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  عمل افضل تر از همه
  

االنبياء صلّي اهللا تعالى عليه وآله وسلّم محو گفتگو  سيد

بايك صحابي بودند كه وحي آمد شخصي كه با شما مصروف 

گفتگو مي باشد از عمرش فقط يك ساعت باقي مانده است، 

وقتيكه آنحضرت صلّي اهللا تعالى عليه وآله وسلّم آن صحابي را 

آن شخص از اين سخن آگاه فرمودند زمان نماز عصر بود، بناء 

چنان عملي نشان  مرا! يارسول اهللا: بيقرار گرديده عرض كرد

حضور پر نور . دهيد كه در اين وقت برايم بيشتر مناسب باشد

اشتغل بالتعلّم يعني : فرمودند صلّي اهللا تعالى عليه وآله وسلّم

يد دمشغول تحصيل علم باش پس او مشغول تحصيل علم گر

  مغرب وفات كرد وقبل از

ويد كه اگر افضل تر از علم چيز ديگري مي بود راوي ميگ

در آن وقت  صلّي اهللا تعالى عليه وآله وسلّمحضور اقدس پس 

  )تفسيركبير(براي انجام دادن همان عمل حكم مي فرمودند 



  صفحه  عنوان

   طريقة وضوء

  1 .....رضي اهللا تعالي عنهعشق رسولِ عثمان غني 

  2 .................... حكايت ريختن گنا هان

  3 ......................فضيلت خوابيدن باوضو

  3 ..................... مردة باوضو شهيد است

  4 .............. نسخة حفاظت از مصيبت ها

  4 .................. باوضو بودن هفت فضايل

  5 .................................. ثواب دو برابر

  5 .......................... )حنفي(طريقة وضو 

  7 .....هر هشت دروازة جنت باز ميگردند

  8 .... فضايل خواندن سورة قدر بعد از وضوء

  8 ............... بينايي نظر هرگز كم نميشود

  8 .......................... چهار فرايض وضوء

  8 ...................................تعريف شستن

  9 .............................. سنت وضوء  12

  10 ........................ مستحبات وضوء 26

  12 ........................ مكروهات وضوء 15

  14 .................... مسئله اهم آب مستعمل

  14 .......استفاده كنندگان پان متوجه باشند

  16 .....پنج احكام بر آمدن خون از زخم وغيره

  17 .....از تزريق كردن وضو مي شكند يا خير؟

  18 ............................... اشك چشم درد

  18 ..................... آبله و زخم زير پوست

  19 ... غ چه وقت وضو مي شكنداز استفرا

  19 ................................ احكام خنديدن

  20 ........ آيا از ديدن ستر وضو مي شكند

  20 ................... وضوي غسل كافي است

  21 ................... )آب دهان( خون در تف

  21 .......... ادرار و استفراغ بچة شير خوار

  22 ................كام مشكوكيت وضوپنج اح

  22 ............. ؟شد تماس سگ چه خواهد

  23  شكستن وعدم شكستن وضو در اثر خواب

  25 .................... وضو خانه هاي مساجد

  25  ................در منزل وضو خانه بسازيد

  26 .................. طريقه ساختن وضو خانه

  27 .................... وضو خانه ده گل مدني

  28 حكم  6براي كسي كه وضويش نمي ايستد 

  30 ................................. هفت متفرقات

  31 ........................ اسراف آب در وضوء

  32 بر نهر جاري هم اسراف

  32  ....................... حمد رضاافتواي امام 

  33 ................... طاني استاسراف كار شي

  34 ............. بطور عملي وضو را بياموزيد

  35 .............. اسراف آب مسجد و مدرسه

  36 .............. هفت تدابير نجات از اسراف

  38 ... گل مدني 14براي نجات از اسراف 

   )science( وضو و علوم        

  41 ..... وءقبول اسالم به سبب حكمت وض

  42 ......................سيمنار در آلمان غربي 

  42 ... .........................وضو و فشار خون 

  43  .................................... وضو و فلج
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  43 ...............................قدر دان مسواك 

  44 ...........................براي تقويت حافظه 

  44 .    سه احاديث مباركه در مورد مسواك

  45 ..........................عالج آبله هاي دهن

  45 ........................ضررهاي برس دندان 

  46 ...............آيا مسواك كرده مي توايند؟

  46 ..............................چهارده گل مدني 

  47 ...............حكمت هاي شستن دست 

  48 ................حكمت هاي شستن دهان 

  48 .....حكمت هاي آب انداختن در بيني

  49  ............حكمت هاي شستن صورت 

  50  ........................... حفاظت از كوري

  50  ............حكمت هاي شستن آرنج ها

  51 ................. حكمت هاي مسح گردن

  51 .............................شك ديوانگان پز

  52 ........................حكمت شستن پاها 

  52 ......... ................. آب باقيماندة وضو

  52  ................................انسان بركرة ماه

  54  ........................................بازيچة نور

  55  ...............................القمر معجزة شق

  55  .....................خاص براي رضاي خدا

  56  ......................................وضو باطني

  57 .... سنت محتاج به تحقيق علمي نيست

   )حنفي(طريقة غسل          

  58 ...........................فضيلت درود شريف

  58 ....................................ى عجيبسزا

  59 ......................... )حنفى(طريقة غسل 

  60  ....................... فرايض سه گانة غسل

  60 .................................... غرغره كردن

  61 .......................... دربينى آب انداختن

  61 .................... ام بدنريختن آب بر تم

  61 ............ زنانمردان و توجهات براي 

  63 ......................... توجهات براي زنان

  63 .................................. پانسمان زخم

  64 ................. علل فرض شدن غسل 5

  64 .................. وضاحت ضرورى نفاس

  65 ...........................  ام ضرورىاحك

  66 ................... )جلق(عذابِ مشت زنى 

  67 ............... طريقة غسل در آب جارى

  67  ........  فواره در حكم آب جارى است

  67 ...... ........................احتياط در فواره 

  68 ... بكنيد درستسنگ دستشوئى را 

  68 ................. ل چه وقت سنت استغس

  68 ............ غسل چه وقت مستحب است

  70 .......... همختلفنيت هاي يك غسل در 

نظر كردن بطرف لباس تنـگ پوشـيده   
 .......................................... چگونه ؟

  
70  

اگر از غسل سـرما خـوردگى بوجـود    

 ............................ ميĤيدچه بايد كرد؟

  

70  

  71 .......... احتياط باآبيكه در ظرف باشد

  71 .........................................  گره موها

  71  .آداب ده گانه خواندن و برداشتن قرآن
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  73 ........................لمس كردن كتب ديني

  73 .در حالت جنابت درود شريف خواندن

  74 .................وقت بالغ ميشود ؟بچه چه 

  74  ........................ترتيب گذاشتن كتابها

  75 .................بستن اشياء در اوراق ديني

  75  ..........................نقش كعبه بر مصلّي

  75 ...............................علت وسوسه ها

75 .....................م و فرايض آن بيان تيم  

  76 ................ سنت هاى تيمم ده چيز اند

  76 ...........................)حنفى(طريقة تيمم 

  77 ........................... گل مدني تييم 25

   )فضايل اذان(فيضان اذان           

  82 ......................... در قبر كرم نمي ماند

  83 .................................. ره ايگنبد مو

  83 ............................ گناه گذشته معاف

  83 ............. ماهي ها هم استغفار مي كنند

  84 .......................... فضيلت جوابِ اذان

سي و دو مليون وچهار صد هزار نيكي 

 .................................... بدست آريد

  

84  

  85 .......... جواب دهندة اذان جنتي گرديد

  86 ............... طريقة جواب اذان و اقامت

  88 ............................. گل مدني اذان 14

  90 ................... گل مدني جواب اذان 9

  92 ......................  هفت گل مدنى اقامت

  93 ............. اداي اذان مستحب مواقع 11

  93 اذان دادن در مسجد خالف سنت است

  94 ..........ثواب صد شهيد را بدست آريد

  99  ................................................ اذان

  100  ....................................... دعاي اذان

  101   ................ ايمان مجمل/ ايمان مفصل

   )حنفي( طريقة نماز           

  105 ........................ فضيلت درود شريف

  106 .. از همه اولترين سوال در روز قيامت

  106 .............................. نور براي نمازي

  106 ... ديگر حشر خواهند شد چه كساني باهم

  107 ..... نماز در حالت شديد زخمي بودن

  107 ............ اسباب نور يا تاريكي بر نماز

  108 ......................... يك سبب خاتمة بد

  108 ........................................  دزد نماز

  109 ................................. دو ا قسامِ دزد

  109 .......................... )حنفي(طريقة نماز 

در نماز خواهران اسالمي چنـد فـرق   

 .................................... وجود دارد

115  

  115 .. )خواهران وبرادران(هر دو متوجه باشيد 

  116  ............................. شش شرائط نماز

  119 .............................. سه وقت مكروه

  122  ............................ هفت فرايض نماز

  128 ... صحيح اداء كردن حروف ضروري است

  128 ...........................  !توجه توجه توجه

������ �	
�� ................................ 129  

  131 ............................. زيان هاي موكت

  132 .......... طريقه پاك كردن موكت ناپاك
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  133 ................... واجبات نماز 30يباً تقر

  136 ........................ سنت نماز 96تقريباً 

  136 .................. هاي تكبير تحريمه سنت

  137 ............................... سنت هاي قيام

  138 .............................. سنت هاي ركوع

  139 .............................. سنت هاي قومه

  140 ............................. سنت هاي سجود

  141 ............................. جلسه سنت هاي

  141 ..وم سنتهاي بلند شدن براي ركعت د

  141 .............................. سنت  هاي قعده

  142 ....................... سنت هاي سالم دادن

  144 ............. سنت هاي بعد از سالم دادن

  144 ...................... سنت هاي سنت بعديه

  145 ....................... يك مسئله اهم سنتها

  146 ........ ده سنت براي خواهران اسالمي

  147 ..........................  مستحبات نماز 14

  149 ...... رحمه اهللا عملِ عمر بن عبدالعزيز

  149 .................. فضيلت پيشاني گرد آلود

  149 ............. شرط شكننده هاي نماز 29

  150 .......................... در نماز گريه كردن

  151 .......................... سرفه كردن در نماز

در جريان نماز خواندن چيزيكه بنظـر  

 .............................................. رسيد

  

152  

  152 .............................. تعريف عمل كثير

  153 ............ پوشيدن لباس در دوران نماز

  153 .............. در نماز چيزي را فرو بردن

  154 ............در دوران نماز انحراف از قبله

  154 ............................ كشتن مار در نماز

  155 ................................خاريدن در نماز

  155 .................اشتباهات در گفتن اهللا اكبر

  156 ...............مكروهات تحريمة نماز 33

  156 ............چادر را برشانها آويزان كردن

  157 ....................... شدت حاجت طبيعي

  157 .................... برداشتن سنگها در نماز

  158 ............... انگشتان را بصدا در آوردن

  159 ........................ دست بكمر گذاشتن

  160 .................. بطرف آسمان نگاه كردن

  160 ................... بسوي نمازي نگاه كردن

  163 ........................ صورت همچون خر

  164 ................................ نماز و تصاوير

  165 ................. مكروهات تنزية نماز 32

  168 ..... بانيم آستين نماز خواندن چگونه؟

  170 ..................................... بيان امامت

  170 ......................... سيزده شرايط اقتداء

  171 ......... بعد از اقامت امام اعالن فرمايد

  171 ................................... بيان جماعت

  172 .................. بيست عذر ترك جماعت

  173 ...................... خوف از خاتمه بر كفر

  175 ....................... گل مدني نماز وتر 9

  175 ...................................... دعا قنوت

  177 .............................. بيان سجدة سهو

  179 .............................. مسئله خيلي مهم
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  180 .......................................... حكايت

  180 ........................... طريقة سجدة سهو

فراموش گـردد پـس چـه     سجدة سهو

 ........................................ بايد كرد؟

181  

  181 ........... سجدة تالوت و شامت شيطان

  181 ............... إن شاء اهللا هر مراد ميرسد

  182 .......... هشت گل مدني سجده تالوت

  183 ............................. !هشدار! خبردار 

  183 ........................ قة سجدة تالوتطري

  184 ............................. بيان سجدة شكر

از جلو نماز گذار رد شدن گناه بزرگي 
 ............................................. است

184  

شــدن از رد پــانزده احكــام در مــورد 

 ................................ جلوي نمازي

  

185  

  189  . مادر از بستر بيماري بلند شده ايستاده شد

   نماز مسافر

  190 ......................... فضيلت درود شريف

  191 .......................... مسافت سفر شرعي

  191 ............ چه وقت مسافر گفته ميشود؟

  192 ......................... مطلب خاتمه آبادي

  192 ............................ يف فناي شهرتعر

  192 ........................... شرط مسافر شدن

  193 ...................................... اقسام وطن

  193 ..صورت هاي باطل شدن وطن اقامت

  194  ...................................... سفرِ دو راه

  194 ..........  مسافر استمسافر تا چه وقت 

  194 ....................... اگر سفر ناجائز بود؟

  194 .................... سفر مالك و نوكر باهم

  195 ....... !اگر كار انجام گرديد پس ميروم

  195 ................................ مسئله سفر زن

  196 ....... منزل والدين زن و خانوادة شوهر

مسئله كسانيكه در ممالك عربي باويزا 
 .................................. زندگي ميكنند

196  

  197 ......... مسئله ضروري براي زائر مدينه

با ويزاي عمره براي اداي حج چگونه 

 .......................... توقّف خواهد كرد؟

198  

  198 ............................ قصر واجب است

در عوض قصر نيت چهار ركعت كرده 

 .......................... شودچگونه است؟

199  

  199 .................. امام مسافر ومقتديِ مقيم

  200 مقتدي مقيم و دو ركعت بعدي

  200 ... آيا سنت ها براي مسافر معاف اند؟

 4در قطاريكه در حالت رفـتن اسـت   

 .................... گل مدني خواندن نفل

200  

مسافر براي ركعت سوم ايسـتاده شـد   

 ................................. چه بايد كرد؟

201  

  202 .................... نمازهاي قضاء در سفر

  203 ................. عذاب فراموشي در حفظ

    طريقه نمازهاي قضاء    

  204 ......................... فضيلت درود شريف

  204  ....................... بربادي قضاء كنندگان

  205 ................ ............. سزاي سر كوبيدن
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  206 .................... شعله هاي آتش در قبر

  207  .....اگر نماز خواندن را فراموش كند؟

 درحالت مجبوري ثواب خوانـدن مـي  

 ................................ ؟رسد يا خير

  

207  

  207 ............خوابيدن در قسمت آخر شب

  208 ...................... شب تا دير بيدار بودن

  208 .....تعريف اداء قضاء و واجب االعاده

  209 ....................... توبه را سه ركن است

خوابيــده را بــراي نمــاز بيــدار كــردن 

 ..................................... واجب است

209  

  210 ........ وقت نماز فجر است بيدار شويد

  211  ....حكايت احساس كردن حقوق عامه

  212  ............... قضاء را زود تر انجام دهيد

  212  ............. قضاء خاموشانه خوانده شود

213  ��� ����� انجام دادن قضائي عمري در  

  213  .................ضاء عمريحساب كردن ق

  213  ........................ترتيب در قضاء كردن

  214 .......................... طريقه قضاي عمري

  214 ...............................قضاي نماز قصر

  215 ....................... نماز هاي موقع ارتداد

  215 ................. ..........نماز وقت تولد بچه

  216 نماز هاي تمام عمر را دوباره خواندن

  216  ؟. .....لفظ قضاي فراموش گرديد پس

  216 .بجاي نوافل قضاي عمري را خواندن

  بعــد از فجــر وعصــر نوافــل خوانــده 
 ........................................نمي توانيد

  
216  

چهار سنت ظهر ترك گرديد پس چـه  

 ......................................... ؟ايد كردب

  

217  

اگر سنت هاي فجر خوانده نشد پـس  

 ................................... چه بايد كرد؟

  

217  

  217 ........... آيا وقت مغرب كم مي باشد؟

  218  .....قضاي تراويح راچه حكمي است؟

........................................ فدية نماز  218  

  220   .................. يك مسئله فدية مرحومه

  220 ...................................حيلة  تازيانه 

  221 سوراخ كردن گوش از چه زماني رايج شد

  222 ............................. تحفة گوشت گاو

  222 ............................  حيلة شرعي زكوة

  223  ................نفر را ثواب مساوي ميرسد

  224  ...................................... تعريف فقير

  224  ................................. تعريف مسكين

   طريقة نماز جنازه

  233 ......................... فضيلت درود شريف

  233 ........... بركت شركت در جنازه اولياء

  234 .................................. مغفرت مريدان

  234 .......................................... كفن دزد

  235 .................... مغفرت جنازه دهندگان

  235 ............................ اولين تحفه در قبر

  235 .............................. جنازة يك جنتي

  236 ........... ثواب همراهي كنندگان جنازه

  236 .................... ثواب به اندازة كوه احد

  236 ......... نماز جنازه باعث عبرت است
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  237 ................... فضيلت غسل دادن ميت

  237  ................. جنازه را مي بينيد بگوئيد

  238 ........... يه استنماز جنازه فرض كفا

  238 ... در نماز جنازه دو ركن و سه سنت است

  238 ................ )حنفي(طريقة نماز جنازه 

  239 .............. دعاي جنازة مرد و زن بالغ

  239 ...............................دعاي پسر نابالغ

  240 ............................ دعاي دختر نابالغ

  240 ..................... خواندن جنازه باكفشها

  240 ........................... نماز جنازة غائبانه

  240 ............. طريقة نماز چند جنازه باهم

  241 ............... در جنازه چند صف است؟

اگر جماعت مكمل در جنـازه گرفتـه   
 .......................... نشده چه بايد كرد؟

  
241  

جنازه ديوانه يا كسي كه خـود كشـي   

 ....................................... كرده باشد

  

242  

  242 ........................... احكام نو زاد مرده

  242 ................ ثواب بدوش گرفتن جنازه

  243 ................ طريقة شانه دادن برتابوت

  243 . ................تن جنازة بچهطريقة برداش

  243 ............ مسائل برگشتن بعد از جنازه

توانـد جنـازة زنـش را     آيا شوهر مي

 ................................... بدوش گيرد؟

  

244  

   فيضان جمعه          

  246 ... فضيلت درود شريف در روز جمعه

  ز آقاي ما، تاجدار مدينه چه وقت نمـا 

  247 ..........................جمعه راآغاز فرمود

  248 ...................................... معني جمعه

تاجدارِ مدينـه جمعـاً چنـد جمعـه ادا     

 ......................................... فرمودند؟

  

248  

  249 ......................................... مهر بردل

  249 .............. لت عمامه در روز جمعهفضي

  249 ..........................شفا حاصل مي شود

  249 ................. تا ده روز از بالها محفوظ

  250 ............................ سبب كمي در رزق

  250 ...فرشته ها اسم سعادتمندان را مي نويسند

251 لجوش و خروش جمعه در صدي او  

  252 .................................. حج مسكينان

  252 .... براي نماز جمعه زود برآمدن حج است

  252 ............................. ثواب حج وعمره

  253 ......... )سردار همه روزها(سيد االيام 

  253 .......................... دعاء قبول مي شود

  254 ............ب را در يابيدبين عصر و مغر

  254 .............. ارشاد صاحبِ بهار شريعت

  254 .......... ساعت قبوليت دعا كدام است

جهنمـي آزاد   14،400،000ه هر جمع

 ................................. مي گردند

  

255  

  256 ........................از عذاب قبر محفوظ

  256 ....ز جمعه تا جمعه ديگربخشيدن گناهان ا

  256 ...........سال 200ثواب عبادت دويست

هر جمعـه اعمـال فرزنـد بـه والـدين      

 ..................گردد مرحومش تقديم مي

  

257  
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  257 ................. پنج عمل خصوصي جمعه

  258 ......................... بهشت واجب گرديد

  258 ..مداريد روزه را خاص در روز جمعه

  258 .......... ثواب روزه هاي ده هزار سال

ثواب حاضري بر قبر مـادر وپـدر در   
 ....................................... روز جمعه

  
259  

ــر  ــين ب ــردن ياس ــالوت ك ــيلت ت    فض

 ....................................... قبر والدين

  

259  

  259 .............................. سه هزار مغفرت

  260 ...................... ارواح جمع مي گردند

  260 .......................... فضيلت سورة كهف

  260 ............................. نور بين دو جمعه

  261 ...................................... نور تا كعبه

  261 ................. فضيلت سورة حم الدخان

  261 .................. استغفارِهفتاد هزار فرشته

  261 ........................ بخشيدن همة گناهان

  262 ................................. بعد نماز جمعه

  262 ..................... شركت در مجلس علم

  263 ... ياز ده شروط  فرضيت نماز جمعه

  264 ............................. سنت هاي جمعه

  264 .............................  وقت غسل جمعه

  265 ..... غير مؤكده است سنت غسل جمعه

  265 فضيلت نزديك شدن براي استماع خطبه

  265 خاموشانه استماع خطبه فرض است

سامعين خطبـه درود شـريف خوانـده    

 نمي توانند

  

266  

جمعــه كاروبــار هــم ذان اول ابعــد از 

 .................................... ناجائز است

  

266  

  267 ....................... هفت گل مدني خطبه

  268 .............. مسئله مهم امامت در جمعه

   )حنفي(طريقة نماز عيد       

  269 ....................... فضيلت درود شريف

  269 ............................ دل زنده مي شود

  269 ...................... گردد جنت واجب مي

  270 ...سنت هاى قبل از رفتن به عيدگاه

  270 ... سنت هاي رفتن و برگشتن از نماز عيد

  270 .......)حنفي(طريقه خواندن نماز عيد

  271 .نماز عيد بر چه كساني واجب است

  272 ......................خطبة عيد سنت است

  272 ............................ وقت نماز عيدين

جماعـت عيــد اگــر نــاقص شــد چــه  
 .................................... خواهد كرد؟

  
272  

اگر به جماعت عيد نرسـيد پـس چـه    

 ........................................ بايد كرد؟

  

273  

  273 .................... احكام خطبه هاي عيد

  274 ......... آداب وسنت هاي روز عيد 20

  276 . ..................يك مستحب عيد قربان 

  276 ................. گل مدني تكبير تشريق 8

   وصيت نامه مدني            

  278  .............. چهل وصيت از مدينه منوره

  286  ........................ وصيت باعث مغفرت

  286 ........................طريقة تجهيز و تكفين



 9

  286 ............................... كفن مسنون مرد

  286 ................................ كفن مسنون زن

  287 ...................................... تفصيل كفن

  287 ............................. طريقة غسل ميت

  288 ....................طريقه كفن پوشندن مرد

  288 ....................طريقه پوشاندن كفن زن

  289 ......................بعد نماز جنازه تدفين 

   طريقة فاتحه        

  292 .............................. ثواب حج مقبول

  292 .................................. حج دهثواب 

  293 ....................خيرات از طرف والدين 

  293 ......................... علت بي بركتي رزق

  293 ..... فضيلت زيارت قبر در روز جمعه

  293 .................................. كفن پاره شد 

  294 .................................... بركت دعاها

  294 ........................... منتظر ايصال ثواب

  295  .......................فضيلت دعاي مغفرت

نسخة آسان بدست آوردن نيكي هـاي  

 ............................................ بيشمار

  

295  

  296 .................. .................لباس نوراني 

  296  ................................... سيني نوراني

  296 .............اجر مساوي باتعداد مردگان 

  297  ..........................ثواب سورة اخالص

  297  ....... چاهي براي ايصال ثواب ام سعد

  298  .............. هفده گل مدني ايصال ثواب

  302 ............................طريقة ايصال ثواب

  302 ............... طريقة مروجة ايصال ثواب

  306 ........ طريقه فاتحه كردن اعليحضرت

  307 ....طريقه دعا كردن براي ايصال ثواب

  س309 .........................طريقة حاضري مزار
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  )حنفي(وضوء ةطريق
  ست كه بسياريا اين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد، امكان بيشتر بر اين

  .از اشتباهات شما در نظر خواهد آمد

  فضيلت درود شريف

2 ���� ���1 �����شاه بني آدم  ،منور مجس ،دو عالم آقايارشاد   ���4	�3 %
من  در شب و روزي از روي شوق و محبت سه سه بار بر كسي كه: فرموده اند

شخص را  روز آن خواند بر خداوند حق است كه گناه همان شب وبدرود 
  .)1(ببخشد

 5�6�	 ��� 	-��4!  %	 ���4�
�8 ��� 2�3   

  عثمان غني  عشق رسولِ

���� �� �	
�  �	
� ���� ��
����� �� ���� ���  

يك جاي رسيد، آب  در �;: 	% �32 ��9 باري حضرت سيدنا عثمان غني
 مي :زد و مي گفت بخند ميليكايك از رفقاء  اببعد  ،و فرمودضخواست و و

كبار ي: فرمودوسوالش را خودش داد،  بعداً جواب ؟بخند زدملدانيد من چرا 
2 ���� ���1 �����نامدار  آقايهمين جا وضو مي فرمود وبعد از  در  ���4	�3 %

صحابه عرض  ،زنم بخند ميلدانيد من چرا  مي :بخند و فرمودلضوء وفراغت 
���4  حضرت مصطفي )دانند رسولش بهتر مي اهللا و(سوله اعلم ر واهللا و :كردند

                                                 

)1( <=9�	 ��� ����	 �>?@ A 5�B�C�	 <5�D�C�	� 5�B�C�	 23( ،  شمارة حديث328، ص2ج  .( 
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2�3 %	�كند باشستن دستها  كه انسان وضوء مي هنگامي: فرمودند  ���� ���1 ����
و  گناهان دست، باشستن صورت گناهان صورت، بامسح كردن سر گناهان سر

  .)1(ريزند مي ناهان پاگباشستن پاها 
 5�6�	 ��� 	-��4!  �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

كرام هر اداء و هر سنت مشاهده فرموديد كه صحابه ! برادران عزيز اسالمي
2 ���� ���1 �����خيراالنام دانستند و  را ديوانه وار عمل خود مي  ���4	�3 %
شستن گناه معلوم گرديد، الحمدهللا در وضو از  ةين روايت نسخا همچنين از

صورت  ةاستنشاق يعني شستن بيني، شستن هم ،دهانمضمضه يعني شستن 
پا تا زير  نخن ها، مسح سر با گوشها و شستباپلك ها، شستن دستها بهمراه نا

  .ريزند گناهان مي ةناخن هاي پا هم

  هان حكايت ريختن گنا

يكبار سيدنا  : فرمايند ه النوراني ميحضرت عبد الوهاب شعراني قدس سرّ
مسجد جامع كوفه تشريف  ةدر وضو خان �;: 	% �32 ��9امام اعظم ابو حنيفه 

 ةآب استعمال شد و گرفتن ديدند كه قطراتجواني را در حال وض ،بردند
از  !اي پسر :ارشاد فرمودند �;: 	% �32 ��9وضويش مي ريختند، حضرت امام 

م، در دمن توبه كر :ا عرض كردآن جوان فور .نافرماني مادر وپدر توبه كن
اي  :هم فرمود را آن ،وضوي يك شخص ديگرهم قطرات وضو مي ريختند

رات وضوي توبه كردم، قط :شخص عرض كرد آن ،كن وبهبرادرم تو از زنا ت
از شراب نوشي وگوش دادن به ترانه  :هم فرمود را ديد او شخص ديگري را

چونكه سيدنا امام اعظم  ،من توبه كردم :او عرض كرد .هاي مبتذل توبه كن

                                                 

)1( 0 �+	 �9�+<(E� #& (�>��9�+ <F69! #& �$ 415(، شمارة حديث130، ص1ج(. 
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حضرت به  لهذا آن ؛فياتش عيوب مردم ظاهر مي شدشابوحنيفه را به سبب ك
ي دعا كردند كه اين كشفيات خاتمه گردد، اهللا عزوجل دعايش را بارگاه خداوند

  .)1(قبول فرمود كه پس از آن ريختن گناه وضو كنندگان از نظر امام غائب گشت
 5�6�	 ��� 	-��4!  �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

  تمام بدن پاك شد

تمام  ،هو كردضكه بسم اهللا گفته و است كه كسياين دو حديث  ةخالص
به  ،كه بدون خواندن بسم اهللا وضو كرد از سر تا پا پاك گرديد و كسيبدنش 

  .)2(مي گرددهمان اندازه از بدنش كه آب برآن رسيده پاك 

  فضيلت خوابيدن باوضو

در حديث شريف است كه باوضو خوابيدن مثل عبادت در حال روزه داشتن 
  .)3(است

  باوضو شهيد است ةمرد

% �32 تاجدار مدينه 	���4 ��32 ��9حضرت انس  ���� ���1 ���� %	 :;�  
اگر هميشه استطاعت باوضو بودن را داري پس همين عمل ! پسرم: را فرمودند

مي كه در حالت وضو قبض  را ن بنده ايزيرا ملك الموت روح آ ؛دهبا انجام ر
   ،)4(شهادت مي نويسد ةبرايش درج كند

                                                 

)1( GHI�	 (	J��	< 130، ص1ج ، 
)2( <��K)�	 �C? <L)M�	N #9� 228(، شمارة حديث 108، ص1ج .( 
)3( 9?�<��K)�	 FO/ A P�Q	 �6�	 <��K)�	 �C? <P���	J 25994(حديث ال، 123، ص9ج.( 
)4( 9?�J �C? <P���	<R-;-�	 A S>�	 �6�	 <�K)�	 26060( ، شمارة حديث135، ص9ج.( 
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هميشه باوضو : فرمايند مي �T$��9� 2 	% 3رضا خان  آقايم حضرت امام احمد
  .)1(بودن مستحب است

  حفاظت از مصيبت ها ةنسخ

اگر در ! اي موسي: فرمودند السالم را حضرت موسي عليه اهللا عزوجل
 .بده حالت بي وضوئي هرمصيبتي بر تو برسد پس خودت خود را مالمت قرار

  .)2(اسالم است هميشه باوضو بودن سنت :مي فرمايند رضا خان امام احمد ونيز

   "رضا احمد" به نسبت هفت حروف

  هفت فضايل هميشه باوضو بودن

2 ��9خان رضا  دي حضرت امام احمدسي�3 %	 T$� عضي ب: مايندمي فر
ف به هفت را مشرّ هميشه باوضو باشد اهللا تعالي او كسي كه: عارفين فرموده اند
  :فضيلت مي فرمايد

  ،كنند مي ئكه رغبت به صحبت اومال )1(
  ،قلم نيكي هايش را مي نويسد )2(
  ،اعضايش تسبيح مي خوانند )3(
  ،يرود تكبير اولي از دستش نم )4(
جن وانس  را از شرّ از سوي خداوند فرشته هاي فرستاده مي شوند كه او )5(

  ،محافظت مي كنند
  ،مي شودسكرات موت برآن آسان  )6(
  .)3(ستا كه باوضو باشد در امان الهي تازماني )7(

                                                 

 .702، ص1فتاوي رضويه، ج) 1(
 .مرجع سابق) 2(
 .703، تا 702، ص1فتاوى رضويه، ج) 3(
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  ثواب دو برابر

