طرﻳﻘﻪ اداى ﻧﻤاز خﻮف را بﻴان ﻛﻨﻴد؟
 -۳حﻜﻢ جﻨﮓ در حال ﻧﻤاز چﻴست؟
 -۴در اثﻨاى ﻧﻤاز داشتﻦ سﻼح چﻪ حﻜﻢ دارد؟
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درس چﻬﻞ و ﻳﻜﻢ

بﻴان احﻜام جﻨازه
ﻳﻜﻰ از حﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان باﻻى ﻣسﻠﻤان دﻳﮕر دارد حاضر شدن بﻪ جﻨازه و خﻮاﻧدن
ﻧﻤاز باﻻى آن است ،در اﻳﻦ درس ﻣﻴخﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ بﻪ احﻜام پﻴراﻣﻮن جﻨازه بفﻬﻤﻴﻢ .
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز جﻨازه
( )۱وﻗتﻰ 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 اﻻشﻪﻫا و ﻫردو
چشﻤش را ببﻨدﻧد.
( )۲و زﻣاﻧﻴﻜﻪ بخﻮاﻫﻨد ﻣﻴت را غسﻞ دﻫﻨد او را بر چارپاﻳﻰ ﻳا تختﻪ ﻧﻬﻨد و پارچﺔ را بر
شرﻣﮕاﻫش بﻴاﻧدازﻧد ،ﻟباسﻫاﻳش را از تﻨش بﻴرون ﻛﻨﻨد ،او را وضﻮ دﻫﻨد ،ﻣضﻤضﻪ و استﻨشاق
داده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۳بعد 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.
( )۴بعد 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.
( )۵بعد 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.
( )۶بعد 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
اﻧسان وﻗتﻰ بﻪ حاﻟت جان ﻛﻨدن رسد سﻨت آﻧست ﻛﻪ بر پﻬﻠﻮى راست ﻗرار داده شده و
روﻳش بﻪ طرف ﻗبﻠﻪ ﮔرداﻧﻴده شﻮد.
و اﮔر ﻧشاﻧﻰ ﻣرگ در او ﻣشاﻫده ﮔردﻳد ﻣستحب آﻧست ﻛﻪ شﻬادتﻴﻦ براﻳش تﻠﻘﻴﻦ شﻮد،
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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 اﻻشﻪ اش را بﻪ طرف سرش بستﻪ
و چشﻢﻫاﻳش را ببﻨدﻧد.
حﻜﻢ ﻏسﻞ ﻣﻴت :غسﻞ دادن و شستﻦ ﻣﻴت بر زﻧدهﻫا فرض ﻛفاﻳﻰ است.
اﮔر تعدادى از ﻣسﻠﻤاﻧان در غسﻞ دادن ﻣﻴتﻰ شرﻛت ﻛﻨﻨد فرض از ذﻣﻪ دﻳﮕران ساﻗط
ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر ﻛسﻰ در اﻳﻦ ﻛار شرﻛت ﻧﻜﻨد ﻫﻤﻪ ﮔﻨﻬﮕار ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻛﻴﻔﻴت ﻏسﻞ دادن ﻣﻴت :ﻣﻴت را بر تختﻪ ﻳا چﻬار پاﻳﻰ بﻨﻬﻨد و بﻪ عدد طاق آن را
خﻮشبﻮﻳﻰ بزﻧﻨد ،و عﻮرت ﻣﻴت را از ﻧاف تا زﻳر زاﻧﻮ بپﻮشاﻧﻨد ،بعد از آن ﻟباسﻫاﻳش را از
تﻨش بﻴرون ﻛﻨﻨد ،و او را وضﻮ دﻫﻨد ،چﻨاﻧﻜﻪ براى ﻧﻤاز وضﻮ داده ﻣﻰشﻮد 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 ﻣﻰﻛرد بزﻧﻨد .باﻳد ﮔفت ﻛﻪ ﻧاخﻦﻫا و ﻣﻮى ﻣﻴت ﻗطع ﻛرده ﻧﻤﻰشﻮد.
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 دعاﻫا سﻨت است؟ در ﻣﻴان خﻮد ﻛﻴفﻴت غسﻞ دادن ﻣﻴت را بحث ﻛﻨﻴد.
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 -۱ﻛسﻰ ﻛﻪ در حال جان ﻛﻨدن باشد چﻪ ﻛارى باﻳد با وى صﻮرت ﮔﻴرد؟
 -۲ﻗبﻞ از غسﻞ دادن ﻣﻴت چﻪ باﻳد شﻮد؟
 -۳حﻜﻢ غسﻞ دادن ﻣﻴت را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۴طرﻳﻘﻪ غسﻞ دادن ﻣﻴت را بﻴان ﻛﻨﻴد.

آدابﻰ راﻛﻪ باﻳد در برابر اﻧسان ﻣحتضر رعاﻳت شﻮد در ﻛتابچﻪﻫاى 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 ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ در باره تﻜفﻴﻦ ﻣﻴت
چﻴزى بداﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
(( )۱طرﻳﻘﻪ 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 باﻻﻳش بﻴاﻧدازﻧد ،بعد از آن بﻪ طرف
راست شروع ﻛﻨﻨد ،و اﮔر بﻴﻢ آن ﻣﻰرفت ﻛﻪ ﻛفﻦ باز شﻮد آن را بستﻪ ﻛﻨﻨد.
( )۲ﻛفﻦ ﻣسﻨﻮن براى زن پﻨج ﻟباس است :ازار ،پﻴراﻫﻦ ،چادر ،پارچﻪ ﻛﻮچﻜﻰ ﻛﻪ سﻴﻨﻪ اش
بﻪ آن بستﻪ ﻣﻰشﻮد و چادر ﻛﻼن ،و اﮔر بﻪ سﻪ ﻟباس اﻛتفا صﻮرت ﮔﻴرد جاﻳز است ،و چادر
سﻴﻨﻪ بر باﻻى پﻴراﻫﻦ و زﻳر چادر افﮕﻨده ﻣﻰشﻮد ،و ﻣﻮىﻫاﻳش را بر سﻴﻨﻪ اش بﻨﻬﻨد.
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( )۳ﻣﻮى و رﻳش ﻣﻴت را شاﻧﻪ ﻧﻜﻨﻨد ،و ﻧاخﻦﻫا و ﻣﻮىﻫاﻳش 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 ﻣﻰﮔردد.
و اﮔر ﻛسﻰ بﻪ اﻳﻦ ﻛار اﻗدام ﻧﻜﻨد ﻫﻤﻪ ﮔﻨﻬﮕار ﻣﻰشﻮﻧد.
حد اﻗﻞ ﻛفﻦ ﻛﻪ با اﻧجام آن ذﻣﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان فارغ ﻣﻰشﻮد 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 ﻻزم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در زﻧدﮔﻰ ﻧفﻘﻪ اش بر وى ﻻزم بﻮد ،و اﮔر او ﻫﻢ
ﻣاﻟﻰ ﻧداشت پس ﻛفﻦ از بﻴت اﻟﻤال داده ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰباشد.
ﻛﻔﻦ ضرورت :در وﻗت ضرورت ﻫر اﻧدازه از پارچﻪ ﻛﻪ پﻴدا شﻮد درست است وﻟﻮ بﻪ
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 باﻻى آن ازار را
بﻨﻬﻨد ،و بر باﻻى آن پﻴراﻫﻦ بﻨﻬد ،اول بﻪ او پﻴراﻫﻦ بپﻮشاﻧد ،بعد از آن باﻻى 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 ﻛﻼن ،پﻴراﻫﻦ ،ازار ،خرﻗﻪ (چادر سر سﻴﻨﻪ) و خﻤار (چادر
ﻛﻮچﻚ) است
ﻛﻔﻦ ﻛﻔاﻳت براى زن  :ازار ،چادر ﻛﻼن 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 رانﻫا باشد و اﮔر تا ﻧاف باشد ﻧﻴز جﻮاز دارد.
ﻃرﻳﻘﺔ تﻜﻔﻴﻦ زن
طرﻳﻘﻪ تﻜفﻴﻦ ﻣﻴت زن اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻧخست چادر ﻛﻼن را ﻫﻤﻮار ﻛﻨﻨد و بر باﻻى آن ازار را
بﮕزارﻧد ،بعدا پﻴراﻫﻦ ،اول بﻪ او پﻴراﻫﻦ را بپﻮشاﻧﻨد و ﻣﻮﻫاﻳش را دو ﻗسﻤت ﻧﻤﻮده بر باﻻى
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 ﻛﻼن بپﻴچاﻧﻨد.

با ﻣعﻠﻢ خﻮد در باره فرق ﻛفﻦ ﻣرد و ﻛفﻦ زن ﻣﻨاﻗشﻪ و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻴد.

 -۱تﻜفﻴﻦ ﻣﻴت بر ﻣسﻠﻤاﻧان چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -۲اﮔر شﻤارى از ﻣردم ﻣﻴتﻰ را ﻛفﻦ دﻫﻨد آﻳا فرض از ذﻣﻪ دﻳﮕران ساﻗط ﻣﻰﮔردد؟
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 -۳حد اﻗﻞ ﻛفﻦ ﻣرد و زن ﻛﻪ از ذﻣﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان فرض ﻛفاﻳﻪ ساﻗط ﻣﻰشﻮد ﻛدام است؟
 -۴ﻛفﻦ از ﻛدام ﻗسﻢ ﻣال داده ﻣﻰشﻮد؟
 -۵ﻛفﻦ بﻪ چﻨد ﻗسﻢ است؟
 -۶طرﻳﻘﺔ تﻜفﻴﻦ ﻣرد و زن را بﻴان ﻛﻨﻴد.

ﻛفﻦ ﻣسﻨﻮن ﻛدام است؟ جﻮاب اﻳﻦ سﻮال را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬﻞ و سﻮم

ﻧﻤاز جﻨازه
در درس ﻗبﻠﻰ احﻜام تﻜفﻴﻦ ﻣﻴت را داﻧستﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ احﻜام ﻧﻤاز جﻨازه را بداﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
( )۱وﻗتﻰ 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 ﻣﻰتﻮاﻧد
ﻧﻤاز جﻨازه را اعاده ﻛﻨد ،و اﮔر وﻟﻰ بر وى ﻧﻤاز ﮔزارد ﻛسﻰ دﻳﮕرى بر وى ﻧﻤاز ﻧخﻮاﻧد.
( )۲و اﮔر ﻣﻴت بدون جﻨازه دفﻦ شﻮد ،باﻳد بر ﻗبرش جﻨازه اداء ﮔردد.
( )۳طرﻳﻘﻪ ﻧﻤاز جﻨازه اﻳﻦ است ﻛﻪ اول تﻜبﻴر ﮔﻮﻳد ،بعد حﻤد و ثﻨاى اﷲ تعاﻟﻰ را بخﻮاﻧد،
باز تﻜبﻴر ﮔﻮﻳد و بﻪ ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ
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درود بفرستد ،باز تﻜبﻴر ﮔﻮﻳد و براى خﻮد و براى ﻣﻴت و

ﻣسﻠﻤاﻧان دعا ﻛﻨد ،باز تﻜبﻴر ﮔﻮﻳد و سﻼم بﮕرداﻧد.
( )۴و ﻧﻤاز جﻨازه را در ﻣسجدى ﻛﻪ در آن جﻤاعت اﻗاﻣﻪ ﻣﻰشﻮد 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{ :اﻟﻠَّ ُﻬ َّﻢ ا ْغ ِف ْر ﻟ ِ َحﻴﻨَاَ ،و َﻣﻴتِﻨَاَ ،و َشا ِﻫ ِدﻧ َاَ ،و
َغائِبِﻨَاَ ،و َص ِغﻴ ِرﻧ َاَ ،و َﻛب ِﻴ ِرﻧ َاَ ،و َذ َﻛ ِرﻧ َاَ ،وأُﻧْثَاﻧ َا ،اﻟﻠَّ ُﻬ َّﻢ َﻣ ْﻦ أَ ْحﻴﻴتَ ُﻪ ﻣِﻨَّا فَ َأ ْحﻴ ِﻪ َعﻠَﻰ ْاﻹِ ْس َﻼ ِمَ ،و َﻣ ْﻦ تَ َﻮفَّﻴتَ ُﻪ
ﻣِﻨَّا فَتَ َﻮفَّ ُﻪ َعﻠَﻰ ْاﻹِﻳ َﻤا ِن}.
اج َعﻠ ْ ُﻪ ﻟَﻨَا أجرا
اج َعﻠ ْ ُﻪ ﻟَﻨَا فَ َر ًطا ،و ْ
و اﮔر ﻣﻴت پسر بچﻪ ﻧاباﻟغ باشد اﻳﻦ دعا را بخﻮاﻧد {:اﻟﻠَّ ُﻬ َّﻢ ْ
اج َعﻠ ْ ُﻪ ﻟَﻨَا شافعاً و ﻣُشَ َّفعاً}
َو ُذخْ ًرا ً ،و ْ
و اﮔر ﻣﻴت دختر ﻧاباﻟغ باشد اﻳﻦ دعا را بخﻮاﻧد}:
} و بعد از تﻜبﻴر چﻬارم سﻼم بﮕرداﻧد و ﻧﻤاز را بﻪ آخر
رساﻧد.
بﻪ جز از تﻜبﻴر تحرﻳﻤﻪ در ساﻳر تﻜبﻴرات دستﻫاى خﻮد را بﻠﻨد ﻧﻜﻨد.
ﻣساﻳﻞ
اﮔر وﻟﻰ (سرپرست) ﻣﻴت ﻧﻤاز جﻨازه را اﻣاﻣت ﻛﻨد ،ﻧﻤاز جﻨازه بار دﻳﮕر برﮔرداﻧده
ﻧﻤﻰشﻮد.
اﮔر ﻣﻴتﻰ بدون ﻧﻤاز جﻨازه دفﻦ ﮔردد تا زﻣاﻧﻴﻜﻪ جسد وى خراب ﻧشده ﻧﻤاز جﻨازه بر
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ﻗبر او درست است.
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.
اﮔر اﻣام بخﻮاﻫد ﻛﻪ بر تﻤام جﻨازهﻫا ﻳﻚ ﻧﻤاز ادا ﻛﻨد باﻳد جﻨازهﻫا 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 ﻣﻘتدىﻫا در عﻘب
وى صفﻫاى خﻮد را ترتﻴب ﻛﻨﻨد ،و ﻫر ﻳﻜﻰ اﻳشان اﻳﻦ ﻧﻴت را داشتﻪ باشد ﻛﻪ فرﻳضﻪ ﻧﻤاز
جﻨازه را بﮕﻮﻧﻪ عبادت اﷲ تعاﻟﻰ ادا ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﻧﻴت ﻣتابعت اﻣام را ﻧﻴز ﻛﻨﻨد ،بعد از آن تﻜبﻴر
تحرﻳﻤﻪ ﮔﻮﻳﻨد و ﻫﻤزﻣان با آن دستﻫاى شان را بﻠﻨد ﻧﻤاﻳﻨد ،بعد از آن ثﻨا بخﻮاﻧﻨد ،باز تﻜبﻴر
دوم را بﮕﻮﻳﻨد و دستﻫاى شان را بﻠﻨد ﻧﻜﻨﻨد ،و بﻪ ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

درود بﮕﻮﻳﻨد ،بعد از آن

تﻜبﻴر سﻮم را بﮕﻮﻳﻨد و دستﻫاى شان را بﻠﻨد ﻧﻜﻨﻨد ،و درحﻖ خﻮد ،حﻖ ﻣﻴت و ﻫﻤﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان
دعا ﻛﻨﻨد ،بعد از آن تﻜبﻴر چﻬارم بﮕﻮﻳﻨد ،و دستﻫاى شان را بﻠﻨد ﻧﻜﻨﻨد ،و بﻪ طرف راست
و چپ خﻮد سﻼم بﮕرداﻧﻨد.

ﻳﻚ ﻧفر شاﮔرد ﻧﻤاز جﻨازه را عﻤﻼ طﻮر جﻬر بﻪ دﻳﮕران ﻧشان دﻫد.
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 -۱ﻧﻤاز جﻨازه بر ﻣﻴت چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -۲اﮔر ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان بر ﻣﻴتﻰ ﻧﻤاز جﻨازه ﮔزارد آﻳا فرض از ذﻣﻪ دﻳﮕران ساﻗط ﻣﻰشﻮد؟
 -۳ارﻛان ﻧﻤاز جﻨازه ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۴اﮔر ﻣﻴت باﻟغ باشد ﻛدام دعا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟
 -۵اﮔر ﻣﻴت طفﻞ باشد در جﻨازه پسربچﻪ و دختر ﻛدام دعا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟
 -۶طرﻳﻘﺔ اداى ﻧﻤاز جﻨازه چﮕﻮﻧﻪ است؟

دعاﻳﻰ ﻛﻪ در ﻧﻤاز جﻨازه خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد آن را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬﻞ و چﻬارم

احﻜام تدﻓﻴﻦ ﻣﻴت
در درس ﻗبﻠﻰ احﻜام ﻧﻤاز جﻨازه را داﻧستﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ احﻜام تدفﻴﻦ ﻣﻴت را بداﻧﻴﻢ

ترجﻤﻪ
( )۱وﻗتﻰ 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.
( )۲براﻳش ﻗبر حفر ﻛﻨﻨد و در آن ﻟحد بسازﻧد ،و ﻣﻴت را از جﻬت ﻗبﻠﻪ داخﻞ ﻗبر ﻛﻨﻨد ،وﻗتﻰ
ﻣﻴت را در ﻗبر داخﻞ ﻧﻤﻮدﻧد شخصﻰ ﻛﻪ او را در ﻗبر داخﻞ ﻣﻰﻛﻨد اﻳﻦ دعا را بخﻮاﻧد}
{ و روى او را بﻪ طرف ﻗبﻠﻪ بﮕرداﻧد ،ﮔرهﻫاى ﻛفﻦ را بﮕشاﻳد و
خشتﻫا را بر باﻻى ﻟحدش برابر ﻛﻨﻨد.
( )۳استعﻤال خشت پختﻪ و چﻮب ﻣﻜروه است ،ﻟﻴﻜﻦ استعﻤال ﻧ َﻰ باﻛﻰ ﻧدارد ،بعد از آن
خاك بر باﻻى ﻗبرش برﻳزﻧد و ﻗبرش را ﻣاﻧﻨد ﻛﻮﻫان شتر (ﻣاﻫﻰ پشت) سازﻧد و ﻣسطح
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(چارﻛﻨج) ﻧسازﻧد.
( )۴و 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
جﻨازه

برداشتﻦ جﻨازه ﻣﻴت تا ﻗبرستان بر ﻣسﻠﻤاﻧان فرض ﻛفاﻳﻰ است ،ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ
حضرت سعد بﻦ ﻣعاذ را برداشتﻪ بﻮد.

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.
رفتﻦ از عﻘب جﻨازه از رفتﻦ در پﻴشاپﻴش آن بﻬتر است ،و پﻴش از ﻧﻬادن جﻨازه بر زﻣﻴﻦ،
ﻧشستﻦ ﻣﻜروه ﻣﻰباشد.
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.
و ﻛسﻴﻜﻪ ﻣﻴت را در ﻗبر ﻣﻰﻧﻬد اﻳﻦ دعا را بخﻮاﻧد } :

{

ﻣﻴت را در ﻗبر بﻪ طرف راست بﻪ سﻮى ﻗبﻠﻪ ﻛﻨد ،وﻗتﻰ او را در ﻗبر ﻧﻬادﻧد ﮔرهﻫاى 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 ﻧﻤﻰباشد.
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
اﻟسﻼم ﻣﻰباشد.
در ﻫﻨﮕام ضرورت دفﻦ ﻧﻤﻮدن بﻴشتر از ﻳﻚ شخص در ﻳﻚ ﻗبر جﻮاز دارد.
اﮔر در ﻳﻚ ﻗبر بﻴشتر از ﻳﻚ ﻧفر دفﻦ ﮔردد ﻣستحب آﻧست ﻛﻪ در ﻣﻴان دو ﻣﻴت تﻮسط
خاك جداﻳﻰ بﻴاورﻧد.
اﮔر ﻛسﻰ در ﻛشتﻰ بﻤﻴرد وى را غسﻞ دﻫﻨد ،ﻛفﻦ ﻛﻨﻨد ،و ﻧﻤاز بر وى ﮔزارﻧد و اﮔر از
خشﻜﻪ دور باشﻨد و بﻴﻢ آن رود ﻛﻪ ﻣﻴت خراب ﻣﻰشﻮد 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 ﻣﻰباشد.

شاﮔردان باﻫﻢ راجع بﻪ ﻣﻮضﻮعات ذﻳﻞ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد:
 .۱طرﻳﻘﻪ حﻤﻞ و ﻧﻘﻞ جﻨازه چﮕﻮﻧﻪ است؟
 -۲طرﻳﻘﻪ ﻛﻨدن ﻗبر ،ﻧﻬادن ﻣﻴت در آن و دعاﻫا ﻣسﻨﻮن
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 -۱حﻜﻢ بردن ﻣﻴت بﻪ ﻗبرستان چﻴست؟
 -۲آﻳا رسﻮل اﷲ

جﻨازه ﻛسﻰ را حﻤﻞ ﻧﻤﻮده است؟

 -۳براى حﻤﻞ و ﻧﻘﻞ جﻨازه ﻛدام اﻣﻮر سﻨت است؟
 -۴براى حﻤﻞ و ﻧﻘﻞ جﻨازه ﻛدام اﻣﻮر ﻣستحب است؟
 -۵احﻜام تدفﻴﻦ ﻣﻴت ﻛدامﻫا اﻧد؟

آداب زﻳارت ﻗبﻮر را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

١٧٦

درس چﻬﻞ و پﻨجﻢ

احﻜام شﻬﻴد
در درسﻬاى ﻗبﻠﻰ احﻜام ﻣﻴت ﻣطﻠﻖ را شﻨاختﻴﻢ ،ﻛﻪ بﻪ طﻮر عادى وفات ﻧﻤﻮده باشد حاﻻ
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ 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.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان احﻜام شﻬﻴد:
( )۱شﻬﻴد 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۲و اﮔر ﻛسﻰ در حاﻟت جﻨابت شﻬﻴد شﻮد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ عﻠﻴﻪ غسﻞ داده

ﻣﻰشﻮد ،ﻫﻤچﻨان اﮔر طفﻠﻰ بﻪ شﻬادت رسد غسﻞ داده ﻣﻰشﻮد ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام
ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :بﻪ اﻳﻦ افراد ﻧﻴز غسﻞ داده ﻧﻤﻰشﻮﻧد.
( )۳خﻮن شﻬﻴد از بدﻧش شستﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻟباس از بدﻧش بﻴرون ﻛرده ﻧشﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ پﻮستﻴﻦ ،ﻳا
ﻟباسﻰ ﻛﻪ از پﻨبﻪ ساختﻪ شده باشد ﻣثﻞ چپﻦ ،ﻣﻮزه و سﻼح از او دور ﻛرده ﻣﻰشﻮد.
( )۴و 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.
( )۵و ﻛسﻰ ﻛﻪ در اثر جارى شدن حد ﻳا ﻗصاص ﻛشتﻪ شﻮد غسﻞ داده و ﻧﻤاز جﻨازه بر وى
خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ،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 ﻟباسﻫاﻳش 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 ﻧﻤﻰشﻮد ،و فﻘط او را شﻬﻴد آخرت ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻫﻤان اجر و پاداشﻰ
ﻛﻪ بﻪ شﻬدا وعده داده شده بﻪ وى ﻧﻴز داده ﻣﻰشﻮد.
حﻜﻢ شﻬﻴد آخرت:
حﻜﻢ شﻬﻴد آخرت آﻧست ﻛﻪ وى بسان ﻣردهﻫاى دﻳﮕر غسﻞ و ﻛفﻦ داده شده و ﻧﻤاز جﻨازه
بر وى اداء ﻣﻰﮔردد.
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 ﻧﻤﻰشﻮد و از باﻻى ﻟباسﻫاﻳش ﻛفﻦ پﻮشاﻧﻴده
ﻣﻰشﻮد و ﻧظر بﻪ ظاﻫر حاﻟش ﻧﻤاز جﻨازه بر او اداء ﻣﻰﮔردد.

در باره فرق شﻬﻴد از ساﻳر ﻣردهﻫا و ﻫﻤچﻨان در باره فضﻴﻠت شﻬﻴد در ﻣﻴان خﻮد ﮔفتﮕﻮ
ﻧﻤاﻳﻴد.

 -۱شﻬﻴد ﻛﻴست؟
 -۲شﻬﻴد را چرا شﻬﻴد ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۳اﻗسام شﻬﻴد را بﻴان ﻛﻨﻴد؟
 -۴شﻬﻴد ﻛاﻣﻞ ﻛﻴست؟
 -۵شﻬﻴد آخرت و شﻬﻴد دﻧﻴا ﻛﻰﻫا اﻧد؟
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در بارة شﻬادت و ﻣﻘام و فضﻴﻠت شﻬﻴد ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.

١٨٠

درس چﻬﻞ و ششﻢ

ﻧﻤاز در ﻛﻌبﻪ
ﻗبﻞ از اﻳﻦ حﻜﻢ ﻧﻤاز در خارج ﻛعبﻪ را داﻧستﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ حﻜﻢ ﻧﻤاز در داخﻞ ﻛعبﻪ
را بداﻧﻴﻢ ،فﻘﻬا صﻮرت اول را بخاطر اﻳﻦ تﻘدﻳﻢ ﻧﻤﻮده اﻧد ،ﻛﻪ صﻮرت ﻣذﻛﻮر بﻪ ﻛثرت پﻴش
ﻣﻰآﻳد.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻧﻤاز در ﻛﻌبﻪ:
( )۱ﻧﻤاز در داخﻞ ﻛعبﻪ جاﻳز است ،فرض باشد ﻳا ﻧفﻞ.
( )۲اﮔر اﻣام ﻧﻤاز را در داخﻞ ﻛعبﻪ با جﻤاعت ادا ﻛﻨد و بعضﻰ از ﻣﻘتدىﻫا 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۳و 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.
( )۴و 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 :ﻗبﻼ داﻧستﻴﻢ ﻛﻪ روبروى اﻳستاد شدن بﻪ سﻮى ﻳﻚ بخش
ﻛعبﻪ ﻳا بﻪ سﻮى فضاى آن از ﻧظر شرﻳعت ﻳﻚ اﻣر ﻻزﻣﻰ و حتﻤﻰ است ،و ﻫﻤچﻨان از رسﻮل
اﷲ 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:
 -۱اﮔر ﻣﻘتدى روى خﻮد را بﻪ سﻮى پشت اﻣام بﮕرداﻧد جﻮاز دارد.
 -۲اﮔر پشت خﻮد را بﻪ سﻮى پشت اﻣام بﮕرداﻧد جﻮاز دارد.
 -۳اﮔر روى خﻮد را بﻪ طرف روى اﻣام بﮕرداﻧد جﻮاز دارد ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔر در بﻴﻦ آﻧﻬا پرده ﻧباشد
ﻣﻜروه است.
 -۴اﻣا اﮔر پشت خﻮد را بﻪ طرف روى اﻣام بﮕرداﻧد اﻳﻦ صﻮرت جﻮاز ﻧدارد ،زﻳرا در اﻳﻦ
صﻮرت ﻣﻘتدى از اﻣام پﻴش ﻣﻰشﻮد .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 ﻣحرابﻫاى ﻣساجد ﻣﻰاﻳستﻨد.
ﻧﻤاز بر سﻘﻒ ﻛﻌبﻪ :اﮔر ﻛسﻰ بر سﻘف ﻛعبﻪ ﻧﻤاز ﮔزارد ،باوجﻮد ﻛراﻫﻴت جﻮاز دارد ،زﻳرا
اﻳﻦ ﻛار خﻼف تعظﻴﻢ ﻛعبﻪ است و رسﻮل ﻛرﻳﻢ از آن ﻣﻨع فرﻣﻮده اﻧد.
داخﻞ شدن در ﻛﻌبﻪ :داخﻞ شدن در ﻛعبﻪ شرﻳفﻪ در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻛسﻰ اذﻳت ﻧشﻮد
ﻣستحب است ،و دخﻮل رسﻮل اﷲ
در ﻧﻮاحﻰ آن تﻜبﻴر ﮔفتﻪ است.

در ﻛعبﻪ ثابت ﻣﻰباشد ،و او

در آﻧجا دعا ﻧﻤﻮده و

در درس حاضر ﮔفتﻴﻢ :اﮔر اﻣام ﻧﻤاز را با جﻤاعت ادا ﻛﻨد چﻬار صﻮرت دارد ،آن چﻬار
صﻮرت را بﻴان ﻛﻨﻴد.

 -۱حﻜﻢ ﻧﻤاز در داخﻞ ﻛعبﻪ را بﻴان ﻛﻨﻴد.

 -۲آﻳا ﻧﻤاز بر سﻘف ﻛعبﻪ جﻮاز دارد؟

بﻪ ﻛﻤﻚ استاد خﻮد فضاﻳﻞ و اﻫﻤﻴت ﻛعبﻪ ﻣعظﻤﻪ را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬﻞ و ﻫﻔتﻢ

زﻛات
زﻛات ﻳﻜﻰ از پﻨج رﻛﻦ دﻳﻦ اسﻼم است وﻧﻤاﻳﻨﮕر تﻮجﻪ جدى اسﻼم بﻪ بعد اﻗتصادى زﻧدﮔﻰ
وﻣبارزه بﻪ فﻘر وتﻨﮕدستﻰ درجاﻣعﻪ ﻣﻰباشد .درﻳﻦ درس احﻜام زﻛات بﻴان ﻣﻰشﻮد:

ترجﻤﻪ
ﻛتاب بﻴان زﻛات
( )۱زﻛات بر ﻫر ﻣسﻠﻤان آزاد ،عاﻗﻞ و باﻟغ ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ ﻧصاب ﻛاﻣﻞ باشد و ﻳﻜسال بر آن
بﮕذرد ،فرض است.
( )۲بر طفﻞ ،دﻳﻮاﻧﻪ و ﻣﻜاتب زﻛات فرض ﻧﻤﻰباشد ،و ﻛسﻰ ﻛﻪ باﻻﻳش َدﻳﻦ بﻪ اﻧدازة داراﻳﻰ
وى باشد بر وى زﻛات ﻧﻴست ،و اﮔر ﻣال و داراﻳﻰ وى از َدﻳﻨش بﻴشتر باشد باﻳد از ﻫﻤان
ﻣﻘدار اضافﻰ ﻛﻪ بﻪ حد ﻧصاب رسد زﻛات بدﻫد.
( )۳از خاﻧﻪ ﻧشﻴﻤﻦ ،ﻟباس بدن ،ساﻣان ﻣﻨزل ،حﻴﻮاﻧات سﻮارى ،غﻼﻣان خدﻣت و از سﻼح
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استعﻤال شدﻧﻰ زﻛات ﻻزم ﻧﻤﻰباشد.
( )۴زﻛات صحت پﻴدا ﻧﻤﻰﻛﻨد 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 ﻣﻰﮔردد.
شرح
تﻌرﻳﻒ زﻛات
در ﻟغت  :زﻛات بﻪ ﻣعﻨاى زﻳادت و ﻧﻤﻮآﻣده و بﻪ ﻣعﻨاى طﻬارت و پاﻛﻰ ﻧﻴز استعﻤال ﻣﻰشﻮد.
در اصطﻼح  :زﻛات عبارت از ﻫﻤان ﻣﻘدار ﻣعﻴﻦ از ﻣال است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ برثروتﻤﻨدان فرض
ﻧﻤﻮده تا ﻫر سال آن را بر بﻴﻨﻮاﻳان بدﻫﻨد.
حﻜﻢ زﻛات :زﻛات ﻳﻜﻰ از فراﻳض و ارﻛان اسﻼم است ﻛﻪ بﻪ دﻻﻳﻞ ﻗطعﻰ ثابت ﮔردﻳده
است ،و ﻣﻨﻜر آن ﻛافر ﻣﻰباشد.
شروط ﻓرضﻴت زﻛات :ﻫرﮔاه شروط ذﻳﻞ (در شخصﻰ) ﻣﻮجﻮد ﻧﮕردد زﻛات باﻻى وى
فرض ﻧﻤﻰشﻮد:
 .۱اسﻼم ،زﻛات بر ﻛافر فرض ﻧﻴست.
 .۲آزادى ،زﻛات بر غﻼم فرض ﻧﻤﻰباشد.
 .۳بﻠﻮغ ،بر طفﻞ ﻧاباﻟغ زﻛات فرض ﻧﻴست.
 .۴عﻘﻞ ،زﻛات بر دﻳﻮاﻧﻪ فرض ﻧﻴست.
 .۵ﻣﻠﻜﻴت 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 ،ﻣثﻼ ﻣﻬر زن ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آن را
ﻗبض ﻧﻜرده باشد در آن زﻛات فرض ﻧﻴست.
 .۶ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ بﻪ حد ﻧصاب رسﻴده باشد ،و ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ بﻪ حد ﻧصاب ﻧرسﻴده است زﻛات در آن
فرض ﻧﻴست.
 .۷ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ افزون بر حاجت اصﻠﻰ باشد ،بﻨاء در خاﻧﻪ ﻧشﻴﻤﻦ ،ﻟباسﻫاى بدن ،ساﻣان ﻣﻨزل،
حﻴﻮاﻧات براى سﻮارى ،غﻼﻣان خدﻣتﮕار ،سﻼحﻫاى ﻣﻮرد استعﻤال و ﻧفﻘﻪ ﻳﻜساﻟﻪ عﻴال زﻛات
فرض ﻧﻤﻰباشد.
 .۸ﻣاﻟﻰ 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 باﻻى وى فرض ﻧﻤﻰباشد.
 .۹ﻣال ﻧاﻣﻰ (زﻳاد شﻮﻧده) باشد ،برابر است ﻛﻪ ﻧﻤﻮى آن حﻘﻴﻘﻰ باشد ﻣاﻧﻨد حﻴﻮاﻧات ﻳا
تﻘدﻳرى ﻣاﻧﻨد طﻼ و ﻧﻘره ،بﻪ شﻜﻞ پﻮل باشد ﻳا بﻪ شﻜﻞ زﻳﻮرات و ظروف ،زﻛات در آن
فرض است.
زﻛات چﻪ وﻗت واجب ﻣﻰشﻮد؟
در 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.
ﻣثﻼ 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.
و 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.
ادا ﻛردن زﻛات تا وﻗتﻰ صحت پﻴدا ﻧﻤﻰﻛﻨد ﻛﻪ در وﻗت دادن ﻣال بﻪ فﻘﻴر ﻧﻴت زﻛات
ﻧﻜرده باشد ،ﻳا وﻗتﻰ ﻣال را بﻪ وﻛﻴﻞ خﻮد ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ زﻛات آن را بﻪ ﻣستحﻘﻴﻦ تﻘسﻴﻢ
ﻛﻨد ،ﻳا وﻗتﻰ ﻧﻴت ﻛﻨد ﻛﻪ زﻛات را از داراﻳﻰ خﻮد جدا ﻣﻰﻛﻨد.
براى صحت زﻛات شرط ﻧﻴست ﻛﻪ فﻘﻴر بداﻧد ﻣاﻟﻰ را ﻛﻪ ﮔرفتﻪ ﻣال زﻛات است.
ﻛسﻰ ﻛﻪ تﻤام داراى خﻮد را بدون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴت زﻛات را داشتﻪ باشد صدﻗﻪ بدﻫد زﻛات
از وى ساﻗط ﻣﻰﮔردد.
اﮔر از ﻛسﻰ با ﮔذشت ﻳﻚ سال ﻣاﻟش ﮔﻢ شﻮد ،زﻛات از ﻫﻤان اﻧدازه ﻣال ﮔﻤشده
ساﻗط ﻣﻰشﻮد ،ﻣثﻼ اﮔر ﻫﻤراه ﻛسﻰ ﻣبﻠغ ( )۱۰۰۰۰۰افغاﻧﻰ باشد ( )۲۵۰۰افغاﻧﻰ زﻛات بر
وى واجب است وﻟﻰ بعد از ﮔذشت ﻳﻚ سال ( )۲۰۰۰۰افغاﻧﻰ از وى ﮔﻢ شد ﻣبﻠغ ()۵۰۰
افغاﻧﻰ از جﻤﻠﻪ ( )۲۵۰۰افغاﻧﻰ زﻛات از وى ساﻗط شد و ﻣبﻠغ ( )۲۰۰۰افغاﻧﻰ زﻛات را
باﻳد بﻪ ﻣستحﻘﻴﻦ بدﻫد.
اﮔر ﻛسﻰ بر باﻻى ﻣستحﻖ زﻛات ﻗرض داشت و آن را بﻪ ﻧﻴت زﻛات از او وضع ﻛرد،
زﻛات از وى ادا ﻧﻤﻴشﻮد ،زﻳرا در اﻳﻦ طرﻳﻘﻪ تﻤﻠﻴﻚ حاصﻞ ﻧﮕردﻳده و بدون تﻤﻠﻴﻚ
زﻛات درست ﻧﻤﻰشﻮد.
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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؟

 -۱زﻛات را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲شروط صحت زﻛات ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۳حاجت اصﻠﻰ ﻛدام چﻴزﻫا است؟
 -۴ﻣال ﻧاﻣﻰ ﻛدام ﻣال را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۵آﻳا در جﻮاﻫرات ،ﻳاﻗﻮت و زﻣرد زﻛات فرض است؟
 -۶زﻛات چﻰ وﻗت صحﻴح ﻣﻰشﻮد؟

شرط وجﻮب اداى زﻛات اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻳﻚ سال ﻗﻤرى بر ﻧصاب بﮕذرد ،ﻣطﻠب فﻮق را در
ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد تشرﻳح ﻛﻨﻴد.
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درس چﻬﻞ و ﻫشتﻢ

زﻛات شتر
در داراﻳﻰ ﻣسﻠﻤان زﻛات ﻻزم است وﻟﻰ ﻣردم داراﻳﻰﻫاى ﻣختﻠف دارﻧد ،حاﻻ در باره زﻛات
شتران بﻪ شﻤا ﻣعﻠﻮﻣات اراﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان زﻛات شتر:
( )۱در ﻛﻤتر از پﻨج شتر زﻛات فرض ﻧﻤﻰباشد ،وﻗتﻰ شﻤار شتران بﻪ پﻨج شتر چرﻧده در
صحرا برسد و ﻳﻚ سال بر آن بﮕذرد ،ﻳﮓ ﮔﻮسفﻨد ۱واجب ﻣﻰﮔردد تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۹شتر
برسد ،وﻗتﻰ بﻪ  ۱۰شتر رسﻴد دو ﮔﻮسفﻨد واجب ﻣﻰﮔردد ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۱۴شتر برسد ،وﻗتﻰ بﻪ
 ۱۵شتر رسﻴد  ۳ﮔﻮسفﻨد واجب ﻣﻰشﻮد ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۱۹شتر برسد ،وﻗتﻰ شﻤار آن بﻪ  ۲۰شتر
رسﻴد  ۴ﮔﻮسفﻨد واجب ﻣﻰﮔردد تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۲۴شتر رسد ،وﻗتﻰ  ۲۵شتر پﻮره ﮔردﻳد ﻳﻚ بﻨت
ﻣخاض (بﻮتﻠﻪ ﻳﻚ سال) واجب است ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۳۵شتر رسد ،وﻗتﻰ بﻪ  ۳۶رسﻴد ﻳﻚ بﻨت
ﻟبﻮن (شتر دو ساﻟﻪ) واجب است ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۴۵شتر رسد ،وﻗتﻰ شﻤار آﻧﻬا بﻪ  ۴۶رسﻴد ﻳﻚ
حﻘﻪ (شتر سﻪ ساﻟﻪ) واجب ﻣﻰﮔردد ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۶۰شتر رسد ،وﻗتﻰ شﻤار آﻧﻬا بﻪ  ۶۱شتر برسد
ﻳﻚ جذعﺔ (شتر چﻬار ساﻟﻪ) واجب ﻣﻰشﻮد ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۷۵شتر رسد ،وﻗتﻰ شﻤار آﻧﻬا بﻪ ۷۶
شتر رسﻴد دو بﻨت ﻟبﻮن (دو شتر  ۲ساﻟﻪ) واجب است ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۹۰شتر رسد ،وﻗتﻰ شﻤار آﻧﻬا
بﻪ  ۹۱شتر رسﻴد دو حﻘﻪ (دو شتر  ۳ساﻟﻪ) واجب ﻣﻰﮔردد تا آﻧﻜﻪ بﻪ  ۱۲۰شتر برسد.
( )۲بعد از  ،۱۲۰ﻧصاب از سر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ در پﻨج شتر ﻫﻤراه با دو حﻘﻪ ﻳﻚ ﮔﻮسفﻨد،
و در  ۱۰شتر دو ﮔﻮسفﻨد و در  ۱۵شتر  ۳ﮔﻮسفﻨد ،و در  ۲۰شتر  ۴ﮔﻮسفﻨد ،و در  ۲۵شتر تا
 ۱۵۰شتر ﻳﻚ بﻨت ﻣخاض واجب است ،وﻗتﻰ بﻪ  ۱۵۰شتر رسد ،سﻪ حﻘﻪ ( ۳شتر سﻪ ساﻟﻪ)
واجب ﻣﻰشﻮد )۳( ،بعد از آن فرض (ﻧصاب) از اول شروع ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ از پﻨج شتر ﻳﻚ
ﮔﻮسفﻨد ﻧر ﻳا ﻣاده ،و از ده شتر دو ﮔﻮسفﻨد ،و از  ۱۵شتر سﻪ ﮔﻮسفﻨد ،و از  ۲۰شتر  ۴ﮔﻮسفﻨد
و از  ۲۵شتر ﻳﻚ بﻨت ﻣخاض (بﻮتﻠﻪ ﻳﻚ ساﻟﻪ) واجب ﻣﻰشﻮد ،و از  ۳۶شتر ﻳﻚ بﻨت ﻟبﻮن
(شتر دو ساﻟﻪ) است ،وﻗتﻰ شﻤار شتران بﻪ  ۱۹۶برسد چﻬار حﻘﻪ (شتر سﻪ ساﻟﻪ) ﻻزم است تا
آﻧﻜﻪ بﻪ  ۲۰۰شتر برسد.
( )۴بعد از آن ﻧصاب براى ﻫﻤﻴش از اول ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،چﻨاﻧﻜﻪ در پﻨجاه ﻛﻪ بعد از ۱۵۰
از سر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشد .و بخت (شترى ﻛﻪ از ﻧسﻞ عربﻰ و عجﻤﻰ باشد) و عراب (شتر خاﻟص
عربﻰ) ﻫردو بﻪ حساب زﻛات برابر است.
شرح
 - ۱ﻣراد 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 ﻣﻰشﻮد ،و براى ﻣفرد آن
۱
ﻛدام ﻟفظ خاص وجﻮد ﻧدارد ،جﻤع آن آبَا ٌل َوأَب ٌ
ِﻴﻞ است.
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 ﻧﻤﻰباشد ﻛﻪ تفصﻴﻞ زﻛات شتر در جدول ذﻳﻞ بﻴان ﮔردﻳده است.
تﻔصﻴﻞ زﻛات شتر
شﻤاره ﻧصاب

۱

زﻛات ﻧصاب

۵

ﻳﻚ
ﮔﻮسفﻨد

۲۰

چﻬار
ﮔﻮسفﻨد

۴۶

۱۰

دو
ﮔﻮسفﻨد

۲۵

بﻨت
ﻣخاض

۶۱

۱۵

سﻪ
ﮔﻮسفﻨد

۳۶

بﻨت ﻟبﻮن

۷۶

دوبﻨت
ﻟبﻮن

۱۲۵

ﻳﻚ
ﮔﻮسفﻨد و
دو حﻘﻪ

۱۳۵

سﻪ
ﮔﻮسفﻨد و
دو حﻘﻪ

۱۴۵

بﻨت
ﻣخاض
و دو
حﻘﻪ

۱۳۰

۲

دو
ﮔﻮسفﻨد و
دو حﻘﻪ

۱۴۰

۱۵۵

ﻳﻚ
ﮔﻮسفﻨد و
سﻪ حﻘﻪ

۱۶۵

۱۶۰

دو
ﮔﻮسفﻨد و
سﻪ حﻘﻪ

۱۷۰

۳

صﻔت واجب در شتر
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زﻛات ﻧصاب

زﻛات ﻧصاب
ِح َّﻘﺔ

۹۱

۱۲۰

چﻬار
ﮔﻮسفﻨد و
دو حﻘﻪ

۱۵۰

سﻪ حﻘﻪ

سﻪ
ﮔﻮسفﻨد و
سﻪ حﻘﻪ

۱۷۵

سﻪ حﻘﻪ
و بﻨت
ﻣخاض

۱۹۶

چﻬار
ﮔﻮسفﻨد و
سﻪ حﻘﻪ

۱۸۶

سﻪ حﻘﻪ
و بﻨت
ﻟبﻮن

۲۰۰

زﻛات
دو حﻘﻪ

دو حﻘﻪ

چﻬار حﻘﻪ

چﻬار حﻘﻪ۳

از جﻤﻠﻪ صفات واجب در زﻛات شتر اﻧﻮثت است ،ﻳعﻨﻰ شترى را ﻛﻪ زﻛات ﻣﻰدﻫد باﻳد ﻣاده
باشد ،و شتر ﻧر در زﻛات جﻮاز ﻧدارد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤت آن ﻣعادل شتر ﻣاده باشد.

 -۱ﻧصاب شتر را ﻣختصرا بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۲در زﻛات شتر ﻛدام صفت ضرورى است؟
 -۳ﻧصاب زﻛات شتر چﻪ وﻗت از سر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 -۴بﻨت ﻣخاض ،بﻨت ﻟبﻮن ،حﻘﻪ ،جذعﻪ ﻛدام شتران اﻧد؟

تفصﻴﻞ زﻛات شتر را ﻣطابﻖ جدول در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬﻞ و ﻧﻬﻢ

زﻛات ﮔاو
از جﻤﻠﻪ زﻛات سﻮائﻢ زﻛات شتر را داﻧستﻴﻢ ،اﻛﻨﻮن ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ زﻛات ﮔاو را بداﻧﻴﻢ

ترجﻤﻪ
( )۱باب در زﻛات ﮔاو :در ﻛﻤتر از  ۳۰ﮔاو زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد ،وﻗتﻰ شﻤار ﮔاوﻫا بﻪ ۳۰
برسد و در چراﮔاهﻫاى 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 ﻣﻰشﻮد.
( )۲و از چﻬﻞ بﻪ باﻻ تا شصت بﻪ ﻗﻮل اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ عﻠﻴﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﻗبﻠﻰ زﻛات با

زﻳادت واجب ﻣﻰﮔردد ،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 اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :در اضافﻪ از چﻬﻞ ﮔاو زﻛات
ﻧﻤﻰباشد تا آﻧﻜﻪ شﻤار آن بﻪ  ۶۰ﮔاو ﻧرسﻴده است ،وﻗتﻰ شﻤار آن بﻪ  ۶۰رسد ،دو تبﻴع ﻳا دو
تبﻴعﻪ (دو ﮔﻮساﻟﻪ دو ساﻟﻪ) است ،و در  ۷۰ﮔاوﻳﻚ ﻣسﻨﻪ و ﻳﻚ تبﻴع است در ﻫشتاد دو ﻣسﻨﻪ
(دو ﮔﻮساﻟﻪ دو ساﻟﻪ) ﻣﻰباشد ،و در  ۹۰ﮔاو 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) ﻣﻰباشد.
( )۳و 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 ﻣﻰشﻮد.
بﻘر  :تاء در بﻘر براى ﻣفرد است ،ﮔاو ﻧر و ﮔاو ﻣاده ﻫردو را شاﻣﻞ ﻣﻰﮔردد.
حﻜﻢ زﻛات ﮔاو :زﻛات از ﮔاوﻫاى ﻧر و ﻣاده فرض ﻣﻰباشد.
تفصﻴﻞ زﻛات ﮔاو ﻧر و ﻣاده
ﻧصاب

زﻛات

ﻧصاب

زﻛات

ﻧصاب

زﻛات

۳۰

ﻳﻚ ﮔﻮساﻟﻪ
ﻧر ﻳا ﻣاده
ﻳﻚ ساﻟﻪ

۶۰

دو ﮔﻮساﻟﻪ ﻧر
ﻳا ﻣاده ﻳﻚ
ساﻟﻪ

۸۰

دو ﮔﻮساﻟﻪ
ﻣاده دو
ساﻟﻪ

۴۰

ﻳﻚ ﮔﻮساﻟﻪ
ﻧر ﻳا ﻣاده دو
ساﻟﻪ

۷۰

ﻳﻚ ﮔﻮساﻟﻪ
ﻣاده دو
ساﻟﻪ و ﻳﻚ
ﮔﻮساﻟﻪ ﻧر ﻳا
ﻳﻚ ساﻟﻪ

۹۰

سﻪ ﮔﻮساﻟﻪ
ﻣاده ﻳﻚ
ساﻟﻪ

ﻧصاب

۱۰۰

زﻛات

دو ﮔﻮساﻟﻪ ﻧر
ﻳﻚ ساﻟﻪ و
ﻳﻚ ﮔﻮساﻟﻪ
ﻣاده دو ساﻟﻪ

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.

 -۱بﻘر چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد وحﻜﻢ زﻛات ﮔاو چﻴست؟
 -۳ﻧصاب زﻛات ﮔاو را بﻪ طﻮر ﻣختصر بﻴان ﻛﻨﻴد؟
 -۴آﻳا حﻜﻢ زﻛات ﮔاو و ﮔاوﻣﻴش ﻳﻜﻰ است؟
 -۵آﻳا در زﻛات اﻳﻦ شرط ضرور است ﻛﻪ ﮔاو ﻣتﻮسط باشد؟
 -۶تفصﻴﻞ زﻛات ﮔاو ﻛﻪ در جدول داده شده آن را بﻴان ﻛﻨﻴد.

جدول تفصﻴﻠﻰ زﻛات ﮔاو را در ﻛتابچﻪﻫاى 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 ،حاﻻ
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ احﻜام زﻛات ﮔﻮسفﻨد را بداﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان زﻛات ﮔﻮسﻔﻨد:
( )۱در ﻛﻤتر از  ۴۰راس ﮔﻮسفﻨد ۱زﻛات ﻧﻤﻰباشد ،وﻗتﻰ شﻤار ﮔﻮسفﻨدان بﻪ  ۴۰رسد و در
صحرا بچرﻧد و ﻳﻚ سال بر آن بﮕذرد ،زﻛات آﻧﻬا ﻳﻚ ﮔﻮسفﻨد است تاآﻧﻜﻪ بﻪ  ۱۲۰برسد،
وﻗتﻰ بﻪ او ﻳﻚ ﮔﻮسفﻨد اضافﻪ ﮔردد (شﻤار آﻧﻬا بﻪ  ۱۲۱رسﻴد) دو ﮔﻮسفﻨد واجب است ،تا
آﻧﻜﻪ شﻤار شان بﻪ  ۲۰۰ﻣﻰرسد ،وﻗتﻰ بﻪ  ۲۰۱رسﻴد زﻛات آﻧﻬا سﻪ ﮔﻮسفﻨد است ،و زﻣاﻧﻴﻜﻪ
شﻤار آﻧﻬا بﻪ  ۴۰۰رسﻴد زﻛات آﻧﻬا چﻬار ﮔﻮسفﻨد است ،بعد از آن از ﻫر  ۱۰۰ﮔﻮسفﻨد ﻳﻚ
ﮔﻮسفﻨد واجب ﻣﻰشﻮد.
( )۲ﮔﻮسفﻨد و بز در باب زﻛات حﻜﻢ واحد را دارﻧد.
شرح
ﻏﻨﻢ(ﮔﻮسﻔﻨد) غﻨﻢ  :اسﻢ ﻣؤﻧث بﻮده بر بز و ﮔﻮسفﻨد ﻧر وﻣاده ﻫر دو اطﻼق ﻣﻰشﻮد و براى
ﻣفرد آن ﻛدام ﻟفظﻰ وجﻮد ﻧدارد و جﻤع آن أغﻨام و غﻨﻮم ﻣﻰآﻳد.۲
 - ۱ﻣراد از ﮔﻮسفﻨد ﻣال خﻮرد است ﻳعﻨﻰ ﮔﻮسفﻨد ﻧر ﻳا ﻣاده و بز ﻧر وﻣاده.
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حﻜﻢ زﻛات ﮔﻮسﻔﻨد
زﻛات از ﮔﻮسفﻨد فرض است.
تفصﻴﻞ زﻛات ﮔﻮسفﻨد درجدول ذﻳﻞ بﻴان ﻣﻴﮕردد.
ﻧصاب

زﻛات
زﻛات واجب ﻧصاب زﻛات واجب ﻧصاب زﻛات واجب ﻧصاب
واجب

۴۰

ﻳﻚ ﮔﻮسفﻨد

۱۲۱

دو ﮔﻮسفﻨد

۲۰۱

سﻪ ﮔﻮسفﻨد

 ۴۰۰چﻬار ﮔﻮسفﻨد

۵۰۰

پﻨج ﮔﻮسفﻨد

 ۶۰۰شش ﮔﻮسفﻨد

صﻔات واجب در ﮔﻮسﻔﻨد :در زﻛات ﮔﻮسفﻨد و بز ،ﻧر و ﻣاده ﻫردو جﻮاز دارد.
ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ زﻛات داده ﻣﻰشﻮد باﻳد ﻣتﻮسط باشد ﻧﻪ اعﻠﻰ باشد و ﻧﻪ ادﻧﻰ.
و 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 ﻧﻤﻰشﻮد.

شاﮔردان با ﻫﻤﻜارى استاد خﻮد فرق بﻴﻦ زﻛات ﮔاو و ﮔﻮسفﻨد را تﻮضﻴح بدﻫﻨد.

 -۱غﻨﻢ چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۲حﻜﻢ زﻛات ﮔﻮسفﻨد چﻴست؟
 -۳ﻧصاب زﻛات ﮔﻮسفﻨد چﻨد است؟
 -۴صفاتﻰ ﻛﻪ در زﻛات ﮔﻮسفﻨد واجب است ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۵آﻳادر زﻛات ﮔﻮسفﻨد ،ﻣﻴش وبز ﻧر وﻣاده فرق دارد؟

تفصﻴﻞ زﻛات ﮔﻮسفﻨد راﻛﻪ در جدول ﻧشاﻧدﻫﻰ شده در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس پﻨجاه و ﻳﻜﻢ

زﻛات اسپﻫا
در درسﻫاى ﻗبﻠﻰ در ﻣﻮرد زﻛات شتر ،ﮔاو ،ﮔﻮسفﻨد حرف زدﻳﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ در باره
زﻛات اسپﻫا ﻣعﻠﻮﻣات بﻪ دست آرﻳﻢ.
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان زﻛات اسپﻫا:
( )۱وﻗتﻰ بر اسپان ﻧر و ﻣاده ﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰچرﻧد ﻳﻚ سال بﮕذرد .ﻣاﻟﻚ آن اختﻴار دارد ﻛﻪ
از ﻳﻚ راس اسپ ﻳﻚ دﻳﻨار ﻣﻰدﻫد ﻳا آن را ﻗﻴﻤت ﮔذارى ﻧﻤﻮده از ﻫر ( )۲۰۰درﻫﻢ ()۵
درﻫﻢ زﻛات ﻣﻰپردازد ،و ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ از اسپان ﻧرى ﻛﻪ ﻫﻤراه اسپان ﻣاده ﻧباشد

زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :از اسپان ،ﻗاطرﻫا
و خران زﻛات واجب ﻧﻴست ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بﻪ ﻣﻘصد تجارت ﻧﮕﻬدارى شﻮﻧد ﻛﻪ در آﻧصﻮرت
زﻛات واجب ﻣﻰﮔردد.
( )۲بﻪ ﻗﻮل اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ از اوﻻد شتران ،ﮔاوﻫا و ﻣﻴشﻫا زﻛات
واجب ﻧﻤﻰباشد ﻣﮕر آﻧﻜﻪ ﻫﻤراه شان ﻛﻼنﻫا باشد ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

اﷲ ﮔفتﻪ است:

ﻳﻜﻰ از آﻧﻬا (اوﻻد) در آن واجب است.
( )۳بر 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 عﻼوه بر آن ﻗﻴﻤت اضافﻰ را ﻧﻴز اخذ ﻧﻤاﻳد.
( )۴و در اداى زﻛات بﻪ عﻮض ﻣال پرداخت ﻗﻴﻤت جﻮاز دارد.
( )۵در حﻴﻮاﻧات ﻛارﻛﻨﻨده ،و حﻴﻮاﻧات باربرﻧده و حﻴﻮاﻧاتﻰ ﻛﻪ در ﻣﻨزل عﻠﻮفﻪ ﻣﻰخﻮرﻧد
زﻛات واجب ﻧﻴست.
( )۶زﻛات ﮔﻴرﻧده ﻧباﻳد بﻬترﻳﻦ ﻣال ﻳا خراب ترﻳﻦ آن را بﮕﻴرد بﻠﻜﻪ ﻣال ﻣتﻮسط را بﮕﻴرد.
( )۷و 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.
( )۸سائﻤﻪ :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 ﻧﻤﻰباشد.
( )۹و ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ زﻛات در اصﻞ ﻧصاب است ﻧﻪ در عفﻮ
(زﻳادت) و اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ ﮔفتﻪ است :در ﻫردو زﻛات واجب است.
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( )۱۰و اﮔر ﻣال بعد از واجب شدن زﻛات در آن از بﻴﻦ رود ،زﻛات آن ﻧﻴز ساﻗط ﻣﻰﮔردد.
( )۱۱و 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 ﻣﻰآﻳد.
حﻜﻢ زﻛات اسپﻫا :ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ در اسپﻬاى چرﻧده ﻛﻪ براى شﻴر و ﻧسﻞ

ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮﻧد ،و ﻧر و ﻣاده آنﻫا ﻳﻜجا باشﻨد زﻛات واجب است.
در زﻛات اسپﻫا ﻣاﻟﻚ اختﻴار دارد:
اﻟﻒ :اﮔر بخﻮاﻫد از ﻫر اسپﻰ ﻳﻚ دﻳﻨار ﻣﻰدﻫد.
ب :ﻳا اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤت اسپﻫا را ﻣعﻠﻮم ﻛﻨد و از ﻫردو صد درﻫﻢ پﻨج درﻫﻢ زﻛات بدﻫد ،ﻟﻴﻜﻦ
تﻨﻬا از اسپان ﻧر زﻛات ﻧﻤﻰباشد.
اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :در اسپان ،ﻗاطرﻫا و خران زﻛات ﻧﻤﻰباشد
ﻣﮕر آﻧﻜﻪ اﻳﻦ حﻴﻮاﻧات بﻪ ﻣﻘصد تجارت ﻧﮕﻬدارى شﻮﻧد ،و فتﻮا بر ﻗﻮل اﻳشان است.۱
بﻪ ﻗﻮل اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ در اوﻻد حﻴﻮاﻧات ذﻳﻞ زﻛات ﻧﻤﻰباشد:
فصﻼن  :اوﻻد ﻛﻮچﻚ شتران.
حﻤﻼن  :اوﻻد ﻛﻮچﻚ ﻣﻴشﻫا.
عجاجﻴﻞ  :اوﻻد ﻛﻮچﻚ ﮔاوﻫا.
اﻣا اﮔر با اﻳﻦ اوﻻد ﻛﻮچﻚ حﻴﻮاﻧات ﻛﻼن ﻧﻴز باشﻨد در آن صﻮرت زﻛات واجب است ،و
اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

اﷲ ﮔفتﻪ است :از جﻤﻠﻪ آﻧﻬا (اوﻻد) ﻳﻜﻰ واجب است.

ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط :آن تعداد اسپاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻣﻘصد تجارت ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮﻧد 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 ﻣﻰخﻮرﻧد 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 ﻧﻤﻰباشد ﻣﮕر آﻧﻜﻪ بخاطر تجارت ﻧﮕﻬدارى شﻮﻧد.
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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 ﻣﻰﮔردد.
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 اﷲ زﻛات در ﻧصاب است ،ﻧﻪ در زﻳادت ،و اﻣام
ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ 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 اسپﻫا با ﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -۱خﻴﻞ را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -۲حﻜﻢ زﻛات اسپﻫا چﻴست؟
 -۳چﻪ اﻧدازه زﻛات در اسپﻬا واجب است؟
 -۴فصﻼن ،حﻤﻼن و عجاجﻴﻞ چﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟

حﻜﻢ زﻛات اسپﻫا چﻴست ،در اﻳﻦ باره ﻛدام حﻜﻤﻰ ﻛﻪ بر آن فتﻮا داده شده در ﻛتابچﻪﻫاى
خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس پﻨجاه و دوم

زﻛات ﻃﻼ و ﻧﻘره
طﻼ و ﻧﻘره از جﻤﻠﻪ فﻠزات ﻗﻴﻤتﻰ و بﻴش بﻬا اﻧد ،و اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻨافع زﻳادى را بﻪ آن دو ﻣربﻮط
ساختﻪ است ،ﻛﻪ در فﻠزات دﻳﮕر ﻧﻴست ،و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨظﻮر شرﻳعت اسﻼﻣﻰ تﻮجﻪ خاصﻰ بﻪ آن
ﻧﻤﻮده و آن را ﻳﻚ سرﻣاﻳﻪ ﻧﻤﻮ ﻛﻨﻨده ﻗرار داده و زﻛات را در آن فرض ﮔرداﻧﻴده است.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان زﻛات ﻧﻘره:
( )۱در ﻛﻤتر از ( )۲۰۰درﻫﻢ زﻛات ﻧﻤﻰباشد ،وﻗتﻰ بﻪ ( )۲۰۰رسد و ﻳﻚ سال بر آن بﮕذرد
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پﻨج درﻫﻢ زﻛات واجب است ،و در بﻴشتر از آن زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد تا آﻧﻜﻪ بﻪ ()۴۰
درﻫﻢ رسد وﻗتﻰ بﻪ ( )۴۰درﻫﻢ برسد ﻳﻚ درﻫﻢ در آن با پﻨج درﻫﻢ ﻳﻜجا واجب است ،بعد
از آن در ﻫر ( )۴۰درﻫﻢ (ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ) ﻳﻚ درﻫﻢ واجب ﻣﻰشﻮد.

( )۲و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :در اضافﻪ از ( )۲۰۰درﻫﻢ بﻪ ﻫﻤان
اﻧدازه ﻳﻰ ﻛﻪ اضافﻪ ﻣﻰشﻮد بﻪ حساب آن زﻛات واجب ﻣﻰﮔردد.
( )۳ﻳﻚ چﻴز ﻣخﻠﻮط ،ﻛﻪ ﻧﻘره آن غاﻟب باشد ،در حﻜﻢ ﻧﻘره است ،و اﮔر چﻴز دﻳﮕر غاﻟب
باشد در حﻜﻢ ساﻣان تجارتﻰ ﻣﻰباشد ،شرط اﻳﻦ است ﻛﻪ آن شﻰ بﻪ حد ﻧصاب برسد.
باب در بﻴان زﻛات ﻃﻼ:
( )۴در ﻛﻤتر از ( )۲۰ﻣثﻘال طﻼ زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد ،وﻗتﻰ بﻪ ( )۲۰ﻣثﻘال برسد و ﻳﻚ سال
بر آ ن بﮕذرد ﻧﻴﻢ ﻣثﻘال زﻛات در آن واجب است.
( )۵بعد از آن از ﻫر چﻬار ﻣثﻘال دو ﻗﻴراط زﻛات واجب ﻣﻰشﻮد ،و ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ

در ﻛﻤتر از چﻬار ﻣثﻘال زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد.
( )۶و در ﻗطعﻪﻫاى طﻼ و ﻧﻘره و زﻳﻮرات ساختﻪ شده از اﻳﻦ دو (طﻼ و ﻧﻘره) و ظروف طﻼﻳﻰ
و ﻧﻘره ﻳﻰ زﻛات واجب است.
شرح
زﻛات ﻧﻘدﻳﻦ (ﻃﻼ وﻧﻘره)
ﻧﻘدﻳﻦ  :اﻳﻦ اصطﻼح بر طﻼ و ﻧﻘره و ﻫر آن چﻴزى اطﻼق ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻗائﻢ ﻣﻘام آن ﮔردد
ﻣثﻞ پﻮل رائج حﻜﻢ ﻧﻘدﻳﻦ را دارد.
در زﻣاﻧﻪ رسﻮل اﷲ

ﻣردم بﻪ وزن طﻼ (دﻳﻨار) و ﻧﻘره (درﻫﻢ) ﻣعاﻣﻼت داد و ستد خﻮد را

پﻴش ﻣﻰبردﻧد.
فﻘﻬاﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ وﻗتﻰ طﻼ 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 ﻣﻰشﻮد.
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ﻧصاب ﻧﻘره  :در ﻛﻤتر از ( )۲۰۰درﻫﻢ زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد ،و ( )۲۰۰درﻫﻢ ﻧصاب آن
است ،و دوصد درﻫﻢ ﻣعادل تﻘرﻳبا ( )۵۹۵ﮔرام است.
حﻜﻢ زﻛات ﻧﻘره :ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ ( )۲۰۰درﻫﻢ شﻮد و ﻳﻚ سال بر آن بﮕذرد ( )۵درﻫﻢ
زﻛات در آن فرض است ،و پﻨج درﻫﻢ تﻘرﻳبا ( )۱۵ﮔرام است.
و در بﻴشتر از ( )۲۰۰درﻫﻢ زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد تا آﻧﻜﻪ بﻪ ( )۴۰درﻫﻢ رسد وﻗتﻰ بﻪ ()۴۰
درﻫﻢ برسد ﻳﻚ درﻫﻢ در آن با پﻨج درﻫﻢ واجب است ،بعد از آن در ﻫر ( )۴۰درﻫﻢ ﻧزد اﻣام
ابﻮ حﻨﻴفﻪ (

اﷲ) ﻳﻚ درﻫﻢ واجب ﻣﻰشﻮد ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ

ﮔفتﻪ اﻧد :در اضافﻪ از ( )۲۰۰درﻫﻢ بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﻳﻰ ﻛﻪ اضافﻪ ﻣﻰشﻮد 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 ﻧﻤﻰشﻮد ،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
اسپ استعﻤال ﮔردﻳده باشد ،و بﻪ سبب ﮔداختﻦ خاﻟص شده و بﻪ ( )۲۰۰درﻫﻢ برسد ،بﻪ
ﻣﻘصد تجارت ﻧﮕﻬداشتﻪ شده باشد و ﻳا بﻪ خاطر زﻳﻨت و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴت ﻫﻴچ ﻛدام را ﻧﻜرده
باشد ﻳﻚ حﻜﻢ دارد.
ذﻫب ( ﻃﻼ) :ذﻫب ﻳا طﻼ ﻧﻮعﻰ از فﻠز است ﻛﻪ رﻧﮓ زرد دارد ،از جﻤﻠﻪ فﻠزات ﻧجﻴبﻪ،
ﻗﻴﻤتﻰ و ﻧادر ﻣﻰباشد .
ﻧصاب ﻃﻼ :در ﻛﻤتر از ( )۲۰ﻣثﻘال طﻼ زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد ،و ( )۲۰ﻣثﻘال ﻧصاب آن
است ،و ( )۲۰ﻣثﻘال ﻣعادل تﻘرﻳبا ( )۸۵ﮔرام است.
زﻛات ﻃﻼ:ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ ﻳﻚ ﻧصاب از طﻼ شﻮد و ﻳﻚ سال بر آن بﮕذرد باﻳد از ()۲۰
ﻣثﻘال آن ﻧﻴﻢ ﻣثﻘال زﻛات بدﻫد ،و ﻧﻴﻢ ﻣثﻘال ﻣعادل تﻘرﻳبا ( )۲.۵۰ﮔرام است.
بعد از آن وﻗتﻰ اﻧدازه طﻼ از ( )۲۰ﻣثﻘال بﻴشتر شﻮد در ﻫر چﻬار ﻣثﻘال دو ﻗﻴراط زﻛات واجب
ﻣﻰﮔردد ،و در ﻛﻤتر از چﻬار ﻣثﻘال ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد.