بيماري زكام، نزله و درد سر وضو كردن دشوار ست  در موقع سردي و يقيناً
ه را ب كند اوبوضو كردن دشوار باشد كسي وضو  وقتي كهمگر بازهم درچنين 

  .)1(حكم حديث دو برابر ثواب ميرسد

  )حنفي( وضو طريقة

ردن براي كرده در جاي بلندي نشستن مستحب است، نيت كقبله رو بطرف 
دل را مي گويند در دل نيت كرده شود و بزبان گفتن  ةوضو سنت است، نيت اراد

من براي انجام دادن حكم  :هست، پس نيت بزبان اينست كه گفته شود تر افضل
 ،بسم اهللا گفته شود كه اينهم سنت است ،الهي وبدست آوردن پاكي وضو مي كنم
باوضو باشد فرشته ها برآن  وقتي كه ابلكه اگر بسم اهللا والحمد هللا گفته شود ت

شير را ( دست را سه سه بار تا بندها بشويد ويسند، اكنون هر دوننيكي ها مي 
سمت بانگشتان هر دو دست خالل شوند، كم از كم سه سه بار دندانها  )بسته

!TU . راست چپ پائين و باال مسواك كرده شوند و هر بار مسواك شسته شود

���Q	 فرموده رحمه اهللا د غزاليامام محم :در وقت مسواك كردن براي قرأت 
حال با . )2(بهتر استذكر اهللا عزوجل نيت پاك كردن دهان  در نماز وقرآن مجيد 

بار  آب شود كه هر دهانسه مشت آب توسط دست راست سه بار طوري در 
ر هر بار شي(، اگر روزه نبود غرغره هم كرده شود ،آب برسد دهان ةبه هر حص

سه  )ر بار نيم مشت آب كافيسته( بعد سه مشت آب بادست راست )ه شودبست
آب برساند و اگر روزه نبود تا بيخ استخوان آب  ،خوانتبار در بيني تا نرمي اس

                                                 

 ). 5366(، شمارة حديث 106، ص4وسط، جملخصا المعجم األ) 1(
)2( OM �	N1 �& <��K)�	�	��0 �C? <�-���	 R�!@R-;-�	 T�E�? <T'�	R182، ص1، ج. 
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ك را در سوراخ كرده شود و انگشت كوچبرساند و بادست چپ بيني صاف 
كه عادتا  ائيج صورت را طوري بشويد كه از آن ةهاي بيني ببرد، سه بار هم
يك گوش  ةشروع كرده تا زير چانه و از نرم مي شودرشد موهاي سر شروع 

اگر ريش باشد و احرام نبسته است  ،دهمه جا آب برس گوش ديگر در ةا نرمت
طوري خالل شود كه انگشتان را از طرف گلو داخل نموده بطرف صورت بيرون 

ده تا بهمراه آرنج سه بار ل دست راست را از انگشتها شروع كرنمايد، بعد او
بهمين ترتيب بعد دست چپ هم شسته شود شستن هر دو دست تا نصف  ،بشويد

مشتها آب گرفته از بند دست تا آرنج آب را   بازو مستحب است، اكثر مردم در
نرسيدن آب به آرنج ها و اطراف دست  ةاز انجام دادن اين عمل انديش ريزند مي

اكنون احتياط به . هاي بيان شده دستها شسته شوندمي باشد، لهذا مطابق طريقه 
اآلن ( .پر كردن مشتها از آب و رساندن به آرنجها نيست كه اسراف آب مي باشد

هر دو انگشت ابهام و دو مسح سر بدين ترتيب كرده شود كه  )شير آب را بسته
انگشت شهادت را گذاشته با بهم رساندن سرِ سه انگشت ديگر دست ها را بر 

كف دستها از كه  ا ويا پوست پيشاني گذاشته تا آخر سر طوري كشيده شودموه
ود تا دوباره به پيشاني ه شآخر سر كف دستها كشيد ةبعد از حص ،سر جدا شوند

انگشتهاي شهادت و ابهام با سر نبايد تماس بگيرند بعد با  زمان ينابرسد، در
طح خارجي گوش ها انگشتان شهادت سطح داخلي گوشها و با انگشتان ابهام س

مسح كرده شوند و انگشتان كوچك بداخل سوراخ گوشها برده شوند، وباپشت 
را و آرنج هاي  بعضي اشخاص گلو، عقب گردن مسح كرده شود ةانگشتان حص

كنند اين سنت نمي باشد قبل از  هر دو دست و ساق دستها را مسح مي هشست
بدون قرار دهيد،  را بصورت خوب عادت خود مسح كردن سر بستن شير آب

ل پاي ضرورت شير را باز گذاشتن يا نيم بستن كه آب بريزد گناهست، اكنون او
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النگها بلكه تا تهر بار از انگشتان شروع تا باالي شرا راست و بعد پاي چپ 
انگشتان هر دو پا سنت  خالل كردن ،نصف ساق پا سه بار شستن مستحب است

ريقه مستحب اينست كه با انگشت ط )ان خالل شير بسته شوددر زم( است
بر انگشت بزرگ  شروع و ستكوچك دست چپ خالل انگشت كوچك پاي را

ود و باهمين انگشت كوچك دست چپ خالل انگشت بزرگ پاي چپ تمام ش
  .)1(به انگشت كوچك خاتمه يابدو شروع 

���Q	 TU! 2 ��9د غزالي امام محمموقع شستن : فرموده اند  �;: 	% �3
  .)2(شود عضو اين اميد را داشته باشيد كه گناه اين عضو من خارج ميهر 

 5�6�	 ��� 	-��4!    �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

   بعد از وضوء اين دعاء هم خوانده شود

  )شريف اول و آخر درود(

���	 "�VK�9W�X��'	�:  +�&	"-"C�	 X#YW�X��'	X� X#�� �:
 +V�W�	 X#Z�K[)XC��X#�\ )3(  

ا من را از توبه كنندگان بساز و خداي  
  .من را در جملة پا كان شامل گردان

  گردند جنت باز مي ةهر هشت درواز
بعد نگاهش را بسوي  در حديث شريف است كه كسي كه خوب وضو كرد و

بهشت باز مي  ةشهادت را خواند برايش هر هشت درواز ةآسمان بلند كرد و كلم
  .)4(داخل شودخواهد  شوند از هر كدام كه دلش مي

                                                 

 .عامة كتب) 1(
��> ?� T�E	�R-;->ملخص از ) 2(K)�	 �	��	 �C? <�-���	 R�!@ )1/183.( 
)3( R-;-�	 ��& P]\ ��/ �& <��K)�	 �	-&	 <^_+�3 `+ ).55(، شمارة حديث121، ص1، ج'
� 	�_?� 	��5aC �[ملخص از ) 4(& <����	 �C? <���+ b�a4<R-;-�	 5 234(حديث ال، 144ص.(  
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  فضايل خواندن سورة قدر بعد از وضوء
ر را بخواند بعد از وضوء يكبار سورة قد كسي كه: در حديث مباركه هست

و  مي رودشمار بشهداء  ةبار بخواند از جمل ست و اگر دوصديقين ه ةاو از جمل
 را با انبياء اش حشر مي ميدان محشر اواگر سه بار بخواند اهللا عزوجل در 

  .)1(ديمافر

  :مي شودنظر هرگز كم نبينايي 
  كسي كه بعد از وضو بطرف آسمان نگاه كرده سورة انا انزلنه را بخواند 

  .)2(هرگز كم نخواهد شدبينايي اش  شاء اهللا نا
 5�6�	 ��� 	-��4!  �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

  چهار فرايض وضوء "اهللا"به نسبت چهار حروف لفظ 

  ،شستن صورت )1(
  ،ه آرنج هاهمرا بان هر دو دست شست )2(
  ،مسح چهارم حصه سر )3(
  .)3(ه شتالنگ هاهمرا باشستن هر دو پا  )4(

  تعريف شستن

آن عضو كم از كم دو قطره  ةست كه بر هر حصا معني شستن هر عضو اين
آب برسد محض خيس كردن يا مثل روغن با آب چرب كردن يا يك قطره آب 

   .)4(ين طرز وضوء يا غسل اداء نخواهد شدشود، بد رساندن شستن گفته نمي
                                                 

)1 (9?� <R-;-�	 �	N1 A S>�	 F�E�	 <��K)�	 �C? <P���	J26085(حديث ال، 132، ص9ج .( 
 .291مسائل القرآن، ص) 2(
 .3، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
)4( <^�)a)�	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+ 218، ص1، فتاوي رضويه، ج57ص. 
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  سنت وضوء 12 "يااله العلمين"حروف  12به نسبت 
اند، وضاحت  هبعضي سنت ها ومستحبات بيان گرديد حنفي وضو ةدر طريق

  :مزيد آنرا مالحظه فرمائيد
  .نيت كردن )1(
 كه وقتيخواندن بسم اهللا اگر قبل از وضوء بسم اهللا والحمدهللا گفته شود تا  )2(

  .)1(را مي نويسند باوضو باشيد فرشته ها نيكي ها
  .سه بار شستن هر دو دست تا بندها )3(
  .سه بار مسواك كردن )4(
  .آب گرداندن دهانبا سه مشت آب سه بار در  )5(
  .اگر روزه نباشد غرغره كردن )6(
  .ب ريختنآبا سه مشت آب سه بار در بيني  )7(
  .آنرا خالل كردن )نبودن در احرام در صورت(اگر ريش داشته باشد )8(
  .پا را خالل كردن انگشت هاي دست و )9(
   .تمام سر را يكبار مسح كردن )10(
  .گوشها را مسح كردن )11(
)12( ل صورت بعد رعايت كردن ترتيب در فرايض يعني در فرض اعضاء او

پي  دستها را با آرنج ها شستن بعد سر را مسح كردن و بعد شستن پاها و
  .)2(ر پي وضو كردن يعني يك عضو تا شستن عضو ديگر خشك نگرددد

                                                 

)1( �C? <�e	�J�	 `�f <R-;-�	 �9� T���C�	 �& <��K)�	 1112(، 513، ص1ج.( 
 .6، ص 1، فتاوي عالمگيري، ج235، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
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  "والسالم �اي شهنشاه مدينه الصلو"حروف  26به نسبت 

  مستحبات وضوء 26 

  .قبله درجاي بلند نشستنرو به ) 1(
  .آب دست را بر اعضاء چرخاندن وقت ريختنِ) 2(
  .با اطمينان وضوء كردن) 3(
)4 (ن خصوصاً در موقع سرديل آب ماليدبر اعضاي وضوء او.  
  .در موقع وضو كردن بدون ضرورت از كسي كمك نخواستن) 5(
  .چرخاندن دهانبادست راست آب را در ) 6(
  .بادست راست آب در بيني بردن) 7(
  .با دست چپ بيني را صاف كردن) 8(
  .انگشت كوچك دست چب را در بيني بردن) 9(
  .ت انگشتان پشت گردن را مسح كردنشپ با )10(
شده را در سوراخ  سح كردن گوشها انگشت هاي كوچك خيسدر موقع م) 11(

  .هاي گوشها داخل كردن
تكان دادن انگشتر در حاليكه آزاد باشد وگمان رفتن آب در زير آن باشد، ) 12(

انگشتر فرض  آب در زيراگر محكم باشد حركت داده شود كه رساندن 
  .)1(است

  .ز شروع وقت نماز وضو كرده شودنباشد قبل ا اگر معذور شرعي) 13(
  )همين رساله مالحظه فرمائيد] 30[تا ] 28[را در صفحات  احكام تفصيلي اين(

                                                 

)1( G�CE�	 T4�g< 23، ص1ج. 
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كند يعني طوريكه هيچ جاي از رسيدن آب  كه بطور كامل وضو ميكسي ) 14(
، بند پاها ،بيني كه كنج چشم هاست ةخالي نمانده باشد بازهم آخرين حص

 صاي بين انگشتان وآرنج ها را بطور خاعقب پاها، جاه ةحص ،اكف پاه
را  ها مي باشند فرض است كه آن حصه كه بي خيال ه بود و بركسانيمتوج

ا متوجه باشند، چون اكثراً ديده شده كه جاهاي متذكره خشك خصوص
ست ا بي توجهي مي باشد كه چنين بي توجهي حرام ةمانده اند و اين نتيج

1(آن فرض ه بروتوج(.  
اگر باتشت يا ديگ وغيره وضو ووضو را بسمت چپ بگذاريد  ةبفتاآ) 15(

  .ميكنيد آنرا بسمت راست بگذاريد
در وقت شستن صورت برپيشاني طوري آب ريخته شود كه حصه باالئي  )16(

  .هم شسته شود
روشني صورت و دست و پا را توسيع دادن يعني تا جائيكه آب رساندن  )17(

شسته شود مثالً از آرنج دستها باالتر  فرض است در اطراف آن كمي بيشتر
  .تا نصف بازو و پاها از قوزك ها باال تر تا نصف ساق پا شسته شود

  .هر دو دست شستن صورت با) 18(
  .كردن شستن دست و پاها از انگشتان شروع  در) 19(
بعد از شستن هر عضو دست بر آن كشيده قطرات را ريختن تا بر بدن يا ) 20(

شود، زيرا كه بر فرش مسجد  ميچكيده  وقتي كهصوصاً لباس نيفتند خ
  .)2(ستا افتادن قطرات آب مكروه تحريمي

  .در وقت شستن هر عضو مسح كردن نيت وضو را حاضر داشتن) 21(

                                                 

 .19، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
 .20، ص2، بهار شريعت، حصه530، ص2خالصه از البحرالرائق، ج) 2(
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  .شهادت را خواندن ةبسم اهللا درود شريف و كلم در ابتداء با) 22(
زهم اعضاي وضو را بالضرورت خشك نكنيد، اگر خشك كرديد با) 23(

كي خيس باشد كه در روز قيامت در ضرورت كامالً خشك ننمائيد اندالب
  .شود بين نيكي ها گذاشته مي

  .)1(شيطان است ةبعد از وضوء دستها تكان داده نشود كه پنك )24(
، )2(ست آب پاشيدنا شلوار كه قريب به ادرارگاه ضوء برآن حصةبعد از و) 25(

نيز وقت  ،پنهان كردن مناسب است وقت پاشيدن آب را زير دامن پيراهن
دامن يا چادر وغيره پنهان كردن قريب به حياء  نشستن بلكه هميشه را با

  .است
 گفته مي  T�h	�R-;-اگر وقت مكروه نبود دو ركعت نفل خوانده شود كه ) 26(

  .)3(شود

   "باوضو بودن ثوابست" حروف 15به نسبت 

  پانزده مكروهات وضوء

  .نشستن نجس هنگام وضوء برجاي) 1(
  .ريختن نجسآب وضوء را برجاي ) 2(
در وقت شستن صورت در (از اعضاي وضوء قطرات در افتابه وغيره ريختن ) 3(

ه مشت هاي پر از آب عموماً قطره هاي آب از صورت ميريزند برآن توج
  .)داشته باشيد

                                                 

)1( 9?��K)�	 �C? <P���	J<R-;-�	 �	N1 A i>�	 F�E�	 <� 26133(حديث ال، 136، ص9ج.( 
)2( 9?�<R-;-�	 �	N1 A i>�	 F�E�	 <��K)�	 �C? <P���	J26101(حديث ال، 134، ص9ج.( 
 .266، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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  .بطرف قبله تف يا بلغم انداختن يا آب دهان ريختن )4(
حضرت صدر الشريعه عالمه مفتي امجد علي ( كردنآب زياد مصرف ) 5(

بيني نيم مشت  درهنگام ريختن آب در :فرموده است ي در بهار شريعتاعظم
  .)ستا ست پس اكنون مشت كامل برداشتن اسرافا كافي

نه آنقدر  يرآبشبهر حال ( كردن كه سنت اداء نگرددآنقدر آب كم مصرف ) 6(
ريزد، نه انقدر كم باز گردد كه سنت زياد باز شود كه آب بيش از ضرورت ب

ط باشداداء نشود بلكه متوس(.  
  .آب بر صورت زدن) 7(
  .موقع آب بر صورت ريختن فوت كردن آب) 8(
   .تس هايك دست كه عمل روافض و هندوشستن صورت با ) 9(
  .گردن را مسح كردن )10(
  .كردن يا در بيني آب بردن دهانبا دست چپ آب در ) 11(
  .ت راست بيني را تميز كردنبادس) 12(
  .از سه نوع آب جديد سر را سه بار مسح كردن) 13(
  .آفتاب وضو كردن با آب گرمِ) 14(
لبها يا چشم ها را بزور بستن و اگر كمي از آن خشك بماند وضو نخواهد ) 15(

ست بهمين ترتيب ترك هر مكروه ا وضوء مكروه سنت شد، ترك كردن هر
  .)1(سنت است

                                                 

 .22، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
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  آب مستعمل مسئله اهم

از بدن  ةل يا ناخن يا آن حصاگر دست يا انگشت شخص بي وضوء مكم
در آب كمتر از ده در ده  كرده كه در وضوء شسته مي شود عمداً يا فراموش

 فت  225 پنجو دويست و بيست/گز 55 پنجاه وپنج/100دست صد يعني(
اكنون سزاوار  داخل شود آب مستعمل گرديد و) ر از آب يا آفتابهپمثالً سطل )1(
فرض بود يك  برآن غسل كسي كه بهمين ترتيب بر ،وء و غسل نمي باشدضو

وضوء  بردنكار به  برايپس آن آب  ،گيرد سآب تما جسمش بر ةناشست ةحص
بلي اگر دست شسته شده يا قسمتي از بدن شسته شده در آب  ،وغسل نيست

صيلي آب مستعمل براي آموزش احكام تف(. )2(داخل شود اشكالي نخواهد داشت
  ).مطالعه فرمائيد غسل بخش دوم بهار شريعت را وضوء و و

  استفاده كنندگان پان متوجه باشند

 ةپروان ،آقاي من امام اهلسنت، ولي نعمت، عظيم البركت، عظيم المرتبت
د دين و ملت، حامي سنت، ماحي بدعت، عالم شريعت، پير رسالت، مجد شمعِ

ت عالمه موالنا الحاج الحافظ القاري الشاه طريقت، باعث خير و بركت حضر
 معتاد بكثرت پان خصوصاً :فرموده اند ���� �$T 	��$#امام احمد رضاخان 

تكه هاي  در دندانها اشغال باشد به تجربه فهميده اند كه ذرات ريز و وقتي كه
جايگزين ميشوند كه در  دهانخيلي كوچك پان طوري در اطراف و اكناف 

و خاليگاه دندانها داخل ميشوند بناء سه بار بلكه گاهي  دهاني گوشه هاي آخر
تام آن كافي نخواهد شد،  ةن با آب شسته شود بازهم تصفيادوازده بار ده اليده 

                                                 

 . 139فتاوي مصطفويه، ص ) 1(
 .48ص، 2بهار شريعت، حصه) 2(
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آب در دهان كه  تواند ونه مسواك بدون تكان دادنِ آورده مي را نه خالل بر آنها
ت باريك گير افتاده آب در سوراخ ها داخل شده و باحركت دادن زياد آب ذرا

و  است شدهنجديدي  اندازه گيريبتدريج كم كم بيرون خواهند آمد، براين هم 
  .د ستتصفيه كامل آن مؤّك

بنده بر نماز ايستاده مي  وقتي كهدر احاديث متعدد ارشاد شده است كه 
آن چيزيرا كه مي خواند  ،دگذارمين آن نماز گذار ان خود را بدهاود فرشته دهش

ي از موقع اگر هر چيز در آن ،او برآمده در دهان فرشته داخل مي شود از دهان
كه از  مي شودبوده باشد مالئكه از آن چنان تكليف  غذا در دندانهاي نماز گذار

  .)1(هيچ چيز ديگري نخواهد شد
م، شاه بني آدم، رسول محتشم حضور اكرم، نور مجس����� ��1� ���� 2�3 %	 ���4 

ست ا د الزمايست ميشب براي نماز  كسي از شما در كه هنگامي: ارشاد فرمودند
خود را  دهانفرشته  مي كندچرا كه وقتي در نمازش قرأت  ؛كه مسواك بكند

 فرشته داخل مي دهاناو بيرون شود ب دهانش ميگذارد و اگر چيزي از دهانبر
برهر  نصاري روايت كرده است كه، وطبراني در كبير از حضرت ابو ايوب ا)2(شود
فرشته بيشتر از آن هيچ چيزي سنگين نخواهد بود كه او دوستش را در نماز  دو

  .)3(خواندن ببيند كه در دندانهايش خرده هاي غذا مانده باشد

  عظيم مدني تصوف ةنسخ
���Q	 TU!  امام2 ���� د غزاليمحم�3 %	 T$� بعد از فراغت : فرموده اند

اين تصور بايد شد  اينوقت شويد در توجه ميم نماز وضوء وقتي كه شما بطرف

                                                 

 .624،625، ص1رضويه جديد، ج فتاوي) 1(
)2(9?�<R-;-�	 �	N1 A i>�	 F�E�	 <��K)�	 �C?<P���	 J 9/138 ،26173(حديث ال .( 
)3( �	U� <j6I�	 �  .)4061(، شمارة حديث 177ص ،4ج
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ا طاهر شده مگر بدون كه برآن اعضاي ظاهري ايكه نظر مردم مي افتد آن ظاهرً
چرا كه اهللا  ؛پاك كردن دل در بارگاه الهي مناجات كردن خالف حياء است

وضوء كنندگان ظاهري اين  :بازهم ميفرمايدهم مي باشد  عزوجل بينندة دلها
دل توبه كردن و پرهيز كردن از گناهان  بخاطر داشت كه طهارتبايد  سخن را

لودگي گناهان ه دل را از آواخالق خوب بر خود اختيار كردن است، شخصيك
طاهر نكرده فقط بر طهارت ظاهري و زيب و زينت اكتفاء نموده امثال آن مثل 
ن آن شخصي است كه پادشاه را دعوت كرده و خانه اش را از بيرون خوب تزئي

 وقتي كهو رنگ و روغن كرده است مگر بداخل خانه هيچ توجهي نداده باشد، 
ا ببيند خوشحال خواهد شد يا ر پادشاه در داخل خانه اش بيايد و آن گندگي ها

  .)1(ك خواهد كرددر را هر با شعور خود ت؟ اينناراح

  پنج احكام  "صبر كن" ةبه نسبت پنج حروف كلم

  بر آمدن خون از زخم وغيره

خون، ريم يا زرد آب از جاي بر آمده جاري شد و در جريانش قابليت ) 1(
رسيدن بجاي بود كه شستن آن در وضوء يا غسل فرض است پس وضوء 

  .)2(شكسته است
خون اگر برآمد و ديده شد و جاري نگرديد مثل نوك سوزن يا چاقو بجاي ) 2(

ن يا در وقت خالل يا مسواك كرداز آن خون ظاهر شد يا  خورده و
انگشت دندان خون شد يا بادندان سيب چيزي ديگري را شكسته بر آن اثر با

خون ظاهر گرديد با انگشت در بيني كرده بر آن سرخي خون آمد مگر آن 
  . خون قابل جريان نبود وضو نشكسته است

                                                 

)1( <��K)�	 �	��0 �C? <�-���	 R .185، ص1ج @!�
 .286، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
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)3( است  ائيكه شستن آن در غسل يا وضوء فرضا در جاگر خون جاري شد ام
ش گرديد وپخدانه اي بود كه سر باز كرد بداخل چشم در چشم  نرسيد مثالً

 و بيرون نشد يا خون  يا ريم در داخل سوراخ گوش مانده بيرون نگرديد در
  .ين صورتها وضو نشكسته استا
رطوبت آن ظاهر ست مگر تازمانيكه جاري نشده وضو  و م بزرگ بودهزخ) 4(

  .نمي شكند
يان پيدا نكند پس توجه بايد كرد خشك مي كرد تا جربار بار را زخم  خونِ) 5(

كه اگر اينقدر خون خشك شده است كه اگر خشك نمي شد جاري مي 
  .)1(پس وضو شكسته واگر گمان برعدم جريان بود نشكسته استد، يگرد

  از تزريق كردن وضو مي شكند يا خير؟

از تزريق در گوشت در صورتيكه بمقدار جاري شدن خون بر آمد وضو مي ) 1(
  .شكند

ل مقداري خون بباال كشيده مي شود كه به او ةاز تزريق وريد چون در مرحل) 2(
  .اندازه جاري شدن مي باشد لهذا وضو مي شكند

)3 (م نيز وضو مي شكند چرا كه بمقدار رُبهمين ترتيب هنگام وصل كردن س
نگ مي آيد، بلي اگر بالفرض بمقدار جاري رَجاري شدن خون داخل س

  .شكند گ نيامد وضوء نميشدن خون بداخل سرن
)4 (درين صورت وضو مي  ،ط سرنگ براي آزمايش خون برداشته مي شودتوس

چرا مقدار آن به اندازة جاري شدن است، همچنين اين خون مثل  ؛شكند
  .پر از اين خون هنگام نماز در جيب نباشد ةشادرار كثيف مي باشد، شي

                                                 

 .280، ص1ملخص از فتاوي رضويه، ج) 1(
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  اشك چشم درد

است و وضو را مي  ناپاكم جاري شد اگر به سبب بيماري اشك از چش) 1(
   ،)1(شكند

افسوس كه اكثر مردم از اين مسئله واقف نبوده و اشك جاري را كه بوسيله 
ر اشك ها ميشمارند با آستين يا دامن يخم از چشم بيرون مي آيد مثل ساز

از چشم نابينا رطوبتي كه از ، مي كنند ناپاكنجس وپيراهن تميز كرده لباس را 
  .)2(بوده از آن وضو هم مي شكند ناپاكبيرون مي آيد بابت مرض 

 ،)3(نمي باشد ناپاكرطوبتي كه از بدن انسان بيرون آمد و وضو را نشكست ) 2(
پر  دهانجاري شدن بيرون نيامد يا كمي قي كه  با )چرك( مثالً خون يا ريم

  .است طاهر و پاكنباشد 

  آبله و زخم زير پوست

 رگشد و آب آن جاري شد پس وضو مي شكند واگر پوست آبله برداشته  )1(
  .)4(نه خير

پوست كامالً درست شده و پوست مرده اش باقيست كه در  رزخم زي )2(
و داخلش خال موجود است اگر در آن پر از آب گرديد و  دهانبااليش 

بلي . )5( است و نه آبش نجس توسط فشار آب بيرون آمد نه وضو مي شكند

                                                 

 .554، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .همان مرجع) 2(
 .280، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 3(
 .34، ص1فتح القدير، ج) 4(
)5( <^�CE�	 T4�g 17، ص1ج. 
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خون وغيره باقيمانده پس هم وضو شكسته و هم نمي از  كمي اگر داخلش
  .)1(است جسنآب آن 

اگر در خارش يا ورم رطوبت جاري نبود محض چسپيده بود و بار بار  )3(
  .)2(ستا پاك هر قدر آلوده باشد بازهمگيرد  لباس به آن تماس مي

)4 (ا در وقت صاف كردن بيني اگر از آن خون بسته بر آمد وضو نمي شكند ام
  .)3(اينست كه وضو كرده شود بهتر

  از استفراغ چه وقت وضو مي شكند

اگر  ،پر شود آب يا زرد آب تلخ وضوء را مي شكنند دهانقي كردن كه 
مي گويند استفراغ  دهاناستفراغ بدون كوشش و زحمت ايستاده نشد آنرا پري 

است از قطرات آن محافظت لباس و بدن نجس رار دمثل ا دهانپري 
  .)4(ضروريست

  احكام خنديدن

در نمازيكه داراي ركوع و سجود باشد بالغي قهقهه زد يعني طوري خنديد ) 1(
شكستند، اگر اينقدر  وو و نماز هر دضينصورت وا كه اطرافيانش شنيدند در

ا وضو باقيست از ام ،خنديد كه خودش صدايش را شنيد نماز فاسد گرديد
بخند قطعاً لدر  چرا كه ؛د و نه وضو مي شكندوبخند نه نماز فاسد مي شل

  .آواز نيست فقط داندانها معلوم مي شوند

                                                 

 .356، ص1فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 1(
 .280، ص1يج شده، جماخوذ از فتاوي رضويه تخر) 2(
 .281ص ايضاً،) 3(
 .289، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 4(
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  .)1(ستا وضو باقي نماز شكست ود شخص بالغ در نماز جنازه قهقهه ز) 2(
 ،)2(قهقهه وضو نمي شكند مگر تجديد وضو مستحب است عالوه از نماز با )3(

2 ���� ���1 �����سيد و آقاي ما حضرت مصطفي قت و هيچ  ���4	�3 %
 بهت را زنده كنيم و نلهذا ماهم بايد سعي كنيم كه اين س ؛قهقهه نفرموده اند

2 ���� ���1 �����فرمان مصطفي  ،آواز بلند خنده نكنيم   :است كه  ���4	�3 %
���������� �� �� �  �� � ! !���

"�#�$��.  