اﻣا صاحبﻴﻦ رحﻤﻬﻤااﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :اﮔر اﻧدازه طﻼ از ( )۲۰ﻣثﻘال زﻳاد شﻮد بﻪ حساب اضافﻪ شده
آن زﻛات در آن واجب است.
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صﻔت ﻧصاب ﻃﻼ :صفتﻰ ﻛﻪ در ﻧصاب طﻼ باﻳد وجﻮد داشتﻪ باشد اﻳﻦ است ﻛﻪ باﻳد طﻼ
باشد ،و بﻪ صفت اضافﻰ اعتبار داده ﻧﻤﻰشﻮد ،پس ﻫر طﻼى 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 طﻼى آن غاﻟب باشد زﻛات در آن فرض است.
پﻮل ﻧﻘد :پﻮل ﻧﻘد عبارت از ﻫﻤان پﻮلﻫاى ﻛاغذى و فﻠزى است ﻛﻪ بﻪ جاى طﻼ و ﻧﻘره
تبادﻟﻪ ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰباشد.
بﻨا ًء ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ ﻳﻜصد ﻫزار افغاﻧﻰ باشد ( )۲.۵٪افغاﻧﻰ بر وى فرض است.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط:
در ﻗطعﻪﻫاى طﻼ و ﻧﻘره و زﻳﻮرات ساختﻪ شده از اﻳﻦ دو (طﻼ و ﻧﻘره) و ظروف طﻼى و ﻧﻘره
ﻳﻰ زﻛات واجب است.
اﮔر جﻨس دﻳﮕرى با طﻼ خﻠط ﮔردد و طﻼ بر آن غاﻟب باشد آن جﻨس ﻧﻴز در حﻜﻢ طﻼ
است .ﻫﻤچﻨان اﮔرچﻴزى ﻣثﻞ آﻫﻦ در ﻧﻘره خﻠط ﮔردد و ﻧﻘره آن غاﻟب باشد آن چﻴز در
حﻜﻢ ﻧﻘره است ،و اﮔر آﻫﻦ بر آن (طﻼ و ﻧﻘره) غاﻟب باشد ،آن طﻼ و ﻧﻘره در حﻜﻢ عروض
(ساﻣان) است.
در زﻛات طﻼ و ﻧﻘره شخص زﻛات دﻫﻨده اختﻴار دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗطعﻪ آن را وزن ﻧﻤﻮده
ﻣﻰدﻫد و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤت ﻣﻘدار زﻛات را ﻣﻰپردازد ،ﻫرﻛدام ﻛﻪ در بازار ﻣﻮرد استعﻤال باشد
ﻫﻤان را اختﻴار ﻛﻨد ،و ﻳا اﮔر خﻮاستﻪ باشد بﻪ ﻗﻴﻤت طﻼ و ﻧﻘره ساﻣان دﻳﮕرى ﻳا اشﻴاء ﻛﻴﻠﻰ
و وزﻧﻰ ﻣﻰدﻫد.
ﻃرﻳﻘﻪ پرداخت زﻛات
اﻟﻒ :طرﻳﻘﻪ اول :بﻪ حساب ﮔرام ﻳا پﻮل ﻧﻘد × .۱۰۰ ÷ ۲.۵

٢٠٢

ب :طرﻳﻘﻪ دوم  :بﻪ اﻧدازه ﮔرام ﻳا پﻮل ﻧﻘد ÷ .۴۰
تﻄبﻴﻘات
زﻛات  ۱۰۰۰ﮔرام طﻼ =  ۲۵ =۱۰۰ ÷ ۲.۵ ×۱۰۰۰ﮔرام است.
زﻛات  ۲۰۰۰ﮔرام ﻧﻘره =  ۵۰ =۱۰۰ ÷ ۲.۵ × ۲۰۰۰ﮔرام است.
زﻛات  -۴۰۰۰۰پﻮل ﻧﻘد افغاﻧﻰ = -۱۰۰۰=۱۰۰ ÷ ۲.۵ × ۴۰۰۰۰افغاﻧﻰ است.

با استاد خﻮد در رابطﻪ بﻪ ﻣﻮضﻮعات ذﻳﻞ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻴد:
 -۱در صدر اسﻼم پﻮلﻫاى ﻧﻘد ﻛاغذى راﻳج ﻧبﻮد ،و ﻛاغذ در ذات خﻮد ﻛدام ارزشﻰ ﻧدارد
پس چﮕﻮﻧﻪ آن را ﻣال ﮔفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟
 -۲اﮔر اﻫاﻟﻰ ﻗرﻳﻪ بﻪ خاطر تعﻤﻴر ﻣسجد پﻮل زﻳادى جﻤع آورى ﻛﻨﻨد و اﻳﻦ پﻮل سﻪ سال ﻧزد
آﻧﻬا باﻗﻰ ﻣاﻧد ،حﻜﻢ زﻛات آن چﻴست؟

 -۱ﻧﻘدﻳﻦ چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۲حﻜﻢ زﻛات ﻧﻘدﻳﻦ چﻴست؟
 -۳ﻧصاب ﻧﻘره چﻘدر است؟
 -۴زﻛات ﻧصاب ﻧﻘره چﻘدر است؟
 -۵ﻧصاب طﻼ چﻘدر است؟
 -۶زﻛات ﻧصاب طﻼ چﻘدر است؟
 -۷پﻮل ﻧﻘد ﻛدام پﻮل را ﮔﻮﻳﻨد؟
 -۸آﻳا در پﻮل ﻧﻘد زﻛات واجب است ،وﻧصاب زﻛات آن چﻘدر است؟
 -۹طرﻳﻘﻪ اداء زﻛات اشﻴاى ذﻛر شده را بﻴان ﻛﻨﻴد.

٢٠٣

ﻧصاب طﻼ و ﻧﻘره و پﻮﻟﻰ راﻛﻪ بﻪ جاى اﻳﻦ دو استعﻤال ﻣﻰشﻮد و ﻫﻤچﻨان ﻣﻘدار زﻛات طﻼ،
ﻧﻘره و پﻮل را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٢٠٤

درس پﻨجاه و سﻮم

زﻛات ﻋروض( ساﻣان)
در درس ﻗبﻠﻰ احﻜام زﻛات طﻼ ،ﻧﻘره و پﻮل ﻧﻘد را شﻨاختﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ احﻜام زﻛات
ساﻣان تجارتﻰ را بداﻧﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان زﻛات ﻋروض
( )۱زﻛات در ساﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻣﻘصد تجارت باشد و ﻗﻴﻤت آن بﻪ ﻧصاب طﻼ و ﻧﻘره برسد واجب
است ،و زﻛات دﻫﻨده بﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو (طﻼ و ﻧﻘره) ﻛﻪ بﻪ فﻘرا و ﻣساﻛﻴﻦ ﻧفع بخش تر باشد
ﻗﻴﻤت ﮔذارى ﻣﻰﻛﻨد.
( )۲و اﮔر ﻧصاب در اول و آخر سال ﻛاﻣﻞ باشد و در وسط آن ﻛﻢ شﻮد زﻛات ساﻗط
ﻧﻤﻰﮔردد.
( )۳و ﻗﻴﻤت ساﻣان تجارتﻰ با طﻼ و ﻧﻘره جﻤع ﻣﻰشﻮد.
( )۴ﻫﻤچﻨان (بخاطر تﻜﻤﻴﻞ ﻧصاب) طﻼ با ﻧﻘره از روى ﻗﻴﻤت ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
٢٠٥

اﷲ با ﻫﻢ

جﻤع ﻛرده ﻣﻰشﻮد تا ﻧصاب تﻜﻤﻴﻞ ﮔردد ،و ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد:
طﻼ با ﻧﻘره از روى ﻗﻴﻤت ﻳﻜجا ﻛرده ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻠﻜﻪ بﻪ اجزاء با ﻫﻢ ﻳﻜجا ﻣﻰشﻮد.
شرح
ﻋروض
عروض :جﻤع عرض است و آن ﻣتاع ﻧاچﻴز دﻧﻴا را ﮔﻮﻳﻨد.
عروض غﻴر از ﻧﻘدﻳﻦ (طﻼ و ﻧﻘره)و حﻴﻮاﻧات ،شاﻣﻞ تﻤام اﻧﻮاع ﻣال ﻣﻰشﻮد ،ﻣثﻼ اجﻨاس،
جاﻳداد ،ﻟباس و چﻴزىﻫاى 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 طﻼ 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 ﻣﻰشﻮد :
 -۱ﻧﻴت صاحب اجﻨاس ،تجارت باشد .ﻧﻴت تجارت با ﻛار تجارت ﻫﻤراه باشد ،زﻳرا تﻨﻬا
ﻧﻴت ﻛفاﻳت ﻧﻤﻰﻛﻨد.
 -۲باﻳد ﻧصاب عروض (ساﻣان) بﻪ حد ﻧصاب طﻼ و ﻳا ﻧﻘره برسد.
 -۳ﻳﻚ سال بر آن ﮔذشتﻪ باشد.
ﻧصاب ﻋروض
ﻧصاب واجبﻰ ساﻣان تجارت ﻣاﻧﻨد ﻧصاب واجبﻰ ﻧصاب طﻼ و ﻧﻘره ﻣﻰباشد ﻛﻪ آن ربع عشر
 ۲.۵٪است.
بر ﻫر ﻣسﻠﻤان ﻻزم است ﻛﻪ در پاﻳان ﻫر سال ساﻣان تجارت خﻮد را حساب ﻛﻨد ،اﮔر بﻪ
حساب ﻗﻴﻤت بازار بﻪ حد ﻧصاب زﻛات ﻣﻰرسﻴد زﻛات آن را بدﻫد ﻛﻪ آن ربع عشر است،
و اﮔر بﻪ حد ﻧصاب طﻼ و ﻧﻘره ﻧﻤﻰرسﻴد ،پس زﻛات در آن واجب ﻧﻤﻰباشد.
٢٠٦

چﮕﻮﻧﮕﻰ ادا زﻛات در ﻣالﻫاى تجارتﻰ
از ﻧظر اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ (

اﷲ) ﻣاﻟﻚ اختﻴار دارد:

أ -ﻳا اﻳﻨﻜﻪ خﻮد ﻫﻤان چﻴز را در زﻛات ﻣﻰدﻫد.
ب -و ﻳا ربع عشر از ﻗﻴﻤت آن را بﻪ زﻛات ﻣﻰدﻫد.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط
ﻗﻴﻤتﻫاى اجﻨاس تجارتﻰ ﻣطابﻖ عرف راﻳج در بازار حساب ﻛرده ﻣﻰشﻮد ،و
ساﻣان آﻻتﻰ ﻛﻪ در دﻛان ﻣﻮرد استفاده ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد در جﻤﻠﻪ اجﻨاس تجارتﻰ شﻤرده
ﻧﻤﻰشﻮد.
و ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ زﻣﻴﻦ و ﻳا حﻴﻮاﻧات براى تجارت باشد ،زﻛات آن از وﻗتﻰ شروع
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ عﻤﻼ 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.

 -۱عروض چﻴست؟
 -۲حﻜﻢ زﻛات عروض را بﻴان ﻛﻨﻴد؟
 -۳شروط وجﻮب زﻛات ساﻣان تجارت ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۴ﻧصاب عروض چﻘدر است؟
 -۵زﻛات اﻣﻮال تجارتﻰ از خﻮد ﻣال تادﻳﻪ ﻣﻰشﻮدﻳا از ﻗﻴﻤت آن؟

٢٠٧

در چﻴزﻫاى ﻛﻪ از بحر بﻴرون ﻛرده ﻣﻰشﻮد ﻣثﻞ ،ﻣروارﻳد ،ﻣرجان و ﻣاﻫﻰ ،چﻪ وﻗت در آن
زﻛات واجب ﻣﻰﮔردد؟ پاسخ اﻳﻦ پرسش را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٢٠٨

درس پﻨجاه و چﻬارم

زﻛات زراﻋت و ﻣﻴﻮه
زﻛات زراعت و ﻣﻴﻮه جات عشر است ،ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ در اﻳﻦ درس احﻜام آن را بشﻨاسﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان زﻛات حاصﻼت ﻛشت و ﻣﻴﻮه:
( )۱اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
٢٠٩

اﷲ ﮔفتﻪ است :حاصﻼتﻰ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ برداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻢ باشد ﻳا زﻳاد

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.
( )۲و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ 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
ﻣﻰباشد ،وﻧزد صاحبﻴﻦ در سبزى جات زﻛات واجب ﻧﻴست.

صاع رسﻮل اﷲ
( )۳و ِ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.
( )۴و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

اﷲ ﮔفتﻪ است :ﻫر آﻧچﻪ بﻪ وسﻖ فروختﻪ ﻧشﻮد ﻣاﻧﻨد زعفران و

پﻨبﻪ ،عشر وﻗتﻰ در آن واجب ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻗﻴﻤت آن بﻪ پﻨج وسﻖ از اشﻴاء وسﻘﻰ ﻛﻢ ﻗﻴﻤت
برسد.
( )۵و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻪ اﷲ ﮔفتﻪ است :عشر وﻗتﻰ واجب ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻣحصﻮل ﻛشت بﻪ پﻨج
چﻨد از عاﻟﻰ ترﻳﻦ چﻴزﻫاى ﻛﻪ ﻧﻮع آن اﻧدازه ﻛرده ﻣﻰشﻮد برسد ،پس در پﻨبﻪ پﻨج بار و در
زعفران پﻨج ﻣﻦ ﻣعتبر داﻧستﻪ شده.
( )۶و در عسﻞ ،ﻛﻢ باشد ﻳا زﻳاد ُعشر است ،در صﻮرتﻰ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ عشرى ﮔرفتﻪ شﻮد ،و اﻣام
ابﻮ ﻳﻮسف

اﷲ ﮔفتﻪ است :در ﻛﻤتر از ( )۱۰ﻣشﻚ عسﻞ عشر ﻧﻤﻰباشد ،و اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ ﮔفتﻪ است :در عسﻞ تا آﻧﻜﻪ بﻪ پﻨج افراق ﻧرسﻴده زﻛات واجب ﻧﻤﻰباشد ،و ﻳﻚ فرق

٢١٠

 ۳۶رطﻞ عراﻗﻰ ﻣﻰباشد ،و در ﻣحصﻮﻻت زﻣﻴﻦﻫاى خراجﻰ عشر ﻻزم ﻧﻴست.
شرح
ُﻋشر
ُعشرﻳﻚ شﻰ از ده حصﻪ ﻳﻚ حصﻪ آن است و ﻫﻤان زﻛاتﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد ،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
صﻼحﻴت 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

اﷲ ﻣستثﻨﻰ بﻮده ﻛﻪ در آن زﻛات

(عشر) ﻻزم ﻧﻴست:
 -۱سعف (شاخﻪﻫاى درخت) ،زﻳرا در تﻨﻪ درخت چﻴزى واجب ﻧﻤﻰباشد (پس در
شاخﻪﻫاى آن ﻧﻴز واجب ﻧﻤﻰباشد).
 -۲تبﻦ (سفاره) ،زﻳرا سفاره عبارت از ساق داﻧﻪ است ،چﻨاﻧﻜﻪ درخت ساﻗﻪ ﻣﻴﻮه است.
 -۳حشﻴش (عﻠف) ،زﻳرا عﻠف بدون ﻛشت در زﻣﻴﻦ سبز ﻣﻰشﻮد و چﻴزى ﻣﻘصﻮدى
ﻧﻤﻰباشد.
 -۴طرفاء ،زﻳرا عادتا زﻣﻴﻦ بﻪ آن ﻣشغﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
 -۵ﻗصب (ﻧﻰ) زﻳرا از آن ﻫﻴچ ﻧفعﻰ بﻪ دست ﻧﻤﻰآﻳد بﻠﻜﻪ زﻣﻴﻦ را خراب ﻣﻰﻛﻨد.
ﻧصاب ﻋشر
براى فرضﻴت عشر ﻛدام ﻧصاب ﻣعﻴﻨﻰ وجﻮد ﻧدارد ،بﻠﻜﻪ از ﻣحصﻮﻻت زﻣﻴﻦ ﻛﻢ باشد ﻳا
زﻳاد ،بﻪ آب جارى سﻴراب شﻮد ﻳا بﻪ آب باران ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ 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 ﻧﻤﻰباشد ،زﻳرا سبزﻳجات از جﻤﻠﻪ اشﻴاء است
ﻛﻪ تا دﻳر زﻣان دوام پﻴدا ﻧﻤﻰﻛﻨد.
وسﻖ :بﻪ صاع رسﻮل اﷲ
٢١١

شصت صاع است.

صاع :ﻳﻚ صاع :چﻬار ﻣد و (  )۳،۶ﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻣﻴشﻮد.
وسﻖ :ﻳﻚ وسﻖ ( )۶۰صاع ( )۲۱۶ﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻣﻰشﻮد.
پﻨج وسﻖ ( )۳۰۰صاع( )۱۰۸۰ﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻛﻪ بﻪ حساب ﻣا ( )۱۵۴.۲۸سﻴر ﻣﻰشﻮد.
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 ﻧﻤﻰباشد.
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 ﻧﻤﻰشﻮد،
و در صﻮرت سبز شدن اﻳﻦ اشﻴاء زﻣﻴﻦ از استفاده خارج ﻣﻰﮔردد.
اشﻴاﻳﻰ ﻛﻪ در زﻛات زراﻋت شرط ﻧﻤﻰباشد
ﮔذشتﻦ ﻳﻚ سال بر ﻣحصﻮﻻت زﻣﻴﻦ شرط ﻧﻤﻰباشد ،بﻠﻜﻪ در ﻫر زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ دست آﻳد در
ﻫﻤان وﻗت عشر واجب ﻣﻰﮔردد.
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 ﻧﻤﻰباشد ،در ﻣحصﻮﻻت زﻣﻴﻦ طفﻞ و دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻴز
عشر واجب ﻣﻰباشد.
در زﻣﻴﻦ عشرى ﻣﻠﻜﻴت ﻧﻴز شرط ﻧﻤﻰباشد ،زﻳرا از زﻣﻴﻦ وﻗفﻰ ﻧﻴز باﻳد عشر ﮔرفتﻪ شﻮد.
و اﻳﻦ ﻫﻢ شرط ﻧﻴست ﻛﻪ عشردﻫﻨده ﻣدﻳﻮن ﻧباشد.
در ﻛشت ﻧزد ابﻮحﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ 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

اﷲ ،عشر زﻣاﻧﻰ واجب

ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ سبز شﻮد و ﻣﻴﻮه خﻮد را آشﻜار سازد ،و در ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ عشر زﻣاﻧﻰ

واجب ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ حاصﻞ برداشتﻪ شﻮد.
وﻗت بﻴرون ﻧﻤﻮدن ﻋشر :اخراج عشر سﻪ صﻮرت دارد:
 -۱صﻮرت اول ﻛﻪ بدون اختﻼف جﻮاز دارد اﻳﻦ است ﻛﻪ بعد از ﮔرفتﻦ حاصﻞ عشر
بدﻫد.
 -۲صﻮرت دوم ﻛﻪ بدون اختﻼف جﻮاز ﻧدارد ،اﻳﻦ است ﻛﻪ پﻴش از ﻛشت ﻛردن عشر
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بدﻫد.
 -۳صﻮرت سﻮم ﻛﻪ ﻣختﻠف فﻴﻪ است :آﻧست ﻛﻪ بعد از ﻛشت ﻧﻤﻮدن و ﻗبﻞ از حاصﻞ
دادن عشر بدﻫد.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط
اﷲ ﮔفتﻪ است :اشﻴاء ﻛﻪ بﻪ وسﻖ داده ﻧﻤﻰشﻮد ﻣثﻞ زعفران و پﻨبﻪ ،عشر

اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

در آن وﻗتﻰ واجب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻗﻴﻤت آن بﻪ ﻗﻴﻤت پﻨج وسﻖ از اشﻴاء وسﻘﻰ ادﻧا برسد.
و اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ ﮔفتﻪ است :عشر وﻗتﻰ واجب ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻣحصﻮل ﻛشت بﻪ پﻨج چﻨد

از عاﻟﻰ ترﻳﻦ چﻴزﻫاى ﻛﻪ ﻧﻮع آن اﻧدازه ﻛرده ﻣﻰشﻮد برسد.
عشر در عسﻠﻰ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ عشرى بﻪ دست ﻣﻰآﻳد واجب است ،ﻛﻢ باشد ﻳا زﻳاد .اﻳﻦ حﻜﻢ
ﻧزد اﻣام

اﷲ عﻠﻴﻪ است و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

عسﻞ عشر واجب ﻧﻤﻰباشد ،و اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ ﮔفتﻪ است :در ﻛﻤتر از ( )۱۰ﻣشﻚ
اﷲ ﮔفتﻪ است :در ﻛﻤتر از پﻨج افراق عسﻞ

عشر واجب ﻧﻴست.
اﮔر ذﻣﻰ زﻣﻴﻦ عشرى را بﮕﻴرد آن زﻣﻴﻦ خراجﻰ ﻣﻰﮔردد.
اﻣا زﻣﻴﻦ خراجﻰ ﻫﻴچﮕاﻫﻰ عشرى ﻧﻤﻰشﻮد.
و داﻧﻪﻫاى ﻗﻴﻤتﻰ ﻛﻪ از بحر استخراج ﻣﻰﮔردد چﻴزى در آن واجب ﻧﻴست ،ﻣاﻧﻨد ﻟؤﻟؤ ،ﻣرجان
و عﻨبر.
ﻫﻤچﻨان ﻣعادن ﻛﻪ غاﻟباً در ﻛﻮهﻫا وجﻮد دارد ﻣاﻧﻨد جص ،ﻛچ ،چﻮﻧﻪ ،ﻳاﻗﻮت ،فﻴروزة و
زﻣردعشر در آن واجب ﻧﻤﻰباشد.۱

با استاد خﻮد اﻧدازة صاع و وسﻖ را بحساب اﻣروزى ﻣﻨاﻗشﻪ ﻛﻨﻴد.
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 -۱ﻣراد از عشر چﻴست؟
 -۲حﻜﻢ عشر چﻴست؟
 -۳ﻛدام اشﻴاء از زﻛات ﻣستثﻨﻰ است؟
 -۴شروط فرضﻴت عشر ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۵آﻧچﻪ در زﻛات زراعت شرط ﻧﻤﻰباشد ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 -۶وﻗت وجﻮب زﻛات زراعت و ﻣﻴﻮه ﻛدام است؟

ﻣعﻨاى ﻟغات ذﻳﻞ را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد:
أحﻤال .أزﻗاق .أفراق .اﻟجص .اﻟﻨﻮر  .اﻟﻴاﻗﻮت .اﻟفﻴروزج .واﻟزﻣرد
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درس پﻨجاه و پﻨجﻢ

ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات
در درسﻫاى ﻗبﻠﻰ اﻣﻮاﻟﻰ را شﻨاختﻴﻢ ﻛﻪ زﻛات در آن واجب است ،و در اﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ
ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات را بداﻧﻴﻢ.

}
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{

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات
( )۱اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است  « :ﻣحﻘﻘاً صدﻗﻪ براى فﻘرا و ﻣساﻛﻴﻦ است»  ،اﻳشان ﻫشت صﻨف
از ﻣردم اﻧد ،از آﻧجﻤﻠﻪ ﻣؤﻟفﺔ اﻟﻘﻠﻮب (ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﻠبﻫاى آﻧان باﻳد بﻪ طرف اسﻼم ﻣﻴﻼن
داده شﻮد) ساﻗط ﮔردﻳده ،زﻳرا اﷲ تعاﻟﻰ اسﻼم را عزت بخشﻴد و اسﻼم 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 ﻣﻰدﻫﻨد ،و بﻪ خاطر رﻫاﻳﻰ ﮔردن ﻣﻜاتبﻴﻦ ﻛﻤﻚ شﻮد ،و غارم ﻛسﻰ است ﻛﻪ بر ذﻣﻪ
وى ﻗرض باشد ،و فﻰ سبﻴﻞ اﷲ 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
ﻣﻰباشد.
( )۲شخص زﻛات دﻫﻨده اختﻴار دارد ﻛﻪ زﻛات ﻣال خﻮد را بﻪ تﻤام اﻳﻦ اصﻨاف ﻣﻰدﻫد و ﻳا
بﻪ ﻳﻜﻰ آﻧﻬا.
( )۳دادن ﻣال زﻛات براى ذﻣﻰ جﻮاز ﻧدارد ،و ﻧﻪ بﻪ ﻣال زﻛات ﻣسجدى ساختﻪ ﻣﻰشﻮد ،و
ﻧﻪ بﻪ ﻣﻴتﻰ از آن ﻛفﻦ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،و ﻧﻪ بﻪ آن غﻼﻣﻰ خرﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آزاد ﮔردد ،و ﻧﻪ
از آن ﻣال بﻪ شخص غﻨﻰ داده ﻣﻰشﻮد ،شخص زﻛات دﻫﻨده زﻛات ﻣال خﻮد را ﻧﻪ بﻪ پدر،
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پدر ﻛﻼن ﻫرچﻨد باﻻ رود دﻫد ،ﻧﻪ بﻪ اوﻻد و اوﻻد اوﻻد ﻫرچﻨد پاﻳﻴﻦ رود .و ﻧﻪ بﻪ خاﻧﻢ خﻮد
داده ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )۴و خاﻧﻢ بﻪ شﻮﻫر خﻮد زﻛات خﻮد را داده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ عﻠﻴﻪ ،و

صاحبﻴﻦ ﮔفتﻪ اﻧد :زن ﻣﻰتﻮاﻧد ﻛﻪ زﻛات خﻮد را بﻪ شﻮﻫرش بدﻫد ،و ﻣﻮﻻ(ﻣاﻟﻚ) بﻪ ﻣﻜاتب
خﻮد زﻛات ﻧدﻫد و ﻧﻪ بﻪ ﻣﻤﻠﻮك (غﻼم) خﻮد و ﻧﻪ بﻪ ﻣﻤﻠﻮك غﻨﻰ و ﻧﻪ بﻪ اوﻻد خﻮرد سال
غﻨﻰ زﻛات دﻫد.
( )۵و زﻛات بﻪ بﻨﻰﻫاشﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد ،و آﻧﻬا اوﻻد عﻠﻰ ،عباس ،جعفر ،عﻘﻴﻞ و اوﻻده
حارث بﻦ عبد اﻟﻤطﻠب و ﻣﻮاﻟﻰ آﻧان (غﻼﻣان آزاد شده آﻧﻬا)ﻫستﻨد.
( )۶اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :اﮔر ﻛسﻰ زﻛات خﻮد را بﻪ شخصﻰ
بدﻫد و ﮔﻤان ﻛﻨد ﻛﻪ وى فﻘﻴر است بعدا ﻣعﻠﻮم شﻮد ﻛﻪ او غﻨﻰ ﻳاﻫاشﻤﻰ 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 ﻧﻤﻰباشد .و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

اﷲ ﮔفتﻪ است:

صحﻴح ﻧﻴست اعاده زﻛات بر وى واجب است ،و اﮔر زﻛات خﻮد را بﻪ ﻛسﻰ داد بعدا ﻣعﻠﻮم
ﮔردﻳد ﻛﻪ وى غﻼم و ﻳا ﻣﻜاتب وى است،جﻮاز ﻧدارد.
( )۷ﻫﻤچﻨان دادن زﻛات بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ ﻧصاب  -از ﻫر ﻧﻮع ﻣال -باشد ،جﻮاز ﻧدارد.
( )۸اﻣا 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
شﻬرى بﻪ شﻬرى ﻣﻜروه است ،بﻠﻜﻪ زﻛات ﻣردم ﻣﻨطﻘﻪ در ﻣﻴان ﻣردم ﻫﻤان ﻣﻨطﻘﻪ تﻮزﻳع
ﮔردد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ براى اﻗارب و خﻮﻳشاوﻧدان خﻮد اﻧتﻘال دﻫد ،ﻳا براى افرادى بفرستد ﻛﻪ
ﻧسبت بﻪ فﻘراء شﻬر وى بﻴشتر ﻣحتاج باشﻨد.
شرح
اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است

« بﻴﮕﻤان صدﻗﻪﻫا (زﻛات) براى ﻧاداران ،ﻣسﻜﻴﻨان ،ﻣﻮظفان اداره وجﻮه زﻛات،
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اﻟﻘﻠﻮب،

آزادى برده ﮔان ،پرداخت ﻗرض ﻗرضداران و در راه خدا و براى ﻣسافران فرﻳضﻪ أى است از
جاﻧب اﷲ و اﷲ داﻧا و با حﻜﻤت است».
ﻫشت ﻣحﻞ ﻣصرف زﻛات
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻫشت صﻨف از ﻣردم را ذﻛر ﻧﻤﻮده ﻛﻪ زﻛات بر آﻧان بﻪ ﻣصرف ﻣﻰرسد ،ﻟﻴﻜﻦ
حضرت عﻤر رضﻰ اﷲ عﻨﻪ ﻣؤﻟفﺔ اﻟﻘﻠﻮب را از ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات بﻴرون ﻧﻤﻮد ،و دﻟﻴﻠش
اﻳﻦ بﻮد ﻛﻪ اسﻼم حاﻻ ﻗﻮى ﮔردﻳده و صحابﻪ ﻛرام ﻧﻴز اﻳﻦ عﻤﻞ او را اﻧﻜار ﻧﻜردﻧد ،ﻟﻬذا
بﻪ اجﻤاع صحابﻪ رضﻰ اﷲ 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 ﻣﻰشﻮد.
ﻓﻰ اﻟرﻗاب  :بردهﻫا و غﻼﻣاﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ آﻗاﻳان آﻧﻬا در بدل آزادى شان ﻣال ﻣعﻴﻨﻰ از اﻳشان
طﻠب ﻣﻰﻛﻨﻨد ،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 ﻧﻤﻰﻣاﻧد و دادن
زﻛات بﻪ وى ﻧسبت بﻪ فﻘﻴر بﻬتر است.
ﻓﻰ سبﻴﻞ اﷲ  :ﻛساﻧﻲ ﻫستﻨد ﻛﻪ در راه اﷲ تعاﻟﻰ جﻬاد ﻣﻰﻛﻨﻨد ،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 خﻼص شده،
باﻳد بﻪ وى زﻛات داده شﻮد تا تﻮسط آن بﻪ وطﻨش برسد.
بر ﻛسﻰ ﻛﻪ زﻛات فرض است ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ﻧﻤﻰباشد
-۱ﻛافر.
 -۲غﻨﻰ (ﻣاﻟدار).
 -۳طفﻞ خﻮردسال غﻨﻰ (ﻣاﻟدار).
 -۴بﻨﻰﻫاشﻢ و ﻣﻮاﻟﻰ اﻳشان ،بﻨﻰﻫاشﻢ اوﻻده عﻠﻰ ،عباس ،جعفر ،عﻘﻴﻞ و حارث بﻦ عبد
اﻟﻤطﻠب و ﻣﻮاﻟﻰ (آزاد شده ﮔان) آﻧان اﻧد.
 -۵اصﻞ خﻮد ﻣثﻞ پدر ،پدر ﻛﻼن و باﻻتر از وى.
 -۶فرع خﻮد ﻣثﻞ پسر دختر ،ﻧﻮاسﻪ و پاﻳﻴﻦ تر از وى.
 -۷زوج بﻪ زوجﻪ خﻮد ،و زوجﻪ بﻪ زوج خﻮد زﻛات ﻧﻤﻰدﻫﻨد ،وﻟﻰ بﻪ خﻮﻳشاوﻧدان دﻳﮕر
دادن زﻛات افضﻞ و بﻬتر است.
 -۸بخاطر تعﻤﻴر ﻣسجد ،ﻣدرسﻪ ،راه و پﻞ.
ﻫﻤچﻨان ﻣال زﻛات بﻪ خاطر خرﻳدن ﻛفﻦ براى ﻣﻴت و اداى دﻳﻦ وى صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻬتر
آﻧست ﻛﻪ براى اﻗارب و خﻮﻳشاوﻧدان ،خﻮﻳش بعد بﻪ ﻫﻤساﻳﻪﻫا ﻛﻪ ﻣستحﻖ باشﻨد بﻪ ﻣصرف
برسد.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط
 -۱اﮔر بﻪ فﻘﻴرى بﻪ اﻧدازه از ﻣال زﻛات داده شﻮد ﻛﻪ بﻪ حد ﻧصاب برسد ﻣﻜروه است ،ﻣثﻼ
بﻪ ﻛسﻰ ( )۲۰۰درﻫﻢ ﻳا ( )۲۰ﻣثﻘال طﻼ زﻛات بدﻫد.
 -۲و اﮔر بخاطر اداى دﻳﻦ از ﻣدﻳﻮﻧﻰ بﻴشتر از ﻧصاب بدﻫد ﻣﻜروه ﻧﻤﻰباشد ،ﻣثﻼ بﻪ ﻛسﻰ از
ﻧصاب زﻳاد پﻮل افغاﻧﻰ بدﻫد تا دﻳﻦ خﻮد را اداء ﻛﻨد اﻳﻦ ﻛار ﻣﻜروه ﻧﻤﻰباشد.
 -۳اﻧتﻘال ﻣال زﻛات از ﻳﻚ شﻬر بﻪ شﻬر دﻳﮕر بدون ضرورت ﻣﻜروه است ،وﻟﻰ اﮔر براى
خﻮﻳشاوﻧدان اﻧتﻘال بدﻫد ﻣﻜروه ﻧﻤﻰباشد ،ﻫﻤچﻨان اﻧتﻘال زﻛات بﻪ فﻘراى شﻬر دﻳﮕرى ﻛﻪ
ﻧسبت بﻪ فﻘراء شﻬرى ﻛﻪ زﻛات دﻫﻨده در آن ﻣﻘﻴﻢ است بﻴشتر ﻧﻴازﻣﻨد باشد ﻣﻜروه ﻧﻴست.
 -۴اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :اﮔر ﻛسﻰ زﻛات ﻣال خﻮد را بﻪ شخصﻰ
بﻪ ﮔﻤان اﻳﻨﻜﻪ فﻘﻴر است بدﻫد ،بعد ﻣعﻠﻮم ﮔردد ﻛﻪ غﻨﻰ است ،ﻳاﻫاشﻤﻰ ،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
ﮔفتﻪ است :در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ صﻮرتﻫا باﻳد دوباره زﻛات بدﻫد.
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اﷲ

 -۵اﮔر زﻛات ﻣال خﻮد را بﻪ ﻛسﻰ داد ،بعدتر ﻣعﻠﻮم ﮔردﻳد ﻛﻪ وى غﻼم 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:
ﻣصرف ﻧﻤﻮدن زﻛات در ﻣساجد ،ﻣدارس و حﻠﻘات تحفﻴظ ﻗرآن چﻪ حﻜﻢ دارد؟
جﻮاﻧﻰ ﻗصد ازدواج را ﻛﻨد وﻟﻰ تﻮاﻧاﻳﻰ ﻣاﻟﻰ ﻧداشتﻪ باشد دادن زﻛات بﻪ وى چﻪ حﻜﻢ
دارد؟

 -۱ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات را ﻫشت ﻣﻮرد تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۲آﻳا ﻣؤﻟفﺔ اﻟﻘﻠﻮب از اﻳﻦ ﻫشت صﻨف ساﻗط ﮔردﻳده ،اﮔر ساﻗط ﮔردﻳده دﻟﻴﻞ آن
چﻴست؟
 -۳اشخاصﻰ ﻛﻪ دادن زﻛات بﻪ آﻧﻬا جﻮاز ﻧدارد ﻛﻰﻫا اﻧد؟
 -۴چﻨد ﻣساﻳﻞ ﻣﻬﻢ درس را بﻴان ﻛﻨﻴد.

بﻨﻰﻫاشﻢ ﻛﻰ ﻫستﻨد و چرا بﻪ اﻳشان زﻛات داده ﻧﻤﻰشﻮد؟ جﻮاب اﻳﻦ پرسش را در ﻛتابچﻪﻫاى
خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس پﻨجاه و ششﻢ

صدﻗﻪ ﻓﻄر
در درسﻫاى ﻗبﻠﻰ اﻗسام اﻣﻮال زﻛات و ﻣﻮارد ﻣصرف آن را شﻨاختﻴﻢ ،و در اﻳﻦ درس
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ صدﻗﺔ فطر را بشﻨاسﻴﻢ ،صدﻗﺔ فطر از جاﻧبﻰ بﻪ زﻛات ﻣﻨاسبت دارد ﻛﻪ در ﻫر ﻛدام
آﻧﻬا ﻣال بﻪ ﻣصرف ﻣﻰرسد ،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.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان صدﻗﺔ ﻓﻄر
( )۱صدﻗﻪ فطر باﻻى ﻫر ﻣسﻠﻤان آزاد واجب است وﻗتﻴﻜﻪ ﻣاﻟﻚ ﻣاﻟﻰ بﻪ اﻧدازه ﻧصاب باشد
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وآن (ﻧصاب) از حاجات اصﻠﻰ از خاﻧﻪ ،ﻟباس ،ساﻣان ،ﻣرﻛب سﻮارى ،اسﻠحﻪ و غﻼﻣان
خدﻣتﮕار ،اضافﻪ باشد.
( )۲صدﻗﺔ فطر را از خﻮد ،و از طرف اوﻻد خﻮرد سال و غﻼﻣان خﻮد ﻣﻰدﻫد ،اﻣا از طرف
زن ،و اوﻻد باﻟغش ﻫرچﻨد ﻛﻪ در خاﻧﻮاده او شاﻣﻞ باشﻨد ﻧﻤﻰدﻫد( ،ﻫﻤچﻨان) از طرف ﻣﻜاتب
خﻮد ،و غﻼﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻣﻘصد تجارت ﻧﮕﻬداشتﻪ است صدﻗﺔ فطر ﻧﻤﻰدﻫد ،ﻫﻤچﻨان غﻼﻣﻰ
ﻛﻪ در ﻣﻴان دو ﻧفر ﻣشترك باشد ﻫﻴچ ﻛدام از وى صدﻗﺔ فطر ﻧﻤﻰدﻫد ،و ﻣسﻠﻤان از ﻣﻤﻠﻮك
(غﻼم) ﻛافر خﻮد صدﻗﺔ فطر ﻣﻰدﻫد.
( )۳ﻣﻘدار 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 اﷲ ﻫشت رطﻞ عراﻗﻰ ﻣﻰباشد ،و اﻣام
اﷲ ﮔفتﻪ است :ﻳﻚ پﻴﻤاﻧﻪ پﻨج رطﻞ و سﻮم حصﻪ رطﻞ است.
ابﻮ ﻳﻮسف
( )۴وجﻮب 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.
( )۵و 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 ﻧﻤﻰشﻮد بﻠﻜﻪ اداء ﻧﻤﻮدن آن بر اﻳشان ﻻزﻣﻰ 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 باﻻ ﮔذشت صدﻗﺔ ﻣﻴدﻫد.
صدﻗﺔ ﻓﻄر بر ﻛﻰ واجب است؟
صدﻗﺔ فطر بر ﻛسﻰ واجب است ﻛﻪ سﻪ شرط ذﻳﻞ در او ﻣﻮجﻮد باشد:
 -۱ﻣسﻠﻤان باشد ،صدﻗﺔ فطر بر ﻛافر واجب ﻧﻴست.
 -۲آزاد باشد ،بر غﻼم صدﻗﺔ فطر واجب ﻧﻴست.
 -۳ﻣاﻟﻚ 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
 -۱خاﻧﻪ رﻫاﻳشﻰ.
 -۲ساﻣان ﻣﻨزل.
 -۳ﻟباس پﻮشﻴدﻧﻰ
 -۴وساﻳﻞ حﻤﻞ و ﻧﻘﻞ :ﻣاﻧﻨد ﻣﻮتر ،ﻣﻮتر ساﻳﻜﻞ و اﻣثال آن.
 -۵اسبابﻰ ﻛﻪ بﻪ خاطر طﻠب روزى از آن استفاده ﻣﻰشﻮد.
براى وجﻮب صدﻗﺔ فطر ﮔذشتﻦ ﻳﻚ سال شرط ﻧﻤﻰباشد ،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 ﻧﻤﻰباشد ،بﻠﻜﻪ طفﻞ و دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻴز اﮔر
ﻣاﻟﻚ ﻧصاب باشﻨد از ﻣال اﻳشان صدﻗﺔ داده ﻣﻰشﻮد.
صدﻗﺔ ﻓﻄر چﻪ وﻗت واجب ﻣﻰﮔردد؟ صدﻗﺔ فطر در روز اول عﻴد فطر ﻫﻤزﻣان با
طﻠﻮع صبح صادق واجب ﻣﻰﮔردد ،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 ﻧﻤﻰشﻮد.
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 ﻣﻰباشد،
تا اﻳﻨﻜﻪ فﻘرا بتﻮاﻧﻨد براى خﻮد و خاﻧﻮادهﻫاى خﻮد ﻟباس و چﻴزﻫاى ﻣﻮرد ضرورت شان را
بخرﻧد.اﻣا تاخﻴر صدﻗﺔ فطر از وﻗت ﻧﻤاز عﻴد بدون عذر ﻣﻜروه است.
صدﻗﺔ ﻓﻄر از ﻃرف ﻛﻰ ادا ﻣﻰشﻮد؟ صدﻗﺔ فطر از طرف اشخاص ذﻳﻞ واجب است:
 -۱از طرف خﻮد شخص.
 -۲از طرف اوﻻد خﻮردساﻟش ﻛﻪ فﻘرا باشﻨد ،و اﮔر ﻣاﻟدار باشﻨد از ﻣال خﻮد شان ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
اداى صدﻗﺔ فطر از طرف زوجﻪ ،بر زوج واجب ﻧﻤﻰباشد ،وﻟﻰ اﮔر از طرف وى ادا ﻛﻨد جاﻳز
است .ﻫﻤچﻨان صدﻗﺔ فطر اوﻻد ﻛﻼن و عاﻗﻞ ﻛﻪ فﻘرا باشﻨد بر پدر واجب ﻧﻴست ،و اﮔر بدﻫد
اداء ﻣﻰشﻮد.اﻣا اﮔر اوﻻد بزرگ وى فﻘرا و دﻳﻮاﻧﻪﻫا 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:
 -۴ﻛشﻤش.
 -۳خرﻣا
 -۲جﻮ
 -۱ﮔﻨدم
صدﻗﺔ فطر از ﻳﻚ ﻧفر ،ﻧﻴﻢ صاع ﮔﻨدم و ﻳا آرد ،و ﻳا ﻳﻚ صاع جﻮ وﻳا خرﻣا و ﻳا ﻛشﻤش
ﻣﻰباشد .ﻳﻚ صاع ( )۳ﻛﻴﻠﻮ و ( )۶۰۰ﮔرام است.
و اﮔر ﻛسﻰ از غﻠﻪ جات دﻳﮕر صدﻗﺔ فطر بدﻫد ﻧﻴز جﻮاز دارد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻻزم 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 عادﻻﻧﻪ بدﻫد جﻮاز دارد
بﻠﻜﻪ بﻬتر ﻣﻰباشد ،زﻳرا در پرداخت پﻮل براى فﻘرا فاﻳده بﻴشتر ﻣﻰرسد.
ﻣﻮارد ﻣصرف صدﻗﺔ ﻓﻄر :بﻪ ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ زﻛات فرضﻰ داده ﻣﻰشﻮد ،صدﻗﺔ فطر ﻧﻴز بﻪ
اﻳشان داده ﻣﻰشﻮد ،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.

 -۱صدﻗﺔ فطر را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -۲حﻜﻢ صدﻗﺔ فطر چﻴست؟
 -۳صدﻗﺔ فطر بر ﻛدام شخص واجب است؟
 -۴ﻛدام چﻴزﻫا در حﻮاﻳج اصﻠﻰ شاﻣﻞ ﻫستﻨد؟
 -۵صدﻗﺔ فطر از طرف ﻛدام اشخاص داده ﻣﻰشﻮد؟
 -۶ﻣﻘدار صدﻗﺔ فطر را بﻴان ﻛﻨﻴد.

آﻳت ﻣبارﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس پﻨجاه و ﻫﻔتﻢ

روزه
روزة ﻣاﻧﻨد ﻧﻤاز ﻳﻚ عبادت بدﻧﻰ و ﻳﻜﻰ از ارﻛان اسﻼم است ،ﻛﻪ بﻪ اساس حﻜﻤتﻫاى
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
( )۱روزة 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 ﻣﻰتﻮاﻧد از ﻫﻤﻴﻦ وﻗت تا ﻫﻨﮕام
زوال ﻧﻴت ﻛﻨد.
( )۲ﻧﻮع دوم از روزة واجب آﻧست ﻛﻪ بر ذﻣﺔ اﻧسان ثابت ﻣﻰشﻮد ،ﻣاﻧﻨد ﻗضاى ﻣاه رﻣضان،
ﻧذر ﻣطﻠﻖ و روزة ﻛفارات ،پس ﮔرفتﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع روزه وﻗتﻰ صحﻴح ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ از شب ﻧﻴت
ﻛرده باشد ،اﻣا روزهﻫاى ﻧفﻠﻰ بﻪ طﻮر عام اﮔر تا ﻗبﻞ از زوال ﻧﻴت ﻛﻨد صحﻴح ﻣﻰﮔردد.
( )۳بﻜار است ﻣردم در روز  ۲۹شعبان و شب سﻴﻴﻢ بﻪ خاطر دﻳدن ﻣاه تﻼش ﻛﻨﻨد ،اﮔر ﻣاه را
دﻳدﻧد روزه بﮕﻴرﻧد و اﮔر دﻳده ﻧتﻮاﻧستﻨد ،شعبان را سﻰ روز پﻮره ﻛﻨﻨد بعد روزه بﮕﻴرﻧد.
( )۴و ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻫﻼل 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
غﻼم ،و اﮔر آسﻤان ابرى ﻧبﻮد شﻬادت ﻳﻚ ﻧفر پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد
بﻠﻜﻪ شﻬادت ﮔروﻫﻰ را ﻗبﻮل ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ بﻪ خبر آﻧان عﻠﻢ حاصﻞ
ﻣﻰشﻮد.
( )۵و وﻗت روزه از طﻠﻮع صبح دوم (صبح صادق) تا غروب
آفتاب است.
( )۶و 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 اصطﻼح :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 اﷲ ،سﻨت رسﻮل اﷲ و اجﻤاع
ثابت ﮔردﻳده است.
شروط ﻓرضﻴت روزة رﻣﻀان
اداء و ﻗضاء روزه بر ﻛسﻰ فرض است ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ در او تحﻘﻖ ﻳابد:
 -۱باﻟغ باشد ،بر طفﻞ ﻧاباﻟغ روزه فرض ﻧﻴست.
 -۲ﻣسﻠﻤان باشد ،بر ﻛافر فرض ﻧﻴست.
 -۳صاحب عﻘﻞ باشد ،بر دﻳﻮاﻧﻪ فرض ﻧﻴست.
بر زﻧان در حاﻟت حﻴض و ﻧفاس روزه فرض ﻧﻤﻰباشد بﻠﻜﻪ روزه داشتﻦ آﻧﻬا در آن حاﻟت
ﻧاجاﻳز است و ﻗضاﻳﻰ آن بﻴاورد.
وﻗت ﻧﻴت روزه
بدون داشتﻦ ﻧﻴت ،روزه صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد ،و ﻣحﻞ ﻧﻴت ﻗﻠب است.
وﻗت ﻧﻴت در روزه رﻣضان ،روزه ﻧذر ﻣعﻴﻦ و روزهﻫاى 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
اﻗسام روزه
روزه بﻪ شش ﻗسﻢ است :
.۱فرض .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 باﻻى خﻮد روزه را
ﻻزم ﮔرداﻧد.
٢٢٧

ج :ﮔرفتﻦ روزه ﻛفاره.۱
 -3روزه ﻣسﻨﻮن  :روزه ﻧﻬﻢ ﻳا ﻳازدﻫﻢ ﻣحرم با روزه عاشﻮرا (دﻫﻢ ﻣحرم).
 -4روزه ﻣستحب :عبارت از صﻮرتﻫاى ذﻳﻞ است :
سﻪ روز از ﻫر ﻣاه روزه ﮔرفتﻦ (ﻫر روزى ﻛﻪ باشد).
روزه اﻳام اﻟبﻴض :روزﻫاى  ۱۵،۱۴،۱۳ﻫر ﻣاه.
روزه روزﻫاى دوشﻨبﻪ و پﻨجشﻨبﻪ در ﻫر ﻫفتﻪ.
شش روزه ﻣاه شﻮال
روزه روز عرفﻪ ،براى ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ حج ﻧرفتﻪ است.
روزه داود عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻳعﻨﻰ ﻳﻚ روز ،روزه بﮕﻴرد و ﻳﻚ روز بخﻮرد ،و اﻳﻦ بﻬترﻳﻦ اﻧﻮاع
روزه ﻧزد اﷲ تعاﻟﻰ است.
 -5روزه ﻣﻜروه  :روز شﻨبﻪ را بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ روزه ﮔرفتﻦ.
 -6روزه حرام  :روزه اﻳام عﻴد فطر و عﻴد ﻗربان .روزه بﻘﻴﻪ اﻳام تشرﻳﻖ  ۱۳،۱۲،۱۱ذو
اﻟحجﻪ.
رؤﻳت ﻫﻼل
دﻳدن ﻣاه رﻣضان بﻪ دو طرﻳﻘﻪ ثابت ﻣﻰشﻮد:
بﻪ دﻳدن ﻣاه.
اﮔر ﻣاه دﻳده ﻧشﻮد ﻣاه شعبان سﻰ روز پﻮره ﻛرده ﻣﻰشﻮد.
حﻠﻮل ﻣاه ﻣبارك رﻣضان بﻪ شﻬادت ﻳﻚ ﻣرد و ﻳا ﻳﻚ زن ثابت ﻣﻰشﻮد ،اﻣا حﻠﻮل ﻫﻼل عﻴد
بﻪ شﻬادت دو ﻣرد و ﻳا ﻳﻚ ﻣرد و دو زن ثابت ﻣﻰﮔردد ،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.

 -۱روزه ﻛفاره در صﻮرتﻫاى ذﻳﻞ واجب ﻣﻴﮕردد:
 درﻣاه رﻣضان ﻗصدا ً 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.

٢٢٨

اﻣا روئﻴت ﻫﻼل ﻣاهﻫاى دﻳﮕر غﻴر از رﻣضان و عﻴد ،بﻪ شﻬادت دو شاﻫد ﻣرد ﻛﻪ عادل باشﻨد
و ﻳا ﻳﻚ ﻣرد و دو زن ثابت ﻣﻰشﻮد ،ﻣشروط بر اﻳﻨﻜﻪ حد ﻗذف باﻻى اﻳشان جارى ﻧشده
باشد.
اﮔر رؤﻳت ﻫﻼل در ﻳﻚ ﮔﻮشﺔ از وطﻦ بﻪ ثبﻮت رسد ،بر تﻤام ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ آﻧجا ﻧزدﻳﻚ
اﻧد و ﻣطﻠع شان ﻳﻜﻰ است ،ﮔرفتﻦ روزه ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،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 ﻻزم است ،و اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻫﻼل عﻴد را بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ ببﻴﻨد و ﻛسﻰ دﻳﮕرى شﻬادت او را
ﻗبﻮل ﻧﻜﻨد ،ﮔرفتﻦ روزه بر او ﻻزم است ،و افطار براﻳش جﻮاز ﻧدارد.
حﻜﻢ روزه ﻳﻮم اﻟشﻚ
ﻳﻮم اﻟشﻚ روز بعد از  ۲۹شعبان 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 ﻻزم ﻧﻴست ،و اﻳﻦ روز بﻪ عﻮض فرض حساب ﻣﻰشﻮد.

شاﮔردان در بﻴﻦ خﻮد در باره اﻧﻮاع و شروط روزه با ﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
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 -۱روزه را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -۲شروط فرضﻴت روزه ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 -۳اﻗسام روزه را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۴رؤﻳت ﻫﻼل (دﻳدن ﻣاه) چﮕﻮﻧﻪ ثابت ﻣﻰشﻮد؟
 -۵حﻜﻢ روزه ﻳﻮم اﻟشﻚ چﻴست؟

در باره حﻜﻤتﻫاى فرضﻴت روزه ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد.

٢٣٠

درس پﻨجاه و ﻫشتﻢ

روزه ()2
چﻴزﻫاى شﻜﻨﻨده وﻏﻴر شﻜﻨﻨده روزه وﻛﻔاره روزه

ترجﻤﻪ
( )۱اﮔر روزه دار از روى فراﻣﻮشﻰ بخﻮرد ،و ﻳا بﻨﻮشد و ﻳا جﻤاع ﻛﻨد روزه اش ﻧﻤﻰشﻜﻨد ،و
اﮔر بخﻮابد و احتﻼم 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 ﻧﻤﻰشﻜﻨد ،و اﮔر بﻪ سبب بﻮسﻪ ﻛردن و ﻳا ﻟﻤس ﻛردن اﻧزال ﮔردد (روزه اش فاسد
ﻣﻰشﻮد) باﻻﻳش ﻗضاء است وﻟﻰ ﻛفاره بر وى ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
( )۲و اﮔر از خاﻧﻢ خﻮد بﻮسﻪ ﮔﻴرد و بر خﻮد ﻣطﻤئﻦ باشد باﻛﻰ ﻧدارد ،و اﮔر بر خﻮد ﻣطﻤئﻦ
ﻧبﻮد بﻮسﻪ ﻛردﻧش ﻣﻜروه است.
( )۳و اﮔر بدون اختﻴار استفراغ ﻛﻨد روزه اش ﻧﻤﻰشﻜﻨد ،اﻣا اﮔر ﻗصدا بﻪ پُرى دﻫﻦ استفراغ
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ﻧﻤاﻳد روزه اش ﻣﻰشﻜﻨد باﻻﻳش ﻗضاء است ،ﻫﻤچﻨان ﻛسﻰ ﻛﻪ سﻨﮕرﻳزه و ﻳا آﻫﻨﻰ را ببﻠعد
روزه اش ﻣﻰشﻜﻨد و ﻗضا بر وى ﻻزم است.
( )۴و 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 ﻻزم
است ،و ﻛفاره روزه ﻣثﻞ ﻛفاره ظﻬار است.
( )۵ﻛسﻰ ﻛﻪ در ﻣاسﻮاى فرج جﻤاع ﻛﻨد و اﻧزال شﻮد ﻗضا بر وى ﻻزم است ،ﻧﻪ ﻛفاره .در
فاسد ﻛردن روزه ﻛﻪ غﻴر از ﻣاه رﻣضان باشد ﻛفاره واجب ﻧﻤﻰباشد.
شرح
چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ روزه را ﻓاسد ﻧﻤﻰﻛﻨد
در صﻮرتﻫاى ذﻳﻞ روزه فاسد ﻧﻤﻰشﻮد:
 -۱خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن در حاﻟت فراﻣﻮشﻰ.
 -۲جﻤاع در حاﻟت فراﻣﻮشﻰ.
 -۳چرب ﻛردن ﻣﻮى با روغﻦ.
 -۴سرﻣﻪ ﻛشﻴدن ،اﮔرچﻪ طعﻢ و ﻣزه سرﻣﻪ بﻪ حﻠﻖ برسد.
 -۵حجاﻣت (خﻮن ﻛشﻰ) ﻛردن.
 -۶غﻴبت ﻛردن.
 -۷ﻗصد خﻮردن روزه ﻛﻨد و ﻧخﻮرد.
 -۸داخﻞ شدن ﮔرد و غبار وﻟﻮ ﮔرد اسﻴاب باشد.
 -۹داخﻞ شدن غﻴر اختﻴارى دود در حﻠﻖ.
 -۱۰داخﻞ شدن ﻣﮕس در حﻠﻖ.
 -۱۱شخص جﻨب شﻮد ،اﮔرچﻪ تﻤام روز را بﻪ حاﻟت جﻨابت سپرى ﻛﻨد روزه اش
ﻧﻤﻰشﻜﻨد ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ عﻤﻞ ﻣﻜروه تحرﻳﻤﻰ ﻣﻰباشد ،زﻳرا ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ از وى فﻮت
ﻣﻰﮔردد.
 -۱۲در آب غﻮطﻪ بزﻧد و آب در ﮔﻮشش داخﻞ ﮔردد.
 -۱۳بﻠعﻴدن چﻴزى ﻣﻮجﻮد در بﻴﻨﻰ را بﻪ ﻗصد.
 -۱۴باز ﮔرداﻧدن ﻗﻰ بدون اختﻴار ،ﻛﻢ باشد ﻳا زﻳاد.
 -۱۵بﻪ 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.
 -۱۶خﻮردن رﻳزهﻫاى بﻴﻦ دﻧدانﻫا ﻛﻪ از اﻧدازه ﻧخﻮد ﻛﻤتر باشد.
صﻮرتﻫائﻰ ﻛﻪ ﻗﻀا و ﻛﻔاره ﻫر دو در آن واجب ﻣﻴﮕردد:
در صﻮرتﻫاى ذﻳﻞ روزه ﻣﻰشﻜﻨد و ﻛفاره ﻧﻴز واجب ﻣﻰﮔردد:
 -۱خﻮردن چﻴزى را ﻛﻪ طبﻴعتش بﻪ آن ﻣﻴﻼن داشتﻪ و اشتﻬاﻳش بدان پﻮره ﮔردد.
 -۲خﻮردن دوا بدون ﻫﻴچ عذر شرعﻰ.
 -۳ﻧﻮشﻴدن آب و ﻳا ﻣشروب دﻳﮕرى.
 -۴جﻤاع ﻧﻤﻮدن.
 -۵بﻠعﻴدن ﻗطره از باران ﻛﻪ در دﻫﻨش برﻳزد.
 -۶خﻮردن داﻧﻪﻫاى ﮔﻨدم ،و ﻣاﻧﻨد آن برابر است ﻛﻪ آن را ساﻟﻢ بخﻮرد و ﻳا جﻮﻳده
ببﻠعد.
 -۷خﻮردن ﻧﻤﻚ ﻫر چﻨد ﻛﻪ ﻛﻢ باشد.
 -۸خﻮردن خاك در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ،بﻪ خﻮردن آن ﻣعتاد باشد ،اﮔر ﻣعتاد ﻧبﻮد ﻛفاره ﻻزم
ﻧﻤﻰشﻮد.
 -۹خﻮردن داﻧﻪ ﻛﻨجد و ﻳا چﻴزى دﻳﮕرى ﻛﻪ در دﻫﻨش وجﻮد داشتﻪ باشد. ۱
شروط وجﻮب ﻛﻔاره
ﻛفاره وﻗتﻰ واجب ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ تحﻘﻖ ﻳابد:
 -۱خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن در ﻣاه رﻣضان صﻮرت ﮔﻴرد ،در غﻴر ﻣاه رﻣضان ﻛفاره ﻧﻤﻰباشد.
 -۲خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن از روى ﻗصد باشد ،اﮔر بﻪ فراﻣﻮشﻰ باشد ﻛفاره واجب
ﻧﻤﻰﮔردد.
 -۳در خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن ﻣرتﻜب خطا ﻧشده باشد؛ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ در وﻗت وضﻮء ﻣضﻤضﻪ
ﻣﻰﻛﻨد وآب از ﮔﻠﻮﻳش تﻴر شﻮد .و اﮔر از روى خطا باشد ﻛفاره واجب ﻧﻤﻰشﻮد،
ﻫﻤچﻨان اﮔر ﮔﻤان ﻛﻨد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز از شب چﻴزى باﻗﻰ است و بخﻮرد و ﻳا ﮔﻤان ﻛﻨد ﻛﻪ
آفتاب غروب ﻧﻤﻮده و افطار ﻧﻤاﻳد.
 -۴بﻪ خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن ضرورت زﻳاد ﻧباشد ،اﻣا در حاﻟت اضطرار(احتﻴاج شدﻳد) ﻛفاره
ﻧﻤﻰباشد.
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 -۵بﻪ 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 ﻧﻤﻰشﻮد.
بﻴان ﻛﻔاره
ﻛفاره ﻛﻪ روى آن بحث ﻧﻤﻮدﻳﻢ بﮕﻮﻧﻪ ذﻳﻞ است :
 -۱آزاد ساختﻦ ﻳﻚ غﻼم ،ﻣسﻠﻤان باشد ﻳا ﻛافر.
 -۲دوﻣاه ﻣتﻮاتر روزه ﮔرفتﻦ ﻣشروط بر اﻳﻨﻜﻪ در بﻴﻦ آن روزﻫاى عﻴدﻳﻦ و اﻳام تشرﻳﻖ
ﻧباشد.
 -۳شصت ﻣسﻜﻴﻦ را غذاى ﻣتﻮسط دادن.
ترتﻴب اداء ﻛﻔاره
در اداى ﻛفاره واجب است ﻛﻪ غﻼﻣﻰ را آزاد ﻛﻨد ،اﮔر غﻼم 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 ﻣسﻜﻴﻦﻫا بﻪ عﻮض طعام پختﻪ خﻮاﻫش
داﻧﻪ و غﻠﻪ را داشتﻪ باشﻨد باﻳد بﻪ ﻫر ﻣسﻜﻴﻨﻰ ﻧﻴﻢ پﻴﻤاﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ و  ۸۰۰ﮔرام (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.

 -۱اشﻴاى ده ﮔاﻧﻪ را ﻛﻪ سبب فاسد شدن روزه ﻧﻤﻰشﻮد بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۲صﻮرتﻫاى ﻛﻪ عﻼوه بر ﻗضا ﻛفاره را ﻧﻴز واجب ﻣﻰﮔرداﻧد ﻣشخص سازﻳد.
 -۳شروط وجﻮب ﻛفاره را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۴ﻛفاره بﻪ ﻛدام ترتﻴب داده ﻣﻰشﻮد؟

برخﻰ از اﻣﻮرى را ﻛﻪ باعث فاسد شدن روزه ﻧﻤﻰشﻮد در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس پﻨجاه و ﻧﻬﻢ

روزه ()3
(شﻜﻨﻨدهﻫاى روزه ،ﻣﻜروﻫات و ﻣستحبات آن)
در درس ﮔذشتﻪ ﻫﻤرا با روزه ﻗضاى و جﻮب ﻛفاره و شراﻳط آﻧرا شﻨاختﻴﻢ در اﻳﻦ درس
ﻣﻴخﻮاﻫﻴﻢ شﻜﻨﻨدهﻫا ،ﻣﻜروﻫات و چﻴزﻫاﻳﻜﻪ روزه را ﻣﻜروه ﻧﻤﻰﻛﻨد بداﻧﻴﻢ:

ترجﻤﻪ
( )۱ﻛسﻰ ﻛﻪ حﻘﻨﻪ ﻛﻨد (در ﻣجراى ﻣﻮاد غاﻳط خﻮد دوا اﻧدازد) ﻳا سعﻮط ﻧﻤاﻳد (در بﻴﻨﻰ خﻮد
دوا داخﻞ ﻛﻨد) ﻳا در ﮔﻮشﻫاى خﻮد ﻗطره اﻧدازد ،ﻳا در زخﻢ شﻜﻢ و سر خﻮد دواى استعﻤال
ﻛﻨد و آن دوا بﻪ شﻜﻢ ﻳا دﻣاغش برسد ،روزه اش ﻣﻰشﻜﻨد ،و اﮔر در آﻟﻪ تﻨاسﻠﻰ خﻮد ﻗطره
 - 1الجائفة :زخﻤی کﻪ بﻪ خالﻴگاه بدن ماﻧﻨد شکم و سﻴﻨﻪ برسد .اﻻمة :زخﻤی کﻪ بﻪ دماغ برسد ()٣٠٤ / ٣
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اﻧدازد در ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ روزه اش ﻧﻤﻰشﻜﻨد ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف
اﷲ ﮔفتﻪ است :روزه اش ﻣﻰشﻜﻨد.
( )۲و ﻛسﻰ ﻛﻪ چﻴزى را بچشد روزه اش ﻧﻤﻰشﻜﻨد ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻛار ش ﻣﻜروه است ،و براى
زن طفﻞ دار ﻣﻜروه است ﻛﻪ طعام را براى طفﻠش بجﻮد اﮔر بدون آن چاره وجﻮد داشتﻪ
باشد ،و جﻮﻳدن ساجﻖ (ﻛﻪ چﻴزى از آن بﻪ ﻟعاب دﻫﻦ بﻪ شﻜﻢ ﻧرود)روزه را فاسد ﻧﻤﻰﻛﻨد
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻜروه است.
( )۳و 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.
( )۴و اﮔر ﻣرﻳض در حاﻟت ﻣرﻳضﻰ و ﻣسافر در حاﻟت سفر وفات ﻧﻤاﻳﻨد ﻗضا بر اﻳشان ﻻزم
ﻧﻤﻰباشد ،اﻣا اﮔر ﻣرﻳض صحتﻴاب و ﻣسافر ﻣﻘﻴﻢ شد پس از آن وفات ﻧﻤﻮد بﻪ اﻧدازه ﻣدت
اﻗاﻣت و صحت ﻗضا بر اﻳشان ﻻزم است.
( )۵ﻗضاء 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 باﻻﻳش ﻧﻴست.۱
شرح
اشﻴاى ﻛﻪ روزه را ﻣﻰشﻜﻨد و ﻛﻔاره در آن ﻧﻴست
در صﻮرتﻫاى ذﻳﻞ روزه ﻣﻰشﻜﻨد ،و تﻨﻬا ﻗضاء بدون ﻛفاره واجب است.
 ۱بﻪ سبب ﻛدام عذر شرعﻰ از ﻗبﻴﻞ سفر ،ﻣرض ،حﻤﻞ (باردارى) و رضاع (شﻴردﻫﻰ)
روزه خﻮد را بخﻮرد.
 ۲سﻨﮕرﻳزه ،رﻳﮓ ،آﻫﻦ ،طﻼ و ﻧﻘره و اﻣثال آن را ببﻠعد.
 ۳چﻴزى را بخﻮرد ﻛﻪ عادتاً خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد ،و خﻮاﻫش ﻧفس بدان پﻮره ﻧﻤﻰﮔردد ،ﻣثﻼ
بﻪ سبب ﻛدام عذر شرعﻰ دوا ،پﻨبﻪ ،ﻛاغذ و خاك ۲را بخﻮرد.
 - ۱در ﻣذﻫب اﻣام شافعﻲ رحﻤﺔ اﷲ با تاخﻴر ﻛردن ﻗضاي روزه رﻣضان ،از ﻫر روز ﻧﻴﻢ پﻴﻤاﻧﻪ ﮔﻨدم فدﻳﻪ ﻻزم است.
- ۲خاك را بﮕﻮﻧﻪ بخﻮرد ﻛﻪ بﻪ خﻮردن آن عادت ﻧداشتﻪ باشد ،اﮔر عادت داشت ﻛفاره ﻧﻴز واجب ﻣﻲ ﮔردد.