تبسم از طرف اهللا عزوجل است   
  .)3(و ققهقه از طرف شيطان است

  ز ديدن ستر وضو مي شكندآيا ا

ستر خود يا ديگري را  يا ست كه از ظاهر شدن زانوهاادر عوام مشهور 
ست كه از ا ، بلي آداب وضو اين)4(ديدن وضو مي شكند، اين كامالً اشتباهست

، بلكه بعد از استنجاء فورا )5(ّمه ستر پوشيده شودبهمراه هر دو زانو هناف شروع 
ي ديگران وشتن ستر بدون ضرورت ممنوع و روبرشود كه باز دا هبايد پوشيد

  .ستا باز كردن حرام ستر

  ستا غسل كافي يوضو

ست خواه برهنه غسل شود، بعد يشده همان كاف كه براي غسل كرده وضوئي
از غسل دوباره غسل كردن الزم نيست بلكه اگر وضوهم نكرده باشد بازهم 

                                                 

)1( <^�)a)�	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+ l91. 
)2( <^�)a)�	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+ 84ص. 
)3( <��8 �m	 #+ <S	H)�	 jn��	 �U��	 104، ص2ج. 
 .352، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 4(
)5 (<:��C��	 T�9B 30ص. 
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لهذا وضو نيز انجام  ؛بر اعضاي وضوء هم آب رسيده است نهنگام غسل كرد
  .گرفته است، از عوض كردن لباس هم وضو نشكسته است

  )آب دهان(در تف نخو

خون برآمد اگر بر تف غالب است كه وضوء مي  دهانهنگام تف انداختن از ) 1(
س خون لبه اينست كه اگر رنگ تف سرخ بود پشكند ورنه خير، فهميدن غ

زرد م مي باشد، اگر تف ه ناپاكغالب بوده وضو مي شكند اين تف سرخ 
شكند و نه اين تف زرد  هذا نه وضو ميل ؛بود پس تف بر خون غالب بوده

  .)1(است ناپاك
از افتابه يا ليوان آب  دهانآنقدر خون آمد كه تف سرخ شده و با دهاناز ) 2(

لهذا در چنين  ؛گرديد ناپاكآب داخل آن  ةبرداشت، افتابه يا ليوان و هم
شسته شود و اينراهم بايد  دهانبرداشته با احتياط  مشت ها آب موقعي با

  .بر لباس وغيره نيفتد دهاناحتياط كرد كه قطره هاي آب 

  شير خوار ةادرار و استفراغ بچ

مي  شيرخورده باشد مثل ادرار ديگران نجسهم  ادرار بچه ايكه يك روز) 1(
  .)2(باشد

. است نجسار رم مثل اداينه ،قي كرد شيرِ دهانري شير خوار بمقدار پ ةبچ) 2(
 استطاهر بلي اگر اين شير تا معده نرسيده فقط تا سينه رسيده برگشت اين 

  .)3(نجس نيست
                                                 

 .291، ص 1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .574، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .29، ص2بهار شريعت، حصه) 3(
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  پنج احكام مشكوكيت وضو

)1( لين اگر در اثناي وضو در شستن يك عضوي شك بوجود آمد واگر اين او
كند پس بطرف  واقعه در زندگيست كه بايد شسته شود و اگر اكثر شك مي

به  گردد توجه داده نشود و اگر بهمين ترتيب بعد از وضو هم مشكوكآن 
  .اين هم خيلي توجه نبايد كرد

 وضو بوديد اكنون شك آمد كه معلوم نيست وضو دارم يا ندارم درباشما ) 2(
  .)1(كه وضو از شك نمي شكند صورت شما باوضو مي باشيد چرا ينا
  .ستا ط نشود اتباع شيطاناحتيا گردددر صورت وسوسه احتياطاً وضو ) 3(
كه در شكستن وضو چنين يقين  يقيناً شما تا آنوقت باوضو مي باشيد تا) 4(

   .يخوربنشود كه بتواني قسم 
عضوي شسته نشده مگر معلوم نيست كه كدام عضو بوده  يكبخاطر آمد كه ) 5(

  .)2(پس پاي چپ شسته شود

  تماس سگ چه خواهد شد

، )3(جسم سگ خيس باشد اين كه ، ولوودمي شناپاك ن از تماس سگ لباس
  .)4(سگ نجس است دهانبلي لعاب 

  
                                                 

 .309، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .309، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .452، ص4ماخوذ از فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 3(
 .425، ص1مختار مع رد المحتار، جالالدر) 4(
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  بيان شكستن وعدم شكستن وضو دراثر خواب

  :در شكستن وضو از خواب دو شرط است
)1 (رين خوب جام نباشندهر دو س.  
  .غفلت نيست مانع از خوابِدر حالتي خوابيده كه ) 2(

 ي سرين هم بطور درست جامهر دو شرط باهم انجام داده شد يعن وقتي كه
 پس چنين خوابكه مانع از خواب غفلت نيست، خوابيده  در حالتي نبوده و

 وضو را مي شكند، اگر يك شرط انجام گرديد و دومي انجام نشد وضو نمي
  .شكند

  حالت خواب رفتن كه وضو از آن نمي شكند10 ده

كشيده  طرف درازپا يك و هر دوسرين بر زمين بوده  طوري نشسته كه هر دو) 1(
  )ن حكم استقطار و صندلي اتوبوس هم دري ءصندلي(باشند، مثالً 

)2( را با هر دو دست در  رين بر زمين بوده وپاهاطوري نشسته كه هر دو س
حلقه در آورده باشد، خواه دست بر زمين يا چيز ديگري باشد يا سر بر زانو 

  .گذاشته باشد
  .زمين يا تخت يا چهارپائي وغيره باشد برار زانو نشستن خواه هدر حالت چ) 3(
  .دو زانو راست نشستن) 4(
  .وغيره زين نهاده سوار شدن بر قاطر يا اسب )5(
)6 (حيوان بطرف سر باالئي برود يا راه  اين كهخت سوار بودن، مگر ُل بر پشت

  .هموار باشد
بر بالش تكيه داده طوري نشسته باشد كه سرين جام باشد، اگرچه از ) 7(

  .برداشتن بالش بيفتد
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  .ايستاده باشد) 8(
  .در حالت ركوع باشد) 9(
مطابق سنت طوري كه مرد سجده مي كند بهمين ترتيب سجده نمايد كه ) 10(

  .بازوها از پهلوها جدا باشند وشكم از ران ها 
باشند يا بيرون از نماز، وضو نمي شكند و مذكور چه در نماز  يصورتها

د، البته اگر كال ركني را در حالت بخوابشود، اگرچه قصداً  نمازهم فاسد نمي
اگر در حال  خواب اداء نمايد اعادة آن يعني دوباره اداء كردن ضروريست و

در بيداري اداء نموده درست كه بيداري شروع نمود بعد خواب آمد پس آنچه را 
  .بقيه دوباره اداء شوداست و 

  حالت خواب كه از آن وضو مي شكند 10 آن ده

  .كف پا ها طوري گذاشته باشند كه زانوها راست باشند) 1(
  .بر پشت دراز كشيده باشد) 2(
  .بر شكم دراز كشيده) 3(
  .بر پهلوي راست يا چپ دراز كشيده باشد) 4(
  .يك دست تكيه داده خواب برود بر) 5(
ده باشد كه به سبب آن يك يا خوابيده باشد كه يكطرف افتا نشسته طوري) 6(

  .باال باشند هر دو سرين
  .ودربر پشت لخت سوار بوده و حيوان بطرف پستي پائين مي ) 7(
سرين جام  ري دو زانو نشسته بخوابد كه هر دوشكم بر رانها گذاشته طو) 8(

  .دننباش
  .ذاشته باشدطوري چهار زانو نشسته باشد كه سر بر رانها گ) 9(
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طوريكه زنها سجده مي كنند درهمان حالت اندازة سجده خوابيده كه شكم ) 10(
  دپبر رانها و بازو بر پهلوها بچس

بيرون از نماز وضو مي شكند، بعد  در حاالت ذكر شده چه در نماز باشد يا 
ين صورتها قصداً خوابيد نماز فاسد مي شود و اگر بال قصد خوابيد پس ا اگر در
نماز را از  ةبقي) با شرايط مخصوصه(شكسته و نماز باقيست بعد از وضو  وضو

اگر شرايط معلوم نبود بايد از اول  ،همانجائيكه خواب رفته بود مي تواند بخواند
  .)1(بخواند

  وضو خانه هاي مساجد

سبب ه بعضي اوقات از استفاده مسواك دندانها خون مي شوند و تف هم ب
، مگر افسوس كه احتياط نمي شود، وضو گرددمي  ناپاكنجس و سرخ شدن

 خانه هاي مساجد هم اكثراً كم عمق دارند كه بدين سبب قطره هاي سرخ كساني
حمام  ةبر لباس يا بدن مي افتند، همچنان بر فرش پخت ريزند را مي دهانكه آب 

  .ريزند مي خاين هم بيشتر قطرات سر از منزل در وقت وضو

  در منزل وضو خانه بسازيد

وضو گرفتن با دستشوئي ايستاده رايج گرديده كه خالف مستحب مي امروز 
ا در آن وضو ام ،سازند مردم ساختمان هاي بزرگ پرآسايش مي !افسوس ،باشد

ست ا مدني التجارا دارند  سنت ها ند از برادران اسالمي ايكه دردزخانه نمي سا
و در آن اين احتياط توانند كم از كم يك وضو خانه كوچك بسازند  كه اگر مي

طوري بايد  دبر كف بريز اين كهضروريست كه فشار شير آب مستقيم بجاي 

                                                 

 .366،365، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 1(
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دن قطرات خون دندانها خواهد نصب شود كه بر دهلوان بريزد ورنه مسئله پري
قسمت آخر  ةداده شد ةمحتاط بسازيد از نقش ةخواهيد وضو خان اگر ميماند، 

وقت استنجاء  در) wc( ئيودستش سنگ ريد، دروهنمائي بدست آااين رساله ر
اين  تالنگ پاها مي آيند لهذا بعد از فراغت احتياطاًشكردن عموما قطرها بسوي 

  .پاها شسته شوند قسمت

  طريقه ساختن وضو خانه

انچ بلندي  14خانگي چهل چهل انچ طول و عرض و  ةمساحت وضو خان
) 5/10(ده و نيم  انچ بلندي براي نشستن كه عرض آن 9 هاز زمين باالي آن ُن
 اين ةيك كناري تا كنار ديگرش يعني مثل راه پله، فاصل انچ و طول آن از
شود ساخته آب  انچ بطرف جلو طوري شيبِ 24رو برويش رانشستگاه و ديو

  .انچ بيشتر نباشد 5/3و از كه آبرَ
انچ ) 5/11(جاي گذاشتن پاها از مقدار درازي قدم اند كي بيشتر مثال كال 

انچ شيب آبرو يا زمين ) 5/4(درمياني هر دو قدم بطرف داخل  ةحصباشد در 
در تمام شيب آب بلندي  ،انچ زياده نباشد) 5/3(برو از آطوري برده شود كه 

انچ باال باشد، فشار اين ) 32(از آبرو زمين مانند) L(شير مكسچر. گذاشته نشود
دندانها بر لباس  و براي نجات يافتن شما از خون دو ميريزآب بر روي شيب آبرَ

عزوجل آساني خواهد بود، ترميم معمولي نموده در مساجد  شاء اهللا انهاي تان 
  .توانيد روي اين تركيب وضو خانه ساخته مي
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   "يارسول اهللا"به نسبت ده حروف 

  ده گل مدني وضو خانه

بخش آخر اين رساله رهنمائي حاصل كرده در  ةاگر ممكن باشد از نقش )1(
  .وضو خانه بسازيدمنزل خود 

يعني جاي (داده شده فرش باالئي  ةبدون شنيدن داليل معمار مطابق نقش) 2(
  .بگذاريدشيب دار دو انچ  ةخانوادگي به انداز ةوضو خان) گذاشتن پاها

انچ ) 25( بين دو شير را ةاگر از يك شير بيشتر نصب كرديد، پس فاصل )3(
  .بگذاريد

  .ور پالستيكي بگذاريدتدر شير وضو خانه حسب ضرورت ) 4(
يك  ننشست جاي اگر لوله را بيرون ديوار نصب كرديد پس حسب ضرورت )5(

  .له داشته باشدصيا دو انچ فا
ل خام كاركرده يك يا چند بار برآن نشسته وضو كرده ست كه اوا بهتر اين) 6(

  .بعد از اطمينان، آنرا پخته بسازيد
گذاريد سعي  كاشي يا سراميك ميحمام وغيره اگر  يادر كف وضو خانه ) 7(

  .شود كه خيلي صاف نباشند تا احساس خطر لغزش برآن نشود
يعني خط دار كار  ايست كه بر وضو خانه موزائيك چار خانه ا بهتر اين) 8(

  .اشدنبشود تاكه امكان لغزش برآن 
پاها و شيب بعد از آن  اگر موزائك خط دار يافت نشد پس جاي گذاشتن) 9(

ت و گرد ساخته شود تاكه ضرورتا شي و خوب درگدو دو انچ سنكم از كم 
  .ا ها از بين بروندپپاها ماليده شوند تا چرك 
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 ةوضو خان سقف ،و باز گخانه، حمام، بيت الخالء صحن بزركف آشپز) 10(
   ني كه لزوم ريختن و جريان آب مي باشد بر كف آيمسجد و درجاها

م برابر در نظر داشته يشما يك و ن گويد آنچه معمار مي شيب دارها  قسمت
آب  ،انچ بگذاريد 3شما  ،دو انچ كافي است :باشيد مثال اگر معمار بگويد

حتي يك قطره هم نمي ايستد، اگر شما به حرف معمار عمل  مي رودهمه 
 شاء اهللا انكنيد،  برابر نشود، لهذا بر كالم او عمل نميشيب كنيد ممكن است 

چرا كه مشاهده گرديده اكثر جاها بر  ؛اهيد ديدده اش را خود شما خوئفا
  .كف وضو خانه وغيره آب ايستاده است

  حكم است 6وضويش نمي ايستد  كسي كهبراي 

با قطره آمدن، باخارج شدن هوا از عقب، از زخم جاري، بابت مرض اشكي ) 1(
وش، بيني و پستان، رطوبت گد، برآمدن آب از يكه از درد چشم بيرون مي آ

را اينگونه  ناسور آمدن و از اسهال وضو مي شكند، اگر كسي ةز دانجاري ا
مريضي بطور مسلسل باشد و از شروع تا آخر يك زمان كامل سپري شده 

شخص شرعا معذورست، با  كه باوضو نماز فرض را اداء نتوانسته است آن
ين ا همان وقت هر چه مي تواند نماز بخواند وضويش از يك وضوء در
  .)1(شكستمرض نخواهد 

اوقات نماز فرض فوت مي شوند ووضوء معذور مي شكند، اين حكم وقتي  )2(
گردد كه عذر معذور در دوران وضوء يا بعد از وضوء ظاهر گردد،  واقع مي

 نماز وقت با رفتناگر اينطور نبوده و حدث ديگري هم ملحق نگرديده پس 

                                                 

)1( �	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+^�)a)<  149ص. 
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وء معذور مي ، با از بين رفتن وقت نماز فرض وض)1(فرض وضو نمي شكند
شكند مثال كسي در وقت عصر وضو كرده بود پس موقع غروب آفتاب 

 وقتي كهمدن آفتاب وضو كرد تا آو اگر كسي بعد از بر مي شكندوضويش 
زيرا تا كنون وقت هيچ نماز فرضي فوت  ؛هر تمام نشود وضو نمي شكندظ

  .)2(نگرديده
هم  كامل نماز يكباردر يك زمان  وقتي كهعذر ثابت شد پس تا  وقتي كه) 3(

همان چيز ديده شود معذور گفته مي شود، مثال از كسي تمام وقت قطره مي 
ايد پس معذور ض را اداء نماينقدر هم مهلت نيافت كه وضو نموده فر وآيد 

گرديد، حال در اوقات ديگر اينقدر موقع مي يابد كه وضو كرده نماز بخواند 
بلي اگر يك وقت كامل  .رستكوچكي آمد اكنون هم معذو ةمگر يك قطر

 وقتي كههم قطره نيامد پس معذور نگرديد، بعد  چنين سپري شد كه يكبار
پس معذور ) وقت مسلسل مريض بود هيعني هم( ل برگشتاندكي حالت او

  .)3(گرديد
 ست نمي شكند، بلي اگر چيزا كه سبب عذر آن وضوء معذور از چيزي) 4(

افته شد پس وضو شكسته است، گردد ي ديگري كه سبب شكستن وضو مي
 است، از خارج شدن قطره وضويش امثال شخصي را مرض خارج شدن هو

ا وباشد، با خارج شدن ه همي شكند و اگر كسي را مرض خروج قطر
  .وضويش مي شكند

                                                 

 .556، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .160، ص 1الهدايه معه فتح القدير، ص) 2(
 .41، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
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وضو كرد و در وقت وضو ) وضو ةيعني عمل شكنند( معذور بعد از حدث) 5(
ا همان چيز هده نمي شود و بعدست مشاا ن معذورآي كه سبب كردن آن چيز

اين حكم در صورتي است كه معذور بجاي ( .ديده شد پس وضو شكست
از بابت علت ديگر وضو كرده بود، اگر بابت عذرش وضو كرد پس  شعذر

از  مثالً) عذر بعد از وضو كردن وضويش نمي شكند ةدر صورت مشاهد
ره قطع بود وضو قط وقتي كهكه قطره مي آمد از آن هوا خارج شد و  كسي

اگر وقت وضو  !بلي ،قطره آمد پس وضو شكست ن كرد و بعد از وضو كرد
  .)1(ته استشكسكردن قطره جاري بود پس وضو ن

گردد، پس اگر  مي نجسمعذور چنان عذري داشت كه از سبب آن لباس ) 6(
س را لباداند كه اينقدر وقت دارم كه  گرديد و مي نجسبيشتر از يك درهم 

لباس پاك نماز فرض  لباس پاك نماز بخوانم در آنصورت با بابشويم و 
شود، اكنون  داند كه نمازها خوانده بعد اينقدر ناپاك مي است و اگر مي

شستن آن ضروري نيست با اين حالت نماز بخواند اگرچه مصلي هم آلوده 
  .)2(شود هم نمازش اداء مي گردد باز

  )هار شريعت، معلوم نمائيدب 2 ةمسائل تفصيلي وضوء معذور را در حص(

  اتهفت متفرق

)1 (ي، مذي، مني، كرم يا سنگ از عقب يا جلو مرد يا زن ادرار، غائطه، ود
  .خارج گرديد پس وضو مي شكند

                                                 

 .557، ص1مع رد المحتار، ج الدرمختار) 1(
 .375، ص4فتاوي رضويه جديد، ج. 556، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
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اگر از جلو  ،)1(ندشك مي از عقب مرد يا زن اندكي هوا خارج گرديد وضو) 2(
  .مرد يا زن هوا خارج گرديد، وضو نمي شكند

  .)2(وضو مي شكند هوشي از بي) 3(
 گويند كه از نام بردن خنزير وضو مي شكند اين اشتباه بعضي از مردم مي) 4(

  .ستا
ت ديگري وضو بشكند پس بايد از عّل شد يا بهدوران وضوء اگر هوا خارج ) 5(

3(شسته شده بود آنهم باطل گرديده است ل وضوء كند، اعضاء كه قبالًاو(.  
هر زباني كه باشد  پاك با نقرآ ةرا يا ترجم آن ةپاك يا آي بي وضو قرآن) 6(

  .)4(ستا دست زدن حرام
  . يا زباني بي وضو خوانده مانعي ندارد هآيتي را بدون دست زدن ديد) 7(

مصطفي  يا رب����� ��1� ���� 2را از اسراف نجات داده  ما  ���4	�3 %
  ! باوضوء شرعي هميشه باوضوئي نصيب فرما

  اسراف آب در وضوء

 ميصرف مرا تا آخر باز كرده بي پروا آب  وضوء شير آبدر امروز مردم 
كنند، بعد آستين ها را  ل شير را باز ميحتي بعضي در وضوء خانه آمده او، كنند

همين ترتيب هنگام مسح ه شود، ب باال ميزنند تا آنوقت آب بيفائده ضايع مي
از خدا ترسيده و از اسراف  همه بايد ند، ماگذار كردن هم اكثريت شير را باز مي

                                                 

 .286، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .12، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 2(
 .255، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 3(
 .38، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
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مت مذ و قطره قطره حساب خواهد شد در هذره ذربپرهيزيم، در روز قيامت 
  .ترسيداسراف چهار احاديث مباركه را بشنويد واز خوف خداوندي ب

  بر نهر جاري هم اسراف

2 ���� ���1 �����محبوب خدا  ما رسول�;: بر حضرت سعد   ���4	�3 %

�9� 2اين اسراف چه؟  :كرد، ارشاد فرمودند فرمود كه او وضوء مي گذر  	% �3
اگرچه بر نهر جاري هم بلي  :در وضو هم اسراف است؟ فرمودند :دكرعرض 
 .)1(باشيد


�� حمد رضاامام فتواي ا� ���� �� �%�  

�32 ���� سنت حضرت، امام اهلآقاي من اعلي  %	 T$�  تحت اين حديث
ف در نهر جاري هم اسراف را ثابت فرمود و اسراف در حديث شري :فرموده اند

�/ �o X ، آية كريمهشرع مذموماَ آمده است���V�W�	 p5 aV\ [Q V�"q�@ r ]141 : األنعام[ 
مطلق است پس اين  )شك مصرف كنندگان بيجا او را پسند نمي باشد بييعني (

نهي  ةه صيغود اسراف در وضو بخباشد بلكه  م و ممنوع مياسراف هم مذمو
يعني در وضو حكم نهي اسراف آمده است، و در ( .)2(آمده و نهي مفيد تحريم
  )را فائيده مي دهد يميحرتحقيقت حكم ممانعت 

�32 ����حضرت مفتي احمد يار خان نعيمي  %	 T$� كه هكريم ةتحت آي 
  :تفصيل اسراف را بيان فرموده اند ه استقبال ذكر شد

 ردن هم مصرف بيهوده است و تمام اموال خود رادر جاي ناجائز خرچ ك
خرچ كردن وآل وعيال خود را فقير ساخته اينهم بيهوده مي باشد، بيش از 

                                                 

)1(  <�'+ #&	 #9�? <R-;-�	 A ��]�	 A R'+ �& <��K)�	 �C425حديثال، 254، ص1ج. 
 .731، ص1فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 2(
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ضرورت هم مصرف كردن بيهوده است لهذا اعضاي وضو را بال اجازت شرعي 
  .)1(چهار بار شستن هم اسراف گفته شده است

  اسراف مكن

�3حضرت عبد اهللا ابن عمر  %	 :;�K9� 2  فرموده اند، محبوب خدا  �

����� ��1� ���� 2: شخصي را در حال وضو كردن ديدند، فرمودند  ���4	�3 %
  .)2(اسراف مكن، اسراف مكن

  ستا شيطاني اسراف كار

در وضو ريختن آب : روايت است كه �;: 	% �32 ��9از حضرت انس 
  .)3(زياد خيري نيست و اين عمل از طرف شيطان است

  سفيد در جنت را خواستن چگونه؟قصر 

گونه دعا  از پسرش اين �;: 	% �32 ��9حضرت عبد اهللا ابن مغفل 
وقتي  مي خواهمسفيد سمت راست را  قصرخواستن را شنيد كه الهي من از تو 

اي پسرم از خدا بهشت را بخواه و از  :پس فرمود داخل مي شوم، جنتدر  كه
شنيدم كه  مسّلآله وعليه وتعالى  صلي اهللا از رسول اهللا را بخواه، من جهنم پناه او

  . )4(كند ست كه در وضو و دعا از حد تجاوز ميا درين امت قومي: فرمود

                                                 

 .232نورالعرفان، ص ) 1(
)2( R'+ �& <��K)�	 �C? <�'+ #&	 #9� R-;-�	 A ��]�	 A<حديثال، 254ص ،1ج 

)424.( 
)3( 9?�	�-u8 A F�E�	 <��K)�	 �C? <P���	 J<R-;-�	 v 26255(، رقم 144، ص9ج.( 
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  مفسر شهير حضرت مفتي احمد يار خان نعيمي ! برادران عزيز اسالمي

���� 2�3 %	 T$� تجاوز در دعا يعني از حد  :فرمايد در تحت اين حديث مي
ن آست كه تعيين سخني گردد كه ضرورت آن نبوده مثل دعاي ا ن اينگذشت

خواستن ) كه از همه بهشت اعلي است( صاحبزاده كه در باال ذكر شد، فردوس
حكم اين داده  ،ست كه در آن تعيين شخصي نبوده، نوعي تقرر هستاآن بهتر 
ستن بجاي سه بار ش )1(،تواند قسم شده مي 2ودر وضو گذشتن از حد بد ،است

پاها را تا زانو  اين كهزيادتي در حد اعضاء مثل  )2(در تعداد حد آن گذشتن و
  .)1(شستن و دستهارا تا زير بغل كه اين هر دو عمل ممنوع اند

  بد كردي ظلم كردي

2 ���� ���1 �����يك اعرابي در خدمت اقدس حضور اكرم �3 %	 ���4 
2 ���� ���1 ����� حضور اقدس ،حاضر شده دربارة وضوء سوال كرد�3 %	 ���4 

بعد  ،عمال وضو كردن را به او آموخت طوريكه هر عضو را سه سه بار شست
باشد، پس اگر از اين بيشتر يا كمتر كند بد كرد و  وضو بدين ترتيب مي :دندوفرم

  .)2(ظلم كرد

  بطور عملي وضو را بياموزيد

آموزش دادن بطور  بردران عزيز اسالمي از حديث فوق معلوم شد كه براي
غين را الزمست عملي خود كرده ديگران را نشان دادن از سنت ثابت است، مبّل

ب را باز كرده اعضاء را سه آضرورت  ه بدون اسراف حسبعمل كرد ينكه برا
سه بار شسته وضو كرده برادران اسالمي را نشان دهيد، بدون ضرورت شرعي 

                                                 

 .239، ص1ج +�	�>) 1(
)2( R-;-�	 A R	�C�y	 <R-;-�	 {�/ �& <��K)�	 �C? <:e�q #9140(، الحديث 2095، ص� .( 
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بعد بميل  ،ت توجه داشته باشيدبدين صور ،را هرگز چهار بار نشوئيد عضوي
غ را نشان دهد و هم وضو كرده مبّل خواهد او كسي كه اصالح خود را ميخود 

اشتباهات خود را از بين ببرد، در قافله هاي مدني دعوت اسالمي براي تربيت 
عاشقان رسول سنت ها در صحبت ����� ��1� ���� 2 دينياين احكام   ���4	�3 %
بطور درست وضو كردن را  و ضرورتاً تواند، حتماً مي ام شدهبطريق احسن انج

 ةبياموزيد، اين خيلي مشكل خواهد بود كه دريك وقت ناچيز از مطالعه طريق
  .وضوء بطور صحيح وضو كردن را آموخت پس بايد بار بار تمرين عملي گردد

  راف آب مسجد و مدرسهسا

حكم اين و آب  در ،آب وضو خانه هاي مسجد و مدرسه در حكم وقفست
را بطور بي دردي و  مسجد آب ةكه در وضو خان منزل فرق وجود دارد، كساني

در وضو بالضرورت  هالتكنند چنانچه به سبب غفلت و ج بي احساسي باز مي
ر فكنها بايد به اين فتوي مباركه خوب آند يشو اعضا را بيش از سه بار مي

سنت حضرت شاه احمد  ام اهلد و توبه كنيد، امترسيفرمايند، از خوف خدا ب
وقف وضو كرد، پس مصرف  اگر از آب: فرمايد مي ���� �$T 	��$#رضا خان 

ين مورد مصرف زياد اجازه داده نشده اچرا كه در ؛زياد آب باالتفاق حرام است
باشد وفقط براي اشخاصي وقف گرديده كه  و آب مدارس هم از همين نوع مي

  .)1(نمايند بطور شرعي وضو مي
تواند خود را از اسراف نجات دهد، آنرا  برادران عزيز اسالمي اگر كسي نمي

مثال از آب خانه اش ) از ملكيت خودش(خود يعني ةب مملوكآالزمست كه از 
ست بلكه در اوضو كند معاذ اهللا مقصد اين نيست كه اسراف آب شخصي آزاد 

                                                 

 .658، ص1فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 1(
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اسراف آب تمرين كرده وضو شرعي را بياموزد تاكه از سبب  بخانه هم خو
  .مسجد مرتكب حرام نگردد

  از طرف  "احمد رضا"به نسبت هفت حروف 

  هفت تدابير نجات از اسراف رحمه اهللامام احمد رضا ا

 مي رودريزند كه بيهوده  بعضي اشخاص در مشت ها طوري آب مي) 1(
  .ستا لهذا احتياط الزم ؛حاالنكه هر چه ريخت بيهوده رفت

ست بلكه براي هر كاري كه بر ميداريد بهمان پر كردن هر مشت ضروري ني) 2(
ر الزم بيني تا نرمي استخوان آب رساندن مشت پ اندازه برداريد، مثال در

هم ضروري  دهانبلكه مشت پر براي شستن  ،نصف هم كافيست ،نيست
  .نيست

تنگ كه آب دير بيايد و نه آنقدر  رط باشد يعني نه آنقدآفتابه بايد متوس ةولل )3(
شود كه در ظرفي  فرق آن طوري معلوم مي ،ه بيش از حاجت بريزدك گشاد

شود نه چنين لولة گشاده باشد  وضوء شود كه زياد مصرف مي آب برداشته
شد اگر افتابه  داراي چنين با ريخته باعث مصرف زياد ميكه از آن آب زياد 

باز  در(. شاده بود احتياط بايد كرد كه باهمه لوله نريزد بلكه باريكلوله گ
  .)نيز همين نكات را در نظر داشته باشيد كردن شير

 قبل از شستن اعضاء دست خيس شده برآن بكشيد كه آب زود تر برآن مي) 4(
سرما برآن  فصلخصوصا در  ،كند آب بسيار را مي عملِكم  چرخد وآبِ

آب  باشد و جريانِ زيرا كه درميان اعضاء خشكي مي ؛بيشتر احتياج است
  .، چنانچه مشاهده گرديدهندگذار لي ميدرميان جاي خا
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خواهد و  باشد تراشيده شود كه بودن آن آب زياد مي ساق دستها مو اگر بر) 5(
كه خوب صاف  است شود وتراشيدن بادستگاه بهتر سخت مي از تراشيدن مو

 نوره يكنوع پودر صاف كنندة مو(كند و از همه بهتر و افصل نوره است  مي
 ميچنانچه ام المؤمنين ام سلمه  ،اين از سنت ثابت كه در آن اعضاء) ستا

 مي نوره استعمال وسلم وآله عليهتعالي صلي اهللا  رسول اهللا وقتي كه :دوفرم
زدند و در جاهاي ديگر بدن  مبارك خود ميفرمود برستر مقدس بادست 


 ازواج مطهرات#K9� 2و اگر چنين نكرديد پس قبل از  مي زدند �;: 	% �3
بيخ موهاي  ا آب خوب خيس كرده كه همه موها بخوابند ورنه درشستن ب

  .)1(نوك آنها نرسيد وضو نخواهد شد ايستاده آب رسيده و بر
ب بريزد پس از ناخنها تا آرنج دست يا تا باالي آاگر با آفتابه بردست و پا ) 6(

 وقتي كهبريزد كه در يكبار در هر جا بريزد  پي در پيشتالنگ پاها بطور 
 ر در يكجا آب ميتكان داده شود پس مكرّ هريزيد و دستها آهستي م آب
  .آيد صورت اسراف بوجود مي د كه درينيزر

كنند كه از ناخن تا آرنج يا تا شتنالنگ پاها آب  بعضي اشخاصي چنين مي) 7(
دست را توقف نداده و  ،برند س دوباره و سه باره بطرف ناخن ميپريخته س

 نبايد كرد كه در عوض سه بار بلكه پنج بار ميآب را جاري گذاشه چنين 
جلو گيري شود و  د كه هر بار تا آرنج يا تا شتالنگ پاها آورده آبوش

را شروع كنيد  اخن ها برده و از آنجا دوباره ريختن آبدست متوقف را تا ن
ا آب بريزد نه عكس آن پست كه از ناخن تا آرنج يا تا غوزك ا كه سنت اين

 قول جامع اين) يا شتالنگ بطرف ناخن آب بردن سنت نيستيعني از آرنج (
�32 ����امام شافعي  ،ست كه از سليقه كار گرفتا %	 T$� چه خوب فرموده اند: 

                                                 

)1( y	 �& <�N|	 �C? <�'+ #&	 #9�<��-9�& R�} 3751( ، شمارة حديث225، ص4ج.( 
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هم  كن كه كمي هم كافي خواهد بود و از بد سليقگي خيلي زياد باسليقه باال
  .)1(كفايت نخواهد كرد

  گل مدني 14براي نجات از اسراف 

مروز هر اندازه اسراف ناجائز انجام داده از آن توبه كرده براي نجات تا ا) 1(
  .آينده بسيار كوشش بايد كرد