٢٣٦

 ۴در غﻴر ﻣاه رﻣضان ،روزه خﻮد را بشﻜﻨد.
 ۵حﻘﻨﻪ ﻛﻨد( ،در ﻣﻘعد خﻮد دوا استعﻤال ﻛﻨد).
 ۶در بﻴﻨﻰ خﻮد دوا اﻧدازد.
 ۷در ﮔﻮش خﻮد روغﻦ ﻳا آب برﻳزد.
 ۸بر زخﻤﻰ ﻛﻪ بر سر و ﻳا شﻜﻤش باشد دوا استعﻤال ﻛﻨد و دوا بﻪ دﻣاغ و شﻜﻤش
برسد.
 ۹در حﻠﻘش ﻗطره باران ﻳا برف –اﮔرچﻪ بﻪ ﮔﻮﻧﻪ غﻴر ﻗصدى باشد -داخﻞ شﻮد.
 ۱۰ﻗصدا استفراغ ﻛﻨد بﻪ پﻴﻤاﻧﻪ ﻛﻪ دﻫﻨش پُر ﮔردد.
 ۱۱بﻪ ﮔﻤان اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز شب است و ﻳا آفتاب غروب ﻧﻤﻮده ،چﻴزى را اشتباﻫاً بخﻮرد و
ﻳا بﻨﻮشد.
 ۱۲در حاﻟت اضطرار و ضرورت چﻴزى بخﻮرد و ﻳا بﻨﻮشد.
 ۱۳بﻪ خﻮردن و ﻳا ﻧﻮشﻴدن ﻣجبﻮر ﻛرده شﻮد.
ﻛارﻫا ﻛﻪ براى روزه دار ﻣﻜروه است
براى روزه دار افعال ذﻳﻞ ﻣﻜروه است ،و بر وى ﻻزم است تا از آن خﻮد را ﻧﮕﻪ دارد.
 -۱بدون ضرورت چﻴزى را چشﻴدن و ﻣزه آﻧرا دﻳدن.
 -۲جﻤع ﻛردن ﻟعاب در دﻫﻦ و بﻠعﻴدن آن.
 -۳ﻫر عﻤﻠﻰ ﻛﻪ سبب ضعف اﻧسان ﮔردد ﻣاﻧﻨد ،حجاﻣت (خﻮﻧﻜشﻰ) و غﻴره.
اﻓﻌاﻟﻰ ﻛﻪ براى روزه دار ﻣﻜروه ﻧﻤﻰباشد
 -۱چرب ﻛردن رﻳش و بروت.
 -۲استعﻤال سرﻣﻪ.
 -۳غسﻞ ﻛردن از جﻬت دفع ﮔرﻣﻰ.
 -۴پﻴچاﻧﻴدن ﻟباس تَر بر بدن بخاطر دفع ﮔرﻣﻰ.
 -۵ﮔرفتﻦ آب در دﻫﻦ و بﻴﻨﻰ بدون آﻧﻜﻪ وضﻮ ﻛﻨد.
 -۶در اخر روز ﻣسﻮاك زدن ،بﻠﻜﻪ در آخر روز ﻣسﻮاك زدن سﻨت است ،ﻣثﻠﻰ ﻛﻪ در
اول روز سﻨت است.

٢٣٧

اﻣﻮر ﻛﻪ براى روزه دار ﻣستحب است:
 -۱سحرى خﻮردن.
 -۲تاخﻴر ﻧﻤﻮدن سحﻮر ،ﻟﻴﻜﻦ ﻻزم است ﻛﻪ چﻨد دﻗﻴﻘﻪ پﻴش از صبحدم از خﻮرد و ﻧﻮش
خﻮد را فارغ ﻛﻨد تا آﻧﻜﻪ روزه اش اشتباﻫﻰ ﻧشﻮد.
 -۳عجﻠﻪ ﻧﻤﻮدن در افطار زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ غروب ﻳﻘﻴﻨﻰ شﻮد.
 -۴ﻗبﻞ از صبحدم از جﻨابت غسﻞ ﻛردن تا عبادت وى در پاﻛﻰ اﻧجام ﻳابد.
 -۵در دوران روزه زبان خﻮد را از دروغ ،غﻴبت ،سخﻦ چﻴﻨﻰ و دشﻨام دادن ﻣردم
ﻧﮕﻬدارد.
 -۶فرصت روزه را غﻨﻴﻤت شﻤارد و خﻮد را بﻪ تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ و خﻮاﻧدن اذﻛار ﻣسﻨﻮن
ﻣشغﻮل ﻧﮕﻬدارد.
 -۷خﻮد را از ﻗﻬر ،خشﻢ و شﻬﻮتﻫا ﻫرچﻨد ﻛﻪ حﻼل باشد ﻧﮕﻬدارد.

شاﮔردان بﻴﻦ خﻮد در ﻣﻮرد اشﻴاى ﻣﻜروه و غﻴر ﻣﻜروه روزه بحث ﻛﻨﻨد.

 -۱شﻜﻨﻨدهﻫاى روزه ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۲اشﻴاى ﻣﻜروﻫﻪ و غﻴر ﻣﻜروﻫﻪ روزه ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۳ﻣستحبات روزه را بﻴان ﻛﻨﻴد.

اشﻴاى ﻛﻪ براى روزه دار ﻣﻜروه است آن را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٢٣٨

درس شصتﻢ

روزه ()4
اﻋذارى ﻛﻪ اﻓﻄار روزه را جاﻳز ﻣﻰﮔرداﻧد

٢٣٩

ترجﻤﻪ
( )۱اﮔر زﻧان باردار و شﻴرده در صﻮرت عدم افطار بﻴﻢ ﻫﻼﻛت اطفال خﻮد را داشتﻪ باشﻨد،
افطار ﻛﻨﻨد و ﻗضاء آن را بﻴاورﻧد ،و فدﻳﻪ بر اﻳشان ﻻزم 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 ﻣﻰشﻮد.
( )۲و 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.
( )۳و ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ روزة ﻧفﻠﻰ ﻳا ﻧﻤاز ﻧفﻠﻰ شروع ﻛرد و آن را فاسد ﻧﻤﻮد ﻗضاء آن را بﻴاورد.
( )۴و 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 ﻻزم ﻧﻴست .و ﻛسﻰ ﻛﻪ
در ﻳﻜﻰ از روزﻫاى رﻣضان بﻴﻬﻮش شﻮد ،ﻗضاء روزى را ﻛﻪ در آن بﻴﻬﻮش ﮔردﻳده است
ﻧﻤﻰآرد و روزﻫاى دﻳﮕر را ﻗضا ﻣﻰآورد.
( )۵اﮔر شخص دﻳﻮاﻧﻪ در بعضﻰ از روزﻫاى 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 حصﻪﻫاى روز
ﻣﻘﻴﻢ ﮔردﻳد و ﻳا زن حاﻳض از حﻴض پاك شد ﻧباﻳد ﻛﻪ در باﻗﻰ آن روز چﻴزى بخﻮرﻧد و ﻳا
بﻨﻮشﻨد.
( )۶و ﻛسﻰ ﻛﻪ سحرى ﻛﻨد و ﮔﻤان ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز صبح طﻠﻮع ﻧﻜرده ،ﻳا روزة خﻮد را افطار
ﻧﻤﻮد و ﮔﻤان داشت ﻛﻪ آفتاب غروب ﻧﻤﻮده است ،بعد ﻣعﻠﻮم شد ﻛﻪ صبح طﻠﻮع
ﻧﻤﻮده و ﻳا آفتاب غروب ﻧﻜرده ،ﻗضاء اﻳﻦ روز را بﻴارد و ﻛفاره ﻻزم ﻧﻴست.
( )۷و ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻫﻼل ﻣاه عﻴد فطر را بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ بدﻳد افطار ﻧﻜﻨد ،و اﮔر آسﻤان
ابرى بﻮد اﻣام شﻬادت رؤﻳت ﻫﻼل 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 ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ بﻪ اخبار و اطﻼع آﻧان عﻠﻢ (ﮔﻤان غاﻟب) حاصﻞ شﻮد.

٢٤٠

شرح:
اﻋذارى ﻛﻪ بﻪ سبب آن اﻓﻄار جاﻳز است
اسﻼم دﻳﻦ اساﻧﻰ است ،و اﻧسان را بﻪ اﻣﻮرى ﻣﻜﻠف ﻧﻤﻰسازد ﻛﻪ از تﻮاﻧش بﻴرون باشد ،بﻨاء
در حاﻻتﻴﻜﻪ ﮔرفتﻦ روزه بﻪ اﻧسان زﻳان و تﻜﻠﻴف رساﻧد ،اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ او اجازه داده تا در وﻗت
عذر روزه ﻧﮕﻴرد و بعد ﻗضاء آن را بﻴاورد.
در ﻣﻮارد ذﻳﻞ خﻮردن روزه جاﻳز است:
 .۱براى ﻣرﻳض ،در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﮔرفتﻦ روزه براﻳش ضرر رساﻧد و ﻳا بﻪ ﻣرضش بﻴفزاﻳد.
 .۲براى ﻣسافر ،سفرى ﻛﻪ در آن ﻧﻤازﻫا ﻗصر ادا ﻣﻰﮔردد.
 .۳ﮔرسﻨﮕﻰ و تشﻨﮕﻰ شدﻳدى ﻛﻪ بﻪ ﮔﻤان غاﻟب اﮔر روزه بﮕﻴرد اﻣﻜان دارد ﻫﻼك
شﻮد.
 .۴براى زن باردار ،اﮔر روزه بﮕﻴرد بﻪ وى ﻳا بﻪ طفﻠش زﻳان برسد.
 .۵براى زن شﻴرده ،اﮔر روزه بﮕﻴرد بﻪ خﻮدش ﻳا طفﻠش ضرر برسد.
 .۶براى زن حاﻳض و ﻧفاسﻪ ،بﻠﻜﻪ خﻮردن روزه در حﻖ اﻳشان واجب است ،زﻳرا روزة
اﻳشان در چﻨﻴﻦ حاﻟتﻰ درست ﻧﻤﻰشﻮد.
 .۷براى شﻴخ فاﻧﻰ (پﻴر ساﻟخﻮرده) ﻛﻪ ﻗدرت و تﻮان ﮔرفتﻦ روزه را ﻧدارد ،و بخاطر بﻠﻨد
بﻮدن عﻤرش ﻗضاء ﻧﻴز بر وى ﻻزم ﻧبﻮده بﻠﻜﻪ فدﻳﻪ واجب است.
 .۸ﻛسﻰ ﻛﻪ روزة ﻧفﻠﻰ ﮔرفتﻪ باشد ،خﻮردن آن بدون عذر براﻳش جﻮاز دارد ﻟﻴﻜﻦ ﻗضاء
آوردن آن بر وى واجب است.
 .۹ﻣجاﻫدى ﻛﻪ عﻠﻴﻪ دشﻤﻦ درحال جﻨﮓ است.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط
 .۱اﮔر ﻛسﻰ در حاﻟﻰ بﻤﻴرد ﻛﻪ ﻗضاء رﻣضان بر ذﻣﻪ اش ﻻزم 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.
 .۲ﻛسﻰ ﻛﻪ بعد از شروع ﻧﻤﻮدن در ﻧﻤاز و ﻳا روزة ﻧفﻠﻰ آن را فاسد ﻛﻨد باﻳد ﻗضاء آن را
بﻴاورد.
 .۳ﻛسﻰ را ﻛﻪ در ﻣاه رﻣضان حاﻟت بﻴﻬﻮشﻰ پﻴش آﻳد ،ﻗضاء آن روز را ﻧﻴارد بﻠﻜﻪ ﻗضاء
روزﻫاى بعدى را بﻴاورد ﻛﻪ در آن بﻴﻬﻮشﻰ او دوام ﻳافتﻪ است.
٢٤١

 .۴اﮔر 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.
 .۵ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣاه عﻴد را بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ بﻴﻨد روزة خﻮد را ﻧخﻮرد.
 -۶اﮔر ﻛسﻰ باﻻى خﻮد روزه ﮔرفتﻦ را ﻧذر ﮔرداﻧد پﻮره ﻛردن ﻧذر باﻻﻳش واجب است.
ﻧذر :اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ ﻣﻨظﻮر تﻘرب و ﻧزدﻳﻜﻰ بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻳﻚ عﻤﻞ ﻧﻴﻚ را بر خﻮد
ﻻزم ﮔرداﻧد.

شاﮔردان با ﻫﻤﻜارى استاد حﻜﻤت جﻮاز خﻮردن روزه بﻪ سبب عذر را در اسﻼم روشﻦ
سازﻧد.

 -۱ﻛدام عذرﻫا اﻧد ﻛﻪ سبب جﻮاز خﻮردن روزه ﻣﻰﮔردد؟
 -۲ﻧذر چﻴست؟
 -۳آﻳا وفا بﻪ ﻧذر واجب است؟
 -۴ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ اﻳﻦ درس را تﻮضﻴح دﻫﻴد.

راجع بﻪ «ﻧذر» ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد.

٢٤٢

درس شصت و ﻳﻜﻢ

اﻋتﻜاف
بعد از آﻧﻜﻪ روزه و احﻜام آن را شﻨاختﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ اعتﻜاف را بشﻨاسﻴﻢ ،عبادتﻰ ﻛﻪ
در شراﻳع ﻗبﻠﻰ ﻧﻴز ﻣشروع بﻮد و ثﻮاب زﻳادى دارد.۱

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان اﻋتﻜاف
( )۱اعتﻜاف ﻣستحب است ،و اعتﻜاف درﻧﮓ ﻛردن در ﻣسجد را ﮔﻮﻳﻨد با داشتﻦ روزه .
( )۲براى ﻣعتﻜف ،وطﻰ ﻛردن ،ﻟﻤس ﻛردن باشﻬﻮت و بﻮسﻪ ﻧﻤﻮدن زن حرام است.
( )۳و 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
1

}
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{

}

{

ﻧﮕﻮﻳد ،وﻟﻴﻜﻦ سﻜﻮت و خاﻣﻮشﻰ دوام دار ﻣﻜروه است.
( )۴و اﮔر شخص ﻣعتﻜف در شب و ﻳا روز جﻤاع ﻛﻨد اعتﻜافش فاسد ﻣﻰشﻮد.و اﮔر شخص
ﻣعتﻜف بدون عذر براى ﻳﻚ ساعت از ﻣسجد خارج شﻮد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ

اعتﻜافش فاسد ﻣﻰﮔردد ،و ﻧزد صاحبﻴﻦ تا زﻣاﻧﻰ فاسد ﻧﻤﻰشﻮد ﻛﻪ بﻴشتر از ﻧصف روز را در
خارج ﻣسجد سپرى ﻧﻨﻤﻮده باشد.
( )۵و ﻛسﻰ ﻛﻪ اعتﻜاف چﻨد روز را بر خﻮد ﻻزم ﮔرداﻧﻴد اعتﻜاف شبﻫاى 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 اصطﻼح :اعتﻜاف عبارت از ﮔذارﻧﻴدن ﻣدتﻰ از وﻗت بﻪ ﻧﻴت اعتﻜاف در ﻳﻜﻰ از ﻣساجد
است ﻛﻪ پﻨج وﻗت ﻧﻤاز در آن خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
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.
۳ـ ﻣستحب :عﻼوه بر اعتﻜاف ﻧذر و اعتﻜاف ده شب آخر رﻣضان اعتﻜاف ﻣستحب
ﻣﻰباشد.
ﻣدت اﻋتﻜاف :ﻣدت اعتﻜاف بﻪ اعتبار اﻗسام آن فرق دارد :
 -۱ﻣدت اعتﻜاف واجب ﻫﻤان اﻧدازه است ﻛﻪ اﻧسان بر خﻮد ﻧذر ﻛرده است.
 -۲ﻣدت اعتﻜاف سﻨت ﻛفاﻳﻪ ده شب و روز آخر رﻣضان است.
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 -۳حد اﻗﻞ ﻣدت اعتﻜاف ﻳﻚ ﻟحظﻪ و اﻛثر آن را حدى ﻧﻴست.
چﻴز ﻫاى ﻛﻪ اﻋتﻜاف را ﻓاسد ﻣﻰﻛﻨد :در ﻣﻮارد ذﻳﻞ اعتﻜاف فاسد ﻣﻰشﻮد:
 -۱براى ﻣدت ﻳﻜساعت بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ عﻠﻴﻪ ،بدون عذر از ﻣسجد بﻴرون

شدن.
 -۲حﻴض و ﻧفاس براى زﻧان.
 -۳جﻤاع 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
 .۱عذرﻫاى طبﻴعﻰ ،ﻣاﻧﻨد ﻗضاء حاجت ،وضﻮ و غسﻞ ﻛردن ،ﻣعتﻜف بﻪ سبب اﻳﻦ عذرﻫا
ﻣﻰتﻮاﻧد از ﻣسجد بﻴرون شﻮد ،اﻣا بﻴشتر از اﻧدازة حاجت بﻴرون ﻣاﻧدن از ﻣسجد جﻮاز
ﻧدارد.
 .۲عذرﻫاى شرعﻰ ،ﻣاﻧﻨد رفتﻦ بﻪ ﻧﻤاز جﻤعﻪ ،ﻣشروط بر اﻳﻨﻜﻪ ﻣسجدى ﻛﻪ وى در آن
ﻣعتﻜف است جاﻣع (جﻤعﻪ خﻮاﻧﻰ) ﻧباشد.
 .۳عذرﻫاى ضرورى ﻣثﻼ :حضﻮر وى در ﻣسجد سبب ضرر جدى بﻪ جان و ﻳا ﻣال وى
شﻮد ،ﻣاﻧﻨد :تخرﻳب شدن ﻣسجد در آن صﻮرت ﻣﻰتﻮاﻧد با ﻧﻴت اعتﻜاف فﻮرا ً بﻪ ﻣسجد
دﻳﮕرى برود.
 .۴ﻣعتﻜف ﻣﻰتﻮاﻧد 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:
اعتﻜاف فﻘط در ﻣسجدى صحﻴح است ﻛﻪ ﻧﻤازﻫاى جﻤاعت در آن برپا ﻣﻰﮔردد.
اعتﻜاف زن در ﻣسجد ﻣﻨزﻟش صحﻴح است ،ﻳعﻨﻰ ﻣحﻠﻰ ﻛﻪ در داخﻞ ﻣﻨزﻟش براى ﻧﻤاز
خاص ﻧﻤﻮده است.
براى صحت اعتﻜاف ﻧذرى ،داشتﻦ روزه ﻧﻴز شرط ﻣﻰباشد ،و بدون آن اعتﻜاف جﻮاز
ﻧدارد ﻟﻴﻜﻦ در اعتﻜاف ﻣستحب روزه شرط ﻧﻤﻰباشد.
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شاﮔردان بﻪ ﻛﻤﻚ استاد ﻣحترم در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت اعتﻜاف در تزﻛﻴﻪ ﻧفس باﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ
ﻧﻤاﻳﻨد.

 -۱اعتﻜاف را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲شروط اعتﻜاف ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۳اﻗسام اعتﻜاف را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۴ﻛدام چﻴزﻫا اعتﻜاف را فاسد ﻣﻰسازد؟
 -۵ﻣدت اعتﻜاف چﻘدر است؟
 -۷آداب اعتﻜاف را بﻴان ﻛﻨﻴد.

در باره فضﻴﻠت اعتﻜاف ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮسﻴد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.

٢٤٦

درس شصت و دوم

حج
حج ﻳﻜﻰ از ارﻛان است اسﻼم است ﻛﻪ بر آن بﻨا ﻳافتﻪ ،اﷲ تعاﻟﻰ آن را ﻣﻨحﻴث ﻳﻚ عبادت،
وسﻴﻠﺔ بخشاﻳش ﮔﻨاﻫان ،بﻪ خاطر احﻴاء سﻨت ابراﻫﻴﻢ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم بﻪ ﻣﻨظﻮر تشﻜﻴﻞ اجتﻤاع
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.

ترجﻤﻪ
ﻛتاب در بﻴان حج:
( )۱حج بر افراد آزاد،باﻟغ ،عاﻗﻞ و صحتﻤﻨدى ﻛﻪ تﻮان تﻮشﺔ راه و ﻣرﻛب سﻮارى داشتﻪ
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.
( )۲در ﻣﻮرد زن ،وجﻮد ﻣحرم ۱شرعﻰ 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
1
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زوج خﻮد بﻪ حج رود.
( )۳اﮔر طفﻠﻰ بعد از احرام بستﻦ باﻟغ ﮔردد ،و ﻳا غﻼﻣﻰ بعد از احرام بستﻦ آزاد شﻮد ،و با
ﻫﻤﻴﻦ حاﻟت حج ﻛﻨد اﻳﻦ حج اﻳشان ﻗاﻳﻢ ﻣﻘام حج فرضﻰ شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
شرح
تﻌرﻳﻒ حج
در ﻟغت :ﻗصد ﻛردن را ﮔﻮﻳﻨد.
و در اصطﻼح :ﻗصد ﻧﻤﻮدن بﻴت اﷲ 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 باﻻى ﻣرد وزن در تﻤام عﻤر براى ﻳﻚ بار فرض است ﻛﻪ داراى شروط ذﻳﻞ باشد.
 .۱ﻣسﻠﻤان باشد ،بر ﻛافر حج فرض ﻧﻴست.
 .۲باﻟغ باشد ،بر طفﻞ فرض ﻧﻴست.
 .۳عاﻗﻞ باشد ،بر دﻳﻮاﻧﻪ فرض ﻧﻴست.
 .۴آزاد باشد ،بر غﻼم فرض ﻧﻴست.
 .۵استطاعت (تﻮان) اداء حج را داشتﻪ باشد ،و ﻛسﻰ ﻛﻪ تﻮان آن را ﻧداشتﻪ باشد فرض
ﻧﻤﻰباشد ،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 ﻧﻤﻰﮔردد ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ در وى ﻣﻮجﻮد ﻧشﻮد:
 .۱صحتﻤﻨدى ﻛاﻣﻞ ،و ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻣرضﻰ ﻣبتﻼ باشد ﻛﻪ او را از رفتﻦ باز دارد و براى ﻫﻤﻴشﻪ
در جاى خﻮد ﻧشستﻪ باشد ،اداء ﻛردن حج باﻻﻳش ﻧﻴست.
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 .۲چﻴزى ﻛﻪ وى را از رفتﻦ بﻪ حج ﻣﻨع ﻛﻨد وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،ﻣثﻼ ﻛسﻰ ﻛﻪ در زﻧدان بسر
برد حج باﻻﻳش فرض ﻧﻴست.
 .۳راه اﻣﻨﻴت باشد ،و در صﻮرت عدم اﻣﻨﻴت راه ،حج باﻻى اﻧسان واجب ﻧﻤﻰباشد.
 .۴ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣحرم ﻳا زوج براى زن ضرورى است ،برابر است ﻛﻪ زن جﻮان باشد ﻳا
ساﻟخﻮرده ،و در صﻮرت عدم ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣحرم ،حج باﻻى زن واجب ﻧﻤﻰباشد.
شروط صحت حج
اداء حج تا زﻣاﻧﻰ صحت پﻴدا ﻧﻤﻰﻛﻨد ﻛﻪ شروط ذﻳﻞ ﻣﻮجﻮد ﻧشﻮد:
 .۱احرام :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 ﻣﻰباشد در ﻟباس احرام ﻣستحب آﻧست ﻛﻪ دو ﻟباس باشد ،ﻳعﻨﻰ
ﻟﻨﮓ و چادر.

و اﻟفاظ تﻠبﻴﻪ اﻳﻦ است}:
{
 .۲وﻗت ﻣخصﻮص  :عبارت از ﻣاهﻫاى حج است ،ﻟﻬذا حج ﻗبﻞ از ﻣاهﻫاى حج ﻳا بعد از آن
جﻮاز ﻧدارد ،و اﻳﻦ ﻣاهﻫا عبارت اﻧد از َ :ش َّﻮال (ﻣاﻫﻰ ﻛﻪ در آن عﻴد فطر است) ُذو اﻟ َﻘ ْعدَ ه (ﻣاه
بعد از ﻣاه شﻮال) ،ده روز اول ِذى ِ
اﻟح َّجﻪ (ﻣاﻫﻰ ﻛﻪ در آن عﻴد ﻗربان است) و ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻗبﻞ
از اﻳﻦ ﻣاهﻫا طﻮاف ﻳا سعﻰ ﻛﻨد طﻮاف و سعﻴش درست ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻗبﻞ از اﻳﻦ
ﻣاهﻫا احرام بﻨدد با وجﻮد ﻛراﻫﻴت درست ﻣﻰشﻮد.
 .۳ﻣحﻞ خاص  :عبارت از زﻣﻴﻦ عرفات ﻛﻪ وﻗﻮف بر آن فرض ﻣﻰباشد ،ﻫﻤچﻨان ﻣسجد حرام
است ﻛﻪ براى طﻮاف و زﻳارت ﻣﻰباشد ،و ﻛسﻰ ﻛﻪ در روز عرفﻪ ،وﻗﻮف در عرفات از وى
فﻮت ﮔردد حجش صحﻴح ﻧﻤﻰشﻮد.

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 ﻣﻰتﻮاﻧد
آن را تاخﻴر ﻧﻤاﻳد؟
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 -۱حج را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -۲حﻜﻢ حج چﻴست؟
 -۳شروط فرضﻴت حج ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۴شروط واجب شدن حج ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -۵شروط صحت حج ﻛدامﻫا اﻧد؟

شروط صحت حج را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس شصت و سﻮم

حج ()2
ﻣﻮاﻗﻴت احرام
ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧﻴت حج ﻳا عﻤره ﻣﻰخﻮاﻫد از ﻣﻴﻘات عبﻮر ﻛﻨد بر وى واجب است ﻛﻪ احرام
بﻨدد ،زﻳرا ﮔذشتﻦ از ﻣﻴﻘات بدون احرام جاﻳز ﻧﻤﻰباشد.

ترجﻤﻪ
( )۱ﻣﻮاﻗﻴت (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.
( )۲و 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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و در اصطﻼح  :ﻣﻴﻘات عبارت از اوﻗات و اﻣاﻛﻨﻰ است ﻛﻪ براى عبادت ﻣخصﻮص تعﻴﻴﻦ
۱

ﮔردﻳده ،و اﻳﻨجا ﻣراد بﻪ ﻣﻮاﻗﻴت جاﻫاى است ﻛﻪ از آﻧجا احرام بستﻪ ﻣﻰشﻮد.
اﻗسام ﻣﻴﻘات
ﻣﻮاﻗﻴت حج بﻪ دو ﻗسﻢ است :
 -۱زﻣاﻧﻰ
 -۲ﻣﻜاﻧﻰ.

ﻣﻮاﻗﻴت زﻣاﻧﻰ :عبارت از ﻣاهﻫاى حج :شﻮال ،ذواﻟﻘعدة و ده روز اول ذو اﻟحجﻪ است.
ﻣﻮاﻗﻴت ﻣﻜاﻧﻰ  :اﻣاﻛﻨﻰ است ﻛﻪ براى ﻗصد ﻛﻨﻨده حج و عﻤره جﻮاز ﻧدارد ﻛﻪ بدون
احرام از آﻧجاﻫا عبﻮر ﻧﻤاﻳد.۲
اﻗسام ﻣردم ﻧسبت بﻪ ﻣﻴﻘات
در رابطﻪ بﻪ ﻣﻴﻘات ﻣﻜاﻧﻰ ،ﻣردم بﻪ سﻪ ﻧﻮع اﻧد :
اﻫﻞ َح َرم  :اﻳشان ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ اﻗاﻣت دارﻧد ،برابر است ﻛﻪ باشﻨدﮔان
اصﻠﻰ ﻣﻜﻪ باشﻨد و ﻳا اﻗاﻣت ﻛﻨﻨدﮔان آن ،ﻣﻴﻘات اﻳشان در حج ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ و در عﻤره زﻣﻴﻦ
حﻞ است.
اﻫﻞ حِ ْﻞ  :اﻳشان ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ در داخﻞ ﻣﻴﻘات و خارج ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ اﻗاﻣت دارﻧد ،ﻣﻴﻘات
ِ
اﻳشان ِح ْﻞ است.
ﻳعﻨﻰ اﻳشان ﻗبﻞ از حدود حرم ،از ﻣﻨازل خﻮد و ﻳا از ﻫر جاى ﻛﻪ بخﻮاﻫﻨد احرام بستﻪ
ﻣﻰتﻮاﻧﻨد.
ﻣردم آﻓاﻗﻰ :آفاﻗﻰﻫا ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ خاﻧﻪﻫاى شان خارج ﻣﻮاﻗﻴت است ،ﻣﻮاﻗﻴتﻰ ﻛﻪ رسﻮل
اﷲ

آن را براى احرام تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده وبﻪ اساس تفاوت ﻣﻨطﻘﻪ در آن فرق بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد
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تفصﻴﻞ آن بﻪ شرح ذﻳﻞ است :
ﻣﻴﻘات باشﻨدﮔان ﻳﻤﻦ و ﻣردم ﻫﻨد «ﻳَﻠَ ْﻤﻠَ ْﻢ» است :ﻳَﻠَ ْﻤﻠَ ْﻢ ﻳﻜﻰ از ﻛﻮهﻫاى تﻬاﻣﻪ بﻮده ﻛﻪ از
ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ دو ﻣرحﻠﻪ (دو روز) فاصﻠﻪ دارد.۱
«جحفﻪ» است ُ :جحفﻪ ﻗرﻳﻪ اﻳست در ﻧزدﻳﻜﻰ َراب ُ ْغ
ﻣﻴﻘات باشﻨدﮔان ﻣصر ،شام و اﻟﻤغرب ُ
ﻛﻪ در بﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ و ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره بﻪ فاصﻠﻪ  ۱۸۷ﻛﻢ از ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ ﻣﻮﻗعﻴت دارد.
«ذات ِعرق» استِ :
ِ
ذات ِعرق ﻗرﻳﻪ اﻳست ﻛﻪ در فاصﻠﻪ
ﻣﻴﻘات ﻣردم عراق و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻣشرق
( ۱۴۹ﻛﻢ) ﻣﻜﻪ ﻣﻮﻗعﻴت دارد.
اﻟحﻠَﻴفﻪ ﻣحﻠﻰ است ﻛﻪ ﻗبﻴﻠﻪ بﻨﻰ جشﻢ از
اﻟحﻠَﻴفﻪ» است ُ :ذو ُ
ﻣﻴﻘات اﻫﻞ ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره « ُذو ُ
آﻧجا آب خﻮد را تﻬﻴﻪ ﻣﻰﻛردﻧد و در فاصﻠﻪ ( ۲۲۰ﻛﻢ) از ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ واﻗع ﻣﻰباشد و اﻛﻨﻮن
بﻪ ﻧام آبار عﻠﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
ﻣﻴﻘات باشﻨده ﮔان ﻣﻨطﻘﻪ ﻧ َجد ﻗَ ْر ُن اﻟ َﻤﻨا ِزل و ﻳا (ﻗَ ْرنٌ) است :ﻗَ ْر ُن اﻟ َﻤﻨا ِزل عبارت از ﻳﻚ
ﻣﻨطﻘﻪ حاﻛﻢ و بﻠﻨد بر طاﻳف ﻣﻰباشد ،اﻳﻦ ﻣﻴﻘات ﻧسبت بﻪ ﻫر ﻣﻴﻘات دﻳﮕرى بﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ
(اﻟسﻴﻞ) ﻣشﻬﻮر ﻣﻰباشد ﻛﻪ از ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ (۹۴
ﻧزدﻳﻜتر است و در حال حاضر اﻳﻦ ﻧﻘطﻪ بﻪ ﻧام َّ
ﻛﻢ) فاصﻠﻪ دارد.۲
و ﻫر شخصﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧﻴت اداء حج از اﻳﻦ ﻣﻴﻘاتﻫا و ﻳا از راهﻫاى ﻣﻮازى با آن عبﻮر ﻣﻰﻛﻨد
باﻳد احرام داشتﻪ باشد ،زﻳرا ﮔذشتﻦ از اﻳﻦ اﻣاﻛﻦ بدون احرام ،حرام و ﻧاروا ﻣﻰباشد.۳

با استاد خﻮد در باره فرق بﻴﻦ ﻣﻴﻘات زﻣاﻧﻰ و ﻣﻜاﻧﻰ بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻴد.
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 -۱ﻣعﻨاى ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ ﻣﻴﻘات را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۲اﻗسام ﻣﻴﻘات را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۳اﻫﻞ حرم ﻛﻴستﻨد؟
 -۴اﻫﻞ حﻞ بﻪ ﻛدام اشخاص ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 -۵آفاﻗﻰﻫا ﻛﻴﻬا استﻨد و ﻣﻴﻘات شان ﻛدام است؟

با در ﻧظر داشت اختﻼف ﻣﻨاطﻖ ﻣﻮاﻗﻴت احرام را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس شصت و چﻬارم

حج ()3
ارﻛان ،واجبات ،سﻨتﻫا و ﻣحﻈﻮرات
در درس ﻗبﻠﻰ ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ ﻣﻮاﻗﻴت حج را شﻨاختﻴﻢ ،درﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ارﻛان،
واجبات ،سﻨتﻫا ﻣحظﻮرات حج و ترتﻴب آن را بشﻨاسﻴﻢ.

ترجﻤﻪ
( )۱وﻗتﻰ 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».
( )۲بعد از آن تﻠبﻴﻪ بﮕﻮﻳد ،اﮔر ﻗصد اراده حج افراد داشت در تﻠبﻴﻪ خﻮد ﻧﻴت حج را ﻛﻨد ،و
تﻠبﻴﻪ اﻳﻦ است ﻛﻪ بﮕﻮﻳد{ :
} « اﻟﻬﻰ! ﻣﻦ حاضرم ،اﻟﻬﻰ ﻣﻦ حاضرم ،ﻫﻴچ شرﻳﻜﻰ ترا ﻧﻴست،
ﻣﻦ حاضرم ،حﻤد و ثﻨاء شاﻳستﻪ تﻮست ،و ﻫﻴچ شرﻳﻜﻰ ترا ﻧﻴست» ،و ﻧباﻳد چﻴزى از اﻳﻦ
ﻛﻠﻤات را ﻛﻢ ﻛﻨد ،و اﮔر چﻴزى بر آن بﻴفزاﻳد جاﻳز است ،وﻗتﻰ تﻠبﻴﻪ ﮔفت احرام بستﻪ است
(ﻣُحرِم شﻤرده ﻣﻰشﻮد).
( )۳بعد از احرام بستﻦ از چﻴزﻫاى ﻛﻪ اﷲ 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 ،ﻛﻼه بسر ﻧﻜﻨد ،چپﻦ ﻧﻪ پﻮشد ،و ﻣﻮزه را
بﻪ پا ﻧﻜﻨد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ﻧعﻠﻴﻦ پﻴدا ﻧشد ﻣﻴتﻮاﻧد ساقﻫاى 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 ﻧاخﻦﻫاى 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.
( )۴و اﮔر غسﻞ ﻛﻨد و ﻳا بﻪ حﻤام داخﻞ شﻮد باﻛﻰ ﻧدارد ،ﻫﻤچﻨان ﻣﻰتﻮاﻧد 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 :
 .۱در 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 ﻣﻰﻳابد ،و اﮔر در
طﻮل اﻳﻦ ﻣدت حاجﻰ ﻳﻚ ﻟحظﻪ ﻫﻢ در عرفات تﻮﻗف ﻛﻨد فرض اداء ﻣﻰشﻮد.
 .۲طﻮاف :بعد از وﻗﻮف در عرفات دور ﻛعبﻪ شرﻳفﻪ ( )۷بار ﮔردش ﻛردن ،اﻳﻦ طﻮاف را
طﻮاف فرضﻰ ﻳا طﻮاف افاضﻪ ﮔﻮﻳﻨد.
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واجبات حج
واجبات حج
 .۱احرام بستﻦ از ﻣﻴﻘات
 .۲وﻗﻮف 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
 .۳طﻮاف زﻳارت در روز دﻫﻢ ذو اﻟحجﻪ
 .۴سعﻰ بﻴﻦ صفا و ﻣروه
 .۵طﻮاف صدر ،براى ﻛسﻰ ﻛﻪ باشﻨده ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ ﻧباشد ،اﻳﻦ طﻮاف را طﻮاف وداع ﻧﻴز
ﮔﻮﻳﻨد
 .۶بعد از ﻫر طﻮاف خﻮاﻧدن دو رﻛعت ﻧﻤاز
 .۷سﻪ ﻣرتبﻪ زدن جﻤرات در اﻳام عﻴد
 .۸تراشﻴدن و ﻳا ﻛﻮتاه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮى سر در اﻳام عﻴد
 .۹پاك بﻮدن از بﻰ وضﻮﻳﻰ و جﻨابت در ﻫﻨﮕام طﻮاف و سعﻰ
 .۱۰ترك ﻛردن چﻴزﻫاى ﻣﻤﻨﻮعﻪ در دوران حج ﻣاﻧﻨد پﻮشﻴدن ﻟباس دوختﻪ شده ،پﻮشاﻧﻴدن
سر و روى ،شﻜار ،فسﻖ و جﻨﮓ ﻛردن
سﻨتﻫاى حج :حج سﻨتﻫاى زﻳادى دارد ﻛﻪ از آﻧجﻤﻠﻪ:
 .۱غسﻞ ﻛردن و ﻳا وضﻮ ﮔرفتﻦ در وﻗت بستﻦ احرام
 .۲ﻟباس احرام باﻳد جدﻳد ﻳا شستﻪ شده و سفﻴد باشد
 .۳بعد از ﻧﻴت احرام ،دو رﻛعت ﻧﻤاز خﻮاﻧدن
 .۴زﻳاد تﻠبﻴﻪ ﮔفتﻦ
 .۵طﻮاف ﻗدوم در حﻖ ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ اﻗاﻣت ﻧدارﻧد
 .۶رﻣﻞ ﻛردن در ﻫﻨﮕام طﻮاف :ﻳعﻨﻰ طﻮرى در راه برود ﻛﻪ ﮔامﻫاى خﻮد را ﻧزدﻳﻚ ﻧزدﻳﻚ
بﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻬد و در سﻪ ﮔردش ﻧخست شاﻧﻪﻫاى خﻮد را تﻜان دﻫد
 .۷در ﻫﻨﮕام سعﻰ بﻪ تﻴزى حرﻛت ﻛردن :در ﻫر شﻮط (ﮔردش) سعﻰ وﻗتﻰ در ﻣﻴان دو ﻣﻴﻞ
سبز ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ تﻴزى رفتار ﻛﻨد
ﻣﻤﻨﻮﻋات حج :اﻣﻮر ذﻳﻞ در حاﻟت احرام جاﻳز ﻧﻤﻰباشد ،و باﻳد حاجﻰ خﻮد را از آن
ﻧﮕﻬدارد تا حجش فاسد و ﻧاﻗص ﻧشﻮد:
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 .۱جﻤاع و اسباب آن.
 .۲اﻧجام ﻫر ﮔﻮﻧﻪ عﻤﻞ حرام.
 .۳دشﻨام دادن و جﻨﮓ ﻛردن.
 .۴استعﻤال خﻮشبﻮﻳﻰ (عطر).
 .۵ﻗطع ﻧاخﻦﻫا.
 .۶پﻮشﻴدن ﻟباس دوختﻪ شده در حﻖ ﻣردان ﻣاﻧﻨد پﻴراﻫﻦ ،تﻨبانُ ،جبَّﺔ( ۱چپﻦ) و ﻣﻮزه.
 .۷پﻮشاﻧﻴدن روى و ﻫردو دست در حﻖ زﻧان.
 .۸ازاﻟﻪ و دور ﻛردن ﻣﻮى سر ،رﻳش ،ﻣﻮى زﻳر بغﻞ و ﻣﻮى زﻳر ﻧاف.
 .۹چرپ ﻛردن سر و ﻣﻮى با روغﻦ.
 .۱۰ﻗطع ﻛردن درختان حرم و ﻳا ﻛشﻴدن عﻠف آن.
 .۱۱شﻜار ﻛردن حﻴﻮاﻧات زﻣﻴﻦ حرم ،چﻪ خﻮرده شﻮد و ﻳاﻧﻪ.

با استاد خﻮد در باره فرق بﻴﻦ طﻮاف زﻳارت ،طﻮاف افاضﻪ ،طﻮاف و داع و طﻮاف صدر
ﻣﻨاﻗشﻪ و ﻣباحثﻪ ﻛﻨﻴد ،و وجﻪ تسﻤﻴﻪ و ﻧاﻣﮕذارى طﻮاف را بﻪ اﻳﻦ ﻧامﻫا واضح سازﻳد.

 -۱حج داراى چﻨد رﻛﻦ است؟
 -۲واجبات حج چﻨد است؟
 -۳از جﻤﻠﻪ سﻨتﻫاى حج شش آن را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۴از 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
ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻟباس فراخ داراى آستﻴﻦﻫاى وسﻴع و پﻴشﻮازى است ﻛﻪ بر باﻻى پﻴراﻫﻦ واسﻜت پﻮشﻴده ﻣﻰشﻮد .اﻟﻤعجﻢ
اﻟﻮسﻴط

٢٥٨

درس شصت و پﻨجﻢ

حج ()4
ﻛﻴﻔﻴت اداء حج
ﻛسﻰ ﻛﻪ اراده حج دارد باﻳد در ﻣاهﻫاى حج بﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ برود.

٢٥٩

ترجﻤﻪ
( )۱و بعد از ﻧﻤازﻫا و در ﻫﻨﮕام باﻻ شدن بر بﻠﻨدى و پاﻳﻴﻦ شدن بر پستﻰ و ﻳا وﻗتﻰ ﻛﻪ با
سﻮارﻛاران رو بﻪ رو شﻮد و ﻫﻤچﻨان در وﻗت صبحدم تﻠبﻴﺔ بﻴشتر ﮔﻮﻳد.
( )۲و ﻫرﮔاه بﻪ ﻣﻜﻪ رسﻴد اول در ﻣسجد اﻟحرام داخﻞ شﻮد ،و چﻮن ﻛعبﻪ شرﻳفﻪ بدﻳد تﻜبﻴر
(اﷲ اﻛبر) و تﻬﻠﻴﻞ (ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ) ﮔﻮﻳد ،بعد از آن ﻧزد حجر اﻻسﻮد رفتﻪ رو بﻪ روى آن باﻳستد
و تﻜبﻴر ﮔﻮﻳان ﻫردو دست خﻮد را بﻠﻨد ﻛﻨد و آن را استﻼم ﻛﻨد ،اﮔر ﻣﻰتﻮاﻧست آن را ببﻮسد
بدون آﻧﻜﻪ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ را اذﻳت رساﻧد.
( )۳بعد 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 (شاﻧﻪﻫاى 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 اﻻسﻮد
عبﻮر ﻣﻰﻛرد استﻼم ﻛﻨد و طﻮاف خﻮد را بﻪ استﻼم خاتﻤﻪ بدﻫد.
( )۴بعد از آن ﻧزد ﻣﻘام ابراﻫﻴﻢ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم 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 ﻣﻰباشد ،ﻧﻪ واجب ،و بر اﻫﻞ ﻣﻜﻪ طﻮاف ﻗدوم ﻧﻴست.
( )۵بعد از آن بﻪ طرف صفا برود و از آﻧجا رو بطرف ﻛعبﻪ باﻳستد ،تﻜبﻴر و تﻬﻠﻴﻞ ﮔﻮﻳد و بر
پﻴاﻣبر درود بفرستد و از اﷲ 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(فعﻼ ﮔروپﻫاى
سبز) بﻪ تﻴزى (شتاب زده) برود ،وﻗتﻰ بﻪ سﻮى ﻣروه باﻻ رفت آﻧجا باﻳستد و اعﻤاﻟﻰ را ﻛﻪ بر
باﻻى 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.
( )۶بعد 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.

٢٦٠

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.
ﻟباسﻫاى دوختﻪ شده را بﻴرون ﻛﻨد ،و ﻟﻨﮓ و چادر بپﻮشد ،دو رﻛعت ﻧﻤاز اداء ﻛﻨد ،ﻧﻴت
حج ﻛﻨد.
با اﻳﻦ اﻟفاظ تﻠبﻴﻪ ﮔﻮﻳد{ :ل
} ،وﻗتﻰ تﻠبﻴﻪ ﮔفت و احرام ۱بست ﻣُحرِم ﮔردﻳد.
وﻗتﻰ احرام بست از تﻤام ﻛارﻫاى ﻣﻤﻨﻮعﻪ ۲در 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 اﻻسﻮد رفتﻪ رو بﻪ روى آن باﻳستد و تﻜبﻴر و تﻬﻠﻴﻞ بﮕﻮﻳد ،و آن را استﻼم
ﻛﻨد ،و اﮔر ﻣﻤﻜﻦ بﻮد آن را ببﻮسد ،و اﮔر بﻮسﻪ ﻛردن حجر اﻻسﻮد ﻣشﻜﻞ بﻮد آن را بﻪ
اشاره استﻼم ﻧﻤاﻳد.
استﻼم  :استﻼم اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻫردو ﻛف دست را بر باﻻى حجر اﻻسﻮد 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
پس از جاى دور ﻫردو ﻛف دست خﻮد را بﻪ سﻮى حجر اﻻسﻮد بﻠﻨد ﻧﻤﻮده آن را بﻮسﻪ
ﻧﻤاﻳد.
بعد از آن بﻪ طرف راست حجر اﻻسﻮد برود ،و در اطراف ﻛعبﻪ ﻫفت ﻣرتبﻪ طﻮاف ﻛﻨد ،در
سﻪ شﻮط ﻧخست َر َﻣﻞ ﻛﻨد ،و در شﻮطﻫاى باﻗﻰ بﻪ راحت و آراﻣش رفتار ﻧﻤاﻳد ،و طﻮاف
را از عﻘب حطﻴﻢ اﻧجام دﻫد ،و ﻫر بارى ﻛﻪ از ﻧزد حجر اﻻسﻮد ﻣﻰﮔذرد آن را استﻼم ﻛﻨد
داخﻞ شدن در حرم را ﮔﻮﻳﻨد .و در اصطﻼح :اﻳﻦ است ﻛﻪ شخص بﻪ خاطر اداء عبادت حج
1
چﻴزﻫاي حﻼل را بر خﻮد حرام ﻛﻨد.
پﻮشﻴدن

٢٦١

و طﻮاف خﻮد را با استﻼم 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 ﻧﻤﻰباشد.
سﻌﻰ بﻴﻦ صﻔا و ﻣروه
بعد از آن بﻪ سﻮى صفا برود وبﻪ تپﺔ صفا باﻻ رود و در حاﻟﻴﻜﻪ رو بﻪ روى ﻗبﻠﻪ اﻳستاده است
تﻜبﻴر و تﻬﻠﻴﻞ ﮔﻮﻳد و بﻪ ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

درود بفرستد و بﻪ درﮔاه اﷲ تعاﻟﻰ دعا ﻛﻨد.

بعد از آن بﻪ سﻮى ﻣروه حرﻛت ﻛﻨد و بر باﻻى تپﺔ ﻣروه باﻳستد و اعﻤاﻟﻰ را ﻛﻪ بر باﻻى تپﻪ
صفا اﻧجام داده بﻮد ،آن اعﻤال را بر باﻻى 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 ﻣﻰﮔﻴرد 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 ﻛتابﻫاى دﻳﮕر درﻳابﻨد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

وﻗتﻰ بﻪ ﻛعبﻪ ﻣعظﻤﻪ رسﻴد

ﻛدام ﻛارﻫا را اﻧجام داد؟

 -۱حاجﻰ وﻗتﻰ بﻪ ﻣﻴﻘات رسﻴد و ارادة بستﻦ احرام ﻧﻤﻮد چﻪ ﻛارى را اﻧجام ﻣﻰدﻫد؟
 -۲حاجﻰ وﻗتﻰ بﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ برسد چﻪ ﻛارى را اﻧجام ﻣﻰدﻫد؟
 -۳آﻳا بر باشﻨده ﮔان ﻣﻜﻪ طﻮاف ﻗدوم است؟
 -۴در بﻴﻦ صفا و ﻣروه چﮕﻮﻧﻪ سعﻰ ﻣﻰﻛﻨد؟

اﻳا طﻮاف بﻪ داخﻞ حطﻴﻢ طﻮاف ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟ با دﻟﻴﻞ آﻧرا بﻨﻮﻳسﻴد.
٢٦٢

درس شصت و ششﻢ

حج ()5
ﻛﻴﻔﻴت اداء حج
در درسﻫاى 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 ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ
طرﻳﻘﻪ ادا ﻣتباﻗﻰ ﻣﻨاسﻚ را بداﻧﻴﻢ.

٢٦٣

ترجﻤﻪ
( )۱حاجﻰ 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.
( )۲بعد 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

اﷲ ﻫر ﻛدام از ﻧﻤاز ظﻬر و عصر را در وﻗت خﻮدش

ﮔزارد ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :تﻨﻬا ﮔزار ﻧﻴز باﻳد جﻤع ﻛﻨد.
( )۳بعد از آن بﻪ سﻮى ﻣﻮﻗف برود ،و در ﻧزدﻳﻜﻰ جبﻞ ا

وﻗﻮف ﻧﻤاﻳد ،و تﻤام ساحﻪ

عرفات جاى وﻗﻮف است ﻣﮕر ﻳﻚ ﻧﻘطﻪ ﻛﻪ بﻨام «بطﻦ عرﻧﻪ» ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،و اﻣام را شاﻳستﻪ
آﻧست ﻛﻪ وﻗﻮف عرفات را برباﻻى 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.
( )۴و 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 ﻗ ُ َز ُح ﻳاد ﻣﻰشﻮد و ﻣشرﻛان
در زﻣان جاﻫﻠﻴت بر باﻻى آن آتش ﻣﻰافروختﻨد ،پاﻳﻴﻦ شﻮﻧد.
( )۵و 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 اﷲ 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.
 -۱وﻗتﻰ آفتاب طﻠﻮع ﻧﻤﻮد حاجﻰ بﻪ سﻮى ﻣﻴدان عرفات برود ،آﻧجا بعد از زوال وﻗﻮف
ﻧﻤاﻳد ،تﻜبﻴر و تﻬﻠﻴﻞ بﮕﻮﻳد و بﻪ ﻧبﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم درود بفرستد و دعا ﻛﻨد.
 -۲بعد از زوال افتاب اﻣام ﻧ َﻤاز 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.
 -۳و 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 :
 -۱در ﻣزدﻟفﻪ پاﻳﻴﻦ شﻮد ،و آﻧجا شب عﻴد را سپرى ﻧﻤاﻳد.
 -۲اﻣام ﻧﻤاز شام و خفتﻦ را بﻪ ﻳﻚ اذان وﻳﻚ اﻗاﻣت با ﻣردم اداء ﻛﻨد.
 -۳وﻗتﻰ صبح روز دﻫﻢ ذو اﻟحجﻪ (اول عﻴد ﻗربان) طﻠﻮع ﻧﻤﻮد ،اﻣام ﻧﻤاز فجر را در
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 ﻣﻰشﻮد؟ دﻟﻴﻞ آن را بﻴان ﻛﻨﻴد.

 -۱حجاج در ﻛدام روز بﻪ ﻣﻨﻰ ﻣﻰروﻧد ؟
 -۲حجاج چﻪ وﻗت ﻣﻨﻰ را بﻪ ﻗصد عرفات ترك ﻣﻰﻛﻨﻨد ،و در آﻧجا چﻪ عﻤﻠﻰ را اﻧجام
ﻣﻰدﻫﻨد؟
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 -۳وﻗت درﻳافت وﻗﻮف عرفﻪ ﻛدام است؟
 -۴بَطﻦ ُعرﻧ َﻪ ﻛدام جاى است؟
 -۵ﻛار 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
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ترجﻤﻪ
( )۱بعد از آن اﻣام با ﻣردم پﻴش از طﻠﻮع آفتاب از ﻣزدﻟفﻪ بﻪ سﻮى ﻣﻨﻰ حرﻛت ﻧﻤﻮده بﻪ ﻣﻨﻰ
ﻤره َع َﻘبَﻪ از جﻬت «بطﻦ اﻟﻮادى» شروع ﻧﻤاﻳد ،و آن را بﻪ ﻫفت سﻨﮕرﻳزه
بروﻧد ،پس بﻪ زدن ُج َ
از سﻨﮕرﻳزهﻫاى 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 حﻼل ﻣﻰشﻮد ﻣﮕر جﻤاع.
( )۲بعد 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 حﻼل ﻣﻰﮔردد.
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( )۳و طﻮاف ﻣذﻛﻮر از فراﻳض حج است ،و تاخﻴر آن از اﻳﻦ سﻪ روز ﻣﻜروه ﻣﻰباشد ،و اﮔر
از سﻪ روز تاخﻴر ﻛﻨد ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ دم ﻳعﻨﻰ (ﻳﻚ ﮔﻮسفﻨد) ﻻزم ﻣﻰﮔردد.

( )۴بعد 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.
( )۵و فرداى آن روز ﻧﻴز ﻫر سﻪ جﻤره را بعد از زوال آفتاب بزﻧد ،بعد از آن اﮔر عجﻠﻪ داشت
ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻣﻜﻪ برود.
( )۶و 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
اﷲ جﻮاز دارد ،و پﻴش فرستادن ساﻣان بﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜروه است ،و باﻳد تا ﻫﻨﮕام فارغ شدن از
رﻣﻰ در آﻧجا اﻗاﻣت ﻛﻨد ،وﻗتﻰ بﻪ ﻣﻜﻪ رسﻴد باﻳد در ﻣُ َح َّصب ۱پاﻳﻴﻦ شﻮد.
( )۷بعد 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 ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ سﻮى
خاﻧﻮاده اش برود.
( )۸و اﮔر حاجﻰ ﻣحرم بﻪ ﻣﻜﻪ داخﻞ ﻧشﻮد ،و ﻣستﻘﻴﻤا عرفات برود و در آﻧجا بﻪ ﻫﻤان
ﻛﻴفﻴتﻰ ﻛﻪ ذﻛر ﻧﻤﻮدﻳﻢ وﻗﻮف ﻧﻤاﻳد ،طﻮاف ﻗدوم از وى ساﻗط ﮔردد و بﻪ ترك آن چﻴزى
بر وى ﻻزم ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۹و 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.
( )۱۰زن در تﻤام اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ ﻣاﻧﻨد ﻣرد است ،با اﻳﻦ تفاوت ﻛﻪ زن سر خﻮد را برﻫﻨﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨد،
فﻘط روى خﻮد را برﻫﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨد ،و ﻧﻪ آواز خﻮد را بﻪ ﮔفتﻦ تﻠبﻴﻪ بﻠﻨد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،و ﻧﻪ در ﻫﻨﮕام
ﻣحصب ﻣحﻠﻲ است ﻛﻪ رسﻮل اﷲ
ﻣﻜﻪ بﻪ ﻣﻨﻲ ﻧزدﻳﻜتر است.
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در آن پﻴاده شده بﻮد ،و آن ﻣحﻞ بﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻣﻨﻲ ﻣﻮﻗعﻴت دارد و ﻧسبت بﻪ

طﻮاف رﻣﻞ ﻣﻰﻛﻨد ،و ﻧﻪ در بﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻦ بﻪ سرعت راه ﻣﻰرود ،و ﻧﻪ ﻣﻮى خﻮد را ﻣﻰتراشد
وﻟﻴﻜﻦ آن را ﻛﻮتاه ﻣﻰﻛﻨد.
شرح:
زدن جﻤرات (شﻴﻄانﻫا) و ذبح ﻛردن
 -۱حاجﻰ 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 ﻣﻰزﻧد تﻜبﻴر بﮕﻮﻳد ،و ﻧزد
جﻤره تﻮﻗف ﻧﻜﻨد.
 -۲بعد از آن اﮔر خﻮاستﻪ باشد ﻗرباﻧﻰ ﻛﻨد.
 -۳بعد 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 حﻼل ﻣﻰﮔردد.
ِ
ﻃﻮاف زﻳارت
بعد از آن تا سﻪ روز عﻴد ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ برود:
 .۱طﻮاف زﻳارت را اﻧجام دﻫد ﻛﻪ اﻳﻦ طﻮاف فرض ﻣﻰباشد.
 .۲بعد از آن بﻪ طرف ﻣﻨﻰ برود و در آﻧجا باﻗﻰ بﻤاﻧد.
رﻣﻰ جﻤرات (زدن شﻴﻄانﻫا)
وﻗتﻰ آفتاب روز ﻳازدﻫﻢ ذو اﻟحجﻪ زوال ﻳافت ﻛارﻫاى ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫد :
 .۱جﻤرات سﻪ ﮔاﻧﻪ را بزﻧد ،ﻧخست بﻪ زدن جﻤره اوﻟﻰ ﻛﻪ در ﻧزدﻳﻜﻰ ﻣسجد خﻴف
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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 .۲در روز دوازدﻫﻢ ذو اﻟحجﻪ ﻧﻴز بعد از زوال آفتاب جﻤرات سﻪ ﮔاﻧﻪ را بزﻧد.
 .۳در اﻳام رﻣﻰ جﻤرات باﻳد شب را در ﻣﻨﻰ سپرى ﻛﻨد.
 .۴ﻛسﻰ 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 اﷲ جاﻳز است.
ِ
ﻃﻮاف وداع
حاجﻰ بعد از زدن جﻤرات بﻪ طرف ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ برود و ﻛارﻫاى ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫد :
 .۱در ﻣحﻠﻰ بﻨام ﻣُ َح َّصب پاﻳﻴﻦ شﻮد و در آﻧجا بﻪ ﻣدت ﻳﻚ ساعت باﻗﻰ بﻤاﻧد.
 .۲بعد 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.
 .۳بعد از اﻧجام طﻮاف دو رﻛعت ﻧﻤاز اداء ﻛﻨد.
 .۴بعد از آن بﻪ طرف چاه زﻣزم برود و از آب آن بﻨﻮشد.
 .۵بعد از آن بﻪ طرف ﻣﻠتزم برود ،و در آﻧجا با عجز و زارى دعا ﻛﻨد.
 .۶و 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 باﻻى خﻮد فشار ﻣﻰآرود ،جﻮاﻧب ﻣﻨفﻰ و ﻣثبت آن را تﻮضﻴح
دﻫﻴد.

٢٧١

 -۱طﻮاف زﻳارت ﻛدام طﻮاف است و چﻪ وﻗت اﻧجام ﻣﻰﻳابد؟
 -۲جﻤره چﮕﻮﻧﻪ زده ﻣﻰشﻮد ،و اوﻗات آن ﻛدام اﻧد؟
 -۳ﻛسﻰ ﻛﻪ تا روز چﻬارم در ﻣﻨﻰ باﻗﻰ بﻤاﻧد حﻜﻢ آن چﻴست؟
 -۴ﻗرباﻧﻰ در ﻛدام روز است؟
 -۵طﻮاف وداع ﻛدام طﻮاف است؟

در باره فضﻴﻠت باﻗﻰ ﻣاﻧدن تا روز چﻬارم در ﻣﻨﻰ ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻢ
ﻧباشد.

٢٧٢

درس شصت و ﻫشتﻢ

اﻗسام حج
حج ﻗ َِران
ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ عاﻳشﻪ صدﻳﻘﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا ﮔفتﻪ است :ﻣا در سال َحجة اﻟ ْ َﻮ َداع ﻫﻤراه با رسﻮل
اﷲ

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
بﻮدﻧد.۱

1
٢٧٣

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان حج ﻗران
( )۱حج ﻗران ﻧزد ﻣا (احﻨاف) بﻬتر از حج تﻤتع و افراد است.
( )۲و طرﻳﻘﺔ حج ﻗران اﻳﻦ است ﻛﻪ حاجﻰ از ﻣﻴﻘات بﻪ ﻧﻴت عﻤره و حج احرام بﻨدد و بعد از
ﻴس ْر ُﻫ َﻤا ﻟِﻰ َوتَ َﻘبَّﻠ ْ ُﻬ َﻤا
اداء دو رﻛعت ﻧﻤاز دعاى ذﻳﻞ را بخﻮاﻧد{:اَﻟﻠَّ ُﻬ َّﻢ إﻧِّﻰ أُ ِرﻳ ُد اﻟ ْ َح َّج َواﻟ ْ ُع ْﻤ َر َة فَ ِّ
ﻣِﻨِّﻰ}» پروردﮔارا! ﻣﻦ اراده حج وعﻤره دارم آن را براﻳﻢ آسان ﻛﻦ و از ﻣﻦ ﻗبﻮل فرﻣا» و
ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ داخﻞ ﮔردﻳد ﻧخست بﻪ طﻮاف ﻛعبﻪ شرﻳفﻪ شروع ﻧﻤﻮده پﻴراﻣﻮن آن
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.
( )۳بعد 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.
( )۴و 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.
( )۵و اﮔر حاجﻰ ﻗارن بدون آﻧﻜﻪ داخﻞ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ شﻮد ﻣستﻘﻴﻤا طرف عرفات رود ،وى بﻪ
سبب وﻗﻮف در عرفات ترك ﻛﻨﻨده عﻤره پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،و دم ﻗران از وى ساﻗط ﮔردﻳده
است ،وﻟﻰ دم ترك عﻤره و ﻫﻤچﻨان ﻗضاى عﻤره بر وى ﻻزم است.
شرح
اﻗسام حج
حج ﻧظر بﻪ احرام بﻪ سﻪ ﻗسﻢ است :
 -۲حج تَ َﻤتُّع.
-۱حج ﻗ ِ َران.

 -۳حج إف ْ َراد.

عﻠﻤا اﻳﻦ سﻪ ﻧﻮع حج را در اسﻼم بﻪ اتفاق جائز ﻣﻰداﻧﻨد.
٢٧٤

تﻌرﻳﻒ ﻗِران
در ﻟغت  :ﻗِران ﻳﻜجا ﻧﻤﻮدن دو چﻴز را ﮔﻮﻳﻨد.
و در اصطﻼح :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 ﻣﻰشﻮد ،ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ ﻛسﻰ با وصف روزه داشتﻦ اعتﻜاف
بﻨشﻴﻨد.
سﻨت در حﻖ حاجﻰ ﻗارن آﻧست ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤات را بﮕﻮﻳد{:
} ،بعد از آن تﻠبﻴﻪ ﮔﻮﻳد.۱
اﻋﻤاﻟﻰ ﻛﻪ حاجﻰ ﻗارن ﻫﻨﮕام داخﻞ شدن بﻪ ﻣﻜﻪ اﻧجام ﻣﻰدﻫد
 -۱ﻧخست طﻮاف عﻤره ﻛﻨد ،در سﻪ شﻮط اول َرﻣْﻞ ﻛﻨد (رفتارش ﻣاﻧﻨد پﻬﻠﻮاﻧان باشد
ﮔامﻫاﻳش را ﻧزدﻳﻚ ﻧزدﻳﻚ بﻨﻬد و شاﻧﻪ اش را تﻜان دﻫد و تﻴز برود).
 -۲بعد از طﻮاف دو رﻛعت ﻧﻤاز اداء ﻛﻨد ،بعد از آن ﻣﻴان صفا و ﻣروه سعﻰ ﻧﻤاﻳد ،و در
ﻣﻴان دو ﻣﻴﻞ (دو پاﻳﻪ -حاﻻ دو برق سبز است) بﻪ سرعت راه برود ،و بدﻳﻦ ترتﻴب ﻫفت
ﮔردش را پﻮره ﻛﻨد ،و عﻤره اش در ﻫﻤﻴﻦ جا ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻰﮔردد ،و بﻪ ﻣذﻫب ﻣا حاجﻰ ﻗارن
دو بار طﻮاف و دو بار سعﻰ بﻪ جا ﻣﻰآرد.
 -۳بعد از آن بﻪ اعﻤال حج شروع ﻛﻨد ،و طﻮاف ﻗدوم را اﻧجام دﻫد ،بعد از آن ساﻳر
اعﻤال حج را بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗبﻼ ذﻛر ﮔردﻳد ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻤاﻳد.
 -۴در روز عﻴد وﻗتﻰ جﻤره را ﻣﻰزﻧد 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 ﻣﻰﮔﻴرد و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ وﻗتﻰ بﻪ خاﻧﻪ خﻮد رسﻴد ﻣﻰﮔﻴرد.
اﻣا اﮔر حاجﻰ ﻗارن تا رسﻴدن عﻴد روزه ﻧﮕرفت در اﻳﻦ صﻮرت جز دم (ﻗرباﻧﻰ) چﻴزى
1

٢٧٥

}

دﻳﮕرى جﻮاز ﻧدارد.