غور و فكر بايد كرد كه چنين حالتي متعين گردد تا وضو و غسل هم مطابق ) 2(
 در ترس اين بود كه درمصرف گردد بايد  ترسنت انجام گردد و آب هم كم
  .و قطره قطره خواهد شدره ذره ذروز قيامت حساب و كتاب 

صورت  وضو در موقع ،را با احتياط باز كنيم در وقت وضو كردن شير آب) 3(
ممكنه يك دست بر سر شير آب گذاشته و هنگام انجام ضرورت بار بار شير 

  .بست يدرا با
ر آب كمتر مصرف خواهد شد، براي ردد نسبت به شيگوضو  فتابهآاگر با ) 4(

گذاره نشود پس در  فتابه وضو نمايد، اگر بدون شيرباشد با آ هكه ممكني سك
كه آساني باشد  تواند كه در شستن اعضائي هم شده مي اين هصورت ممكن

ست مگر به هر اه باشيرهم وضو كردن جائز چگر ،فتابه بشوئيدآآنرا با 
  .صورت از اسراف بايد نجات يافت

ريش و انگشتان  در موقع مسواك، مضمضه، غرغره، صاف كردن بيني خالل ) 5(
هوده نريزد اين عادت بستن  دست و پا و مسح كردن سريك قطره هم بي
  .شير را بصورت خوب عادت خود قرار دهيد

                                                 

 .770تا 765ص ،1از افادات فتاوي رضويه جديد، ج) 1(
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 همچنان براي شستن هنگام سردي وضو يا غسل كردن، بالخصوص در) 6(
كه  ظرف و لباس وغيره بخاطر حصول آب گرم بجاي باز كردن آب سردي

در نظر بايد را در ظرفي  يب برداشتن آبتال ترخيره گرديده قبذلوله  در
  .داشت

دست يا صورت هنگام استفاده از صابون آب با احتياط مصرف  براي شستن) 7(
گردد مثال براي شستن دستها در مشت ها چند قطره آب ريخته صابون را 

تواند، اگر قبال صابون را در دست گرفته آب  برداشته كف ساخته شده مي
  .مي شودصورت آب بسيار مصرف  نريزيد دري مي

نباشد  صابوني بگذاريد كه در آن آب اصالًجا را در نبعد از استفاده صابو) 8(
رود بر روي  در آب گذاشته نشود كه صابون نرم شده از بين مي عمداً

  .گردد دستشوئي هم صابون را نگذاريد كه از سبب آب نرم و ضايع مي
كه  آبيو ن باقيمانده و نيز بعد از خوردن غذا بعد از نوشيدليوان كه در  آبي) 9(

زيد، دوباره يرا بر زمين بر آن اين كهاست بجاي  هماند در پارچ وغيره باقي
  .بريزيد سفالك را در آن

وري يا يك قاشق يخدر موقع شستن لباس، ظرف و فرش حتي ليوان چا) 10(
ش در قدر ريختن آب زياد بدون ضرورت رواج است كه آت آن ههم امروز

مي فرو هارا در نظر ندارد، اي كاش حرفم در دل ا انسان آندل مي افتد ام 
  .تسشن

نكه ها پ و روشنها  پدر اكثر خانه ها خواهي نخواهي شب و روز الم) 11(
نكه وغيره را پها و پ حاجت خاموش كردن الم انجامد از بع همچنين

له نجات يافتن ترسيدن و در هر معامحساب آخرت  از ما همه ،عادت كنيد
  .ستا ياز اسراف الزم
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در استنجا خانه بايد از آفتابه استفاده كرد كه در طهارت آب فواره بيشتر ) 12(
ست كه هر يكي بعد ا شوند الزم شود و اكثر پاها هم آلوده مي مصرف مي

راف سنگ دستشوئي بريزيد اطآب برداشته كمي در  ةاز رفع حاجت آفتاب
بدبوئي و ميكروب  شاء اهللا انسوراخ آن هم بريزيد  ال داخلبابعد اندكي از 

  .شود در تانكر فشاري آب بيشتر مصرف مي ،مي رودبين  از
 ورنهرا پيدا كنيد  ريزد فورا راه حل آن كه از شير بصورت قطره مي آبي) 13(

مدارس قطره  آب زياد ضايع خواهد شد، بسا اوقات از لوله هاي مساجد و
بايد مسئوليت خود را  نگهبانانشود،  ي ديده نميريزند اما دلسوز ها مي

در نظر ركيبي مورد ت ينادر درك كرده براي بهتري آخرت خود بايد فوراً
  .بگيرد

در خوردن غذا، نوشيدن چاي يا ديگر مشروبات، خورد كردن ميوه وغيره ) 14(
خوب احتياط فرمائيد تاكه هر دانه، هر ذرة غذائي و هر قطره استفاده 

  .گردد
2 ���� ���1 �����مصطفي  اربيو را از اسراف نجات داده  ما  ���4	�3 %

  .ما بفرمارا نصيب هميشه اوقات وضو شرعي ّ
2 ���� ���1 �����مين بجاه النبي االمين آ�3 %	 ���4 .  
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  (science)و علوم  وضو
شما  شاء اهللا عزوجل در معلومات اناين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد، 

  .شدخواهد حيرت انگير زيادتي 

  فضيلت درود شريف
: داينفرممي ارشاد  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممحمد مصطفي  ،محبوب خدا

كه باهم  ديگر محبت دارند، وقتي يك كساني كه خاص بخاطر خداي عزوجل با
د بخوانند قبل ودر صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمكنند و بر نبي  مالقات و مصافحه مي
  .)1(ن گذشته وآينده آنها بخشيده مي شونداز جدا شدن شان گناها

 1�2�	 ��� 	-��3!  �
�5 ��� 6�7 %	 ���3  

  قبول اسالم به سبب حكمت وضوء

يك دانشجوئي را به اسالم دعوت دادم، ژر كشور بلد: شخصي بيان مي كند
در وضو چه حكمت هاي علمي وجود دارد؟ من الجواب  :ايشان پرسيدند

د عالمي بردم او هم معلومات كافي نداشت تا اينكه يك لهذا او را نز ؛ماندم
كافي برايش روشن ساخت مگر او هم از  حد شخص دانشمند فوائد وضو را تا

 :آن دانشجو رفت، بعد از مدتي دوباره آمد وگفت ،حكمت مسح گردن قاصر شد
اطراف آن روزانه  اگر در پشت گردن و :استاد ما در اثناي تدريس چنين فرمود

ه فقرات نخاع بو قطره آب زده شود از امراضي كه در اثر خرابي ستون  چند
اين بيان را شنيدم در وضو حكمت مسح  ،وجود مي آيد جلو گيري خواهد شد

                                                 

  .)2951(، حديث 95،ص 3ج > ;��:�8�+9 0 )1(  
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خواهم مسلمان شوم ومسلمان  لهذا من مي ؛گردن مورد تائيد من قرار گرفت
  .گرديد

  سيمنار در آلمان غربي 
رو به پيشرفت  )Depression(يربي مرض افسردگي يعنغدر كشور هاي 

مي شود، تعداد تيمارستانها رو به افزايش است، در مطبِّ خراب ب اعصااست، 
سيمناري داير متخصصين مغز و اعصاب مريضان صف بسته اند، در المان غرب 

 عالج افسردگي باستثناي دارو از چه راه هاي" :ش اين بودا گرديد كه موضوع
كتري در مقاله اش اين كشف حيرت انگيز را د "ديگري ممكن خواهد بود؟

ن مورد اپنج بار باشستن ده ينموده اند كه من چند مريض افسردگي را روز
بعد روزانه پنج بار  ،بعد از مدتي بيماري ايشان كمتر شد ،آزمايش قرار دادم

دست وصورت وپاهاي يك گروه ديگر چنين مريض هاي را شستم، پس مرض 
در مسلمانان  :دكتر در پايان مقاله اش اعتراف ميكند شان تخفيف يافت، همين
صورت  چرا كه آنها روزانه چند بار دست و ؛مي شود همرض افسردگي كمتر ديد

  )يعني وضو مي كنند(را مي شويند خود  يپا و

  وضو و فشار خون 
مريضي را كه فشار خونش  :فرمايد مييك متخصص قلب با اطمينان كامل 

ماً فشارش حتهيد وبعد فشار خون او را آزمايش كنيد باال است اول وضو بد
، گفتار يك متخصص مغز و اعصاب مسلمان هست كه بهترين دآيمي پائين 

صين غربي بر بدن بيماران رواني روزانه عالج امراض روان وضو است، متخص
  .زنند چند بار مانند وضو آب مي
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  وضو و فلج 
ز حكمت نيست، اول از شستن ترتيب شستن اعضاء هم خالي ا هدر وضو ب

طرف ه و بعد آهسته آهسته اثرات آن بمي شود لع طدستها نظام عصبي جسم م
ن ارسد در وضو اول شستن دست بعد شستن ده رگهاي صورت و اعصاب مي

بعد آب در بيني كردن و بعد شستن صورت و ديگر اعضاء كه به ترتيب اجرا 
از شستن صورت و مسح كردن گردد براي جلوگيري از فلج مفيد است، اگر 

  . شروع شود، پس بدن مبتال به بيماري هاي زيادي خواهد شد

  قدر دان مسواك 
در وضو سنت هاي متعدديست وهر سنت مخزن  !برادران عزيز اسالمي
دانند كه در وضو  حتماً استفاده نمائيد، بچه ها هم مي حكمت است، مسواك را

بيش از گفتن است، شخص  مسواك كردن سنت است، و بركات اين سنت
من او را يك  ،يس يك نو مسلماني را مالقات كردمودر سو :تاجري مي گويد
او باخوشي آنرا برداشته بوسيده و بر چشم هايش گذاشت و  ،مسواك هديه دادم

از جيب اش پارچة را در آورد كه در آن  ،فوراً اشك از چشمانش جاري شد
من ه اين را ب اسالم آوردنم مسلمانانوقت : يك تكة مسواك پيچيده بود، گفت

اآلن درحال تمام شدن  ،مي كردماين استفاده از سيار احتياط ا بدند، من بداهديه 
لهذا من در تشويش بودم كه خداوند عزوجل كرم فرمودند و شما اين  ؛هست

يك مدتي دچار درد دندان و بيرة دندان  :بعداً گفت. مسواك را عنايت فرموديد
كه استفاده از اين مسواك  لهذا وقتي ؛تر دندان نتوانست آنرا عالج كندبودم كه دك

را شروع كردم، اندك زماني بعد از اين درد نجات يافتم، و نزد دكتر رفتم، دكتر 
ه نمي داز داروهاي من بيماري ات به اين زودي عالج ش :متحير گرديده پرسيد

 كه خوب فكر كردم تيتوانست، بدان كه دليل ديگري وجود خواهد داشت، وق
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ه مسواك بود ة ازمتوجه شدم كه من مسلمان شده ام و اين همه از بركات استفاد
  . موقعي كه مسواك را به دكتر نشان دادم او هم به حيرت افتاد است

  براي تقويت حافظه 
در مسواك فوائد بسيار ديني و دنيوي هست، در آن  !برادران عزيز اسالمي

ست كه دندان ها را از هر نوع مريضي نجات ميدهد، ا اجزاي متعدد كيميائي
  ، حضرت عطا م اهللا تعالي وجهه الكريمكرّحضرت موال علي المرتضي شير خدا 

از : مي فرمايند مارضي اهللا تعالي عنهو حضرت عبداهللا ابن عباس  رضي اهللا تعالي عنه
ن مي درد سر از بين مي رود، رگهاي سر تسكي ،مي شودمسواك حافظه تقويت 

 ، عقل مي شود، بينائي زياد، معده درست وغذا هضم مي شودشوند، بلغم صاف 
  .)1(گردد ، پيري دير مي آيد و كمر متين ميمي شودد بچه ها زياد زياد، توّل

  در مورد مسواك  مباركهسه احاديث 
 وارد منزل مباركش مي شد صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمكه تاجدارِ مدينه  وقتي) 1(

  .)2(از همه اول مسواك مي فرمودند

  .)3(كردند كه حضور اقدس از خواب بيدار مي شدند مسواك مي وقتي) 2(

شما مسواك را الزم بدانيد كه تميز كنندة دهن و راضي كنندة رب تعالي ) 3(

  .)4(است

  

                                                 

)1( =�>�+ )?)�	 @�A!9B�  68ص . 

)2( 9C	-��	 �& 9��D)�	 �EF 9���+ G�?3  253-44(، شمارة حديث 152ص.( 

)3( #8� 9H���	 I �J #� C	-��	 �& 9��D)�	 �EF 9KL	K <0 57(ديث ، شمارة ح54، ص1ج.( 

)4( 9�)M 	 #& ��� #& %	 �2� �8�+ 9�$0 �+N	 �8�+ 5869(، شمارة حديث 438،ص2ج(.  
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  ي دهناعالج آبله ه
ها بله ن آاتيزابيت معده در دهبعضي اوقات از اثر گرمي و : اطباء مي گويند

ن پيدا مي شوند، ابوجود مي آيد كه از اين بيماري ميكروب هاي خاصي در ده
 ن از مسواك تازه استفاده كرده لعاب آنابراي از بين بردن اين ميكروبها در ده

ن نگهداشته چرخانده شود كه از اين طريق مريض هاي ارا كمي دير در ده
  .زيادي شفا يافته اند

  ) س دندانبر(ضرر هاي مسواك دندان 
ه ب ،ها صد امراض معده از خرابي دنداندر 80مطابق تحقيقات متخصصين

ها در لثه ها انواع ميكروبها  مي آيد، عموماً از عدم توجه به صفائي دندان وجود
خاطر بايد ه ، به شده باعث انواع امراض مي گردندپرورش يافته بعد داخل معد

اك سنتي نخواهد شد، بلكه داشت كه مسواك دندان هرگز جاي گزين مسو
   :كه متخصصين اعتراف كرده اند

كه يكبار از مسواك دندان استفاده گردد ميكروبهاي كه در آن ته نشين  وقتي )1(
  . نجا رشد مي كنند گرديده با آب هم از بين نرفته بلكه در هما

   .به سبب مسواك دندان زيبائي طبيعي روي دندان از بين ميرود )2(
 تفادة مسواك دندان لثه ها آهسته جاي خالي كرده كه از آن بين دنداناز اس )3(

د و در آن ذرات غذا داخل و پوسيده مي يآمي وجود ه ب فاصلهها ولثه ها 
وجود آمدن بيماريهاي ديگر ه شوند و ميكروب ها در آن جاي گرفته باعث ب

تي ح ،مي شودو نيز انواع امراض چشم هم گرديده كه از آن بينائي كم 
  .گردد مياوقات باعث كوري انسان  يبعض
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  ؟دكرده مي تواني مسواكآيا 
ممكن است در ذهن تان تصور كرده باشيد كه سالها من از مسواك استفاده 

برادران محبوب اسالمي  ،كرده ام مگر دندان و شكم من هر دو خراب شده اند
نتيجه رسيده ام ين ه است، من با اين تقصير مسواك نه بلكه تقصير خود شما! من

طور درست از مسواك استفاده نمايد، ه كه امروز ممكن است يك در صد ب
اكثريت ما اندكي مسواك را مورد استفاده قرار داده زود تر عمل وضو را انجام 

  .دهيم داده يعني مي توان گفت كه ما مسواك نه بلكه رسم مسواك را انجام مي

  چهارده گل مدني سنت هاي مسواك كردن
   .ضخامت مسواك برابر با انگشت كوچك دست باشد )1(
  .نشيند مي تر نباشد وگرنه شيطان برآن زمسواك از يك وجب درا )2(
) Gap( صلهافريشه هايش نرم باشد كه ريشه هاي زِبر بين دندانها ولثه ها  )3(

  .ايجاد مي كند
تا نرم  اگر مسواك تازه باشد بهتر است وگرنه مدتي در ليوان آب خيسانده )4(

  .گردد
ني قابل استفاده است ازيرا كه ريشه تا زم ؛ريشه هايش روزانه بريده شود )5(

   .كه تلخي در آن وجود داشته باشد
   .در عرض دندانها از مسواك استفاده گردد )6(
  .سه بار از مسواك استفاده شود حد اقلّ )7(
   .هر بار شسته شود )8(
ود كه انگشت كوچك در زير آن مسواك بادست راست طوري گرفته ش )9(

مسواك قرار  انگشت ابهام در قسمت سرِ وسه انگشت وسط قسمت باال و
   .گيرد



 47

 اول دندان هاي باالي سمت راست، بعد دندانهاي باالي سمت چپ، بعد) 10(
هاي پائين سمت چپ مسواك  هاي پائين سمت راست، بعد دندان دندان

   .كرده شود
  .مي شودكردن باعث بزرگ شدن سپرز  بر پشت افتاده مسواك) 11(
  .گردد ميمسواك را بامشت گرفته استفاده كردن باعث مرض بواسير  )12(
ن امسواك سنت قبلية وضو است، البته وقتي سنت مؤكده هست كه در ده )13(

   .)1(بدبوئي پيدا شود
كه قابل استفاده نباشد، پس  مسواك استفاده شده وقتي مستعمل ريشه هاي )14(

داخته نشود زيرا كه اين آلة اداي سنت است، در گوشه اي بااحتياط ان
  .گذاشته شود يا دفن گردد و يا در دريا انداخته شود

  حكمت هاي شستن دست 
قبل از همه دست ها شسته مي شوند، به حكمت هايش مالحظه  وضودر 

اي لهذا دستها بااجز ؛جا مي شوده شود، چونكه اشياي مختلف توسط دستها جا ب
مختلف شيمي وميكروبها آلوده خواهند شد، اگر در همة روز شسته نشوند پس 

  دستها به امراض جلدي ذيل مبتال خواهند شد
   .دانه هاي گرمي دست ها )1(
   .خارش جلدي )2(
   .ايگزيما )3(
   .بيماري هاي ميكروبي )4(
)5( شعاع يم از سر انگشتان يكه دستها را مي شو ر شكل جلد وغيره وقتيتغي

وجود مي آورند كه از آن نظام برقي بدن ه هاي برآمده چنان حلقه اي ب
  .ي پيدا خواهد شديمتحرك گرديده تا حد كافي در دستهاي ما زيبا

                                                 

 .223ص1خوذ از فتاوي رضويه جما )1(
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  ن احكمت هاي شستن ده
ته شوند تا از ميكروبها پاك گردند و گرنه بذريعة مضمضمه شساول دستها 

ط هوا نيز گردند، توس ون مين و بعد در شكم رفته باعث امراض گوناگادر ده
 هاي ما توسط تعداد كثير ميكروبهاي مهلك و با اجزاي غذا در دهان و دندان

شوند چنانچه در وضو بوسيلة مسواك و مضمضه بهترين  لعاب جاي گزين مي
ه ود پس خطر اين امراض باگر دهان شسته نش ،رديگ مين صورت اي دهيصفا

  :وجود مي آيد

  .ي اش زرد آب دهان هم شامل استيمات ابتداايدز كه در عال) 1(
  .تركيدني در اطراف دهان) 2(
  ، مي شودن واطراف آن جلبك وآبله وغيره پيدا ادر ده )3(

اگر روزه نبود پس با مضمضه غرغره كردن هم سنت است وادامه دادن 
ي كه از سرطان غرغره از بزرگ شدن لوزه ها و از بسياري امراض ديگر گلو حّت

  .مي كند جلوگيري گلوهم

  )استنشاق( حكمت هاي آب انداختن در بيني
ميكروبها، دود، گرد و غبار پاك باشد و  از شش ها را هواي الزم است كه

 الزم است، فارنهايت باشددرجة  90در صد رطوبت كه بيش از  80آن هشتاددر 
ه براي فراهم كردن اين هوا خداي عزوجل نعمت بيني را براي ما عنايت فرمود

 كند، موهاي بيني روزانه رطوبت توليد مي ياست، براي مرطوب ساختن هوا
 د در بينينده سوراخ بيني هوا را صاف كرده و كار هاي ديگري هم انجام مي

 ي وجود دارد كه آن موادي موجود است كه ميكروبپيك جا روي ميكروسكو
ام دفاعي شوند از بين مي برد، ونيز يك نظ ط هوا داخل ميهاي را كه توس
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 ديگري هم وجود دارد كه بوسيلة آن بيني چشمها را از عفونت محفوظ نگه مي
از آن اين عضو اهم بدن مي شود دارد، الحمدهللا در بيني وضو كننده آبيكه ريخته 

 گردد ميتميز مي گردد ومسلمان ببركت وضو از امراض بي شمار بيني محفوظ 
  .م بيني شستن بيني بسيار مفيد استبراي نزله و زكام دائمي، براي مريضان زخ

  حكمت هاي شستن صورت 
در فضاي زندگي امروزي آلودگي هاي دود وغيره رو به افرايش است، مواد 
مختلف كيميائي وغيره بصورت چرك داخل چشم برصورت وغيره چسپيده كه 
اگر صورت شسته نشود پس صورت و چشم ها به امراض گونا گون دچار 

  ر اروپائي مقاله اي را نوشته كه نامش چشم، آب، صحت خواهند شد، يك دكت
)Eye .Water .Health (له تأكيد كرده است كه چشم هاين مقاا بود، او در 

را در هر روز چندين بار بشوئيد وگرنه دچار امراض خطرناكي خواهيد  يتان
 ،شد، از شستن روي در صورت دانه نمي شود و يا خيلي كم خواهد بود

اين نظر متفق شده اند كه كريم وغيره برصورت داغ هاي مي متخصصين بر
ا براي خوبي صورت روزانه چند بار شستن صورت بهتر والزمي ارند، امذگ

گران امريكائي چه انكشاف خوبي  يكي از اعضاي اتحادية آرايش "بيچر"است 
مسلمانان را هيچ نوع داروي گاهي احتياج نخواهد بود كه : گويد مي ،نموده
انه چند بار در وضو صورت را شسته از انواع مريضي نجات مي يابند، روز

را  كه براي نجات از حساسيت در صورت آن: متخصصين ديگر نيز فرموده اند
بايد بار بار شست كه اين عمل در وضو ممكن خواهد بود، الحمدهللا عزوجل در 

وسيلة شستن صورت ماساژ مي شود، جريان خون در صورت انجام ه وضو ب
  .مي شودي صورت دو برابر يرود و زيبا خواهد شد، چرك و آلودگي از بين مي
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  حفاظت از كوري 
 بنده از يك مرض چشمي شما را متوجه مي نمايم! برادران عزيز اسالمي

آهسته آهسته  كه در آن رطوبت اصليه چشم ها كم و يا از بين مي رود و مريض
 هي خيس كردن باعثصول طبي ديده ها را گاه گاا مطابق با. كور خواهد شد

مي خوفناك خواهد بود، الحمدهللا در وضو صورت شسته نجات از اين مرض 
ين ترتيب ديده ها هم خيس مي شوند، كسي كه از سعادت ريش ه او ب شود

: گويد ايل ميدكتر پروفيسر جارج : داشتن بهره مندست گوش فرا دهد كه
باشستن صورت ميكروبها داخل موهاي ريش مي ريزند و از رساندن آب تا ته 

سنت خالل كردن حشرات موها ريشه هاي آنها محكم مي شوند، از بركت اداي 
مضرّ هم از بين ميروند، از اثر خيس شدن ريش گلو و گردن از انواع امراض 

  .مي شودمحفوظ 

  حكمت هاي شستن آرنج ها 
ا داراي سه رگ بزرگ مي باشند كه ارتباط شان بادل، جگر و آرنج ه

از جسم عموماً پوشيده بوده اگر آب و هوا به آن  قسمتاعصاب است، اين 
وجود خواهد آمد، در وضو از شستن دستها ه نرسد پس امراض متعدد عصبي ب

شوند و بدين ترتيب از امراض محفوظ  تا آرنج، دل، جگر واعصاب تقويت مي
ند، عالوه براين از شستن دست تا آرنج ها ارتباط مستقيم انسان با نور گرد مي

وجود ه كه از آن يك نورانيت كامل ب گردد ميذخيره شده در سينة آن برقرار 
  .گردند مي آيد، از اين عمل تمام عضالت دستها تقويت مي
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  حكمت هاي مسح گردن 
ستون  تباط آن بايعني شه رگ بوده ار "حبل الوريد" در بين سر و گردن

كه وضو كننده گردن را  فقرات وحرام مغز وبامفاصل بيشتر بدن مي باشد وقتي
 گردد ميكند يك تحرّك برقي توسط دستها به شه رگ رسيده ذخيره  مسح مي

و بوسيلة ستون فقرات تمام نظام عصبي جسم شروع به كار نموده كه از آن به 
  .وجود مي آيده نظام عصبي توانائي ب

  ك ديوانگان پزش
من در فرانسه در يك جاي مصروف وضو كردن : فرمايد يك بزرگي مي

كه از وضو فارغ  كرد وقتي غور سوي من نگاه ميه بودم شخصي ايستاده بود وب
من يك  :شما چه كسي واهل كجا هستيد؟ من جواب دادم :شدم از من پرسيد

مي باشد؟ با اين در پاكستان چقدر تيمارستان  :مسلمان پاكستاني ام، پرسيد
دو الي چهار خواهد  :مگر بازهم گفتم شدم سوال عجيب وغريب من متعجب

آيا : اكنون شما چه عملي انجام داديد؟ من گفتم وضو كردم پرسيد :بود، پرسيد
دهم،  بلي بلكه پنج بار انجام مي :د؟ من گفتميده كار را انجام مي نروزانه اي

متخصص هستم ) Mental Hospital(مارستان يمن در ت :متحيرگشت وگفت
ست كه از عصب ا نتيجة تحقيقم اين ،وظيفه ام تحقيق اسباب ديوانگي است

رسد و اعضاء شروع بكار مي كنند، اعصاب ما  به تمام بدن دستور مي) دماغ(
كنيم وبه اعصاب  لهذا ما به هر طرف حركت مي ؛هميشه در مايعي شنا مي كند

زي سختي مي بود مي شكست، تعدادي رگهاي هيچ خللي نميرسد، اگر آن چي
باريكي از پشت گردن ما به تمام بدن وصل مي باشند، اگر موها خيلي بزرگ 

وجود آمده كه ه شوند و پشت گردن خشك بماند، پس در آن رگ ها خشكي ب
لهذا من در  ؛مي شودبارها از چنين موارد دماغ انسان از كار مي افتد و او ديوانه 
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كه روزانه دو الي چهار بار پشت گردن بايد خيس شود، اآلن ديدم  فكر اين بودم
كه باشستن دست و صورت متصالً شما بر پشت گردن هم چيزي كرديد، واقعاً 
شما هرگز ديوانه نخواهيد شد و عالوه از اين با مسح كردن از تبِ بزرگ هم 

  .نجات خواهيد يافت

  حكمت شستن پاها 
ده مي شوند، عفونت و آلودگي اول در بين باخاك آلو پاها بيشتر از همه

 انگشتهاي پا به وجود مي آيد در وضو باشستن پاها غبار و ميكروبها از بين مي
لهذا  ؛بود خواهند شدالل كردن ناماندة بين انگشتان باخ روند و ميكروبهاي باقي

دگي و باشستن پاها مطابق سنت، بي خوابي خشكي اعصاب، ترس و افسردر وضو 
  .و و نابود مي شوندامراض پريشان كننده محديگر 

  آب باقيماندة وضو
يك پزشك  ين مورد گفتارِا ماندة وضو شفائست، در در خوردن آب باقي

ادرار برطرف گرديده وادرار گرفتگي لين اثرش بر مثانه بوده او :مسلمان است كه
ي گرم، گردد مياز شهوت ناجائز نجات حاصل ، كند بدرستي جريان پيدا مي

مي رود، در روايتي است كه باظرفي كه وضو كرده  جگر، معده و مثانه از بين مي
  .)1(پس آب باقيمانده اش را رو به قبله ايستاده نوشيدن مستحب است شود

   انسان بركرة ماه
موضوع وضو و علوم جاري بوده، امروز مردم بيشتر ! برادران عزيز اسالمي

ه بسياري افراد در زندگي دينوي طوري متوجه به تحقيقات تكنولوژي اند بلك
ي نيز بيشتر در حراس اند، در يسقرار دارند كه از محّققين و دانشمندان انگل
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       خدمت چنين اشخاص عرض است كه بسياري از حقايق چنين است كه 
  تالش آن دانشمندان به در سر افتاده اند و سيد و آقاي ما محمد مصطفي در

كه مالحظه  قبالً اين چيز ها را بيان فرمودده اند، طوري ه وآله وسلّمصلّي اهللا تعالي علي
دانشمندان مطابق ادعاي شان اكنون به كرة ماه رسيده اند، اما محبوب  گردد مي

سال قبل در  1425تقريباً   صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمرب العلمين، صاحب مدينه 
 ت وفات شاد بزرگا شده اند، در سفر معراج باالتر از كرة ماه تشريف فرم

حضرت موالنا احمد يار خان رحمه اهللا عليه كه در دارالعلوم امجديه كراچي 
در  ،در يك مشاعره كه بنده را موقع شركت نصيب گرديده بود ،منعقده شده بود

  آن از حدائق بخشش اين مصرع نمونه شده بود،

� �ن ��8 ��h 
� ê ë ں��� 
�ے � 
: � �� a8 ؤہ �� � a8  
  .سر آن باشد كه بر قدمهايت قربان گرديد: رترجمه شع

ر قرآن حضرت عالمه عبدالمصطفي موالنا امجد علي اعظمي مفس شهزاده 
ازهري رحمه اهللا عليه در اين مشاعره كالم مباركش را تقديم كرده يك شعر آن 

  :را مالحظه فرمائيد

 �
� !     " �ñ �$    %&'     ê ë   � (�� )   � *�ن    ��8 (
3 2� :hش ا/     .-   ا+ ê �5 �789ن  ؤراء 4) �; �<= � ��8  

گويند در سطح ماه انسان رفته است، سلطان مدينه طيبه  مي: ترجمه شعر 
  .باالتر از عرش اعظم رفته است

ست ا كه اكنون انسان بركرة ماه رسيده است، راست اين مي شوديعني ادعا  
ن، ماه بسيار قريب است، سلطان عظيم الشان مدني، شهنشاه زمين و آسما كه

در شب معراج ماه را  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمرحمت عالميان، سردار دو جهان 
  .رد كرده از عرش اعظم هم بسيار باالتر تشريف فرما گرديدند
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  بازيچة نور 
را  گذشته از ماهي كه محققّين ادعاي رسيدن به آن !برادران عزيز اسالمي

 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلمحضرت مصطفي دارند، همان ماه تابع فرمان آقاي عزيزم، 
مي باشد، چنانچه در خصائص كبري است كه عموي سلطان دو جهان، حضرت 

من در بارگاه رسالت عرض كردم يارسول : عباس بن عبدالمطلب مي فرمايند
من در زمان طفوليت شما چنان افعالي را مشاهده كرده بودم كه داللت بر ! اهللا

اسباب ايمان آوردنم گرديده بود،  ي ازد و همين عمل يككر نبوت شما مي
چنانچه من ديده بودم كه شما در گهواره دراز كشيده بوديد و باماه صحبت مي 

وديد ماه به همان طرف قرار فرم ميكرديد و به هر طرفي كه با انگشت اشاره 
با آن صحبت  من: فرمودند  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمگرفت، سركار نامدار  مي
كرد و او مرا از گريه باز ميداشت ومن صداي  كردم و او بامن صحبت مي مي

  .)1(كه در زير عرش الهي به سجده مي افتاد را مي شنيدم زماني افتادن آن
  :مي فرمايندحضرت امام احمد رضا 

 �> � (�� )?" �ñ@ �AB �
 C�? DEا -FG (Hا a �I� �) � 
�� �) J      � ��8  L �M    �? 
E � 
�N �رؤں  ( O9ا    �:  � (��PA!    �5  @)�ر  
صّلي اهللا تعالي عليه وآله حضرت  هر طرفي كه در مهد آن: معني اشعار

  .رفت باشاره بازيچة نور  اشاره مي فرمودند ماه مي افتاد، چگونه مي وسلّم
  :گويد يك محبت كننده اي مي

���R9ا  � 
" ٓا� �ñ@ T ñ V �9 �2 � (�� ) �X 
E  �
�R ��YZ    ؤہ     ، �X 
E �    @)�ر     a8   êا� �ë    �5   ر�(@    � (��P?Z  

  .كرد باماه آقا براي اينكه خود سراپا نور بود و او بازيچة نور بود بازي مي 
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  معجزة شق القمر 
چون كفار مكه را معلوم شد كه جادو بر ماه وستارگان اثر نمي كند و در 

گر را معاذ اهللا جادو صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمگمان باطلة خود حضرت پيغمبر 
حضرت حاضر  بنا براين روزي باهم جمع شده در خدمت آن ،دانستند مي

 چه مي: گرديدند و نشاني اي نبوت را خواستند، حضورِ اقدس فرمودند
گوئيد، پس ماه را دو تكه كرده تا ببينيم،  اگر شما راست مي: خواهيد؟ گفتند

آن دو  پس: بسوي آسمان نظر كنيد و با انگشت ماه را اشاره فرمودند: فرمودند
محمد مارا نظر بند كرده است، اهللا : ايشان گفتند ،گواه باشيد: تكه شد، فرمودند

  :نده اارشاد فرمواي اول و دوم هدر آيه  22پ ،تبارك وتعالي در سورة قمر
Z�[�\]�̂	 "_[*`	[� a@[�"��	  b[&[�[EĴ	��Z�   [E��c+ d��? � 	-a�-a][;[� 	-Ze����Z; =@[;f 	��[�[; (�g[�h� ���Z�  )1(.  