فرق بﻴﻦ حج ﻗران و حج افراد را واضح ﻧﻤاﻳﻴد.

 -۱اﻗسام حج را ﻧام بﮕﻴرﻳد؟
 -۲ﻗران را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -۳ﻛدام حج افضﻞ و بﻬتر است؟
 -۴حاجﻰ ﻗارن وﻗتﻰ بﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ داخﻞ شﻮد چﻪ عﻤﻠﻰ را اﻧجام ﻣﻰدﻫد؟

حج ﻗران ﻧسبت بﻪ حج تﻤتع و افراد افضﻞ و بﻬتر است ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣطﻠب را در ﻛتابچﻪﻫاى
خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٢٧٦

درس شصت و ﻧﻬﻢ

اقسام حج
حج َت َﻤت ُّْع
در درس قبلﻰ حج قران را شﻨاختﻴﻢ ،حجﻰ كﻪ ﻧسبت بﻪ حج تﻤتع و افراد افضل و بﻬتر است،
حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ حج تﻤتع را بشﻨاسﻴﻢ.

٢٧٧

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان حج تﻤتع
فراد است ،و حاجﻰ ﻣتﻤتع بﻪ دو ﻧﻮع است :ﻳكﻰ ﻣتﻤتعﻰ كﻪ
( )۱تﻤتع در ﻧزد احﻨاف بﻬتر از ا ِ َ
با خﻮد قرباﻧﻰ ببرد ،دوم ﻣتﻤتعﻰ كﻪ با خﻮد قرباﻧﻰ ﻧبرد.
( )2طرﻳقﺔ 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 حﻼل 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
ﻣﻰدﻫد 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.
( )3و 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 اﷲ شتر باﻳد اِش َعار كرده شﻮد ،اشعار اﻳﻦ را گﻮﻳﻨد كﻪ طرف
اﷲ شتر ﻧباﻳد اشعار كرده
راست كﻮﻫان شتر اﻧدكﻰ زخﻤﻰ گردد ،اﻣا ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ
شﻮد ،وقتﻰ داخل ﻣكﻪ گردﻳد طﻮاف و سعﻰ كﻨد ،و خﻮد را حﻼل ﻧكﻨد تا آﻧكﻪ روز ﻫشتﻢ
ذو الحجﻪ (ﻳﻮم التروﻳﻪ) براى حج احرام بﻨدد ،و اگر قبل از ﻳﻮم تروﻳﻪ احرام بﻨدد ﻧﻴزجاﻳز
است ،ولﻴكﻦ بر وى دم (قرباﻧﻰ) تﻤتع واجب است ،و در روز ﻧحر (دﻫﻢ ذوالحجﻪ) وقتﻰ سر
خﻮد را تراشﻴد از ﻫردو احرام حﻼل گردد.
( )4و 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.
( )5و كسﻰ كﻪ قبل از ﻣاهﻫاى حج بﻪ قصد عﻤره احرام بﻨدد و كﻤتر از چﻬار شﻮط طﻮاف
٢٧٨

عﻤره را كرده باشد كﻪ ﻣاهﻫاى حج داخل گردد ،طﻮاف عﻤره را پﻮره ﻧﻤﻮده بﻪ حج احرام بﻨدد
ﻣﻮصﻮف حاجﻰ ﻣتﻤتع شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،و اگر پﻴش از دخﻮل ﻣاهﻫاى حج چﻬار شﻮط ﻳا بﻴشتر
از آن طﻮاف كرده باشد ،بعد از آن در ﻫﻤﻴﻦ سال حج كﻨد ،ﻣﻮصﻮف ﻣتﻤتع گفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )6ﻣاهﻫاى حج قرار ذﻳل است :شﻮال ،ذو القعده ،و ده روز اول ذوالحجﻪ ،اگر قبل از ﻣاهﻫاى
حج احرام بﻨدد احراﻣش جاﻳز بﻮده و حجش درست ﻣﻰشﻮد.
( )7و اگر زﻧﻰ ﻧزد احرام بستﻦ حﻴض بﻴﻨد ،باﻳد غسل كﻨد و احرام بﻨدد و اعﻤالﻰ را كﻪ دﻳگر
حجاج اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد 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 ﻻزم ﻧﻤﻰشﻮد.
شرح
تعرﻳف تﻤتُّع :تﻤتُّع در لغت :فاﻳده برداشتﻦ را گﻮﻳﻨد.۱
در اصطﻼح :تَ َﻤتُّع 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 حﻼل 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 ﻣﻰشﻮد ،و حاجﻰ بعد از اداى
ﻴس ْر َﻫا لِﻰَ ،وتَ َقبَّل ْ َﻬا ﻣِﻨِّﻰ}،
دو ركعت ﻧﻤاز ،اﻳﻦ دعا را باﻳد بخﻮاﻧد{:اللَّ ُﻬ َّﻢ إﻧِّﻰ أُ ِرﻳ ُد ال ْ ُع ْﻤ َر َة فَ ِّ
«پروردگارا! ﻣﻰخﻮاﻫﻢ 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 ﻣﻰشﻮد.2
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 ﻧﻤﻰباشد ،بلكﻪ بر اﻳشان فقط حج افراد است.
فرق بﻴﻦ حاجﻰ قارن و ﻣتﻤتع :احرام قارن براى حج و عﻤره ﻫردو از ﻣﻴقات بستﻪ
ﻣﻰشﻮد و بعد از اداى عﻤره در حالت احرام ﻣﻰباشد 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 ﻣﻰشﻮد.
اگر

٢٧٩

فرق بﻴﻦ ﻣتﻤتع و ﻣفرد :وقتﻰ حاجﻰ ﻣتﻤتع از عﻤره فارغ گردد ﻧﻴت حج را كﻨد ،و
تصرفات وى ﻣاﻧﻨد تصرفات حاجﻰ ﻣفرد است ،ﻣگر در سﻪ چﻴز ﻫﻤاﻧﻨد او ﻧﻴست:
اول :طﻮاف قدوم را اﻧجام ﻧﻤﻰدﻫد ،زﻳرا وى در حكﻢ حاجﻰ ﻣكﻰ ﻣﻰباشد ،و براى حاجﻰ
ﻣكﻰ طﻮاف قدوم سﻨت ﻧﻴست ،بلكﻪ طﻮاف قدوم در حق حاجﻰ قارن و حاجﻰ ﻣفرد سﻨت
است.
دى در حق حاجﻰ ﻣتﻤتع و قارن بﻪ سبب ﻳكجا بﻮدن دوﻧ ُُسك (عﻤره و حج) واجب،
دومَ :ﻫ َ
و در حق حاجﻰ ﻣُفرد ﻣستحب است.
سﻮم :ﻣُتﻤتع در طﻮاف زﻳارت َرﻣل ﻣﻰكﻨد ،زﻳرا وى بعد از آن سعﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،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 ﻣﻰكﻨﻨد ،زﻳرا طﻮاف قدوم در حق
آﻧﻬا سﻨت است ،و بعد از آن سعﻰ ﻣﻰكﻨﻨد ،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 ﻣﻰكﻨﻨد.۱

دى ﻣﻰفرستد و ﻣتﻤتعﻰ كﻪ َﻫدى ﻧﻤﻰفرستد
با استاد خﻮد در باره فرق بﻴﻦ ﻣتﻤتعﻰ كﻪ َﻫ َ
گفتگﻮ ﻧﻤاﻳﻴد؟

 -۱تﻤتع را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2طرﻳقﺔ اداء كردن تﻤتع چگﻮﻧﻪ است؟
 -3آﻳا براى باشﻨده گان ﻣكﻪ تﻤتع است ؟
 -4فرق بﻴﻦ حاجﻰ قارن و حاجﻰ ﻣتﻤتع را بﻴان كﻨﻴد.
 -5فرق بﻴﻦ حاجﻰ ﻣُفرد و ﻣتﻤتع چﻴست؟

حاجﻰ ﻣتﻤتعﻰ كﻪ تﻮان ذبح حﻴﻮان را ﻧداشتﻪ باشد باﻳد روزه بگﻴرد ،ترتﻴب اﻳﻦ قسﻢ روزه را
در كتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
٢٨٠

درس ﻫفتادم:

ُع ْﻤ َره
در درسﻫاى قبلﻰ در باره اقسام حج ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ در باره عﻤره
چﻴزى بداﻧﻴﻢ.

از ابﻮ ﻫرﻳره

ﻮل َّ
اﷲ ِ
رواﻳت است كﻪ گفتَ :ر ُس ُ

فرﻣﻮده است }

ﻤره تا ُعﻤره دﻳگر ﻣحﻮ كﻨﻨده
{ ُع َ
گﻨاﻫاﻧﻰ است كﻪ در ﻣﻴان آن دو است ،و حج ﻣبرور  2را جز جﻨت جزاﻳﻰ ﻧﻴست»
شرح
تعرﻳف ُعﻤره :در لغت :زﻳارت كردن را گﻮﻳﻨد .و در اصطﻼح :عﻤره اﻳﻦ است كﻪ اﻧسان
بﻪ ﻧﻴت عبادت و در لباس احرام ،بﻴت اﷲ 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 باشد.3
ﻣﻴقات ُعﻤره
ﻣﻴقات زﻣاﻧﻰ ُعﻤرهُ :عﻤره كردن در تﻤام روزﻫاى سال صحﻴح است و در رﻣضان ﻣستحب
ﻣﻰباشد ،حضرت جابر رواﻳت ﻧﻤﻮده كﻪ ﻧبﻰ كرﻳﻢ فرﻣﻮده استُ :عﻤره در رﻣضان
ثﻮاب حج را دارد.
لﻴكﻦ بﻬترﻳﻦ وقت براى اداء ُعﻤره بعد از اداء حج است ،از حضرت عاﻣر بﻦ ربﻴعﻪ رواﻳت
فرﻣﻮده است :در بﻴﻦ حج و ُعﻤره ﻧزدﻳكﻰ بﻴاورﻳد ،زﻳرا ﻧزدﻳكﻰ
است كﻪ ﻧبﻰ كرﻳﻢ
4
آوردن در بﻴﻦ آﻧﻬا سبب افزوﻧﻰ عﻤر و رزق ﻣﻰشﻮد و فقر و گﻨاﻫان را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد
 .2ﻣﻴقاتﻫاى ﻣﻜاﻧﻰ عﻤره
الف :براى آفاقﻰ :ﻣﻮاقﻴت حج است.

٢٨١

ب :براى باشﻨده گان ﻣكﻪ و كساﻧﻰ كﻪ در آن ﻣقﻴﻢ اﻧد ،بﻬتر است كﻪ از اﻣاكﻦ ذﻳل احرام
بﻨدﻧد:
 .۱تَﻨ ْ ِعﻴْﻢ :ﻣحلﻰ كﻪ بﻪ ﻣسجد حضرت عاﻳشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا پﻴﻮست است.
ِ .2ج ْع َراﻧ َﺔ :ﻣحلﻰ كﻪ در جﻬت طائف قرار دارد و از ﻣكﻪ ﻣكرﻣﻪ شش فرسخ  32.4كﻴلﻮ ﻣتر
دور است.
اعﻤال عﻤره
 .۱بستﻦ احرام براى صحت عﻤره شرط است ،و كﻴفﻴت آن ﻣاﻧﻨد كﻴفﻴت احرام حج است.
 .2طﻮاف :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.

 -۱عﻤره را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2حكﻢ عﻤره چﻴست؟
 -3ﻣﻴقات زﻣاﻧﻰ عﻤره كدام است؟
 -4ﻣﻴقاتﻫاى ﻣكاﻧﻰ عﻤره كداﻣﻬا اﻧد؟
 -5افعال عﻤره كدام است؟

بﻬترﻳﻦ اﻣاكﻦ بستﻦ احرام عﻤره براى باشﻨدگان ﻣكﻪ كدام جاىﻫا است ،تفصﻴل اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع
را در كتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد
٢٨٢

درس ﻫفتاد و ﻳﻜﻢ

جﻨاﻳات حج و جزاء آن
در درسﻫاى قبلﻰ احكام حج وعﻤره را شﻨاختﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ اعﻤالﻰ را بشﻨاسﻴﻢ كﻪ
اﻧجام آن در اثﻨاى احرام ،حرام بﻮده و در فقﻪ اسﻼﻣﻰ آن را جﻨاﻳات ﻣﻰگﻮﻳﻨد.

٢٨٣

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان جﻨاﻳات
( )۱وقتﻰ ﻣُحرﻣﻰ عطر استعﻤال كﻨد ،كفاره بر وى ﻻزم 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.
( )2و اگر لباس دوختﻪ شده را بپﻮشد ،و ﻳا سر خﻮد را بﻪ ﻣدت ﻳك روز بپﻮشاﻧد ،دم بر وى
واجب ﻣﻰگردد ،و اگر بﻪ ﻣدت كﻤتر از ﻳك روز باشد صدقﻪ بر وى ﻻزم است ،و اگر چﻬارم
حصﻪ سر و ﻳا بﻴشتر از آن را بتراشد ،دم بر وى ﻻزم است ،و اگر كﻤتر از چﻬارم حصﻪ باشد
صدقﻪ بر وى ﻻزم است.
( )3و اگر جاﻫاى حجاﻣت (خﻮن كشﻰ) را بتراشد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ دم بر وى ﻻزم

است ،و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ گفتﻪ اﻧد :صدقﻪ بر وى ﻻزم است.
( )4و اگر ﻧاخﻦﻫاى ﻫردو دست و ﻫردو پاﻳش را كﻮتاه كﻨد ،دم بر وى ﻻزم است ،و اگر
ﻧاخﻦﻫاى ﻳك دست و ﻳا ﻳك پاى را قطع كﻨد ،ﻧﻴز بر وى دم ﻻزم است ،و اگر كﻤتر از
پﻨج ﻧاخﻦ را بطﻮر ﻣتفرق از ﻫردو دست و ﻫردو پاﻳش قطع كﻨد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و اﻣام
ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ صدقﻪ بر وى ﻻزم است ،و اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ گفتﻪ است :دم بر وى

واجب است.
( )5اگر 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.
( )6و اگر از روى شﻬﻮت زن خﻮد را بﻮسﻪ كرد ،و ﻳا از روى شﻬﻮت دست كشﻴد ،دم بر وى
ﻻزم 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 ﻻزم است ،و بﻪ حج خﻮد ﻣاﻧﻨد كسﻰ كﻪ
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حجش را فاسد ﻧكرده دوام دﻫد ،و بر وى قضا ﻻزم است ،و در سال آﻳﻨده ﻫﻨگاﻣﻰ كﻪ قضاء
آن را ﻣﻰآورد (از خﻮف اﻳﻨكﻪ ﻣبادا با ﻫﻤسر خﻮد جﻤاع كﻨد) ﻻزم ﻧﻴست كﻪ از وى جدا
شﻮد ،و كسﻰ كﻪ بعد از وقﻮف عرفات با ﻫﻤسر خﻮد جﻤاع كرد ،حجش فاسد ﻧﻤﻰشﻮد ،و بر
وى ذبح ﻳك شتر ﻻزم است ،و اگر بعد از حلق (تراشﻴدن ﻣﻮى) جﻤاع كرد ،ذبح گﻮسفﻨدى
بر وى ﻻزم است.
( )7و 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 ﻻزم است ،و اگر بعد از چﻬار شﻮط طﻮاف جﻤاع كرد ،گﻮسفﻨدى بر وى ﻻزم است ،و
عﻤره اش درست بﻮده و قضاء ﻻزم ﻧﻤﻰباشد ،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 اصطﻼح :ارتكاب عﻤلﻰ است درحج كﻪ حاجﻰ از آن ﻣﻨع گردﻳده است.
اقسام جﻨاﻳت
جﻨاﻳت بﻪ دو قسﻢ است:
 .۱جﻨاﻳت در احرام.

 .2جﻨاﻳت در حرم.

در اﻳﻦ درس و در درس بعدى جﻨاﻳت در احرام را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ:
( )۱جﻨاﻳت در احرام
جﻨاﻳت در احرام آﻧست كﻪ ﻣُحرم در حالت احرام عﻤلﻰ را كﻪ در اثﻨاء حج از آن ﻣﻨع
گردﻳده ،ﻣرتكب شﻮد ،و ﻳا ﻳكﻰ از واجبات حج را ترك كﻨد.
جﻨاﻳت در احرام بﻪ شش قسﻢ است
اول :جﻨاﻳتﻰ است كﻪ بﻪ سبب آن حج فاسد ﻣﻰشﻮد ،و جبران آن بﻪ دم ،روزه و صدقﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد ،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 بَدَ ﻧﻪ واجب ﻣﻰشﻮد ،و آن دو كار است
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 -۱جﻤاع كردن بعد از وقﻮف عرفات و قبل از تراشﻴدن ﻣﻮى سر.
 -2در حالت جﻨابت طﻮاف زﻳارت كردن.
سﻮم :جﻨاﻳتﻰ كﻪ بﻪ ارتكاب آن دم (ﻳك گﻮسفﻨد و ﻳا ﻫفتﻢ حصﺔ گاو) واجب ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ
جﻨاﻳت شاﻣل اشﻴاء ذﻳل است:
 -۱ارتكاب كارﻫاى كﻪ ﻣﻮجب جﻤاع است ﻣاﻧﻨد بﻮسﻪ كردن و دست زدن بﻪ زن بﻪ طرﻳق
شﻬﻮت.
 -2پﻮشﻴدن لباس دوختﻪ شده بدون عذر.
 -3دور ساختﻦ ﻣﻮى سر و رﻳش بدون عذر.
 -4اگر ﻣُحرم ﻳك روز كاﻣل سر خﻮد را بپﻮشاﻧد.
 -5ﻣُحرم ﻳك اﻧدام خﻮد را ﻣثل ران ،پاى ،دست ،روى و سر خﻮشبﻮ سازد.
 -6ﻧاخﻦﻫاى ﻳك دست ﻳا ﻳك پاى خﻮد را قطع كﻨد.

با ﻫﻤكارى استاد آﻳت ﻣباركﺔ زﻳر را تشرﻳح كﻨﻴد:

 -۱ﻣعﻨاى جﻨاﻳت در احرام چﻴست ،بﻴان دارﻳد؟
 -2كدام جﻨاﻳت است كﻪ بﻪ ارتكاب آن حج فاسد ﻣﻰگردد ،و بﻪ دم ،روزه و صدقﻪ جبران
ﻧﻤﻰشﻮد؟
 -3كدام جﻨاﻳت است كﻪ با ارتكاب آن بَدﻧﻪ (حﻴﻮان بزرگ :شتر و گاو) واجب ﻣﻰشﻮد؟
 -4كدام جﻨاﻳت است كﻪ با ارتكاب آن گﻮسفﻨد و ﻳا ﻫفتﻢ حصﻪ بدﻧﻪ واجب ﻣﻰگردد؟

تعرﻳف جﻨاﻳت را در كتابچﻪﻫاى 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 ،حاﻻ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ سﻪ قسﻢ باقﻴﻤاﻧده آن را بشﻨاسﻴﻢ.

٢٨٧

ترجﻤﻪ
( )۱و كسﻰ كﻪ در حالت بﻰ وضﻮﻳﻰ طﻮاف قدوم را اداء كﻨد ،صدقﻪ بر وى ﻻزم است،
و اگر در حالت جﻨابت اﻧجام دﻫد ،ذبح گﻮسفﻨدى بر وى ﻻزم است ،و كسﻰ كﻪ طﻮاف
زﻳارت را در حالت بﻰ وضﻮﻳﻰ اﻧجام دﻫد ،ذبح گﻮسفﻨدى بر وى ﻻزم است ،و اگر در
حالت جﻨابت اﻧجام دﻫد بَدَ ﻧ َﻪ بر وى واجب است ،ولﻴكﻦ بﻬتر آﻧست كﻪ در صﻮرتﻰ كﻪ در
ﻣكﻪ باشد بار دوم طﻮاف كﻨد ،و ذبح حﻴﻮان بر وى ﻻزم ﻧﻴست ،و كسﻰ كﻪ طﻮاف صدر را
در حالت بﻰ وضﻮﻳﻰ اﻧجام دﻫد ،صدقﻪ بر وى ﻻزم است ،و اگر در حالت جﻨابت اﻧجام دﻫد
ذبح گﻮسفﻨدى بر وى ﻻزم است.
( )2و كسﻰ كﻪ سﻪ شﻮط و ﻳا كﻤتر از سﻪ شﻮط طﻮاف زﻳارت را ترك كﻨد ،ذبح گﻮسفﻨدى
بر وى ﻻزم 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 ﻻزم است ،و
اگر ﻫﻤﻪ طﻮاف صدر وﻳا چﻬار شﻮط آن را ترك كﻨد ،ذبح گﻮسفﻨدى بر وى ﻻزم است،
و كسﻰ كﻪ سعﻰ بﻴﻦ صفا و ﻣروه را ترك كﻨد ذبح گﻮسفﻨدى بر وى ﻻزم است ،و حجش
كاﻣل ﻣﻰباشد.
( )3و كسﻰ كﻪ قبل از اﻣام از ﻣﻴدان عرفات برگردد دم بر وى ﻻزم است.
( )4و كسﻰ كﻪ وقﻮف ﻣزدلفﻪ را ترك كﻨد ،دم بر وى ﻻزم است ،و كسﻰ كﻪ رﻣﻰ جﻤرات
در ﻫﻤﻪ روزﻫا را ترك كﻨد ،دم بر وى ﻻزم است ،و اگر رﻣﻰ ﻳك روز را ترك كﻨد ،دم بر
وى ﻻزم است ،و اگر رﻣﻰ ﻳكﻰ از جﻤرات سﻪ گاﻧﻪ را ترك كﻨد ،صدقﻪ بر وى ﻻزم است،
و اگر رﻣﻰ جﻤره عقبﻪ را در روز ﻧحر (اول عﻴد) ترك كﻨد ،دم بر وى ﻻزم است.
( )5و كسﻰ كﻪ حلق (تراشﻴدن سر) را تا گذشتﻦ اﻳام ﻧحر بﻪ تاخﻴر اﻧدازد ،و ﻳا طﻮاف زﻳارت
را ﻣؤخر كﻨد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ دم بر وى ﻻزم است.

شرح
چﻬارم
جﻨاﻳتﻰ است كﻪ بﻪ ارتكاب آن ﻧﻴﻢ صاع گﻨدم ﻳا قﻴﻤت آن واجب ﻣﻰگردد ،و اﻳﻦ ﻧﻮع
جﻨاﻳت شاﻣل اشﻴاء ذﻳل ﻣﻰشﻮد:
 -۱وقتﻰ ﻣُحرم ﻳك ﻳا دو ﻧاخﻦ خﻮد را كﻮتاه كﻨد ،و از ﻫر ﻧاخﻦ ﻧﻴﻢ صاع صدقﻪ دﻫد.
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 -2وقتﻰ كﻤتر از ﻳك روز سر و ﻳا روى خﻮد را بپﻮشاﻧد.
 -3در حالت بﻰ وضﻮﻳﻰ طﻮاف كﻨد.
 -4از جﻤلﻪ سﻪ جﻤره ﻳكﻰ آن را ترك كﻨد.
پﻨجﻢ :جﻨاﻳتﻰ كﻪ با ارتكاب آن كﻤتر از ﻧﻴﻢ صاع صدقﻪ واجب ﻣﻰشﻮد:
 -۱وقتﻰ شپش ﻳا ﻣلخﻰ را بكشد ،و ﻫرقدر كﻪ زودتر ﻣﻰتﻮاﻧد باﻳد صدقﻪ بدﻫد.
 -2اگر 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 ﻣﻰگردد:
اﻳﻦ جﻨاﻳت عبارت از شكار كردن حﻴﻮان خشكﻪ است ،اگر ﻣُحرم حﻴﻮاﻧﻰ را كﻪ در خشكﻪ
زﻧده گﻰ ﻣﻰكﻨد ،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 حﻼل باشد ﻳا حرام ،دو شخص عادل بﻪ ﻧزدﻳكﻰ ﻣحل شكار رفتﻪ قﻴﻤت آن
را ﻣعلﻮم ﻣﻰكﻨﻨد.
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 ﻣﻰدﻫد ،و اگر
بخﻮاﻫد در بدل ﻫر ﻧﻴﻢ صاع ﻳك روز ،روزه ﻣﻰگﻴرد.
و اگر قﻴﻤت حﻴﻮان شكار شده با قﻴﻤت حﻴﻮان (قرباﻧﻰ) برابر ﻧبﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣُحرم
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
ﻻزم ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻫﻤچﻨان اگر ﻣُحرم ﻣار ،ﻣﻮش ،چلپاسﻪ ،زاغ و سگ دﻳﻮاﻧﻪ را بكشد چﻴزى بر
وى واجب ﻧﻤﻰگردد.

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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 -۱كدام جﻨاﻳت است كﻪ با ارتكاب آن ﻧﻴﻢ صاع گﻨدم و ﻳا قﻴﻤت آن واجب ﻣﻰگردد؟
 -2كدام جﻨاﻳت است كﻪ با ارتكاب آن كﻤتر از ﻧﻴﻢ صاع صدقﻪ واجب ﻣﻰشﻮد؟
 -3كدام جﻨاﻳت است كﻪ با ارتكاب آن دادن قﻴﻤت واجب ﻣﻰگردد؟
 -4اگر ﻣُحرم اشﻴاء ﻣضر از قبﻴل ﻣار ﻳا گژدم را بكشد جزاء آن چﻴست؟

با استفاده از دروس قبلﻰ ،تعرﻳف صاع را در كتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد ،و اﻧدازه فعلﻰ ﻳك
صاع را واضح سازﻳد.

٢٩٠

درس ﻫفتاد و سﻮم

جﻨاﻳات حج و جزاى آن()۳
قبﻼ گفتﻴﻢ كﻪ جﻨاﻳت بﻪ دو ﻧﻮع است ،ﻳكﻲ جﻨاﻳت در احرام و دﻳگري جﻨاﻳت در حرم،
و در درس گذشتﻪ اقسام جﻨاﻳت در احرام را شﻨاختﻴﻢ ،حاﻻ ﻣﻲخﻮاﻫﻴﻢ جﻨاﻳت در حرم را
بشﻨاسﻴﻢ.

٢٩١

ترجﻤﻪ
( )۱وقتﻲ ﻣُحرم شكاري را بكشد و ﻳا شخصﻲ دﻳگري را بﻪ كشتﻦ آن دﻻلت 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.
( )2و جزاء ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ آن است كﻪ شكار در ﻣحلﻲ كﻪ كشتﻪ
شده و ﻳا در ﻣحلﻲ كﻪ بﻪ جاي قتل قرﻳبتر است قﻴﻤت گذاري شﻮد.
( )3اگر 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 ﻣﻲخرد و آن را ذبح ﻣﻲكﻨد اگر قﻴﻤت
قرباﻧﻲ را پﻮره كﻨد ،و اگر بخﻮاﻫد بﻪ قﻴﻤت آن طعام ﻣﻲخرد و بر ﻫر ﻣسكﻴﻦ ﻧﻴﻢ صاع از
گﻨدم و ﻳا ﻳك صاع از خرﻣا ﻳا جﻮ صدقﻪ ﻣﻲدﻫد ،و اگر بخﻮاﻫد از ﻫر ﻧﻴﻢ صاع از گﻨدم و
از ﻫر صاع از جﻮ ﻳك روز ،روزه ﻣﻲگﻴرد ،و اگر از جﻤلﻪ طعام كﻤتر از ﻧﻴﻢ صاع اضافﻪ باقﻲ
ﻣاﻧد ،اختﻴار دارد :اگر بخﻮاﻫد آن را صدقﻪ ﻣﻲدﻫد ،و اگر بخﻮاﻫد ﻳك روز كاﻣل عﻮض
آن روزه ﻣﻲگﻴرد.
( )4و اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ 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.
( )5و كسﻲ كﻪ شكاري را زخﻤﻲكﻨد ،و ﻳا ﻣﻮي آن را َ
بكﻨد ،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 َ
بكﻨد ،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.
( )6و 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.
( )7و در كشتﻦ زاغ ،زغﻦ ،سگ ،گرگ ،ﻣار ،گژدم و ﻣﻮش ﻫﻴچ جزاﻳﻲ ﻧﻴست.
( )8و در كشتﻦ پشﻪ ،ﻣﻮرچﻪ َكﻴك و بﻮزﻳﻨﻪ ﻫﻴچ جزاﻳﻲ ﻧﻴست.
( )9و كسﻲ كﻪ شپشﻲ را بكشد ،ﻫر اﻧدازه كﻪ خﻮاستﻪ باشد صدقﻪ بدﻫد.
( )۱0و كسﻲ كﻪ ﻣلخﻰ را بكشد ،صدقﻪ بدﻫد ﻫر اﻧدازه كﻪ خﻮاستﻪ باشد .و ﻳك خرﻣا بﻬتر
از ﻳك ﻣلخ است.
( )۱۱و اگر ﻣحرﻣﻲﻳك حﻴﻮان حرام گﻮشت ﻣثل درﻧدهﻫا و اﻣثال آن را بكشد ،جزاء بر وي
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ﻻزم است ،و ﻧباﻳد قﻴﻤت آن از قﻴﻤت ﻳك گﻮسفﻨد اضافﻪ شﻮد.
( )۱2و اگر حﻴﻮان درﻧده بر ﻣُحرﻣﻲ حﻤلﻪ كﻨد و ﻣُحرم ﻧاچار او را بكشد چﻴزي بر وي واجب
ﻧﻤﻲشﻮد.
( )۱3و اگر ﻣحرﻣﻲ بﻪ خﻮردن گﻮشت شكار ﻣجبﻮر گردد و آن را بكشد ،بر وي جزا ﻻزم
است ،اﻣا اگر شخص ﻣحرم ،گﻮسفﻨد ،گاو ،شتر ،ﻣرغ و ﻣرغ آبﻲ كسكري ۱را ذبح كﻨد
چﻴزي بر وي ﻻزم ﻧﻤﻲگردد.
( )۱4و اگر كبﻮتري را كﻪ در پاﻫاﻳش زﻧگ واره است ،و ﻳا پرﻧده آﻣﻮختﻪ شده بكشد ،بر
وي جزاء ﻻزم است.
( )۱5و 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.
( )۱6در 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 ﻣﻲكﻨﻨد ،قطع كﻨد ،قﻴﻤت آن بر وي واجب است.
( )۱7و اگر حاجﻲ قارن ﻫر كدام از اعﻤال ﻣذكﻮره را ﻣرتكب شﻮد ،اگر بر حاجﻲ ﻣفرد ﻳك
دم واجب گردد بر وي دو دم واجب ﻣﻲگردد :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.
( )۱8و اگر دو ﻣُحرم در كشتﻦ شكاري شركت كﻨﻨد ،بر ﻫركدام آﻧﻬا جزاء كاﻣل واجب
است ،و اگر دو غﻴر ﻣحرم در كشتﻦ شكار حرم شركت كﻨﻨد ،ﻳك جزاء بر آﻧﻬا واجب
است.
( )۱9و اگر ﻣُحرﻣﻲ شكاري را بفروشد و ﻳا آن را بخرد بﻴع شان باطل است.

 1ﻣراد بﻪ كسكري :ﻣرغ آبﻲ كﻪ در ﻣﻨازل و حﻮضﻫا زﻧدگﻲ ﻣﻲﻧﻤاﻳد ،زﻳرا اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣرغ آبﻲ در اصل خلقت خﻮد
الﻮف ﻣﻲباشد (الﻤجتبﻲ).
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شرح
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ جﻨاﻳت در حرم
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 كارﻫا را در حالت احرام و ﻳا غﻴر احرام اﻧجام دﻫد جﻨاﻳت را ﻣرتكب گردﻳده و جزاء
بر وي واجب است.
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 حﻼل ﻧﻤﻲشﻮد بلكﻪ خﻮدﻣرده شﻤرده
شده و خﻮردن آن حرام ﻣﻲباشد ،برابر است كﻪ در حالت احرام آن را شكار كرده باشد
ﻳا در غﻴر حالت احرام.
اگر شخص غﻴر ﻣحرﻣﻲ در داخل حرم دست بﻪ شكار زﻧد ،بر او واجب است كﻪ
قﻴﻤت حﻴﻮان شكار شده را بﻪ فقراء و ﻣساكﻴﻦ بدﻫد و بﻪ عﻮض قﻴﻤت آن روزه گرفتﻪ
ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
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.
اگر كسﻲ بخاطر آتش افروختﻦ و خﻴﻤﻪ ،گﻴاه داخل حرم را قطع كﻨد جاﻳز است ،زﻳرا
اجتﻨاب كردن از اﻳﻦ كار ﻧاﻣﻤكﻦ ﻣﻲباشد.