شروع بنام خداوندي كه بسيار مهربان و نهايت با رحم  :كنزااليمان ترجمة
است، نزديك شد قيامت و ماه شق گرديد و اگر نشاني ايرا مي بينند رو گردان 

  .مي شود گويند اين جادوست كه انجام  مي شوند و مي

  خاص براي رضاي خدا 
را شنيده خوشحال مي شويد مگر فوائد طبي وضو  !برادران عزيز اسالمي

عرض مي كنم كه همة فنّ طب مبني بر ظن است تحقيقات تكنولوژي وعلمي 
هم حتمي نمي باشد، همه افكار عوض مي شوند، بلي احكامات اهللا و رسول 

ست و تغيير نخواهد يافت، مقصد اصلي ما دريافت عمل طبي سنت ها ا پايدار
لهذا وضو كردن  ؛عزوجل خواهد بودنبوده بلكه بدست آوردن رضاي خدا 

 بخاطر اينكه فشار خون ما معتدل گردد يا اينكه نفسي تازه بكشم يا روزه مي
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گيريم بخاطر اينكه فوائد گرسنگي را دريابيم، سفر مدينه بخاطر تبديلي آب و 
هوا صورت گيرد و چند روزي از جنجال مشكالت زندگي و كاروبار سكون 

بخاطر سرگرمي باشد با اينگونه نيت و خواهشات چگونه يابيم يا مطالعات ديني 
دهيم،  ثواب نصيب خواهد شد؟ اگر ما بخاطر رضامندي خدا عملي انجام مي

لهذا آداب  ؛رسد و از فوائد آن هم برخور دار مي شويم پس ثواب هم مي
ظاهري و باطني را در نظر داشته وضو را خاص برضامندي خداوند عزوجل 

  .انجام دهيم

  باطني  وضو
���i	 @j! كه  وقتي: حضرت سيدنا امام غزالي در احياء العلوم مي فرمايند

هاي از  قسمتشود كه آن  از وضو فارغ و متوجه نماز مي شويد پس سعي مي
بدن كه در نظر مردم قرار مي گيرد پاكي ظاهري آن صورت گرفته باشد 

در مناجات كردن  حاالنكه دل جاي ديدگاه رب تعالي مي باشد بدون پاكي آن
ست، طهارت دل از توبه كردن و ترك دادن اعمال بد ا باري تعالي حياء الزم

  ست، احاصل خواهد شد و اختيار كردن اخالق خوب از همه بهتر
كه طهارت ظاهري كرده و از طهارت باطني محروم اند، مثل  كساني

آن  شخصي اند كه پادشاه را دعوت داده و براي تشريف آوري وخير مقدم
هاي بيرون منزل را رنگ و روغن كرده و براي نظافت داخلي منزل هيچ  قسمت

توجهي هم نكرده منزل مملو از كثافات باشد، پس اين شخص مستحق انعام و 
  .)1(اكرام نبوده بلكه مستحق قهر پادشاه خواهد بود
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  سنت محتاج به تحقيق تكنولوژي وعلمي نيست 
 محمد مصطفي مايد داشت كه سنت آقاي بخاطر با! برادران عزيز اسالمي
وعلمي نبوده و مقصود ما  تكنولوژيمحتاج به تحقيق  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم

اتباع تكنولوژي نيست، اتباع سنت است، اجازه بدهيد كه وقتي كه بعد از سالها 
عرق ريزي و زحمت متخصصين اروپائي دريچه اي نتيجة تحقيق خود را باز 

نورافشاني سنت مصطفوي در نظر آنها مي آيد، در دنيا صدها سير و كرده 
ته باشيد، عيش و عشرت وجود دارد، مگر س، هر اندازه خوامي شودسياحت 

ر نخواهد شد، سكون دل خاص در ذكر خداي سراحت حقيقي در دلهاي شما مي
، جد الحسن كونين عشق سرور وآرام قلب باي تسّل شود ميحاصل  عزوجل

خواهد شد، راحت دنيا و آخرت توسط  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم سينوالح
آالت تكنولوژي نه بلكه با اتباع سنت نصيب خواهد شد، اگر واقعاً سعادت هر 

خواهيد پس بايد به نماز و سنت ها اهتمام ورزيد و براي  دو جهان را مي
هر . ل قرار دهيدآموختن آن سفر در قافله هاي مدني دعوت اسالمي را معمو

از كم يكبار در سال و در برادر اسالمي اين نيت را داشته باشد كه در زندگي كم 
 روز در قافله هاي مدني آموزش سنت ها سفر مي 3ماه سي روز و در هر ماه  12
   .م ان شاء اهللا عزوجليكن
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  )حنفي( غسل ةطريق
  كه بسياري قوياين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد، امكان 

  .از اشتباهات شما در نظر خواهد آمد 

  شريف فضيلت درود

 مى اهللا تعالي عليه وآله وسّلصّلمدينه، قرار قلب وسينه، فيض گنجينه  تاجدار
به كثرت برمن درود بفرستيد، بالشك اين درود براى شما  :ارشاد فرموده اند

  .)1(طهارت است

  سزاى عجيب

�$3 	% ابن الكريبى : فرمايند مي �3$ 	% �21 ����حضرت جنيد بغدادى 

���� 1شبى احتالم گرديدم، اراده نمودم كه فورا غسل نمايم چونكه : گويد مي �2
 ست اينا فصل سرما بود نفس غفلت نموده بمن مشورت داد كه هنوز شب باقي

بنا برين نفس را . قدر عجله چرا؟ بايد موقع صبح با اطمينان كامل غسل نمود
لباس غسل  اهمين شب ب فوراً يك سزاى عجيب دادم، وسوگند ياد كردم كه در

هم خشك نخواهم كرد تا بر بدنم خشك شوند چنانچه  بايد كرد و لباس ها را
  .همين كردم

در خود راه بدهيم  كارهاى رضاى خداوند غفلت وسستى را واقعاً اگر در
  .)2(جزاى نفس اماره چنين خواهد بود
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 ما رحمهم اهللا تعالى ه كنيد كه اسالف بزرگوارتوج! برادران عزيز اسالمى
 براى سركوبى نفس خود چه مصيبت هاى را برداشت كرده اند، پس ما بايد از

  .آنها درس بگيريم
دهد با استقامت كامل آخرت را در  كه چنين ضرورتى بر ما رخ مي وقتي

غسل نكردن جماعت صبح را يا معاذاهللا نماز صبح را از دست  داشته بخاطر نظر
در حديث  .فوراً بايد غسل نمود كه غسل فرض گرديد قضاء نمائيم وقتي داده

، سگ و جنب باشد فرشته ها )عكس(كه تصوير  درخانه اي! آمده است شريف
  .)1(در آن داخل نخواهند شد

  غسل حنفى ةطريق

كنم  دل نيت كرده شود كه براى پاكى بدن غسل مي بدون گفتن به زبان در
ده نجاست از بدن بعد استنجاء كر ،ل هر دو دست را تا بندها سه بار بشوئيداو

بعد مثل وضوء نماز گرفته وپاها شسته نشود اگر برچيزي نشته بود  ،پاك شود
بايد پاها هنگام وضو باترتيب شسته شود،  بعد  بر تمام بدن آب ريخته شود كه 

راست و سه بار  ةشان بعداً سه بار بر ،تواند درين اثنا صابون نيز استفاده شده مي
تمام بدن آب ريخته شود سپس از محل غسل  ر سر وچپ و سه بار ب ةبر شان

در هنگام اداى غسل سعى گردد تا  ،كنار رفته پاها اگر قبالً شسته نه بود بشويد
رو بروى قبله ايستاده نشويد، تمام بدن را بادست خوب شسته تاجاى خشك 

بايد در جائى پنهان دور از انظار مردم غسل شود و اگر اين امكان ميسر  ،نماند
زيرا كه اگر  ؛ناف تا زانوها بپوشانيدنبود با پارچه اي ضخيمي عورت خود را از 

پارچه نازك باشد هنگام خيس شدن به بدن مي چسپد ومعاذاهللا رنگءگوشت 
                                                 

)1( 0 #6�5  789	8�:;4 <6=	 > �& 7��?)�	 �@A7B�C�	 227( شمارةحديث، 109، ص1ج.( 
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ست، زمان غسل ا را بيش ازين احتياط ضروري زنانگردند،  وزانوها ظاهر مي
بعد از انجام غسل  گونه گفتگو نشود، هيچ دعائى هم خوانده نشود، هيچ كردن

بدن را خشك كرده لباس پوشيده واگر وقت مكروه نبود خواندن دو ركعت نفل 
  . )1(مستحب است

  قرار است غسل از اين ةفرايض سه گان

  .ن كرده خوب غرغره شود كه تا آخرِگلو آب برسداآب در ده )1(
  .بينى خشك نماند ةحصيعنى آب دربينى كرده كه تا آخرين استنشاق  )2(
  .)2(شستن تمام بدن )3(
  مضمضه يا غرغره كردن) 1(

بلكه  )3(در دهان كردن و دوباره انداختن نخواهد بود آب دبمجرّمضمضه  
، اگر روزه )4(ن يعنى از لب تا آخر حلق آب برسداهاى ده قسمتدر تمام 

نخودى  ةگوشتى يا دان ةنباشيد غرغره بلكه سنت است اگر در دندان ها ريش
را صاف كرد، اما اگر صاف كردن اين چيزها امكان  شد بايد آنوجود داشته با

پذير نباشد يعنى باعث ضرر گردد مانعى ندارد، اگر قبل از غسل در بيخ دندانها 
چيزى محسوس نشده وباقى مانده باشد وبعد از اداى نماز اگر محسوس گرديد 

و  گوشتى وغيره در بيخِ دندان باقى است شستن دهان فرض است ةكه ريش
اگر دندانى مصنوعى روكش . )5(كه قبالً خوانده شده صحيح ودرست است نمازي

                                                 

  .عامه كتب حنفيه) 1(
  .13، ص  1فتاوي عالمگيري، ج) 2(
)3 (7D-@E�	 3F�: 21، ص  1ج.  
 . 254، ص 1درمختار معه رد المحتار، ج ) 4(
  .206، و441، ص1فتاوي رضويه، ج )5(
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آب  سيمزير كه به زير روكش يا  ى بسته باشد طوريسيمداشته باشد و يا با
  .مانعى ندارد غسل انجام گرفته درست است )1(نرسد

  استنشاق يا دربينى آب انداختن)2(
نوك آن برسد بلكه  تا آن نيست كه بينى آب انداختن استنشاق يا در

 باشد يعنى تا شروع استخوان سخت شستن بينى الزمي كه نرم مي تاجائي
را خوب به باال بكشيد تاكه  بيني طورى استفاده شود كه آن آب در ،)2(ستا

و نيز موى . )3(زيرا كه شستن آن فرض است ؛بينى خشك نماند قسمتآخرين 
واگر خوب شسته نه شود غسل ، )4(داخل بينى خشك نماند و خوب شسته شود

  .انجام نه گرفته است
چه نسعي گردد كه اگر بداخل بيني خاك وغبار اضافي خشك شده باشد چنا: تذكرضروري

 .بعضي اوقات ديده مي شود حتماً در آورده وصاف گردد
  ريختن آب بر تمام بدن)3(

 ست، اگر به كوچكا از موى سر تا كف پا بتمام بدن آب رساندن ضروري 
  .رين عضوى از بدن انسان آب نرسد غسل درست نيستت
اگر موهاى سر مرد بافته باشد بايد باز شود تا از بيخ تا سرِ مو همه شسته  )1(

ست، ا براى زن بنِ موها را خيس كردن ضروري باشد و شود كه فرض مي
 امكان خيس شدن نه بود باز كردن ضرورياما اگر خيلى فشرده بافته باشد 

  .)5(ستا

                                                 

 .453، ص2فتاوي رضويه، ج) 1(

)2 (7D�@E�	 3F�: 21، ص1ج.  
  .13، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .34، ص2يعت، حصهبهار شر) 4(
 .14، 13، ص  1فتاوي عالمگيري، ج ) 5(
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بينى اشكوفه موجود باشد بايد خوب تكان  اگر در گوش گوشواره و يا در) 2(
اما در وضو تنها اشكوفه بينى تكان  ،داده شود تا سوراخ آنها خشك نمانند

  .داده شود تا در سوراخ آن آب برسد
  .موهاى ريش وسبيل حتى پوست زيرمو بايد خوب خالل وشسته شود) 3(
  .خل سوراخ آن بايد شسته شوداي از گوش حتى دا قسمتهر ) 4(
  .موهاى پشت گوش را بلند كرده زير آنها بايد شسته شود) 5(
  .حلق بايد شسته شود قسمتآخرين ) 6(
  .باال كرده خوب شسته شوند را  زير بغل ها بايد كه دستها) 7(
  .بازوها خوب شسته شوند) 8(
  .تير پشت خوب شسته شودقسمت تمام شكم و) 9(
  .اف انگشت خوب چرخانده شود تا داخل ناف شسته شوددر سوراخ ن) 10(
پائين باال برده شوده تا خوب شسته  قسمتشكم اگر بزرگ باشد بايد از  )11(

  .شود
ته غسل كرديد خاليگاه سران ها خوب شسته شوند سعي شود كه اگر نش )12(

وصل  قسمتزير زانو كه با ران وصل است، خوب شسته شود، همچنان 
  .زير ناف حتى شرمگاه نيز شسته شود نماند، شكم وران خشك

  اطراف پاها گردا گرد شسته شوند،) 13(
  زيرين آن شسته شود، قسمتأنثيين و ) 14(
اگر كسى بنا بر عذر شرعى ختنه نشده باشد بايد پوست اضافى را ) 15( 

زير آن خوب شسته شود و اگر ممكن نباشد بايد  قسمتبرعكس كند تا 
   بداخل آن آب برسد،



 63

كه ايستاده غسل شود بايد كه  وسط هر دو سرين يعني نشستگاه هنگامي) 16(
  . )1(خوب احتياط گردد تا خشك نماند

هات ذيل را در غسل رعايت نمايندزنان توج  

زيرين پستان  قسمتسعى شود تا زير پستان بخوبى شسته شود يعنى ) 1(
  .خشك نماند

ب برسد و خوب شسته شود، مكرّر بيرونى و درونى شرمگاه كامالً آ قسمت )2(
  كه شستن داخل شرمگاه فرض نيست بلكه مستحب است،  اين

تميز  ةهنگام فراغت از حيض يا نفاس خون داخل شرمگاه توسط پارچ) 3(
  .)2(صاف گردد و بعد غسل شود

البته رنگ  .رنگ ناخن را صاف كردن فرض است وگرنه غسل نخواهد شد) 4(
  .حنا ازين شرط بيرون است

  پانسمان زخم

روى آن  اگر در اعضاى بدن زخمى وجود داشته باشد كه پانسمان شده بر
يا مريضى باشد كه آب رساندن  نيز اگر جاى از اعضاء بدن درد و مسح شود و

مضرّ باشد آنهم مسح كرده شود، اگر زخم طورى باشد كه پانسمان جاهاى سالم 
ازو زخم بوده وپانسمان زير بازو عضو زخمى را احاطه كرده باشد مثالً بر روى ب

شدن پانسمان ممكن باشد بايد باز  صورت اگر باز ينا را هم گرفته است در
ممكن نيست يا باز شدن ممكن  شود كه شستن عضو سالم فرض است واگر

                                                 

  .34، ص 2ملخص از بهار شريعت، حصه ) 1(
 .35، ص 2بهار شريعت، حصه ) 2(
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ست كه مثل قبل پانسمان بسته نخواهد شد و از اين ا هست مگر ترس از اين
  .)1(ستا انسمان مسح كردن كافيپ ةسبب خطر ضرر بيشتر است پس برهم

  علل فرض شدن غسل

  .)2(خارج شدن منى از محل اصلى اش بطور شهوت )1(
  .)3(احتالم يعنى خارج شدن منى در حالت خواب بودن )2(
ذكر در شرمگاه زن اگر شهوت باشد يا نباشد غسل بر هر  داخل شدن سرِ )3(

  .شود دو يعنى مرد و زن فرض مي
  .حيض هنگام فراغت از )4(
يعنى بعد از زايمان كردن اگر خون قطع گردد  ،)4(هنگام فراغت از نفاس )5(

كنند كه  اكثر زنان بعد از زايمان تا چهل روز غسل نمي. غسل فرض است
لطفاً وضاحت ضروري نفاس را مطالعه در حقيقت اين درست نخواهد بود، 

  :فرمائيد

  وضاحت ضرورى نفاس

اكثر جريان  حد. شود ان دارد نفاس گفته ميد بچه جريكه بعد از توّل خوني
لهذا  ؛ستا از چهل روز تمام نشد پس مرض ديگرآن چهل روز است اگر بعد 

د بچه مدت يكدقيقه گذشته بعد از چهل روز غسل شود، حتي كه اگر بعد از توّل
نماز وروزه شروع مي شود، اگر در  خون بند شد از همان لحظه غسل گردد و و

از وروزه وديگر فرايض در آخرين روز بعد از والدت يعنى در حين انجام نم
                                                 

)1( 7G�E�	 HI	�+ ��� D�)J)�	 3�K  .143ص  !
  .4،  ص  1فتاوي عالمگيري، ج ) 2(
)3( 7D�@E�	 3F�: 13، ص  1ج.  
)4( J)�	 3�K! ��+ G�E�	 HI	�+7D�  .97ص (
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چهل روز نفاس حساب مي شود،  ةروز چهلم لكه اي ازخون ديده شد پس هم
مثالً دو دقيقه بعد از والدت خون تمام شده آن زن غسل كرده نماز و روزه را 

خون  كه دو دقيقه از روز چهلم باقي مانده بود و دوباره ادامه داد تا هنگامي
 شد تمام چهل روز نفاس بوده، تمام نماز و روزه بيهوده گرديد وا گر درديده 

 قبل از اين ايام اداء كرده باشد، آن قضائي ها را ةين مدت قضائي نماز و روزا
  .)1(دوباره اداء نمايد

  احكام ضرورى
)1( ط شهوت از جاي خود را جدا نگرديده بلكه بر اساس برداشتن منى توس

افتادن از جاي يا در صورت فشار براي رفع حاجت  خارج گرديده  وزني يا
  .)2(صورت غسل الزم نيست اما وضو مى شكند ينا در

شود بلكه  اگر منى با ادرار بال شهوت بصورت قطره بيايد غسل الزم نمي )2(
  .)3(شكند وضو مي

الزم اگر بخاطر آمد كه احتالم شده ولى اثرى از منى مشاهده نگرديد غسل  )3(
  .)4(نمى شود

اما منى خارج نشده بعد از اداى نماز منى  ،اگر در نماز شهوت غالب آمد )4(
  .)5(شود ظاهر شد پس نماز اداء گرديد ليكن غسل فرض مي

)5( شود ط دست خارج شد غسل فرض مياگر ماده منى توس، ا گناه بزرگ ام
  .)6(ن استدر حديث شريف آمده كه كننده اين عمل زشت ملعو ،باشد مي

                                                 

  .354، ص4اخوذ از فتاوي رضويه، ج م) 1(
)2( 7D�)J)�	 3�K! ��+ G�E�	 HI	�+ 96ص.  
  . 38، ص  2بهار شريعت، حصه ) 3(
  .15، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
  .54، ص1فتح القدير ج ) 5(
)6 (7D�)J)�	 3�K! ��+ G�E�	 HI	�+ 96ص. 
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آيد حتى بارها ديده  از چنين عمل زشت در انسان كمزورى بوجود مي 
  .كند شده كه انسان را از مردى محروم مي

  )جلق(عذابِ مشت زنى 

% �21 سنت حضرت مولينا احمد رضا خان  شخصى خدمت امام اهل	3$ �

شده دهد هر چند به او گفته  عرض كرد مردى هميشه عمل جلق انجام مي ����
لطفاً تحرير فرمائيد كه حشر اين مرد چگونه  نيستاز اين عمل دست بردار 

        خواهد بود و چه دعاى بخواند تا از عمل مذكور پرهيز كند؟
آن شخص عاصى و در اثر تكرار مرتكب گناه : حضرت ارشاد فرموند اعلي

كبيره و فاسق است، در حشر كف دست هاي عامل اين عمل زشت در حالت 
شود  شود كه بين مجمع اعظم رسوا مي قيام مي كند، وطورى ايستاده مي آبستن

اگر توبه نكند، و اهللا عزوجل هركرا خواهد مي بخشد وهركرا خواهد عذاب مي 
كه شيطان او را براي  و وقتي دهد، او هميشه بايد الحول را بكثرت بخواند،

يده الحول بخواند، انجام دادن اين عمل تحريك كرد فوراً قلباً متوجه خدا گرد
پايبند نماز پنجگانه باشد، وبال ناغه بعد از نماز صبح سوره اخالص را ورد 

 واهللا تعالى اعلم. نمايد
)1(.  

 بار بخواند، 11اخالص ةاريه آمده كه اگر هر صبح سوردر شجره عّط(
تواند تاكه  لشكرش او را دعوت به انجام گناه بدهد بازهم نميشيطان اگر با
  .م ندهدخودش انجا

  رساله  سگ مدينة براي نقصانات امرد پسندي مالحظه فرمايد 
" امرد پسندي نقصانات"(.  

                                                 

  .244، ص22فتاوي رضويه جديد، ج) 1(
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  غسل در آب جارى ةطريق

 ،كردهاگر در آب روان يعنى نهر يا دريا غسل كرده شود كمى در آن توقف 
 و وضو همه انجام گرفته )غيره ترتيب و ،سه بار بدنشستن (سنت هاى غسل 

يعنى استخر  ةرا سه بار بشويد اگر در آب ايستاد عضوكه هر الزم نيست  ،شود
 ةغسل نمايد اعضا را سه بار با تغير مكان حركت داده بشويد سنت هاى سه گان

دوش يا باران ايستادن حكم آب جاري را  ةغسل و وضو اداء مي شود، زير فوار
 در غسل از روي فرض مضمضه و استنشاق ، در وضو از روي سنت و)1(دارد

  .ستا ضروري

اره در حكم آب جارى استفو  

در فتاواى اهل سنت آمده است كه غسل در زير آب لوله يا دوش حكم 
غسل و وضو در مدت جريان آب  ةسنت هاى سه گان لهذا ؛آب جاري را دارد

تحرير گرديده كه اگر در آب جارى يا  "درمختار"چنانچه در .اداء خواهد شد
غسل انجام گيرد تمام سنت ها نيز انجام شده  آب حوض يا زير قطرهاى باران

  .بخاطر بايد داشت كه دراين هنگام غرغره و استنشاق فراموش نشود. )2(است

  )دوش يا(احتياط در فواره 

گيريد بايد احتياط شود كه  زير دوش قرار مي برهنهاگر در حمام در حالت 
احتياط شود كه رو رو يا پشت به قبله ايستاده نشويم، درهنگام رفع حاجت نيز 

                                                 

 .320، ص1درمختار معه رد المحتار، جال) 1(
 .291، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
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دانند كه در حقيقت بى  يا پشت بطرف قبله نباشد اكثراً اين مسئله را جزئى مي
  .ادبى محض خواهد بود

درجه قرار  45 ةست كه در بين زاويا معني رو يا پشت بطرف قبله اين
 45 ةرا احتياط الزم است كه از زاوي) غسل كننده يا استنجاء كننده(لهذا  ؛گيرد

  .باشد درجه بيرون

W.C قبله نباشد به سنگ دستشوئى رو  

پركار يا  ةمنزل وغيره را ذريع ةاز روي مهرباني سنگ مستراح و فوار! لطفاً 
 .را اصالح سازيد قرار داده اگر اشتباه بود آن سنجشديگر مهندسي مورد  ةآل

 بيشتر احتياط در اين. تاكه در آخرت مورد خوف و غضب خداوند قرار نگيريد
درجه گذاشته شود يعني  90 ةسنگ مستراح از قبله به انداز) w.c( ست كها

  .طوري باشد كه وقت سالم گردانيدن مساوي با روي نمازي قرار داشته باشد
فانه معماران و مهندسين امروزى در فكر زيبائى ساختمان هستند اما متĤس 

زيبائى و  لهذا بر هر مسلمان الزم است كه بجاى ؛در فكر آداب قبله نمى باشند
  .بهترى حاضر در فكر زيبائى و بهترى آخرت باشند

  غسل چه وقت سنت است

غسل روز جمعه، عيد الفطر، عيد الضحى، عرفات و احرام اداى حج و عمره 
  .)1(سنت است

  غسل مستحب

  ،وقوف عرفات) 1(

                                                 

 .16، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 1(
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  ،وقوف مزدلفه) 2(
   ،حاضرىءحرم) 3(
  ،آله وسّلمحاضريء سركارِعالم صلّى اهللا تعالى عليه و) 4(
  ،طواف) 5(
  ،دخولِ منى) 6(
  ،در سه روز جمرات) 7(
  ،شبِ براءت) 8(
  ،شبِ قدر) 9(
  ،شبِ عرفه) 10(
  ،مجلس ميالد النبى صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم) 11(
  ،ديگر مجالسِ خيريه) 12(
  ،بعد از غسل ميت) 13(
  ،كه بعد به هوش بيايد ديوانه اي) 14(
  ،هنگام به هوش آمدنبعد از بي هوشي ) 15(
  ،بودن هبعد از نش) 16(
  ،هنگام توبه گناهان) 17(
  ،هنگام پوشيدن لباس نو) 18(
  ،از سفر رسيدن) 19(
  ،بعد از خون استحاضه) 20(
  ،نماز خسوف وكسوف) 21(
  ،براى نماز استسقاء) 22(
  ،براى خوف از تاريكى) 23(
  . )1(بوده قسمتكه كدام بدن نجاست شده باشد و معلوم نباشد  كه بر وقتي) 24(

                                                 

  ،41، ص3بهار شريعت، حصه) 1(
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  ه مختلفنيت هاي يك غسل در 

 هم مي روز عيد ،كه برآن چند غسل باشد مثالً شخصى احتالم شده كسي
يك وقت اداء  هر سه غسل در كردن نيت سه غسل با، مي باشد باشد وجمعه هم

  .)1(شود شود و ثواب همه نصيب مي مي
  .)2(رو بروى مردم عريان غسل كردن حرام است

  ؟كردن بطرف لباس تنگ پوشيده چگونه است نظر

كه لباس  نيا اگر لباس تنگ باشد يا آب خورده به بدن چسپيده باشد ولو
حصه هاى ران  هاى اعضاء مستور مثالً قسمتكه بعضى  خيم هم باشد طوريض

  .صورت نظر كردن ديگران برآن جائز نيست ينا معلوم شود در
شود كه اگر در حمام تنها لخت وقت لخت حمام كردن بايد خوب احتياط 

  .طرف قبله نشوده باشد دقت بايد كرد تا رو و پشت ب مي

  آيد  اگر از غسل سرما خوردگى و مريضى بوجود مي

  ؟كردچه بايد 

شود يا  كه احساس شود كه از ناحيه شستن سر مريضى پيدا مي وقتي
 .شد داند كه از اين ناحيه مريضى اش بيشتر خواهد شخص مريض است و مي

بينى استفاده شود و از گردن به پائين غسل  صورت غرغره و آب در ينا در
بعد از . گيرد دست خيس نمايد غسل انجام مي نمايد و تمام سر را بطور مسح با

  .)3(صحت سر را  بشويد و تمام بدن غسل كردن ضرورى نيست
                                                 

  .341، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .306،  ص3، ج فتاوي رضويه) 2(
 .36، ص2بهار شريعت، حصه) 3(
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  كه در ظرف باشد آبي احتياط با

ظرف آب غسل صورت گيرد خيلى احتياط بايد كرد كه قطره  كه با وقتي
هاى آب بدن در ظرف نريزند، وبراي احتياط ظرف بايد در جاي باالتر از سطح 

شود بايد بر زمين گذاشته  حمام گذاشته شود و نيز باظرفي كه آب برداشته مي
  .نه شود

  گره موها

و برآن آب رساندن هنگام غسل باز كردن گره  دراگر موها گره داشته باشد 
  .)1(ضرورى نيست

  آداب ده گانه خواندن و برداشتن قرآن درحالت ناپاكى

كه برآن غسل فرض باشد در مسجد رفتن، طواف خانة كعبه كردن،  كسي) 1(
قرآن را لمس كردن، قرآن خواندن، آية از قرآن نوشتن، تعويذ نوشتن آية 

ر موقع نوشتن كاغذ قرآنى حرام است، البته درآن صورت حرام است كه د
، اگرطوري تحرير گردد كه كاغذ با دست نويسنده تماس نگيرد گرددلمس 

كه  ، تعويذ بگردن نهادن بدون جلد يا انگشتري)2(يعني لمس نشود جائز است
بين  اگر در. )3(برآن آية قرآن يا حروف مقطعات قرآنى باشد حرام است

ى دوخته باشد چنين تعويذ بين پارچه و يا چرم ك پيچيده شده يا دريستپال
  .را مانعى نيست

                                                 

  .36، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
  . غير مطبوعه ،فتاوي اهلسنت) 2(
  .343، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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شد پس بى وضو و بدون غسل پارچه اي پيچيده بادر اگر قرآن پاك ) 2(
، كه تابع يا وصل به قرآن نباشد و يا تابع بر بدن يا برداشتن آن مانعى ندارد

  .)1(ط همان پارچه جايز استشتن قرآن توساسر بردارنده نباشد، انگاه برد
  .)2(ز استيباشد برداشتن آن نيز جا پيچيدهغير  اخل پارچهاگر قرآن د) 3(
ن پيراهن يا گوشه چادر قرآن را دست زدن و برداشتن حرام است يبا آست) 4(

  .)3(باشد زيراكه اين چيزها ملبس به وجود آن تابع مي
آيه از قرآن را بصورت دعا يا تبرك مثالً بسم اهللا الرحمن الرحيم يا براى  )5(

لحمد هللا رب العالمين يا جهت خبر زيان يا موت كسى إنا هللا وإنا اداى شكر ا
حمد يا آية كرسى يا سه آيات آخرى ة إليه راجعون يا به نيت ثناء تمام سور

كه به نيت قرآن خواندن نباشد مانعى  حشر را بخواند در حالي ةسور
  .)4(نيست

قل به نيت ثناء  لفظ واند بات لفظ قل بطور ثناء خوانده مي سه قل را بال) 6(
باشد و نيت را دخلى  قل قرآن بودن متعين مي كه با زيرا ؛خوانده نمي تواند

  .)5(نخواهد بود
لمس كردن حرام است، بدون لمس زبانى يا از دور ديدن  را بى وضو قرآن) 7(

  .)6(و خواندن جرمى نيست
  

                                                 

)1 (�4�L�	 M@/ ��+ 34	�N	149، ص1، ج.  
  .248، ص1از رد المحتار، ج) 2(
  .42، ص2، بهار شريعت، حصه537، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 3(
  .38، ص1ماخوذ از فتاوي عالمگيري، ج) 4(
  .43ص ،2بهار شريعت، حصه) 5(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه. 352، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 6(
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ن غسل تحرير شده باشد بدو آية قرآنكه برآن  برداشتن ظرفى يا سينى اي) 8(
  .)1(و وضو جائز نيست بلكه حرام است

همه مكروه است مگر به اراده شفاء در آن آب كرده بخوريد  آن بر ةاستفاد )9(
  .)2(خوب است

ترجمه قرآن پاك به هر زبانى كه باشد خواندن يا برداشتن آن نيز حكم  )10(
  .)3(قرآن را دارد

  لمس كردن كتب ديني

لمس  اشته باشد خواندن ويا وضو ند كه غسل برآن فرض باشد و بر كسي
 و اگر آنها را با كردن كتب ديني مثل فقه و تفسير و احاديث مكروه تنزيهى است

پارچه اى كه خودش ملبس به آن باشد بردارد و بخواند گناهى نيست مگر آيت 
در خواندن و  )4(قرآنى يا ترجمه اش را دست زدن در حالت جنابت حرام است

زيرا  ؛مي رساالت و روزنامه ها بدون وضو بايد احتياط نمودمطالعه كتب اسال
  .نها آيات و ترجمه ها وجود داردآكه عموماً در 

  در حالت جنابت درود شريف خواندن

كه غسل برآن فرض گشته اگر درين حالت درود يا دعا بخواند مانعى  كسي) 1(

  .)5(ندارد مگر بهتر است تا وضو و غرغره نمايد

                                                 

  .39، ص 1فتاوي رضويه شريف ، ج ) 1(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه) 2(
  .39، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه) 4(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه) 5(
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  .)1(آذان برآن شخص جايز است جواب دادن) 2(
دهند زير ناخن هاى شان پر از  معموالً اشخاصي كه كارهاى را انجام مي

ذرات خواهد بود نويسنده با رنگ الوده است و ناخن خباز با آرد واشخاص عام 
 ت ميسردين صورت غسل ا باشند كه در به چيز هاى ديگر مصروف مي

كه متوجه شدند بعداً جاى آنها را بشويند  اگر متوجه نباشنده ليكن وقتي )2(گيرد
  .)3(كه قبالً خوانده شده صحيح است و نمازي

  ؟ شود بچه چه وقت بالغ مي

بالغت و دختر از  ةسالگى اولين احتالم برايش نشان 15الى  12پسر از سن 
شوند، اكنون بر آنها پايبندى احكام شريعت  سالگى بالغ گفته مي 15إلى  9سن 

لهذا در صورت اظهار احتالم بر پسر و حيض بر دختر غسل  ؛شود الزم مي
گردد واگر چنين عالماتى برآنها ظاهر نگرديد پس از حساب سال  فرض مي

  .)4(باشد سالگى سن بلوغ آنها مي 15سن  )قمري( هجرى

   ترتيب گذاشتن كتابها

قرآن شريف را باالى همه كتب گذاشته بعد تفسير بعد حديث بعد فقه وبعد ) 1(
  .) 5(ديگر كتب اسالمى بالترتيب گذاشته شوند

  .روى كتب هيچ چيز ديگر حتى قلمى هم گذاشته نشود بر) 2(

                                                 

 .38، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 1(
  .316، ص1معه رد المحتار، جالدرمختار ) 2(
 .111، ص 1جد الممتار، ج) 3(
)4( 7�@O�	 G�K > �P��	 16، ص2ج.  
  .354، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 5(
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  . چنانچه در صندوقي كه كتابها باشند بر روى آنهم چيزى نبايد گذاشت

  بستن اشياء در اوراق ديني

در اوراق مسائل دينى چيزى بستن و بين دسترخواني كه اشعار وچيزهاى ) 1(
  .)1(باشد مثل نام كارخانه وغيره استعمال آن ممنوع است نوشته

)2 (ى هر زبان ضرورى استادب و احترام حروف تهج)2(.  
شود كه آنها  عموماً دركنار مصلَّى ها نام كارخانه و تبليغات ديگر تحرير مي) 3(

كه برآن نقش كعبه و  را بايد برداشت و بعد بر آن نماز خواند آن مصلى اي
ضراء ترسيم شده باشد در وقت استفاده از آن سعى شود تا پا ها بر يا گنبد خ

نشان هاى مقدسه گذاشته نشوند اگر در نماز چنين مصلى هارا مورد استفاده 
  .)3(قرار ندهيد بهتر است

  علت وسوسه ها

از حضرت عبداهللا بن . آيد از ادرار كردن در غسل خانه وسوسه بوجود مي
 مى اهللا تعالى عليه وآله وسّلصّلوايت است كه رسول اكرم ر رضى اهللا تعالى عنهمغفل 

شك از اين عمل وسوسه  از ادرار كردن در غسل خانه بپرهيزيد كه بي :فرمودند
  .)4(ها بوجود مى آيد

  بيان تيمم و فرايض آن 
  در تيمم سه فرض است

                                                 

  .356،355، ص1ماخوذ از الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
  .607، ص1رد المحتار، ج) 2(
  .فتاوي اهلسنت) 3(
)4(  7��?)�	 �	-&0 7DQ+�2 R+'7B�@C�	 > S-P�	 3�T	�A > U' + � .)21(حديث ال، 1/98 &



 76

  نيت ) 1(
  دست برهمه صورت كشيدن ) 2(
  .)1(دست ها راتا آرنج مسح كردن است) 3(

  سنت هاى تيمم ده چيز اند
  .بسم اهللا گفتن) 1(
  .دست ها را بر زمين زدن) 2(
  .بزمين ماليدن يعنى عقب و جلو كردن دست ها) 3(
  .را باز داشتن انگشت ها) 4(
مگر  ،تكان دادن دستها يعنى بن انگشت شصت هر دو دست را بهم زدن) 5(

  .نيايد احتياط گردد تا آواز كف زدن بر
)6 (را مسح كردن رت و بعد دستهال صواو.  
  .مسح هر دو دست متصل صورت گيرد) 7(
  .اول دست راست و بعد دست چپ مسح گردد) 8(
  .خالل كردن ريش) 9(
اگر غبار نرسيد يعنى دست به  ،كه غبار برآن برسد خالل انگشتان تا) 10(

شود،  خالل فرض مي، سنگى و يا امثال آن زده باشد كه غبار نداشته بود
  .)2(ى خالل كردن دوباره دست برزمين زدن ضرورى نيستبرا

  )حنفى(تيمم  ةطريق

دل است واگر بزبان هم گفته شود بهتر  نيت ارادة(م كرده شود نيت تيم
كنم  مثالً بگويد براى پاكى از بى وضوئى يا بى غسلي و يا هر دو تيمم مي) است

 دست را كشاده و بر چيزيبسم اهللا بگويد و انگشتان هر دو ، گردد وارتا نمازم 
                                                 

  .65، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
 .67، ص2بهار شريعت، حصه) 2(
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بمالد، اگر غبار ) سنگ، خشت، ديوار، خاك وغيره( كه از نوع زمين باشد مثالً
را تكان دهد و بعد تمام صورت را طورى مسح كند كه جاى  زياد باشد دستها

ده و از را بر زمين ز مو، خالى نماند، ثانياً همين طور دوباره دستها ةحتى به انداز
كه به عالوه انگشت ابهام  آرنج دستها مسح كرده شوند طوريناخن ها شروع تا 

چهار انگشت ديگر دست چپ را از پشت انگشهاى دست راست تا ) شصت(
داخلى دست راست را تا آخرين  قسمترده و بعد باكف دست چپ بآرنج آن 

عقب  قسمتداخلى انگشت بزرگ چپ  قسمت كف دست مسح كرده و با مرز
طور صورت  ح كند بعد مسح دست چپ همينانگشت بزرگ راست را مس

انجام  مبازهم تيم دو اگر با تمام انگشتان و كف دست مسح كرده شو. )1(گيرد
اگرچه از آرنج شروع تا انگشتان و يا از انگشتان تا آرنج مسح . گرفته است

  .)2(شوند پا ها مسح نمي و ا اين خالف سنت است و در تيمم سرام ،شود

  لمظفر يوم امام احمد رضاصفر ا 25 به نسبت

  گل مدني تييم 25
 از جنس زمين مي ،گرددنمي  ذوبيا نرم يا  كه با آتش خاكستر چيزي) 1( 

ريگ، آهك، سرمه، سنگ، فيروزه، عقيق (م برآن جايز است مثل وتيم باشد
  .)3(اگر برآن گرد باشد يا نباشد ،م جائز استجواهر تيم بر) وغيره

ا اگر از جرم شيشه م جايز است امظرف چينى نيز تيم )آجر(با خشت پخته ) 2(
4(ز نيستيم جاوغيره كه از جنس زمين نباشد ساخته شده تيم(.  

                                                 

  .227، ص1فتاوي تاتار خانيه، ج) 1(
  .عامه كتب فقه) 2(
 .256،ص1البحر الرائق، ج) 3(
  .27، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
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)3 (ست يعنى برآن اثرى از ا شود ضروري م ميپاك بودن اشياء كه برآن تيم
خته شده اگر ريكه بر زمين  ، بر زمين ديوار و يا غباري)1(نجاست نباشد

اثر آفتاب خشك گردد كه اثر نجاست تمام شود پاك  شود و بعد در جسن
  .م جائز نيستولى تيم ،باشد ز مييبرآن نماز جا طاهر است،و

  .ندارد اين شك اعتبارنجس بوده  ياگر شك باشد كه وقت) 4(
اگر بر پارچه يا چوب يا دروازه چنان خاك باشد كه اثر انگشت برآن معلوم ) 5(

2(م جائز استشود تيم(.  
م برآن جائز است يوار آجرى يا خاكى اگر از مسجد و يا از خانه باشد تيمد) 6(

كه از جنس زمين  بشرطى كه برآن تيل، رنگ يا كاغذ ديوارى و چيزي
  .شده باشد اشكالى ندارد اگر بر ديوار سنگ كار ،نباشد ديده نشود

د توان ر نباشد تيمم مييا غسل الزم شده وآب ميسو  كه برآن وضو كسي) 7(
  .)3(بكند

اگر كسى مريض باشد و خطر افزايش مريضى آن در وضو و يا غسل مي ) 8(
كه يك دكتر و طبيب مسلمان واقعى كه ظاهراً فاسق بنظر نيايد  نباشد و يا اي

لهذا تيمم  ؛شود بگويد كه از غسل و يا وضو مريضى اين شخص زياده مي
  .)4(كرده مي تواند

به پائين غسل و  سر باشد پس از گلو سمتقاگر در غسل احساس ضرر در  )9(
  .)5(سر را مسح كند

                                                 

  .435، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
  .27، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 2(
  .53، ص1فتاوي قاضي خان مع عالمگيري، ج) 3(
 .441، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 4(
  .60، ص2بهار شريعت، حصه) 5(
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م جايز ميل آب ديده نشد تيم ة چهارهر چار طرف به انداز كه در جائي )10(
  .)1(است

  .)2(اگر به اندازه وضو آب زم زم در نزد خود داشته باشد تيمم جائز نيست )11(
عد از غسل چيزى اگر هوا چنان سرد باشد كه خطر مرگ احساس شود و ب )12(

  .براى نجات از سردى هم ندارد تيمم جائز است
اگر شخص زندانى را اجازه وضو داده نشود پس تيمم كرده نماز را بخواند ) 13(

ارد به نگذ و بعد اعاده نمايد و اگر دشمن و يا زندانبان او را به اداى نمازهم
  .نماز خواند و بعد اعاده شود اشاره

شود و  شد كه در تالش كردن آب قافله از نظر غائب مياگر گمان اين با) 14(
  .)3(ئز استرود تيمم جا يا قطار مي

م همان جا فوراً تيم اگر در مسجد خوابيده بود و غسل برآن الزم گشت در) 15(
  .)5(زيرا تاخير كردن حرام است ؛بعد بيرون برود ،)4(كند

شود  ماز قضاء ميوقت چنان تنگ است كه با غسل كردن و وضو كردن ن) 16(
6(م كرده نماز بخواند و بعد وضو يا غسل كرده و نماز را اعاده نمايدتيم(.  

)17 (م كندزن از حيض و يا نفاس پاك گرديد و قادر به آب نيست تيم)7(.  

                                                 

  .441، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
  .61، ص2بهار شريعت، حصه) 2(
  .28، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
  .492، ص3ضويه، ج ماخوذ از فتاوي ر) 4(
 .28، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 5(
  ،307، ص3فتاوي رضويه، ج ) 6(
  .64، ص2بهار شريعت، حصه) 7(
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 ر ميباشد كه نه آب موجود است و نه خاك پاك ميس اگر در جاى مي) 18(
از را بجا آورده و در حين بدست شود بايد كه در وقت نماز تمام حركات نم
م كرده نماز را بازهم بخواندآوردن آب و يا خاك پاك وضو و يا تيم.  

)19( يكى است م وضو و غسل هردوطريقه تيم)1(.  
كه  غسل فرض گرديده الزم نيست كه براى غسل جدا و براى  بركسي )20(

م كندوضو جدا تيم، فقط يك نيت م درست است و يا اگر بر هر دو يك تيم
  .)2(هم كافى است كرد يا براى وضو يا به نيت غسل باز

همان چيزها  شود از شكند و يا غسل فرض مي كه وضو مي از چيزهائي) 21(
3(نيز بادسترسى به آب تيمم مى شكند م هم مى شكند وتيم(.  

بينى زن اشكوفه باشد بايد در آورده شود ورنه جاى اشكوفه مسح  اگر در) 22(
  .)4(د شدنخواه

شود مسح  ن مشاهده ميااز لبها كه عادتاً در موقع بستن ده قسمتآن ) 23(
را بزور  ست واگر در وقت ماليدن دست به صورت لبهاا كردن آن ضروري

به همين ترتيب  ،م درست نيستن فرو برد كه بخوبى مسح نشود تيمادر ده
م نخواهد شداگر چشم ها بزور بسته شود نيز تيم.  

كه بردست پوشيده باشد بايد در آورده  گشتر ساعت و چيزهاى ديگريان) 24(
خواهران اسالمى نيز لنگورا ، )5(باشد و زير آنها مسح گردد كه فرض مي

                                                 

  ،65، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
  .53، ص 1فتاوي قاضي خان مع عالمگيري، ج) 2(
  .249، ص  1فتاوي تاتار خانيه، ج ) 3(
 .66، ص2بهار شريعت، حصه) 4(
)5( ! ��+ G�E�	 HI	�+7D�)J)�	 3�K 120ص.  
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. و يا از جايش طورى تكان دهد كه زير آنها مسح شود بايد درآورد
  .احتياط در تيمم بيشتر از وضو است

آن انجام دهد  تواند كسى ديگر بر مريض و بى دست و پا تيمم كرده نمي) 25(
م مى دهند نيت آن را كه تيم نيست كسي يپس تيمم دهنده را نيت ضرور

  . )1(شرط است
مارا توفيق آموختن غسل و  صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلميا رب مصطفى 

  آموزش دادن بديگران برابر باسنت هاى نبوى عطا فرما 
   .تعالى عليه وآله وسلم صلى اهللاآمين بجاه النبى االمين 

  طالب غم مدينه و بقيع و مغفرت
  هـ ق1426رجب المرجب  19
  

                                                 

 .26، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 1(
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   )اذانفضايل ( اذانفيضان 
  ست كها اين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد، امكان بيشتر بر اين

  .خواهد آمدبسياري از اشتباهات شما در نظر  

  فضيلت درود شريف
 صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم ينهقلب وس مدينه، سلطان باقرينه، قرارِ راتاجد

را بجا آورد و  تعالىكه قرآن پاك را خواند، حمد رب  كسي: ارشاد فرموده اند

از رب خود مغفرت را  درود شريف خواند و صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّم  نبي بر 

جاي خود نشسته دريافته  را در طلب كرد، گويا كه آن شخص نيكي ها نيز

  .)1(است
 1�2�	 ��� 	-��3!  �
�5 ��� 6�7 %	 ���3  

  چهار روايات  "اذان" به نسبت چهار حروف

  اذان مشتمل بر فضايل

  در قبر كرم نمي ماند )1(
كه  ةدهند اذان: دارشاد مي فرماين صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسّلمتاجدار مدينه 

ست كه بدنش آلوده باخونست و ا كند مانند آن شهيدي مي اذانخاطر ثواب ه ب

  .)2(مي ميرد در قبر برجسمش كرم قرار نخواهد گرفت وقتيكه

                                                 

)1( �	 ���	 8�97:; ��-� <�-�	<(=�>�	 �?@ A�B �C, <D  .698، ص 8ج  ;
)2( E�?�	<��F/ G A' +� (	,H	 G 1�E�?�	 <����	 �?C <1�I�?�	� 1� 1/112،  24(الحديث.( 
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  گنبد موره اي )2(
جنت  من در: است صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمرحمت عالم، شاه بني آدم  نفرما

اين ! شك بود، پرسيدم اي جبرئيلديدم كه خاكش مي ارفتم، درآن گنبد موره 

  .)1(ستا امت شما ان و أئمهبراي مؤذن :گنبد براي كيست؟ عرض كرد
  گناه گذشته معاف )3(

كه  كسي: است صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمقدر سلطان مدينه  ارشاد گرامي
اهان قبلي اش ثواب بگويد، گن ةبه اراد پنج وقت نماز را بنا بر ايمان و اذان

نمازهاي پنجگانه  اگر بنا بر ايمان و حصول ثواب در بخشيده مي شوند و
شاء  انكه قبل ازين انجام داده معاف مي شوند،  دوستانش را امامت كند گناهاني

  .)2(اهللا عزوجل
  ماهي ها هم استغفار مي كنند )4(

د، كن دهنده هر چيز دعاي مغفرت مي اذانحديث شريف است كه براي  در
مي گويد  اذانكه مؤذن  ، وقتيكنند هاي بين دريا هم دعا مي كه ماهي تاجائي

تا قيامت  فارغ مي شود، فرشتگان اذانقتيكه از هم تكرار مي كنند و وفرشتگان 
حال مؤذني بميرد برآن عذابِ قبر نخواهد  برايش دعاء مغفرت مي كند، اگر در

 از سختي و تنگيِ قبر نيز مأمونبود و مؤذن از عذاب جان كني نجات مي يابد، 

  .)3(مي باشد) محفوظ(

  

                                                 

)1( ;C�<��/ 1�E�?�	� (	,0 G J&	��	 K�9�	 <����	 �?C <L���	M 7/278، 20896(حديث ال.( 
 ).20902(، شمارة حديث )279(همان مرجع، ص ) 2(
 .21مترجم، ص MO�� P�-Q ��-� 8�97	Nملخص از ) 3(
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  فضيلت جوابِ اذان
كه  وقتي! اي زنان: يكبار فرمودند صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمتاجدار مدينه 

 كه او مي طوري مي شنويد، همان عنه تعالىرضي اهللا شما اذان واقامت را از بالل 
ض هر كلمه براي شما صد هزار نيكي اهللا عزوجل در عو ،گويد شما هم بگوئيد
هزار گناه را صاف مي  فرمايد و يك هزار درجات بلند مي مي نويسد و يك

ست پس براي ا اين براي زنان :عرض كردند ،اين فرمايشات را شنيدند انكند، زن

  .)1(ستا را دو برابر اين مردان :مردان چيست؟  فرمودند

  ت آريدهزار نيكي بدس دو مليون وچهار صد سي و

قربان رحمت هاي خداي عزوجل كه براي بدست ! برادران عزيز اسالمي
آوردن نيكي ها، بلندي درجات و بخشش گناهان ما چقدر برما آساني عنايت 

هم ما شكار غفلت قرار  مگر افسوس كه باوجود اين آساني ها باز ،فرموده اند
بيان گرديده  اذاناب گرفته ايم، در حديث مباركه ايكه قبالً ذكر شد، فضيلت جو

  :را مالحظه فرمائيد بود، اكنون تفصيل آن
كلمات مي  15مكمالً  اذاناهللا اكبر اهللا اكبر اين دو كلمه اند، بهمين ترتيب در 

كه مؤذن مي  را جواب داد يعني چيزي اذانباشند، اگر يك خواهر اسالمي يك 
ار درجات بلند رسد پانزده هز نيكي مي 1500000/را  آن گويد تكرار نمايد

همه دو  مي شود و پانزده هزار گناه بخشيده مي شود و براي برادران اسالمي اين

	 ���������فجر دو بار  اذانباشد، در  برابر مي �� فجر  اذانهست، پس   

هزار بلندي  17نيكي،  1700000/ فجر  اذانهفده كلمات شدند ودر جواب 
و برادران اسالمي را دو برابر، در هزار بخشش گناهان رسيد  17درجات و 

                                                 

)1( ;C�<��/ 1�E�?�	� (	,0 G J&	��	 K�9�	 <����	 �?C <L���	 M 7/287 ،21005(حديث ال.( 



 85

+�R  S"اقامت دوبارR�� كلمات گرديد و در 17باشد كه اين هم  هم مي "�	�
الحاصل اگر خواهر اسالمي اي  ،فجر مي رسد اذاناقامت هم ثواب همان 

روزانه موفق گرديد پس  نةپنجگانه واقامت نماز پنجگا اذانبااهتمام در جواب 
بي شمار درجات بلند مي شوند و بي  ،رسد نيكي ها مي را روزانه بي شمار او

همچنين برادران اسالمي اگر اين عمل را انجام  ،گردند شمار گناهان معاف مي
  .دهند اجر شان دو برابر خواهران خواهد بود

  جنتي گرديد اذانجواب دهندة 

قدر  يك شخصي كه آن :فرمايد كه مي عنه تعالىرضي اهللا حضرت ابو هريره 
در حضور  صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمد نيك عمل نبود فوت گرديد، رسول اهللا زيا

آيا ميدانيد كه آن شخص را خداوند  :فرمودند همعن تعالىرضي اهللا كرام  صحابة
ظاهر ه زيراكه ب ؛عزوجل به بهشت داخل فرموده اند؟ صحابه متعجب گرديدند

 عنه تعالىرضي اهللا ا يك صحابي لهذ رسيد؛ قدر نيك عمل بنظر نمي شخص آن اين
بخانه اش رفت و از زن بيوه اش پرسيد كه اگر شوهرت يك عمل خاصي انجام 

ا من از او چنان عمل خاصي نديده ام، ام :آن زن جواب داد داده برايم بگوئيد،
را مي شنيد اگر شب  اذانكه صداي  ست كه وقتيا كه از او ديده ام اين چيزي

  ،)1(را ميداد اذانجواب  بود و يا روز حتماً
  .را مغفرت فرمايد به سبب او ما را رحمت فرمايد و اهللا عزوجل او

  

  

                                                 

 . 413،412، ص 40ص از ابن عساكر، جملخ)  1(
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  و اقامت اذانجواب  طريقة

را طوري بگويد كه درميان كلمات كمي  اذانمؤذن را الزمست كه كلمات 
بدون سكته ( اهللا اكبر اهللا اكبر هر دو را يكجا باهم ادا نمايد ،توقف داشته باشد

اين دو كلمه توقف  يك كلمه است بعد از) از اينكه باهم گفته ميشود بگويد
توقف اينقدر باشد كه جواب دهنده بتواند  �وانداز) يعني خاموش شود(نموده 

، جواب )1(مستحب است اذانچنين  �تكرار نمايد، ترك سكته مكروهست واعاد
وقت  اموش شد، آندهنده را الزم است كه وقتي مؤذن اهللا اكبر، اهللا اكبر گفت وخ

اهللا اكبر اهللا اكبر بگويد، بهمين ترتيب كلمات ديگر را جواب دهد، وقتيكه مؤذن 
  :بار اول اشهد ان محمدا رسول اهللا گفت جواب دهنده بگويد

  

��3� U%	 V�W���VX VQV�Y�WL- Z%	.    درود باد بر تو يارسول اهللا: معني  
  

  :رسول اهللا جواب دهنده بگويدا دمحم نّأشهد أ :وقتيكه باردوم گفت
  

Z%	 WL-Y�V�VQ VX�& �\�;��V� ]�"�]R)2(    يارسول اهللا از ياد گرامي تو : معني
  .چشم هايم سرد مي شود

  

 د و دريرا بوسيده بر چشم ها ببر )شصت(وهر بار ناخن انگشت هاي سبابه 
  : آخر بگويد

  

���	Ŷ"� V+_ ?���;�\ �&"�����J V�V2�	V��خدايا مرا از نيروي شنوائي : نيمع    �
  .و بينائي بهره مند فرما

  

                                                 

 .66، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .293، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
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6 ���� �=�� ����� مدينه تاجداركه چنين كرد  كسياو را باخود به   ���3	�7 %


جواب  ، در)1(فرمايد بهشت داخل مي\! ����	 ��� 
هر چار  	��9` ��� �!\
% :بار بگويد& a	 �-R a� L-!a ر دو را بگويد يعني آنچه ست كه ها و بهتر اين

  :هم بگويدرا  هم بگويد واين �L-!aرا هم بگويد  ن گويد آنمؤذّ

 W(WC U%	 bAVc V+ d.V*VQ ��W� V+V�
�#]eVQ ��W�)2(.  