شاگردان بﻪ دو دستﻪ تقسﻴﻢ شﻮﻧد ،و در روشﻨﻲ ﻣتﻦ ،دستﻪ ﻳﻲ ،جزاء جﻨاﻳات از ﻧظر اﻣام ابﻮ
حﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف رحﻤﻬﻤا اﷲ و دستﻪ دﻳگر جزاء جﻨاﻳات از ﻧظر اﻣام ابﻮ ﻣحﻤد
را تذكر بدﻫﻨد.
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اﷲ

 -۱جﻨاﻳت در احرام چﻴست؟
 -2جزاي جﻨاﻳت در احرام چﻴست؟
 -3در باب جزاي جﻨاﻳت ،صﻮرتﻫاي صدقﻪ كداﻣﻬا اﻧد؟
 -4در جزاي جﻨاﻳت ،روزة چﻪ وقت گرفتﻪ ﻣﻲشﻮد؟
 -5جزاي جﻨاﻳت ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ چﻴست؟

فرق در بﻴﻦ شكار ﻣُحرم و غﻴر ﻣحرم چﻴست؟
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درس ﻫفتاد و چﻬارم

احصار
اﷲ

فرﻣﻮده است} :
{}

 {۱96حج و عﻤره را براي اﷲ تﻤام كﻨﻴد ،اگر

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»
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ترجﻤﻪ
باب در بﻴان احصار (بﻨد شدن از حج و عﻤره):
( )۱وقتﻲ ﻣُحرﻣﻲ بﻪ سبب وجﻮد دشﻤﻦ از رفتﻦ بﻪ حج بازﻣاﻧد ،ﻳا بﻴﻤاري عاﻳد حالش گردد
كﻪ او را از راه رفتﻦ ﻣﻨع كﻨد ،حﻼل 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 ﻣﻲبرد باﻳد روزي را با
وي تعﻴﻴﻦ كﻨد كﻪ در آن روز آن را ذبح كﻨد ،بعد از آن خﻮد را حﻼل كﻨد.
( )2اگر حاجﻲ قارن باشد دو دم (قرباﻧﻲ) بفرستد ،و ذبح دم احصار جز در حرم در جاي
دﻳگر جاﻳز ﻧﻴست ،و ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﷲ ذبح آن پﻴش از ﻳﻮم ﻧحر جﻮاز دارد ،و اﻣام

ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ گفتﻪ اﻧد :براي ﻣحصر بﻪ حج ذبح دم احصار جز در روز
ﻧحر جﻮاز ﻧدارد.
( )3اﻣا براي ﻣحصر بﻪ عﻤره ﻫر وقتﻲ كﻪ بخﻮاﻫد ذبح كﻨد جاﻳز است ،و ﻣحصر بﻪ حج وقتﻲ
خﻮد را از احرام حﻼل گرداﻧد ،حج و عﻤره بر وي واجب است ،و بر ﻣحصر بﻪ عﻤره قضاء
ﻻزم است ،و بر حاجﻲ قارن ﻳك حج و دو عﻤره ﻻزم است.
( )4وقتﻲ ﻣُحرﻣﻲ َﻫدي (حﻴﻮان قرباﻧﻲ) بفرستد ،و شخصﻲ كﻪ آن را با خﻮد ﻣﻲبرد وعده
سپارد كﻪ آن را در روز ﻣعﻴﻨش ذبح كﻨد ،بعد از آن احصار پاﻳان ﻳابد ،اگر بﻪ درﻳافت ﻫدي
و حج قادر بﻮد ،حﻼل كردن خﻮد براﻳش جﻮاز ﻧدارد ،و بر وي ﻻزم است كﻪ بﻪ حج خﻮد
اداﻣﻪ دﻫد.
( )5اﻣا اگر بﻪ درﻳافت ﻫدي قادر بﻮد ،ﻧﻪ حج ،باﻳد خﻮد را حﻼل كﻨد ،و اگر بﻪ درﻳافت حج
قادر بﻮد ،ﻧﻪ ﻫدي ،براي وي حﻼل شدن از احرام استحساﻧا جﻮاز دارد.
( )6و كسﻲ كﻪ در ﻣكﻪ ﻣحصﻮر گردد و از وقﻮف عرفات و طﻮاف باز داشتﻪ شﻮد ،ﻣُحصر
گفتﻪ ﻣﻲشﻮد ،و اگر بﻪ ﻳكﻲ از اﻳﻦ دو (وقﻮف عرفات و طﻮاف) قادر بﻮد ﻣُحصر شﻤرده
ﻧﻤﻲشﻮد.
شرح
تعرﻳف احصار
احصار در لغت :ﻣﻨع كردن و حبس ﻧﻤﻮدن را گﻮﻳﻨد.
و در اصطﻼح :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 ﻣﻲگردد:
 .۱احصار عام :احصار از حج و عﻤره بﻪ سبب خﻮف دشﻤﻦ و غﻴره.
 .2ﻣرض ﻧاگﻬاﻧﻲ كﻪ اﻧسان را از اداء ﻣﻨاسك باز دارد.
 .3وفات شﻮﻫر زن ﻣُحرم ،اگر زن ﻣُحرم ﻫﻨﻮز در وطﻦ خﻮد بﻮد ﻧباﻳد سفر كﻨد ،و اگر
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

 .4ﻣفقﻮد و ﻳا ﻫﻼك گردﻳدن ﻣال ،كﻪ بﻪ سبب آن تﻮان تكﻤﻴل حج را ﻧداشتﻪ باشد.
آﻧچﻪ باﻻي احصار ﻣرتب ﻣﻲشﻮد
اﻟف :كسﻲ كﻪ از داخل شدن بﻪ ﻣكﻪ ﻣكرﻣﻪ ﻣﻨع گردد
 .۱فرستادن َ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 ﻧﻤﻲباشد ،و شخص ﻣحصر ﻣﻲتﻮاﻧد پﻴش از ﻳﻮم
ﻧحر آن را ذبح كﻨد ،و كسﻲ كﻪ آن را با خﻮد بﻪ طرف حرم ﻣﻲبرد وعده ﻧﻤاﻳد كﻪ در ﻫﻤان
روز تعﻴﻴﻦ شده خﻮد را حﻼل كﻨد ،و بر حاجﻲ قارن دو دم (قرباﻧﻲ) واجب است.
 .2ﻣُحصر زﻣاﻧﻲ خﻮد را حﻼل كﻨد كﻪ ﻳقﻴﻦ حاصل ﻧﻤاﻳد كﻪ َﻫدي وي در حرم ذبح گردﻳده
و فرارسﻴدن ﻳﻮم ﻧحر را اﻧتظار ﻧﻤﻲكشد.
 .3بر ﻣُحصر ﻣطابق ﻧﻴتﻲ كﻪ ﻧﻤﻮده قضاء حج ﻳا عﻤره واجب است ،چﻴزي كﻪ اراده ﻣكﻤل
ﻧﻤﻮدن آن را ﻧﻤﻮده است پس اگر ﻣفرد بﻮد باﻻﻳش قضا آوردن عﻤره وحج است ،وآن
وقتﻴكﻪ در سال آﻳﻨده قضا بﻴاورد.
 .4اگر حاجﻲ قارن باشد بر وي ﻳك حج و دو عﻤره واجب است ،و اگر حج ﻧفلﻲ بﻮد ،بﻪ
سبب شروع ﻧﻤﻮدن در آن فرض ﻣﻲگردد ،لﻬذا قضاء آن بر وي واجب است(حج وعﻤره
باﻻﻳش ﻻزم است).
ب :احصار بعد از وقﻮف عرفات
 .۱ﻫرگاه احصار از طرف دشﻤﻦ باشد احصار شﻤرده ﻧﻤﻲشﻮد ،و بر وي بﻪ عﻮض ﻫر واجبﻲ
1
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دم (قرباﻧﻲ) ﻻزم ﻣﻲگردد ﻣاﻧﻨد وقﻮف ﻣزدلفﻪ ،زدن جﻤرات (شﻴطانﻫا) و تاخﻴر در تراشﻴدن
سر.
 .2اگر احصار بﻪ سبب ﻣرﻳضﻲ و وفات باشد حجش صحﻴح ﻣﻲشﻮد ،دلﻴل صحت آن حدﻳثﻲ
است كﻪ آن را َعبْدَ ال َّر ْح َﻤﻦِ ب ْ َﻦ ﻳ ْع َﻤ َر الدِّ ﻳلِﻲ رواﻳت ﻧﻤﻮده گفتﻪ است كﻪ رسﻮل اﷲ فرﻣﻮده
است:

 ،لﻬذا كسﻲ كﻪ بعد از وقﻮف عرفﻪ وفات شﻮد ،حجش صحﻴح 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 حﻼل ﻣﻲگردد ،زﻳرا اگر وي وقﻮف عرفات را درﻳابد ،حج را درﻳافتﻪ است،
و اگر طﻮاف را درﻳافت با اداء ﻧﻤﻮدن عﻤره خﻮد را حﻼل 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.

 -۱احصار را در لغت و اصطﻼح تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2صﻮرتﻫاي احصار را واضح سازﻳد.
 -3كدام احكام بر احصار ﻣرتب ﻣﻲشﻮد؟
 -4احصار بعد از وقﻮف عرفات چﻪ حكﻢ دارد؟
 -5حكﻢ احصار در داخل ﻣكﻪ چﻴست؟

شرح حدﻳث «

» را در كتابچﻪﻫاي خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٣٠٠

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.

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان فﻮت شدن حج
( )۱كسﻲ 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 ﻻزم است كﻪ طﻮاف و سعﻲ كﻨد و خﻮد
را از احرام حﻼل گرداﻧد ،و در آﻳﻨده قضاء آن را بﻴاورد ،و بر وي دم واجب ﻧﻴست.
( )2و عﻤره ﻫﻴچگاﻫﻲ فﻮت ﻧﻤﻲشﻮد ،بلكﻪ عﻤره در تﻤام اوقات سال جز پﻨج روزي كﻪ اداي
عﻤره در آن ﻣكروه است ،جاﻳز ﻣﻲباشد و اﻳﻦ پﻨج روز عبارت است از :روز عرفﻪ ،روز ﻧحر
و اﻳام تشرﻳق.
( )3و 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
٣٠١

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 است.۱
حﻜﻢ فﻮات :و كسﻲ كﻪ بﻪ سبب فﻮت شدن وقﻮف عرفات ،حج از وي فﻮت گردد ،وي با
اداء عﻤره خﻮد را حﻼل كﻨد ،و در سال آﻳﻨده قضاء حج فﻮت شده را بجا آرد.
از اﻳﻦ ﻣسألﻪ كﻪ در فﻮق ذكر شد چﻬار حكﻢ برﻣﻼ ﻣﻲگردد
 .۱زﻣاﻧﻲ كﻪ وقﻮف عرفات فﻮت گردد حج فﻮت ﻣﻲشﻮد.
 .2از كسﻲ كﻪ حج فﻮت گردد بر وي واجب است كﻪ با اداي ُعﻤره خﻮد را از احرام حﻼل
كﻨد ،و اعﻤال عﻤره عبارت است از طﻮاف بﻴت اﷲ شرﻳف ،سعﻲ بﻴﻦ صفا و ﻣروه و تراشﻴدن
و ﻳا كﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮي سر.
 .3قضاء آوردن حج بر وي ﻻزﻣﻲ است ،برابر است كﻪ حج فرض باشد وﻳا ﻧفلﻲ و علﻤاي
اﻣت اسﻼﻣﻲ روي اﻳﻦ سﻪ ﻣطلب با ﻫﻢ اتفاق دارﻧد.
َ .4دم بخاطر اﻳﻦ ﻻزم ﻧﻤﻲگردد كﻪ با اداي عﻤره وي حﻼل ﻣﻲشﻮد ،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:

 -۱ﻣراد از «فﻮات» چﻴست؟
 -2حكﻢ فﻮات چﻴست؟
 -3در حكﻢ فﻮات كدام چﻬار ﻣطلب گﻨجاﻧﻴده شده است؟

حكﻢ فﻮات را در شرح كﻪ ذكر شد در كتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٣٠٢

درس ﻫفتاد و ششﻢ

َﻫـدْ ي (قرباﻧﻲ )
در درس گذشتﻪ احكام فﻮت شدن حج بﻴان شد اكﻨﻮن ﻣﻲخﻮاﻫﻴﻢ كﻪ احكام ﻫدي را
بشﻨاسﻴﻢ.

٣٠٣

ترجﻤﻪ
باب در بﻴان ﻫَ دي:
( )۱ادﻧا ترﻳﻦ َﻫدي (حﻴﻮان قرباﻧﻲ) گﻮسفﻨد است ،و قرباﻧﻲ از سﻪ ﻧﻮع حﻴﻮاﻧات درست
ﻣﻲشﻮد :شتر ،گاو و گﻮسفﻨد ،و در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ سﻪ ﻧﻮع حﻴﻮاﻧات ثَﻨِﻲ ۱و باﻻتر از آن كافﻲ
ﻣﻲباشد ،ﻣگر گﻮسفﻨد كﻪ َج َذع( 2بره  6ﻣاﻫﻪ) آن كافﻲ ﻣﻲباشد.
( )2و حﻴﻮان گﻮش برﻳده و ﻳا حﻴﻮاﻧﻲ كﻪ اكثر حصﻪ گﻮش آن قطع گردﻳده براي قرباﻧﻲ جاﻳز
ﻧﻤﻲباشد ،و ﻧﻪ حﻴﻮان دم برﻳده و ﻳا دست و پا برﻳده ،و ﻧﻪ حﻴﻮان ﻧابﻴﻨا ،و ﻧﻪ حﻴﻮان بسﻴار ﻻغري
و ﻧﻪ حﻴﻮاﻧﻰ لﻨگ كﻪ بﻪ كشتارگاه رفتﻪ ﻧتﻮاﻧد.
( )3و قرباﻧﻲ گﻮسفﻨد در ﻫر چﻴز جاﻳز است ﻣگر در دو ﻣحل جاﻳز ﻧﻤﻲباشد :كسﻲ كﻪ در
حالت جﻨابت طﻮاف كﻨد ،و كسﻲ كﻪ بعد از وقﻮف عرفات جﻤاع كﻨد كﻪ در اﻳﻦ دو ﻣحل
غﻴر از بَدَ ﻧ َﻪ (شتر و گاو) چﻴز دﻳگري جاﻳز ﻧﻤﻲباشد.
گﻮسفﻨد و بزغالﺔ را گﻮﻳﻨد كﻪ ﻳك سال آن پﻮره شده و بر سال دوم داخل شده باشد ،و ﻧر و ﻣاده آن فرق
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.
 - 2جذع بره شش ﻣاﻫﻪ را گﻮﻳﻨد ،كﻪ اگر در پﻬلﻮي برهﻫاي ﻳك سالﻪ قرار داده شﻮد از ﻫﻢ فرق ﻧشﻮﻧد.

٣٠٤

( )4و ﻳك شتر و ﻳك گاو براي ﻫفت ﻧفر كافﻲ است ﻣشروط بر اﻳﻨكﻪ ﻣقصد ﻫر ﻳك از
شركاء قربت(ثﻮاب) باشد.
( )5و اگر ﻣقصد ﻳكﻲ از شركاء بﻪ دست آوردن گﻮشت باشد .قرباﻧﻲ دﻳگران جاﻳز
ﻧﻤﻲشﻮد.
( )6و استفاده (خﻮردن) از گﻮشت قرباﻧﻲ ﻧفلﻲ ،تﻤتع و قران جاﻳز است ،ولﻲ خﻮردن(شخص
قرباﻧﻲ كﻨﻨده) از گﻮشت ﻣتباقﻲ قرباﻧﻲﻫا (ﻣثﻼ قرباﻧﻲ كفارات و ﻧذر) جاﻳز ﻧﻤﻲباشد.
( )7و ذبح ﻫدي ﻧفلﻲ ،ﻣتعﻪ و قران جز در ﻳﻮم ﻧحر در روزﻫاي دﻳگر جاﻳز ﻧﻤﻲباشد .و ذبح
ﻫداﻳا (قرباﻧﻲﻫا) جز در حرم در ﻣحلﻲ دﻳگر جﻮاز ﻧدارد.
( )8ولﻲ ذبح ساﻳر قرباﻧﻲﻫا در ﻫر وقتﻲ كﻪ بخﻮاﻫد جاﻳز است ،و از گﻮشت آن ﻣﻲتﻮاﻧد
براي ﻣساكﻴﻦ داخل حرم و خارج آن صدقﻪ بدﻫد.
( )9و تعرﻳف قرباﻧﻲﻫا (آوردن قرباﻧﻲ بﻪ عرفات) واجب ﻧﻤﻲباشد.
( )۱0طرﻳقﻪ افضل و بﻬتر در حﻼل كردن شتر ،ﻧحر ۱و در حﻼل ساختﻦ گاو و گﻮسفﻨد ذبح
است ،و بﻬتر آﻧست كﻪ اگر بﻪ طرﻳقﻪ حﻼل كردن آشﻨا باشد خﻮدش ذبح كﻨد ،و جل و لجام
آن را صدقﻪ بدﻫد ،و ﻣزد قصاب را از آن ﻧدﻫد.
( )۱۱و كسﻲ شتري را بگﻮﻧﻪ ﻫدي بفرستد و بﻪ سﻮار شدن آن ﻣجبﻮر گردد ،ﻣﻲتﻮاﻧد بر آن
سﻮار شﻮد ،و اگر بﻪ سﻮار شدن آن ﻧﻴاز ﻧداشت ﻧباﻳد بر آن سﻮار گردد.
( )۱2و اگر ﻫدي حﻴﻮان شﻴر ده بﻮد ﻧباﻳد شﻴر آن را بدوشد ،بلكﻪ بر پستان آن آب سرد برﻳزد
تا شﻴرش قطع گردد.
( )۱3و كسﻲ كﻪ َﻫدي بفرستد و (قبل از ذبح ﻧﻤﻮدن) بﻪ ﻫﻼكت رسد ،اگر آن ﻫدي ،ﻫدي
ﻧفلﻲ باشد چﻴزي بر وي واجب ﻧﻤﻲگردد ،و اگر ﻫدي واجب باشد ،باﻳد بﻪ عﻮض آن ﻫدي
دﻳگري را آﻣاده سازد ،و اگر آن ﻫدي بﻪ عﻴب بزرگﻲ ﻣبتﻼ گردﻳد ،باﻳد ﻫدي دﻳگري را بﻪ
عﻮض آن بفرستد ،و در ﻣﻮرد ﻫدي ﻣعﻴﻮب ﻫرچﻪ ﻣﻲخﻮاست 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
 1ﻧحر برﻳدن رگﻬا وحﻼل كردن در بﻴخ حلق (طرف سﻴﻨﻪ) را گﻮﻳﻨد ،ﻣاﻧﻨد شتركﻪ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ گﻮﻧﻪ حﻼل ﻣﻰشﻮد و
ذبح حﻼل كردن حلق طرف سر را گﻮﻳﻨد.
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ﻫدي ﻣعﻴﻮب ﻫرچﻪ بخﻮاﻫد اﻧجام دﻫد.
( )۱4و 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 ﻣﻲگردد.
گﻮسفﻨد از ﻳك ﻧفر و شتر و گاو ﻫر كدام از ﻫفت ﻧفر صحﻴح ﻣﻲشﻮد ،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 ﻣﻲشﻮد.
ب :ﻫدي جﻨاﻳات ،كفارات و احصار :ذبح اﻳﻦ گﻮﻧﻪ ﻫدي (قرباﻧﻲ) بﻪ وقت ارتباط ﻧدارد،
در ﻫر وقتﻲ كﻪ ذبح كﻨد صحﻴح ﻣﻲشﻮد ،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 عﻴبﻫا سالﻢ باشد ،اگر ﻫﻤﻪ گﻮش ﻳا اكثرﻳت آن قطع شده باشد ،ﻳا دم ،دست
و پاﻳش قطع باشد ،ﻳا ُكﻮر باشد ،ﻳا بﻪ حدي ﻻغر و ﻳا لﻨگ باشد كﻪ بﻪ كشتارگاه رفتﻪ ﻧتﻮاﻧد،
در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ صﻮرتﻫا قرباﻧﻲ صحﻴح ﻧﻤﻲشﻮد.
قرباﻧﻲ گﻮسفﻨد وقتﻲ صحﻴح ﻣﻲشﻮد ،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 ﻣﻲشﻮد كﻪ دو سال را پﻮره ﻧﻤﻮده در سال سﻮم قدم گذاشتﻪ باشد.
قرباﻧﻲ شتر وقتﻲ صحﻴح ﻣﻲشﻮد كﻪ پﻨج سال را پﻮره ﻧﻤﻮده در سال ششﻢ داخل شده باشد.
٣٠٦

گﻮسفﻨد بﻪ استثﻨاي دو ﻣﻮرد آتﻲ در ﻫر جاى دﻳگري اگر ذبح كرده شﻮد جﻮاز دارد:
 .۱حاجﻲ در حالت جﻨابت طﻮاف زﻳارت كﻨد.
 .2بعد از وقﻮف عرفات جﻤاع كﻨد.
در دو صﻮرت فﻮق جز ذبح بَدَ ﻧﻪ (شتر ﻳا گاو) چﻴزي دﻳگري صحﻴح ﻧﻤﻲباشد.
ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط
اگر َﻫدي ﻧفلﻲ ،تﻤتع و قران باشد در حق صاحب ﻫدي ﻣستحب است كﻪ از گﻮشت
آن چﻴزي بخﻮرد.
اگر ﻫدي در راه از بﻴﻦ رود ،ﻧﻪ صاحب ﻫدي از آن چﻴزي بخﻮرد و ﻧﻪ كساﻧﻲ كﻪ
صاحب ﻣال و ثروت ﻫستﻨد.
خﻮردن از گﻮشت ﻫدي ﻧذر براي صاحب ﻫدي و ﻣالدران جﻮاز ﻧدارد ،زﻳرا اﻳﻦ صدقﻪ
بﻮده و حق فقراء ﻣﻲباشد.
ﻫﻤچﻨان خﻮردن از گﻮشت ﻫدي جﻨاﻳات براي صاحب ﻫدي و ثروتﻤﻨدان جاﻳز
ﻧﻤﻲباشد ،و اﻳﻦ ﻫدي بخاطر جبران ﻧقصاﻧﻲ كﻪ در اعﻤال حج بﻪ وقﻮع پﻴﻮستﻪ اﻧجام
ﻣﻲشﻮد.
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:

٣٠٧

 -۱ﻫدي را تعرﻳف كﻨﻴد.
 -2ﻣحل ذبح ﻫدي كجاست؟
 -3وقت ذبح ﻫدي كدام است؟
 -4شروط ذبح كدام است؟
 -5ﻣساﻳل ﻣﻬﻢ ﻣربﻮط بﻪ ﻫدي را واضح سازﻳد؟

فرق بﻴﻦ ذبح و ﻧحر را در كتابچﻪﻫاي خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

٣٠٨

درس ﻫفتاد و ﻫفتﻢ

اضحﻴﻪ (قرباﻧﻰ)
اﷲ تعالﻲ فرﻣﻮده است:
رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮده است}:
{

«فرزﻧد آدم ﻫﻴچ عﻤلﻲ در روز ﻧحر ( عﻴد) اﻧجام ﻧداده كﻪ بﻪ ﻧزد اﷲ تعالﻲ از رﻳختاﻧدن
خﻮن (قرباﻧﻲ) ﻣحبﻮبتر و پسﻨدﻳده تر باشد ،و اﻳﻦ قرباﻧﻲ در روز قﻴاﻣت با شاخﻫا ،ﻣﻮيﻫا و
ﻧاخﻦﻫاي خﻮد حاضر ﻣﻲشﻮد (در ترازوي اعﻤال ﻧﻬاده ﻣﻲشﻮد) و خﻮن قرباﻧﻲ پﻴش از آﻧكﻪ
بر زﻣﻴﻦ رﻳزد بﻪ ﻣقام قبﻮلﻴت و رضاي اﷲ تعالﻲ ﻣﻲرسد ،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 ﻣﻲشﻮد.
در اصطﻼح :عبارت از حﻴﻮان ﻣخصﻮصﻲ است كﻪ در وقت ﻣخصﻮص بﻪ ﻧﻴت قربت (ثﻮاب)
ذبح كرده ﻣﻲشﻮد.
حﻜﻢ اضحﻴﻪ :اضحﻴﻪ در ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ واجب است و فتﻮا بر ﻫﻤﻴﻦ قﻮل است.و
در ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد

اﷲ اضحﻴﻪ سﻨت ﻣؤكده ﻣﻲباشد.

اضحﻴﻪ بر كدام شخص واجب است؟
اضحﻴﻪ بر كسﻲ واجب است كﻪ شروط ذﻳل در او ﻣﻮجﻮد شﻮد:
 .۱ﻣسلﻤان باشد ،بر كافر واجب ﻧﻴست.
 .2آزاد باشد ،بر غﻼم واجب ﻧﻴست.
 .3ﻣقﻴﻢ باشد ،بر ﻣسافر واجب ﻧﻴست.
 .4قدرت و تﻮان آن را داشتﻪ باشد ،بر فقﻴر واجب ﻧﻴست.
 -۱سﻨﻦ ترﻣذى
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ﻫر ﻣسلﻤاﻧﻲ كﻪ در روز عﻴد عﻼوه 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 ﻣﻲكﻨد ،اﻣا كساﻧﻲ كﻪ در شﻬرﻫا و قرﻳﻪﻫاي بزرگ ﻣقﻴﻢ
ﻫستﻨد ﻧباﻳد قبل از اداء ﻧﻤاز عﻴد ،قرباﻧﻲﻫاي خﻮد را ذبح كﻨﻨد ،و كسﻲ كﻪ در ﻫﻤچﻮ جايﻫا
ﻣقﻴﻢ ﻧباشد براي اﻳشان جﻮاز دارد كﻪ بعد از طلﻮع صبح قرباﻧﻲ خﻮد را حﻼل كﻨد ،قرباﻧﻲ در
روز دوم و سﻮم عﻴد جاﻳز بﻮده اﻣا در روز اول عﻴد افضل است.
و اگر كسﻲ ذبح كرده ﻣﻲتﻮاﻧد ،خﻮدش ذبح كﻨد ،زﻳرا اﻳﻦ كار ﻣستحب است ،و اگر
خﻮدش ذبح كرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧست تﻮسط كسﻲ دﻳگري ذبح كﻨد ،و بﻬتر آﻧست كﻪ در وقت
حﻼل 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؟

 -۱اضحﻴﻪ چﻴست؟
 -2اضحﻴﻪ چﻪ حكﻢ دارد؟
 -3اضحﻴﻪ بر كدام شخص واجب است؟
 -4وقت اضحﻴﻪ كدام است؟

٣١٠

درس ﻫفتاد و ﻫشتﻢ

ﻣقادﻳر شرعﻲ
براى ﻣعلﻮم كردن اﻧدازة اشﻴاء وﻣساحت ،در وقت ﻧزول شرﻳعت ﻣﻴان ﻣردم ﻳك عرف
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 اصطﻼحات 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)
تبدﻳل ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴﻢ ،احتﻤال اختﻼف ،اضافﻪ تر ﻣﻰشﻮد .با آن ﻫﻢ ﻣا كﻮشش ﻣﻴكﻨﻴﻢ تا راه
ﻧزدﻳك بﻪ حقﻴقت را اﻧتخاب ﻧﻤﻮده ،اعداد جدول در ﻣﻴان خﻮد ﻣتصادم ﻧشﻮد و ﻣقادﻳر شرعﻰ
را ﻣطابق واحدﻫاى ﻣقﻴاس ﻣروج اﻣروزه در جدول ﻧشان دﻫﻴﻢ:
ﻣقادﻳر حجﻢ:
واحد ﻣقدار
شﻤاره
شرعﻲ
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جزء شرعﻲ آن

اﻧدازه بﻪ واحد ﻣقﻴاس ﻣعاصر

۱

درﻫﻢ

ﻣثقال 7
10

 2،975گرام

2

ﻣثقال

ﻳك دﻳﻨار

 4،25گرام

3

اوقﻴﻪ

 7ﻣثقال
 ۱0درﻫﻢ

 29،75گرام

4

ﻣﻦ شرعﻲ

 26اوقﻴﻪ

 773،5گرام

5

أستار

 ۱۱،36درﻫﻢ

 33،8گرام

6

رطل

 20أستار

 676گرام

7

ﻣد

 ۱،33رطل

 900گرام

8

صاع گﻨدم

 4ﻣد

 3،6كﻴلﻮ گرام

9

ﻣكﻮك

 ۱،5صاع

 5،4كﻴلﻮ گرام

۱0

قفﻴز

 ۱2صاع

 43،2كﻴلﻮ گرام

۱۱

وسق

 60صاع

 2۱6كﻴلﻮ گرام

۱2

كر

 720صاع

 2592كﻴلﻮ گرام

۱3

قلﻪ

دو ﻧﻴﻢ ﻣشك ﻣاﻳع
 250رطل

 ۱69كﻴلﻮ گرام و ﻳا تقرﻳباً بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧدازه لﻴتر

ﻣقادﻳر ﻣساحت:
واحد ﻣقدار
شﻤاره
شرعﻲ

۱

اصبع
(اﻧگشت)

جزء شرعﻲ آن

اﻧدازه بﻪ واحد
ﻣقﻴاس ﻣعاصر

ﻣﻼحظات

 6داﻧﻪ جﻮ (كﻪ بﻪ
عرض با ﻫﻢ طﻮرى
گذاشتﻪ شﻮﻧد،
 ۱،875ساﻧتﻰ ﻣتر
كﻪ روى ﻳكﻰ بﻪ
پشت دﻳگرى وصل
شﻮد)
 45ساﻧتﻲ ﻣتر

بشكل عام وقتﻰ ذراع در
كتب فقﻪ ﻣطلق ذكر ﻣﻰشﻮد
ﻣراد از آن ﻫﻤﻴﻦ است.

3

ذراع
ﻣساحت

 7ﻣشت (كﻪ
اﻧگشت شصت
اﻳستاده باشد)

 ۱05ساﻧتﻲ ﻣتر

ذراع ﻣساحت در كتب فقﻪ
باقﻴد ﻣساحت ذكر ﻣﻴشﻮد.

4

باع (قﻼچ)

 4ذراع كرباس

 ۱80ساﻧتﻲ ﻣتر

5

ﻣﻴل

 4000ذراع
كرباس

 ۱800ﻣتر

6

فرسخ

 3ﻣﻴل

 5400ﻣتر

2

ذراع كرباس  24اصبع (اﻧگشت)
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7

برﻳد

8

ﻣسافﻪ سفر

 4فرسخ

 2۱600ﻣتر

 -۱اﻧدازه سﻪ روز
سفر

بدون تحدﻳد بﻪ
فرسخ

ﻧزد ﻣرغﻴﻨاﻧﻰ صحﻴح ﻫﻤﻴﻦ
است.

 ۱5-2فرسخ

 8۱كﻴلﻮﻣتر

فتﻮاى فقﻬاى خﻮارزم بﻪ ﻫﻤﻴﻦ
.است
(رد ﻣحتار :ص493ج )5

 ۱8 -3فرسخ

 97،2كﻴلﻮﻣتره

ﻧزد شاﻣﻲفتﻮا بﻪ ﻫﻤﻴﻦ است.
(رد ﻣحتار :ص 493ج )5
(و ﻫﻤﻴﻦ قﻮل ﻧزد ﻣفتﻴان
ﻣعاصر دﻳگر افضل است)

 2۱ -4فرسخ

 ٤٨ -۵ان／ريزي
ميله

اﻳﻦ قﻮل را شاﻣﻰ از بعض
 ۱۱3،4كﻴلﻮ ﻣتر فقﻬاى حﻨفﻰ ﻧقل كرده است.
(رد ﻣحتار :ص493ج )5
 77،28كﻴلﻮ ﻣتر
زﻳرا ﻳك)
ﻣﻴل ۱6۱0ﻣتر
(ﻣﻰشﻮد

فتاوى دار العلﻮم دﻳﻮبﻨد (4ج
ص )293
(ولﻰ ﻣا ﻣأخذ و تﻮجﻴﻪ اﻳﻦ
ﻧﻴافتﻴﻢ۱

شاگردان بﻪ ﻫﻤكارى استاد جدول فﻮق را بﻴﻦ خﻮد ﻣﻨاقشﻪ ﻧﻤاﻳد.

ﻧگاشتﻪ
دكتﻮر
دكتﻮر
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 .۱اﻳا وقت ﻧزول شرﻳعت براى ﻣعلﻮم كردن اﻧدازة اشﻴاء وﻣساحت ﻣﻴان ﻣردم كدام عرف
ﻣﻮجﻮد بﻮد؟
 .2عربﻬاى آﻧﻮقت حجﻢ اشﻴاء را بﻪ كدام قسﻢ ﻣقادﻳر اﻧدازه ﻣﻴكردﻧد؟
 .3آﻳا در ﻣﻮرد تﻤام ﻣقادﻳر ﻣﻴان فقﻬاء اتفاق وجﻮد دارد؟
 .4ﻣقادﻳر شرعﻰ ذﻳل را ﻣطابق واحدﻫاى 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 كتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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