آنچه اهللا عزوجل خواست شد : معني  
  .و آنچه نخواست نشد

  

  :بگويد � @8 +# 	�;-�	���درجواب 
  

 V3V�dRVS V�V&V���Vf V� ��&d�Vg_�h 
ViW)d>VS)3(  

تو راست ونيكو كار هستي : معني  
  .وتو حق گفته اي

  

 هم بهمين ترتيب بوده، اما فرق اين جواب اقامت مستحب است جواب آن
+S ست كه درجواب اR �R��  :بگويد �	�

  

W0WRV+V̂U%	  V�W0VBV+	V̂V+ VB V+	 S 
"��	V�V�Yf	 V���bH	Yj)4(  

قائم داشته خداوند اين را : معني  
كه زمين وآسمان  باشد تازماني
  .موجود ست

  

                                                 

 ايضاً) 1(

 . 57، ص1، عالمگيري، ج82، ص2در مختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .83ايضاً، ص)  3(
 .57، ص1عالمگيري، ج)  4(
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  گل مدني اذان 14

اگر نمازهاي فرض در پنج وقت بشمول نماز جمعه باجماعت اولي در  )1(
ده است و حكم آن سنت مؤّك اذانن اداء شود براي آن وقت معيه مسجد ب

ار مي گفته نشود تمام ساكنين آن گنهگ اذانست كه اگر در آنجا ا مثل واجب
  .)1(شوند

مسجد همان محل  اذاندرخانه اش نماز بخواند  بين شهر اگر شخصي در )2(
  .)2(گفتن بازهم مستحب است اذانبرايش كافيست مگر 

اگر شخصي بيرون از شهر در روستا، باغ يا كشتزار وغيره باشد و آن محل  )3(
 ن بهترگفت اذانمگر بازهم  ،ستا شهر يا روستا كافي اذاننزديك است پس 

ست كه صداي اذان ا قريب اين كافي نيست حد اذاناست واگر نزديك نبود 
  .)3(اينجا بدانجا شنيده شود

مسافر اگر اذان واقامت نگفت يا تنها اقامت نگفت مكروه است واگر تنها  )4(
ست كه اذان هم گفته شود اگر ا اقامت گفت پس مكروه نيست مگر بهتر اين

  .)4(اهي هم داشته باشد فرقي نداردتنها باشد ويا ديگر همر
اذان بايد باشروع وقت گفته شود، اگر قبل از وقت گفته شود يا شروع شده  )5(

بر  .)5(هر دو صورت اذان دوباره اعاده شود ودوران وقت اذان بيايد، در
نظام االوقات را در نظر داشته باشند بعضي  مؤذنان الزم است كه نقشة
كنند، در خدمت امامان محترم و  ه اذان را شروع ميمؤذنين قبل از وقت معين

                                                 

 62، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج)  1(

 .62، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج )2(
 .54، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .78، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 4(
 .54، ص1عالمگيري، ج) 5(
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هم اين مسئله را در نظر داشته  ست كه آنهاء امربوطه مدني التجا ةانتظامي
  .باشند

گفتن اذان واقامت برآنها ، يا قضائي مي خوانند زنان اگر نماز خود را و )6(
  .)1(مكروهست

  .)2(زنان را نماز جماعت خواندن مكروه تحريميست )7(
  .)3(هوشيار وسنجيده هم اذان داده مي تواند ةپسر بچ )8(
  .)4(اذان بي وضو صحيح است مگر گفتن كلمات اذان بي وضوء مكروهست )9(
 ةاذان خنثي، فاسق اگرچه عالم باشد، نشه كننده، ديوانه، بي غسل وبچ )10(

  .)5(آنها بايد اعاده گردد ةناسنجيده مكروه بوده اذان هم
  .)6(ام هم باشد بهتر استاگر مؤذن ام )11(
قبله ايستاده شده انگشتها را در گوش ها برده به ه ب بيرون از مسجد رو )12(

وانائي صدا را بلند كردن ت ةآواز بلند اذان گفته شود، مگر از انداز
  .)7(مكروهست

دهن بسمت راست و گفتن حي علي الفالح  	���� !\ ���هنگام گفتن  )13(
د اگرچه اذان بخاطر نماز نباشد مثالً در گوش به سمت چپ گردانده شو

  . )8(بدن گردانده نشود مةن است هابچه گفته شود اين گرداندن فقط براي ده

                                                 

)1( <k�?9�	 l3�@ 48، ص  1ج. 
 .614، ص1البحر الرائق، ج )2(
 .54، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4( <k�)g)�	 l�c! ��+ `�9�	 \R	�+ 373، ص5، فتاوي رضويه ج199ص. 
 .75، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 5(
 .54، ص1عالمگيري، ج.  88، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 6(
 .55، ص1عالمگيري، ج) 7(
 .66، ص2تار، جالدرمختار مع رد المح) 8(
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و فالح با ناز و نزاكت چهره را بسمت  �بعضي مؤذنين هنگام رسيدن به صال
درست  ةست، اندازا راست و چپ كمي متمايل مي سازند كه اين روش اشتباه

بطرف راست و چپ گردانده شده  )چهره( ول بطور صحيح صورتست كه اا اين
  .بعد لفظ حي شروع به گفتن شود

 مستحب @8 +# 	�;-� �[	���حي علي الفالح گفتن  زدر اذان فجر بعد ا )14(
  .)2(فته نشود بازهم اذان اداء مي شوداگر گ .)1(است

  گل مدني جواب اذان 9 اذان باللي حروف 9به نسبت 

نماز جواب اذان هاي ديگر هم داده مي شود، مثالً اذان وقت  از اذانِعالوه  )1(
  .)3(بچه نوزاد

بلي . ستا مقتدي ها بايد جواب اذان خطبه ها را هرگز ندهند، احتياط همين )2(
اگر اين جواب اذان يا دعاي بين دو خطبه در دل گفته شود وبا زبان اصالً 

اگر امام يعني خطيب با زبان هم ين نخواهد بود، وا تلفظ نگردد اشكالي در
  .)4(جواب اذان را بدهد يا دعا كند بال شبه جايز است

كه  به سبب  كسي(، جنب يعني )5(اذان جواب دادن آن حكم است ةبرشنوند )3(
 البته زني ،هم اذان را جواب مي دهد) جماع يا احتالم برآن غسل الزم است
 ست، كسيا خطبه مصروف كه به شنيدن كه داراي حيض ونفاس باشد، كسي

                                                 
 .67، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .77قانون شريعت، ص ) 2(
 .82، ص2رد المحتار، ج) 3(
 .301،330، ص 8فتاوي رضويه شريف جديد، ج ) 4(
 .57، ص1عالمگيري، ج) 5(
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كه مشغول به قضاي حاجت يا  كه مصروف به اداي نماز جنازه است وكسي
  .)1(درحالت جماع مي باشد، برآنها جواب اذان الزم نيست

 كه اذان شروع شد تا مدت اداي اذان، سالم وكالم، جواب سالم وتمام وقتي )4(
 د، اذان را خوب باكه تالوت قرآن هم باش جائي كارها بايد متوقف شوند تا
  .)2(اقامت هم بهمين ترتيب سكوت رعايت گردد توجه جواب داده شود، در

خوردن، ظرف يا چيزي را برداشتن،  در جريان اذان، رفتن، گشتن، غذا )5(
اشاره گفتگو كردن وغيره همه را  گذاشتن، بابچه هاي كوچك بازي كردن، با

  .ف كردن مناسب استمتوّق
شخص معاذاهللا  آن ةن اذان مشغول گفتگو باشد خاتمكه در جريا كسي )6(

  .)3(بدخواهد شد
ست كه تا ختم ا در راه مصروف رفتن بود كه صداي اذان را شنيد بهتر اين )7(

  .)4(شانه به اذان گوش داده جواب بدهداذان ايستاده شده خامو
 هل است واگر جواب همجواب دادن اذان اوبر آن چند اذان شنيد كسي اگر  )8(

  .را بدهد بهتر است
  .)5(وقت اذان جواب نداد، اگر زياد دير نشده باشد جواب بدهد اگر در )9(

  

  

                                                 

)1( <k�)g)�	 l�c! ��+ `�9�	 \R	�+ 203ص. 
 .57، ص1، جعالمگيري.  86، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .36، ص3بهار شريعت، حصه) 3(
 .57، ص1عالمگيري، ج) 4(
 .81، ص2رد المحتار، ج) 5(
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  اقامتمدنى  هفت گل يا مصطفيبه نسبت هفت حروف 

شت امام قرار گيرد بهتر است ننده در مسجد عقب امام برابر با پاگر اقامت ك )1(
 تر باشد مناسباگر عقب امام جاي نرسد، پس به سمت راست قرار داشه 

  .)1(ستا
  .)2(ستا اقامت از اذان هم بيشتر سنت تاكيدي )2(
  .)3(اقامت را جواب دادن مستحب است )3(
  .)4(بين آنها سكته نشود كلمات اقامت زود زود گفته شوند و در )4(
راست ه ب رههچوحي علي الفالح  �حي علي الصالدر اقامت نيز هنگام گفتن  )5(

  .)5(و چپ گردانده شود
تواند ديگري  اذان دهنده مي ةدهد، بااجاز اقامت حق كسي است كه اذان مي )6(

مؤذن گرديد  اجازه اقامت كرد كه باعث ناراحتياقامت كند واگر كسي بدون 
  .)6(ستا مكروه

ست ا وقت اقامت آمد پس برآن ايستاده انتظار كردن مكروه اگر شخصي در )7(
 آن سجد قرار دارند او هم بنشيند وم كه ديگران در بلكه بنشيند مثل اين

امام  برسد، همين حكم بر 	��9` ��� !\
 كلمة بر ركه مكب وقت بايستند
  .)7(مي باشد 

                                                 

 .372، ص 5ملخص از فتاوي رضويه، ج) 1(
 .68، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .57، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .68، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 4(
 .66، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 5(
 .54، ص1عالمگيري، ج) 6(
 .55ايضاً ص) 7(
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  "االعظم يا غوث"حروف  11به نسبت يازده 

  مستحب مواقع اداي اذان 11

  ،نوزائيده بچهدرگوش  )1(
  زده، درگوش غم )2(
  زده، لجافو )3(
  ،بناكنسان بد اخالق وغضاو )4(
  ،وان ديوانهوحي )5(
)6( ت جنگوقت شد،  
  ،وقت آتش سوزي )7(
)8( تبعد از دفن مي،  
  ،كشي جن وقت سر )9(
  ،شده است وكسي براي رهنمائي نيست راه در جنگل فراموش )10(
  .)1(نيز اذان دادن مستحب است گيري وباوقت فرا )11(

  اذان دادن در مسجد خالف سنت است

ي اذان دادن اكثرًا داخل مساجد رايج گرديده كه اين زمان امروز عصر و در
گيري وغيره است كه اذان بيرون از مسجد گفته  در عالم .امر خالف سنت است

  .)2(دشود، در مسجد اذان داده نشو
 ���� �$l 	��$#امام احمد رضا خان حضرت عالمه سنت،  قاي من، امام اهلآ
 صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمضور اقدس بار هم ثابت نگرديده كه ح يك :فرمايد مي

                                                 

 .50، ص2الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .55، ص1عالمگيري، ج)  2(
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�7l$�6 	% حضرت  سيدي اعلي ، .)1(اذان داده باشد ةدر داخل مسجد اجاز ���� 
فرمايند، در داخل مسجد اذان دادن گستاخي در دربار الهي ومسجد  بازهم مي
كه كفش ها در آورده مي شوند، آنجا  پائين از صحن مسجد، جائي، )2(است

اذان ثاني  .)3(تز مسجد بوده در آنجا اذان دادن بالتكلف مطابق سنت اسخارج ا
 مي ءبروي منبر خطيب ادا بداخل مسجد رو) قبل از خطبه(جمعه كه درين زمان 

اذان ثاني جمعه نيز بايد بيرون از مسجد خوانده  ،هم خالف سنت است گردد اين
  .)4(بروي خطيب قرار گيرد كه مؤذن رو شود، مگر اين

  اب صد شهيد را بدست آريدثو

احياي سنت بر علماء : فرمايد مي ���� �7l$�6 	% حضرت  سيدي اعلي
 كه ممكن باشد بر آن و بر هر مسلماني ستة ايشان اوظيفو باالخص فرض 

ست كه در شهر خود يا كم از كم در ا الزمحكم عام است بر مسلمانان هر شهر 
اذان ثاني جمعه را در بيرون از مساجد  و ي خود اين سنت اذان نمازمساجد محّل

  .)5(زنده كرده ثواب صد، صد شهيد را دريافت نمايند
است كه اگر كسي در  صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلمارشاد باسعادت رسول اهللا 

. رسد را ثواب صد شهيد مي وقت فساد امت سنت مرا مستحكم داشته باشد آن
  ،)6(ه استرا در زهد روايت كرد بيهقي اين

                                                 

 .214، ص5رضويه تخريج شده ، جفتاوي ) 1(
 .411، ص5رضويه تخريج شده ، جفتاوي ) 2(
 .408، ص5رضويه تخريج شده ، جفتاوي ) 3(
 .29، ص2فتح القدير، ج)  4(
 . 403،  ص 5يه تخريج شده ، جفتاوي رضو) 5(
)6( <m:�	 K�9�	 <l;��	� �?e�& ��?�n	 �& <(on	 �?C <p�&��	 �e*+ 30ص. 
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+q l'��  براي تفصيل اين مسئله فتاواي رضويهRa	� (	,a	 �  .را مطالعه فرمائيد &

  قبل از اذان اين درود پاك را بخوانيد

درود  لرحمن الرحيم خوانده اين چهار صيغةقبل از اذان و اقامت بسم اهللا ا
  :سالم را بخوانيد

���	WL-��Q X��� ����	� � %	  
V1�2!Q X&g30� X�= ���� %	  

� ����	  ����	 Q X��� �2ViV\ %	  
X�= ���� X&g30�  V�-i Q %	  

  :اذان اين اعالن كرده شودوبعد براي فصل بين درود وسالم  
سازيد وجواب اذان را  فاحترام اذان را داشته گفتگو وكاروبار را متوّق 

  .نيكي هاي بسيار بدست آريد بدهيد تا
  :الن بشودين اعاعد از آن اذان دهيد، درميان درود وسالم واقامت نيز ب

  .نيت اعتكاف نمائيد، اگر مبايل همراه داريد خاموش نمائيد
قبل از اذان واقامت تسميه وچهار صيغة مخصوص درود وسالم را با شوق 

ثواب جاريه  لةمدني التجاء مي كنم كه بدين سبب براي بنده نيز اندكي وسي
فصل يعني فاصله بين درود وسالم واذان را از فيضان  ةگردد، ومشور فراهم

  سنت  فتاواي رضويه تقديم نموده ام، چنانچه در جواب يك استفتاء امام اهل
 %	 l$�6از قبل درود خواندن قبل از اقامت اشكالي ندارد اما : فرمايند مي ���� �7

يا صداي درود شريف از  مي خواهد، )يعني فاصله يا عليحدگي( اقامت فصل
صداي اقامت مثالً صداي درود شريف به نسبت اقامت اندكي پست پائين تر 
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باشد تا فرق بين درود واقامت باشد كه عوام را درود شريف جزء اقامت معلوم 
  .)1(نشود

  :وسوسه
وخلفاي  صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّم مدينه تاجداردر زمان حيات ظاهري 

لهذا اين عمل  ؛قبل از اذان درود شريف خوانده نمي شد الرضوان عليهمراشدين 
  ).معاذ اهللا عزوجل( ستا بدعت سيئه وگناه
  :جواب وسوسه
زمان نشده واكنون انجام  كه در آن اعده تسليم كرده شود كه كارياگر اين ق

ست پس نظام جهان درهم و برهم مي شود، از ا دادن آن بدعت سيئه وگناه
مثال را تقديم مي كنم كه در  12اينمورد وجود دارد فقط  كه در مثالهاي زيادي

 همعن تعالىرضي اهللا ام واصحاب كر صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمزمان مبارك پيامبر 
  .دانند را بر خود الزم مي نبوده واآلن همه آن

 ق هـ 95را حجاج بن يوسف در سنة اري واعراب در قرآن كريم نقطه گذ )1(
  .داد انجام

  .همين شخص بر تمام شدن آيات بطور عالمات نقطه گذاري كرد )2(
  .قرآن پاك را چاپ كرد )3(
در وسط مسجد براي ايستادن امام در آن زمان محراب نبود، در زمان وليد  )4(

ايجاد كرد كه امروز هيچ  عنه تعالىرضي اهللا مرواني سيدنا عمر بن عبد العزيز 
  .مسجدي از آن خالي نيست

  ،شش كلمه )5(
  ،علم صرف ونحو )6(
  ،علم حديث و اقسام احاديث )7(

                                                 

 . 286،  ص 5فتاوي رضويه تخريج شده ، ج)  1(
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  ،درس نظامي )8(
  ،طريقت وشريعتچهار سلسلة  )9(
  ،زبان نيت نماز بر )10(
  پيما هوا وسيلةه حج ب سفر )11(
  لوژيوتكن ط سالح هاي جديدتوسجهاد  )12(

 ه نمياگن ينها راازمان مبارك نبود، ليكن امروز كسي  اين همه كارها در آن 
صّلى اهللا تعالى عليه وآله سيد وآقاي عالميان  گويد پس قبل از اذان درود وسالم بر

هر معامله  بخاطر داشته باشيد كه در! ه باشداخواندن چرا بدعت سيئه وگن وسّلم
 عدم جواز آن معامله وجود داشته نباشد اين خود دليل بر كه دليل كافي بر اي

كه شريعت ممنوع نكرده باشد، بدعت  را يجديدهر آن چيز  ست، ا جواز آن
اين امر مسّلم است كه خواندن  ست و حسنه ومباح يعني بدعت نيك وجائز

اين خود دليل بر لهذا  ؛هيچ حديثي نهي نگرديده درود شريف قبل از اذان در
چنانچه ايجاد سخنان مفيد و كارهاي خوب را در اسالم، اجازت خواهد بود، 
خودش ارشاد وترغيب  صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمد االنبياء تاجدار مدينه سي

سلطان  ،باب كتاب العلم اين فرمان اجازت نشان ،فرموده اند كه در صحيح مسلم
  :موجود هست صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمدو جهان 

  

»�
�	 ���	 ���� �������� ������ ��������� 
��� �!�" �#�$�# %� �&�'� ()�*�+ ���, �
-.(" �/�0�1 
�
�	 �2�!�" �#�$%. �4�5  6�7��(8�9  6�
�	 
(/�0�:��;�< �=��>?«)1(.   

كه بين مسلمانان روش  كسي
نيكي را جاري كرد، وپس از آن برآن 

آن  ةروش عمل گرديد اجر عمل كنند
آن  ةروش بر اعمال نامه جاري كنند

 ةگردد واز ثواب كنند فعل تحرير مي
  .هد شدآن هيچ كم نخوا

                                                 

)1( �?C <���+ p�g3 r ���n	 G 
#� #+ �& <����	<s  1017-15( حديثال، 1438ص(. 
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كند مستحق  كه اگر در اسالم روش خوبي را كسي ايجاد مي مطلب اين
آن خوش نصيبي كه خواندن درود وسالم  ثواب بزرگي خواهد بود، پس بالشك

اگر مسلمانان تا قيامت . را قبل از اذان و اقامت رائج نموده مستحق اجر بوده
هم  وجاري كننده را ميرسد برا هم ثوا روش عمل مي كنند ايشان براين راه و

  .در ثواب هر دو گروه كمي نخواهد شد رسد و مي
 هن كسي اين سوال خطور كند كه در حديثذبعضي اوقات ممكن در 

� &���KC �KC� l��t l: شريف است كه;�	 G l��t)1( ،يعني هر بدعت گمراهي 
: جهنم برده مي شود، و در يك حديث ديگر آمده است گمراهي در هر ست وا

c
� �KC� uv�5 �-+H	 l��t l��&)2( ، كرده است كه نوپيدا چيزها چيزيوبدترين 
معني اين حديث چيست؟ جوابش  ست،اشده است و هر بدعت سبب گمراهي 

ست كه حديث شريف حق است، در اينجا مراد از بدعت سيئه يعني بدعت ا اين
و يا سنتي را محو ست كه خالف سنتي باشد ا ويقيناً هر آن بدعت گناه است بد
  :فرمايد مي ���� �7l$�6 	% دهلوي چنانچه سيدنا شيخ عبد الحق محدث . كند

بدانكه هر چه پيدا شده بعد از پيغمبر صلّى اهللا تعالي عليه وآله وسلم بدعت 
محمول   &���KC� l��t l نچه مخالف آن باشد بدعت وضاللت خوانندآاست، واز
  .)3(بر اين است
 ي كه موافق با اصول وقواعد سنت ومطابق آن قياس شده استبدعت يعني

را بدعت حسنه مي گويند واگر خالف  آن) يعني خالف شريعت و سنت نباشد(
  .گمراهي گفته مي شود و آن باشد، بدعت

                                                 

)1(  �?C <\w�;�	 #;�<l2)x	 P�C �& <#Q����	 ��3 1579(شمارة حديث  ،2193ص.( 
)2( �?C <���+ p�g3 � ����	 P�9y �& <l��z	<l2)x	 43(شمارة حديث  ،430ص-

867.( 
)3 (<L�H	 K�9�	 <l;��	� �?e�& ��?�n	 �& <(on	 �?C<f����	 l�c	 135، ص1ج. 
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  اذان

%	U  Y�V2dCW0{  %	U  Y�V2dCW0 { %	U  Y�V2dCW0  { %	U  Y�V2dCW0{  
  

  خدا از همه بزرگتر است، خدا از همه بزرگتراست،   خدا از همه بزرگتر است،خدا از همه بزرگتر است، 

�r Wa d(W0 Y�V̂ �cW0U%	 �a�r V�|�  { Wa d(W0 Y�V̂ �cW0�rV�|� U%	 �a�r {  
  

  من گواهي ميدهم كه بجز خداوند معبود ديگري نيست،   من گواهي ميدهم كه بجز خداوند معبود ديگري نيست، 

Y�V̂ �cW0 Z%	 ]L-Y�"� }	�"�VgY+ ~(W0  { Z%	 ]L-Y�"� }	�"�VgY+ ~(W0 Y�V̂ �cW0  
  

  من گواهي ميدهم كه حضرت محمد رسول خدا است،       من گواهي ميدهم كه حضرت محمد رسول خدا است،

 �W�b�"��	 �W�V� "\V!  ط �W�b�"��	 �W�V� "\V! ط  
  

   ،ماز خواندن بيائيدبر نماز خواندن بيائيد، بر ن
  

�̀ W�W9d�	 �W�V� "\V!  ط�̀ W�W9d�	 �W�V� "\V! ط  
  

  ،براي رستگاري بيائيد، براي رستگاري بيائيد
  

%	U  Y�V2dCW0{ %	U  Y�V2dCW0{  Wa�rV�|� U%	 �a�r {

  

  

  يگري نيستبجز خداوند معبود د      خدا از همه بزرگتر است،    خدا از همه بزرگتر است، 
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  دعاي اذان
  

  .بعد از اذان مؤذن وسامعين درود شريف خوانده اين دعا را بخوانند
  

���	Ŷ"� |I "�V� � �  �V-��"��	  l"+�"?�	  ��
��	V�  w�W>�	 lV� 
 
  

  و نماز قائمه ت كاملهين دعوو اي مالك ا )عزوجل(اي اهللا 
  

 f= V���V�ViV+ Yg"�V�  ( �V-d�	WlW���  FW9d�	V� /"��	 WlV'V�"��	V� WlW���WlV���  
 
  اا

  درجه عاليه عطا فرما فضيلت و وسيله و را  ) صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم( د آقاي ما حضرت محم سيد و 

V��&	V�d:Y� Y+W>}+ V+�gY��-VB (Z~�	 ��k V�V���"7Y� V���	Y�dRV;Vc W9V�V?Y� VQ�-V� d�	 >V�V+ l 
  

  وعده فرموده اند، شفاعت او را در محشر نصيب ما بفرما  واو را در آنمقام محمود مستقر فرما كه ذات اقدست او را

�r"iVX Y7a�� �YP d�	 ���V�VB { �&V��!V� ?VX VQW0 ���V!V� V��		 ! ���V# .  

  .باال تر از همه ةبر ما رحمت فرما رحم كنند. بيشك تو وعده خالفي نميكني 
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�&���� Z%	 "��	�!|��# "��	 !����  
  .بنام اهللا شروع مي كنم كه بسيار مهربان و نهايت بخشنده است

لايمان مفص  
  

V+=�;�& YSZ% V� wW�V+ ?We � V�]CY?�2 � V�Y�Y� � � V�d�	V��-��  @�	��    
 
  

  وز قيامت ايمان آوردم بخدا و مالئكه هايش وكتابهايش وبر رسوالن او بر ر
  

f�-V�d�	 V���V&  ���V2d�	V� |6V�V7 Z%	 V# +  �_��VcV�  �����V@ ����W>d�	V� {  
		  

ــرو   ــر   ب ــه خي ــر و  آنك ــرف  از  ش ــدا  ط ــت خ ــر و  هس ــدن   ب ــده ش ــد  زن ــوت از   بع   م
  

ايمان مجلم  
  

V+=�;YS �&Z% WCV�YI V- �&W.��V� w � V� 3W9 7 � V�WR�2d�YS   
 

  

  قبول كردم  صفاتش هست و نام و ن آوردم بر خدا چنانچه ذات پاكش باايما

  

��	V�dR�r  � +We�!W0 VJ�� �V'� �h�Q ���V7V�  (V�_ ���&� �1d�W>d��&  
		  

ــام  ــام احكــ ــنم    .را او  تمــ ــي كــ ــرار مــ ــان اقــ ــنم   و  بزبــ ــي كــ ــديق مــ ــدل تصــ   بــ
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مةل كلاو بطي  

Wa �r|�V� �r~a U%	 Y+Vg"��� "�Y��-]L Z%	  
  .رسول خدا است )صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم(بجز اهللا معبود ديگري نيست، محمد 

  

  دوم كلمه شهادت

~a d(W0 Y�V̂ �cW0 U%	 �a�r V�|�r ��VcWa Y�V��!V�Y�W� VX�Q {  
  

  را نيســت  ســت هــيچ شــريكي او او تنهــا ،مــن گــواهي ميــدهم كــه بجــز اهللا معبــود ديگــري نيســت
  

V� }	�"�VgY+ ~(W0 Y�V̂ �cW0�2Y�Y� V��-Y�V�]�Y�  
  
  

  .او ست خدا و رسول ةبند )صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم(شك محمد  و گواهي ميدهم كه بي
  

  

  سوم كلمه تمجيد

Z%	 W(Vg�2Y� Z%Y���Vgd�	V� V��r Wa U%	 �a�r V��|� V�%	U  Y��V2dCW0{  
  

  بي ها براي خدا است وبجز اهللا معبود ديگري نيست واهللا از همه بزرگتر است،خو مةاهللا پاك است وه
   

V�WaV!�-WL  W�"-]RWaV��a�r �&Z%  �V�d�	_�\  �V�d�	����  {

  
ا   ا

  .طاقت نجات از گناهان وتوفيق نيكي كردن نيست، مگر از طرف خداي كه از همه بلند وباعظمت است
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  چهارم كلمه توحيد

V�|�r Wa ~a�r U%	 ��VcWa Y�V��!V� Y�W� VX�Q{

  
Y���Vgd�	 Y�W�V� YXd�Y�d�	 Y�W�

  
   بجز اهللا معبود ديگري نيست، او تنهاست، او را شريكي نيست، او را است پادشاهي و همة خوبي براي اوست،

  

YQ���g �YQV� �\ 	��V&W0 	��V&W0 Yf�-Y�VQWa �\V! V-YIV� YS��{ �LW�V�d�	�], 
ا   ا

ــده   او ــد زن ــد و   و  ميكن ــي ميران ــده  او م ــت  زن ــز  اس ــرد،   هرگ ــي مي ــت   نم ــاحب جالل   ص
  

��	V�dCn	V� { �& �V� �  |��V� V-YIV� Y���V�d�	_�K]C �A�\Vc �Q �WR�� {

  
  .است  قادر  چيز  هر بر   او  و نيكي ها بدست اوست       و بزرگيست،          

  پنجم كلمه استغفار

 9�OV?��W0_�&V� b%	Y� + �\_�K]C �#  }.W)V@ ��W0 }	���V� Y�Y?�2Vid,W0 �1�iW,
  

  )اشتباهاً(من از اهللا بخشش مي خواهم كه پروردگار من است، از هر گناهي كه دانسته انجام دادم ويا ندانسته 
  

 ��iW�V� ��W0 }	
� }l"�
اا  

�r Y��-Y7W0V� ���W�  +�1�i~���	 V#  �~�	 Y�W���W0 �k
  

  ميدانم            گناهيكه   آن  از  توبه مي كنم   وبه بارگاه او      مخفيانه انجام دادم يا آشكارا 

V�  +�1�i~���	 V#  �~�	�r Y�W���W0 Wa �k VS�iW0 VX"i
  

         اهللا بي شك   تواي                نميدانم،                                گناهيكه  آن          از           و 

���-Y�YOd�	 Y�~�V� ���-Y�Y�d�	 Y�"?V�V� ���-Yi]��	 Y�~9WEV� 
ا   ا

  گناهاني  ةبخشندئي      غيوب هستي                و پوشندة         عيبهائي                     و دانا 

V�WaV!�-WL  W�"-]RWaV��a�r �&Z%  �V�d�	_�\  �V�d�	����
  

  .وطاقت نجات از گناهان و توفيق انجام دادن نيكي نيست مگر به استعانت اهللا كه از همه بلند و باعظمت است
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كلمه رد كفر مشش
  

  

_�ir "�Ŷ ���	�& ],�-Y�W0 �\ + VX���c]0 d(W0 �#�& V��& Y�W���W0 ViW0V� }���Vc VX �
  

  

  چيزي را بر تو شريك سازم و درحاليكه ميدانم آنرا اي اهللا من پناه ترا مي خواهم از ان كلمه اي كه 
  

 9�OV?��W0 � V�Y��& Y�W���W0 Wa V� � YS�2Y7 V�Y��; V�V7V2"�Yfd0  +V# ��9e�	
  

ا   ا

  و بخشش مي خـواهم از تـو از آن شـركي كـه نميـدانم آنـرا توبـه كـردم از آن و بيـزار شـدم از كفـر            
  

 *�	��� � V�d�	 ed��� V�d�	 O��V2 l V�d�	�2��V� l V�";�	 ���V� l 
  

  ) سخن چيني(واز دروغ      واز غيبت     واز بدعت واز نمامي     و از شرك
  

V�d�	W9V- !	�� V�Y2�	�̂V? ( V�d�	V�V� 3�\ ]C_ �V̂ V�W0��W���YS 
ا   ا

ــا ــائي هـ ــان  و      و از بيحيـ ــان  و          از بهتـ ــام گناهـ ــالم           از تمـ ــن اسـ   آوردم  و مـ
  

V�W0]R�-]L U%	 �a�r V�|�r Wa Z%	 ]L�-Y�"� ��"�VgY+
  

  .خدا هست ةفرستاد )صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّم(ومي گويم بغير از خدا چيز ديگري سزاوار عبادت نيست محمد 
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���� ���	 
�� 	����� �����	 ��
�� ��� ��
��	� ��
��	�  
���� !"��	 #$
��	 %	 ���& ��'
��	 ()�
*�	 #+ %& ,-�./ ��& 
+0  

  )حنفي( طريقة نماز
د ديدوجل فوائدش را خواه عز إن شاء اهللال بخوانيد لطفاً اين رساله را مكم.  

  فضيلت درود شريف

دعا : خواند گفته شد كه حمد وثناء و درود شريف ميآنبعد از نماز به 
  .)1(بخواه قبول مي گردد، سؤال كن داده مي شود


�1 ��� 2�3 %	 ����4         5�67��	 ���� 	-���4��  
 در قرآن و احاديث فضائل بيشمار نماز خواندن و! برادران عزيز اسالمي

 ،2پ سورة منافقون ،9آيه در  چنانچه ،است دنماز وار نخواندنسزاي سخت 
 : خداوند ارشاد فرموده

89: 	-;<8+= 8#9 >?�	 8@A9B0  ��CDC�	8-�+B0 ��CD�@E�;3

:8� :��B0?��	 ��EF , #8� ��CF;G #8+8�  �

�C.B/ 8H �B, EI8�EJ89�B(�;� �8KE�	 ;�;L 8H M   

اي مؤمنان اموال شما واوالد شما   
هي، را از ذكر ال غافل نگردانند شما

و اگر كسي چنين كرد پس آن 
  .زيان خواهد بوددر گروه 

: فرمايند حضرت امام محمد بن ذهبي حكايت مي كند، مفسرين كرام مي
 پس شد،اپنج وقت نماز مي ب تعالىن آية مباركه مطلب از ذكراهللا اي كه در

سامان و  خريد و فروش اموال، معيشت و روزگار، ساز ودر شخصي كه 

                                                 

)1( � 2�3 %	 ���4 N<�	 ��� ����	� ��O�P�	 �& Q-@��	 �PF QRS�<�	 #<� ����� ��=� ���
����	 T1285(شمارة حديث ، 2170، ص(.  
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اش اداء نكند از جمله خسارت  نماز را در وقت معين وده واوالد مصروف ب
  .)1(ديدگان است

  ترين سوال در روز قيامت اولاز همه 

 صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم گنجينه فيض ،مدينه، قرار قلب وسينهارِتاجد
 در روز قيامت قبل از همه اعمال بنده سوال از نماز مي: اند دهارشاد فرمو
اگر درست نتوانست  كاميابي است و فالح و در ب درست بدهدشود اگر جوا
  .)2(د شد و او در زيان مي باشدخواه ءپس رسوا دجواب ده

  نور براي نمازي 

2 ���� �=�� ����� م، شاه بني آدمدوعالم، نور مجسي اآق�3 %	 ���4 
كه حفاظت از نماز نمايد، در روز قيامت نماز  شخصي: اند دهارشاد فرمو

، براي آن را نكند حفاظت آنكه  گردد و كسي ايش نور و دليل نجاتش ميبر
ست و نه دليل نجات، وآن شخص در قيامت با فرعون، ا قيامت نه نوري در

  .)3(گردد ميقارون، هامان و ابي ابن خلف حشر 

  ديگر حشر خواهند شد  كساني باهمچه 

ذهبي حكايت  دد بن احمحضرت سيدنا امام محم !برادران عزيز اسالمي
 اين چهار كه تارك نماز با: فرمايند ميبعضي علماء كرام رحمهم اهللا  ،كند مي

باشد كه  از اين سبب همراه مي) ، قارون، هامان و ابي ابن خلففرعون(كس 

                                                 

  .20كتاب الكبائر، ص) 1(
)2( Q����	 IU/ T V�W	 I�J�	 Q����	 �PF QV
���	X�<F 18883(، شمارة حديث 115، ص7ج.( 
)3( Q����	 Y�/ �& Q����	 �PF Q�S	�X�	 Z�[ 1611(، شمارة حديث 21، ص2ج.( 
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 از را ترك ميممردم عموماً بخاطر دولت، حكومت، وزارت و تجارت ن
فرعون  ند حشر آن باخواي حكومت نماز نم نمايند كسي كه بسبب مشغوليت

 قارون مي باكند حشرش  دولت نماز را ترك مي شود، كسي كه بخاطرِ مي
باشد با وزير فرعون هامان  مي وزارتسبب ترك نمازش كه شود كسي 
كند حشرش  يشود و اگر بخاطر مصروفيت تجارت نماز را ترك م حشر مي

  .)1(مه ابي ابن خلف خواهد بودمكرّبا تاجر كافر بزرگ مكه 

  حالت شديد زخمي بودندر نماز 

حملة قاتالنه شد، عرض  �>� �3R\�2 	% بر سيدنا عمر فاروق  وقتي كه
شخص ! گوش فرادهيد! بلي: نددفرمواي امير المؤمنين وقت نماز است  شد

دنا عمر را در اسالم هيچ سهمي نيست، وسي كند آن كه نماز را ضايع مي
  .)2(ار را اداء فرمودندفاروق باوجود شديد زخمي بودنش نم

  اسباب نور يا تاريكي بر نماز

دنا عباده بن صامت از حضرت سي %	 R\�2روايت است كه نبي  �>� �3
2 ���� �=�� ����� تاجدار رسالت ،رحمت، شفيع امت: ده اندفرمو  ���4	�3 %

ت، ركوع ئشخصي كه بطور درست وضو كرده بعد براي نماز ايستاده شد قرا
حفاظت  ارشما  تعالىگويد، اهللا  ن نماز ميآل نمايد پس را مكم جود آنو س

برده مي  انفرمايد چنانچه تو از من حفاظت كردي بعد آن نماز بطرف آسم
 باشد، پس براي آن دروازه هاي آسمان باز مي شود و برايش نوري مي

وآن نماز شفاعت آن شخص  گردد ميم يشوند حتي كه دربارگاه خداوند تقد

                                                 

 .همان مرجع) 2(      .21كتاب الكبائر، ص) 1(
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ل نكند پس ت نماز را مكمئوع، سجود و قراككند و اگر او ر را مي ينماز
بعدآن  ،ها كند چنانچه تو مرا ضايع كرديرخداوند تو را  :گويد نمازش مي

شود و برآن  نماز را همين ترتيب بطرف آسمان مي برند كه برآن تاريكي مي
 پيچيده بررا مثل پارچة كهنة  بعد آن ،شوند دروازه هاي آسمان بسته مي

  .)1(شود زده مي ين همان نمازاده

  يك سبب خاتمة بد

2دنا امام بخاري حضرت سيحضرت : فرمايند مي ���� �$[ 	% �3
ي خواند، ركوع و مشخصي را ديد كه نماز  �>� �3R\�2 	% حذيفه بن يمان 

لت انمازيكه شما خوانديد اگر در ح: كرد، فرمود جود را درست اداء نميس
د سيدنا محم طريقةوفات كردي پس موت شما به  خواندنين نماز هم

2 ���� �=�� ����� مصطفيدر روايت سنن  .)2(واقع نخواهد شد  ���4	�3 %
حاال چنين نمازي شما از كي تا : پرسيدندحضرت  نسائي اينهم است كه آن

 ،چهل سال است كه اينطور نماز مي خوانم: ؟ آن شخص گفترا اداء مي كنيد
ين حالت مرگت ا درين چهل سال شما نمازي نخوانده ايد و اگر در: دندفرمو

3(دي نمي ميريواقع شود، بردين محم(.  

  دزد نماز

  ،روايت است كه تاجدار رسالت �>� �3R\�2 	% از حضرت ابو قتاده 
����� ��=� ���� 2 آنشما ين ر بد دترين دز بد: دندارشاد فرمو  ���4	�3 %

                                                 

)1( Q����	 ISU/ T ^_�	 I�J�	 Q����	 �PF QV
�;��	 X�<F 19049(، شمارة حديث 129، ص7ج(، 
)2( Q`G-O� �P9 a 	,b �& Q����	 �PF Qc�K6�	 d�74  808(، شمارة حديث 284، ص1ج.( 
)3( Q����	 e�J)3 �& Q-@��	 �PF QRS ). 1313(حديث  ، شمارة2173ص  �># 	�>�
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نماز كيست؟  ددز! يارسول اهللا: ي كند، عرض كردنددزدر نمازش د كه ستا
  .)1(آنست كه ركوع وسجده نماز را كامل نه كند: فرمودند

  دزد دو اقسامِ

�32حكيم االمت حضرت مفتي احمد يار خان  ،مفسر شهير %	 ]$� ���� 
هست معلوم شد كه دزد نماز از دزد اموال بدتر: فرمايند ميتحت اين حديث 

مگر دزد  ،كند شود، چيزي نفع هم مي چرا كه دزد مال اگر جزاء داده مي
شود و برآن در هيچ صورتي نفعي وجود ندارد،  ل داده مينماز سزاي مكم

خورد و دزد نماز در حق خداوند خيانت مي كند،  دزد مال حق بنده را مي
ته بايد حال وي، از اين نك است كند اين كسي كه نماز را ناقص اداء مي

  .)2(كنند كساني عبرت بگيرند كه نماز را اصالً اداء نمي
اينكه مردم نماز نمي خوانند و اگر مي خوانند  اول !برادران عزيز اسالمي

 خواندندرست از طريقة اكثريت از سبب نياموختن درست سنت ها امروز 
، گردد ميتقديم نماز مختصراً  خواندندر اينجا طريقة  .نماز محروم اند

بخاطر رضاي اهللا عزوجل نماز را خوب بفكر بخوانيد و نمازهاي خود را 
  .اصالح فرمائيد

  طريقة نماز حنفي
باوضو رو به قبله طوري ايستاده شويد كه فاصله بين انگشتان هر دو پا 

كه هر دو گوشها باال برده  دست را تا دو به اندازة چهار انگشت باشد و هر
م چسپيده ونه ه باهنانگشتان  ماس گيرند وانگشت ابهام به نرمة گوش ت
                                                 

)1( Q��fW	 �<�+ QI6<! #& �$0 �+g� �<��	 22705(، شمارة حديث 386، ص8ج.( 
)2( h�_�	 I�J�	 Qi-F��	 �& Q��@)�	 �PF Qd�' .78، ص2، ج+�	� 	�>
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و كف دستها بسوي  ريدگذاب (NORMAL) يولمعمبلكه بحالت  خيلي باز
د نيت آن ينخوا ميرا كه  ينمازاكنون  ،قبله باشند، نظر بجاي سجده باشد

نيت (ط زبان هم گفته شود بهتر است مثالً توس ،يعني در دل ارادة كامل نموده
را  د پس اينخوان ميظهر، اگر باجماعت  ر ركعت فرضِكردم كه بخوانم چها

يعني اهللا اكبر گفته شود و اكنون تكبير تحريمه ) هم بگويد پشت سر اين امام
مچ دست  دستها را پائين آورده زير ناف طوري ببندد كه كف دست راست بر

دور ه چپ وسه انگشت وسط برپشت مچ دست چپ انگشت ابهام كوچك ب
  : ثناء شروع شود بدين ترتيب آن حلقه شده بعد

  

���	 8H8f87�6;� 8j ���87�& "�;@
k�8�838� 8H;���	 8j8�86838��  8jA�8'

k��b B:8�8� Bl��;�8j  

و من  شما اي اهللاهستي پاكي   
بركت  كنم و با را ميشما تعريف 
 بلند شما عظمتو  شما است نامِ

  .از تو معبودي و نيست غير است
  

  : اندبعد تعوذ بخو

B0 �����& C,-;� 8# + "*�	��B) ( "��	�'����من در پناه خداوند مي آيم از     
  شيطان مردود

  

  : بخواند بعد تسميه 

��� !"��	 �#��!"��	 m%	 �����كنم بنام خدائيكه بسيار  شروع مي    &
  .مهربان و بي نهايت بارحم است

  

  : بعد سورة فاتحه
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 E�	 o�8�  ����� ;���87E�	 8� �B��8��Z���1  

��� !"��	 �#���!"��	��Z�p �    H� �8+  

q ��	 ���-89�#9 �Z��r�������8j"9�b  8j�"9�b� ;�;6��8f 

;� �8P��8f Z���s��  L	� �q ��	 8f � Bt	8�

	C���8�� u8P���Z�v��  ��8�fB0 8#9 >?�	 Bt	8� 4 8w

��B�8����@ Z��x���  ��Bl��E�	�y8���B�8� ��-;U���@ 

"U�	 B:8�q �8����Z��z���  

كه  استتمام خوبيها خداي را    

مالك همه جهان است، بسيار مهربان 

و نهايت بارحم، مالك روز جزا، 

خاص ترا عبادت مي كنيم وخاص 

خواهيم، مارا براه  مدد مي از تو

 كه بر راست هدايت فرما، راه آنهائي

كه  يايشان احسان كرده ايد، نه آنهائ

  .كرده ايد ونه گمراهانبرآن غضب 

بعد سه آيات كوچك يا  ،سورة فاتحه را تمام كرده آهسته آمين بگوئيد
يك آيه بزرگ كه برابر سه آيات كوچك باشد يا سوره اي مثالً اخالص را 

    : بخوانيد

 {��8!B0 ;�?��	 8-;L EIC|��Z�}     ;��?��	

;�8�"��	 Z�p  ���B�-;9 ��B�8� �� �89 ��B�  

��Zr�� ��B�8� {�8!B0 ~	-CJCF ;�?� #CD89���Zs��  

 ،اهللا يگانه است آنشما بفرمائيد   
ز است، نه او را اهللا بي نيا

از كسي پيدا فرزنديست و نه او 
  .است شده و نه كسي مثل او

  

 ركوع برويد و زانوها را طوري بادست بگيريده بگفته  �B0EF86 	%�اكنون 
 پشت صاف ،ندشورش را گرفته باخوب دزانو و انگشتان  كه كف دستها بر
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 كم از ونظر به قدمها باشد كه ،بوده سر با پشت برابر بوده پائين يا باال نباشد
)687B��;سه بار تسبيح ركوع يعني كم  8�q�&8R E�	8� ����� #��  �8	�8Z �% �8گفته بعد  
 ميومه ق اين ايستادن را ،ايستيده در اين موقع كامالً راست ب ،بگوئيد ̀;��8 !8

8 �B>8&"�8اگر تنها بوديد بعد از آن  ،گويندH E�	87��;� بعد ،بگوئيد �%	 B0EF86�  گفته
بعد دستها بعد  ،اشته شوندذزانوها بزمين گ اولطوري به سجده ميرويد كه 

توجه بيني بعد پيشاني و اولاريد كه ذگ را مي درميان هر دو دست طوري سر
زمين بخورد و پيشاني بر زمين ر خوان بتبلكه اس داشته باشيد كه نوك بيني نه

شكم را از رانها ورانها را  ،را از پهلوها نظر بسوي بيني باشد، بازوها ،يدهپچس
و ) بلي اگر در صف بوديد بازو را با پهلو بچسپانيد( از ساق پاها جدا سازيم

 هر ده انگشت ي هر ده انگشت پاها طوري بسوي قبله قرار گيرند كه كفور
مگر ساق  ،وانگشتان رو به قبله باشند هدشدستها پخش  كف ،زمين باشند بر

87)B سه بار تسبيح سجده يعني كم از كم ريد، اكنون گذاها را بر زمين ن�6;�
W	 8Rq�پيشاني بعد بيني  اولبعد سر را طوري بلند كنيد كه  ،بگوئيد �����8&

رو به قبله  وانگشتانشستاده اي، راست بعد قدمِ ،وبعد دست ها برداشته شوند
دستها را بر رانها  كفخوب برآن راست نشسته و، چپ خوابيده باشند وقدمِ

قبله و سر  بانگشتان هر دو دست بجانكه  طورياريد ذبگنزديك زانوها 
بعد  .گويند جده را جلسه ميسانگشتان نزديك زانوها باشند نشستن بين دو 

ين وقفه گفتن ا كنيد، در ف گفتن توّقمقدار يكبار سبحان اهللاه بكم از كم 
���	"�;@ El	 J�� ��R )بعد ،مستحب است) يعني اي اهللا مرا مغفرت كن �%	 B0EF86� 

ل سر را بلند كرده بعد اكنون او ،شود م ميسجدة دو اولگفته مثل سجدة 
و در زمان بلند اشته بر نوك پنجه ها راست ايستاده ذدستها را بر زانوها گ
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ل زمين تكيه ندهيد، اين يك ركعت شما مكمر بدون عذر دست را ب شدن
الرحيم خوانده الحمد و سوره اي  نبسم اهللا الرحمم اكنون در ركعت دو ،شده

م ده كرده بعد از برداشتن سر از سجدة دوو سج ركوع اولرا بخوانيد و مثل 
ين نشستن بعد ا ،را خوابانده بنشينيدراست را مستقيم داشته و قدم چپ  قدمِ

م دو ركعت قعده گفته مياز سجدة دو د بخوانيدشود، اكنون در قعده تشه.  
  

"P�	��"� 7;� m% 8���"��	8-�;�	 
8�?)�	86q��;�.  �"��	B�;� 8�B� ���8H 
B0A9��8@	"<��6AR 8� m%	 C]��8��!8�
8�8&8�BF;3;�. "��	B�;� 8�B���8<8� 8�k�� 
 �86 G m%	 "��	 � 7��8# B0��8@;� B0E( 
B: �b��k�8� �bB: �%	 8�B0����8@;� B0?( 
;+87"���8� 	�6;�;̀ 8�8�;��-C�;�.  

تمام عبادات قولي، فعلي و مالي   
د، سالم هستنبراي خداي عزوجل 

تو اي نبي و رحمات  باد بر
خداوند و بركاتش، سالم باد بر ما 
همه و بربندگان نيك خدا، من 

اهللا ديگر دهم كه بجز  گواهي مي
 گواهي مي هيچ معبودي نيست و

رسولش  دهم كه محمد بندة او و
  .است

انگشت وسط دست راست  ،رسيديد ):(كه در تشهد نزديك لفظ  وقتي
را با انگشت ابهام حلقه نموده و انگشت كوچك را با انگشت كنارش بركف 

نگشت شهادت را ا ):(فظ باگفتن ل)  )?�B0�B0 ;�8@(دست چسپانده و فوراً بعد از 

 )b:( و بر لفظ انيدونچرخرا اين طرف يا آن طرف  اما آن .بلند مي كنيد
اكنون اگر بيشتر از دو  ،فوراً پائين انداخته همه انگشتان را راست نمائيد
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ه بلند شويد، اگر نماز فرض را مي گفتاهللا اكبر ركعت خواند نيست پس 
الرحمن الرحيم و الحمدشريف  خوانيد در قيام ركعت سوم و چهارم بسم اهللا

افعال ديگر را بهمين ترتيب  .را بخوانيد و ضم كردن سورة ديگر الزم نيست
اي و يا سه سوره سورة فاتحه  زاگر سنت و نفل بود پس بعد ا انجام دهيد و

پس در قيام  ديخوان ميبلي اگر پشت سر امام نماز  ،آيه ديگر با آن ضم كنيد
بعد از تكميل  ،بلكه خاموش مي ايستيد ،نمي شودت خوانده ئهيچ ركعتي قرا

  :اخيره بعد از تشهد درود ابراهيمي را بخوانيد ةچهار ركعت در قعد

�	��;@"� 848� q�Ik�� "�87;+k��8�8� ��  �V=
k��8� 8w��?�84 8�BF��"�87;+  8��� L	8��&�b

8�k��8�   {���� �8! 8H"f�b 8��� L	8��&�b �V=
 Q{����O8+�	��"�;@ k��8� �j��8&  ��"�87;+

k��8�8�  8wEF8�8& 8�BF ��"�87;+ �V=
k��8� k�8�8� 8��� L	8��&�b 8��� L	8��&�b �V= �

{����O8+ {��� �8! 8H"f�b.  

) سردار ما(اي اهللا درود بفرست بر  
محمد و بر آلِ محمد چنانچه درود 
فرستادي بر حضرت ابراهيم و بر آل 

ئيش شده و شك تو ستا ابراهيم، بي
 بار خدايا بركت نازل فرما بر .بزرگي

بر آل محمد  و سردار ما محمد
چنانچه بركت نازل فرمودي بر 

شك تو قابل  بي ابراهيم و آل ابراهيم
  .ستائيش و بزرگي

  

  : ي ماثوره بخوانيد مثالً اين دعا را بخوانيدئبعد يكي از دعا 

�	��"�;@ k	 <"&8�   8��fA���	 R� / 8< 3
8!k:	 R /8� ~]8<8�  ~]8<�8�8!  �8� �

��"<�	 8�	B>8� 8< |8�  

اي خدايا اي رب ما مارا در دنيا   
بهتري عطا فرما و در آخرت بهتري 
عطا فرما و نجات ده مارا از آتش 

   .جهنم
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���CD��8�B ��;	��"بطرف شانه راست رو كرده  اولنماز  از اختتامِ بعد  
8�8��!8�C] m%	 1(اكنون نماز تمام شد ،، و بهمين ترتيب بسمت چپگوئيد مي(.  

   در نماز خواهران اسالمي چند فرق وجود دارد

د و از ينرا تا شانه بلند نما دستهاتكبير تحريمه خواهران اسالمي هنگام 
اشته بر روي آن گذدست چپ را بر سينه  در قيام كف ،)2(دنچادر بيرون نكن

د يعني اين قدر كه دست نع كمي خم شووك، در ردنرگذابدست راست را كف 
را چسپانده و پاها  د وانگشتانند و زانوها را نگيرن، فشار ندهدنرگذابزانو  بر

در هنگام سجده  ،)3(دنرگذازمين پخش كرده و مثل مردان راست ن را بر
و  اه د يعني بازوها به پهلو، شكم به ران و ران به ساقندستها را جمع كن

د و در قعده هر اننو هر دو پا را به عقب بكش ،)4(ه باشدا بزمين چسپيدهساق
راست را  را بطرف راست بيرون آورده و بر سرين چپ نشسته دست دو پا

، ديگر اعمال دنرگذابط ران چپ ران راست و دست چپ را در وسدر وسط 
  .)5(شود مثل مردان انجام مي

خواهران و برادران ( ه باشيد هر دو متوج(  

ورات داده شدة نماز برادران و خوارهران اسالمي بعضي اين دست در
افعال فرض مي باشند كه بدون انجام دادن آن نماز هرگز اداء نخواهد شد، 

                                                 

)1( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 278ص.  ]�<lR���P�	Q 261ص ، 
 246ص ،1الهدايه معه فتح القدير، ج)  2(

 .74، ص 1فتاوى عالمگيري، ج) 3(
 267، ص 1الهدايه معه فتح القدير، ج) 4(

 .                                                                                          272مرجع سابق، ص) 5(
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 بعضي واجب كه عمداً ترك دادن آن گناه و توبه كردن و اعادة نماز واجب
بعضي سنت  ،شود ست و اگر سهواً ترك داده شود سجدة سهو واجب ميا

ست و بعضي مستحب مي باشد كه ا ترك دادن آنها عادتاً گناهمؤكده اند كه 
  .)1(ش گناه نيستا انجام دادنش ثواب و ترك دادن

  شش شرائط نماز” يااهللا“ حروف 4بنسبت 

خواند پاك بودن آن  كه نماز مي لباس و بدن نمازي و جائي :طهارت) 1(
  .)2(هر نوع نجاست ضروريست از

   :سترعورت) 2(
، زير ناف تا زانوها تمام حصه هاي بدن بايد مستور گردد براي مرد از) 1(

صورت، هر دو كف دست و كف هر : مگر زن را باستثناي اين پنج عضو
دو پا  هر دو دست تا بندها و ست البته اگرا پوشيدن همه بدن الزم) دو پا
قول يك مفتي به نماز درست  بنا بر ،ل ظاهر گردندشتالنگ مكم تا

   .)3(است
چنان لباس نازك پوشيده كه به سبب آن، آن حصة از جسم كه  اگر )2(

ود شض است ظاهر گردد يا رنگ پوست ظاهر پوشيدن آن در نماز فر
  .)4(يستنت نماز درس

                                                 

 .66ص ،3بهار شريعت، حصه) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 207ص 

 93، ص2درمختار معه رد المحتار ، ج) 3(
     .58، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
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امروز پوشيدن لباس نازك رواج گشته است، از چنين پارچه هاي نازك  )3(
از  ظاهر گردد عالوهستر  زاز آن ران يا حصة ديگري اكه شلوار پوشيدن 

  .)1(نماز پوشيدن آن حرام است
شود مگر چنان به بدن  شيدن لباس ضخيم گرچه بدن از آن ظاهر نميپو )4(

، باچنين لباسي اگرچه ص ميگرددشّخمچسپيده كه حالت اصلي اعضاء 
ن جائز آشود ليكن بطرف اعضاء معلوم شده نگاه كردن ديگر نماز اداء مي
باس در محضر ديگران ممنوع و گونه ل نلهذا پوشيدن اي ،)2(نمي باشد

  .)3(اولي ممانعت است ه درجهرا ب زنان
رده كه از آن سياهي موها كدر نماز چادر هاي نازك بسر  ها بعضي خانم )5(

 است ند كه رنگ اعضاء بدن ظاهريد يا چنان لباسي مي پوشآ بنظر مي
  .شود درچنين لباسي هم نماز نمي

   .كردن 6�F[ 	%قبله يعني و بطرف در نماز ر :استقبال قبله) 3(
ر بالعذر قصداً سينة خود را از قبله بطرف ديگري گذاشخص نماز  )1(

 اگر بال قصد اگرچه فوراً بطرف قبله برگشت نماز فاسد گرديد و ،گردانيد
اهللا گفتن دوباره قبله رخ  ل از وقفة به اندازة سه بار سبحانگردانيده و قب

  .)4(ش فاسد نشدا گرديد پس نماز

                                                 

 .42، ص3بهار شريعت، حصه) 2(
   .103، ص2ردالمحتار، ج) 2(

 .42، ص3بهار شريعت، حصه) 4(
 498،ص1البحر الرائق، ج) 4(
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 واجب است كه فوراً برگردد و نماز فاسد نمي ،از قبله گشت واگر تنها ر )2(
  .)1(شود مگر بالعذر چنين كردن مكروه تحريمي است

اگر در جاي قرار داريد كه براي شناخت قبله وسيله اي وجود ندارد و  )3(
نه چنان شخص مسلماني وجود دارد كه بوسيلة او معلوم گردد درين 

كه ميل دل بيشتر بود بهمان سمت رو  كار گرفته بهر طرفي رموقع از تفّك
  .)2(همان قبله است كرده در حق شما

فكر كرده نماز خوانده شده بعد معلوم گرديد كه رو بقبله نماز نخوانده ايد  )4(
  .)3(نماز اداء گرديده اعادة آن الزم نيست

)5( ود ديگري او ه و فكر كرده در نماز ايستاده بشخصي در مورد قبله توج
ش رو بطرف قبله اداء نميشد پس براي ا كرد در نظر اين نماز را نگاه مي

  .)4(باشد س و تفكر ميهم حكم تجس اين
مثالً نماز عصر  ،است ضروريخوانيد وقت آن  يعني نمازيكه مي :وقت) 4(

كه وقت عصر شده باشد، اگر قبل  است ضروريخوانيد پس  امروز را مي
  .)5(نماز اداء نگرديد ،خوانديداز شروع وقت عصر 

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 222ص 

   236ص 1الهداية معه فتح القدير، ج) 2(

 .46، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .143، ص2ردالمحتار، ج) 4(
)5 ( ]�<lR���P�	Q 224ص. 
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كه  در صورتي ،باشد وقات نصب ميعموماً در مساجد نقشة نظام ا )1(
ب شده براي سنت مرّت ط وقت شناس مستند باتصديق علماي اهلتوس

  .معلوم كردن اوقات نماز در آن سهولت فراهم گرديده است
مستحب و در ل وقت ردن نماز فجر در اوكبراي خواهران اسالمي اداء  )2(

 وقتي كهكه منتظر جماعت مردان بوده  است نديگر نمازها بهتر اي
  .)1(جماعت شد بعد نماز بخواند

   سه وقت مكروه

   .دقيقه بعد از آن 20از وقت طلوع آفتاب تا  )1(
  .دقيقه قبل از غروب آفتاب 20 )2(
  .از نصف النهار يعني ضحوة كبري شروع تا زوال آفتاب )3(

نه  هيچ نمازي جائز نيست، نه فرض نه واجب، نه نفلدرين سه وقت 
عصر همين روز را نخوانده بود و وقت مكروه شروع  بلي اگر نمازِ ،قضاء

اگر در زمان نماز وقت  .)2(است گرديد پس بخواند، البته تأخير كردن حرام
دقيقه قبل از غروب آفتاب  20كم از كممكروه داخل شد پس چه بايد كرد؟ 

�$[ 	% احمد رضا خان  مامن نماز عصر بهتر است چنانچه اسالم گرداند
2در نماز عصر بيشتر تاخير كردن افضل است بشرط  :فرمايند مي ���� �3

پس اگر احتياط كرد و  ،)3(اينكه قبل از رسيدن اوقات مكروه خوانده شود

                                                 

 .30، ص2درمختار معه رد المحتار، ج)  1(
 .23، ص3بهار شريعت، حصه.  40، ص2جدرمختار معه رد المحتار، )  2(
 156، ص5فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 3(
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كرد كه وقت كراهت در وسط نماز آمد بازهم برآن اعتراض  نينماز را طوال
  .)1(تنيس
  .)2(است نيت نام ارادة متين دل :نيت) 5(
زبان ه ب هزبان حتمي نيست البته در دل نيت حاضر شده نيت كردن ب )1(

زبان ه ، گفتن در عربي هم حتمي نبوده چه بلكه ب)3(گفتن بهتر است
  .)4(بگوييد توانيد ديگر هم گفته مي يو زبانها فارسي

نيست يعني اگر در دل مثالً نيت نماز در نيت گفتن با زبان مورد اعتبار  )2(
  .)5(شود ظهر بود و از زبان لفظ عصر برآمد بازهم نماز ظهر اداء مي

وقت كسي پرسيد كه نماز چه  كه اگر در آن است كمترين درجة نيت اين )3(
خاطر باگر ) ظهر، عصر وغيره(وقت را خوانديد؟ فوراً گفته فالن وقت 

  .)6(ز اداء نگرديدهان جواب دهيد پس نمكردفكر نداريد و بعد از اندكي 
مثالً در دل اين نيت باشد كه  است ضروريدر نماز فرض نيت فرض هم  )4(

  .)7(خوانم نماز فرض ظهر امروز را مي
)5( كه مطلق نيت نماز باشد  است اين در نماز نفل، سنت و تراويح اصح

سنت وقت  مگر براي احتياط در نماز تراويح نيت تراويح يا ،است كافي
                                                 

 139، ص5فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 1(

)2( Qc�)7)�	 ]�� .215ص !
 .65، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .113، ص2ملخص از درمختار معه رد المحتار، ج)  4(
 .112، ص2درمختار معه رد المحتار، ج)  5(
 .65، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 6(
 .116، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 7(
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 اهللا مذكوره كرده شود و در باقي سنت ها سنت يا نيت متابعت رسول 
����� ��=� ���� 2كه بعضي مشائخ رحمهم اهللا  اكرده شود، چر  ���4	�3 %
  .)1(كافي قرار داده اند در آن مطلق نيت نماز را نا

  .)2(اشدباگرچه نفل در نيت ن است در نماز نفل مطلقاً نيت نماز كافي )6(
  .)3(بطرف قبله شريف است شرط نيست نم اين نيت كه روي )7(
كه بر امام  آن نمازي: است كه بگويددر اقتداء مقتدي اين نيت هم جائز  )8(

  .)4(است است براي من هم همان
  .)5(”نماز براي خدا و دعا براي اين ميت“ ستا ايننيت نماز جنازه  )9(
مثالً عيد  ،ن هم بايد كردمعي انروآ  است ضروريدر واجب نيت واجب  )10(

يا آن نماز نفلي ) واجب الطواف(الفطر، عيد االضحي، نذر نماز بعد طواف
   .گردد ميهم واجب  كه آنرا قصداً فاسد كرده باشد، پس قضائي آن

مثالً  ،است ضروريهم نيت  مگر در آن است سجدة شكر اگرچه نفل )11(
  .)6(دهم نجام ميدر دل اين نيت باشد كه من سجدة شكر ا

يعني  است ضروريهم نزد صاحب نهر الفايق يك نيت  در سجدة سهو )12(
  .دهم وقت در دل اين نيت باشد كه من سجدة سهو انجام مي در آن

                                                 

)1(  ]�<l ��+ R���	 ]�<+R���P�	Q 245ص. 
 .166، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .66، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .126، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
)5(  ]��!�	Qc�     .222ص (7(

     .120، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 6(
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 ضروريروع كردن ش "اهللا اكبر" را باگفتنيعني نماز : تكبير تحريمه) 6(
   .)1(است

   "بسم اهللا"به نسبت هفت حروف  

  هفت فرايض نماز

   سجود) 5( ركوع )4( قراءت )3( قيام) 2( تكبير تحريمه) 1(
  .خروج بصنعه) 7( قعدة اخيره) 6(

از شرايط نماز ) تكبير اولي(تكبير تحريمه حقيقت  در: تحريمه تكبير) 1(
لهذا از فرايض نماز بشمار  ؛است مگر باافعال نماز كامالً نزديك بوده

  .)2(رفته است
 " اكبر "با امام گفت مگر  تكبير تحريمه را در  " اهللا " اگر مقتدي لفظ )1( 

  .)3(را قبل از امام تمام كرد پس نمازش اداء نخواهد شد
گفته بركوع رفت يعني تكبير تحريمه اگر به امام در ركوع ملحق شده و  )2(

تكبير وقتي انجام شد كه دست پائين شده تا زانوها برسد نماز اداء نمي 
گفته تكبير تحريمه ل ايستاده مطابق قاعده اودر چنين موقعي  .)4(شود
گفته بركوع برود، با امام اگر اندكي در ركوع اهللا اكبر بعد از آن  ،شود

شما امام ركوع  اگر قبل از ركوعِ ،شركت گرديد پس ركعت دريافت شد
  .را تمام كرد پس ركعت از شما فوت گرديد

                                                 

 .68، ص1عالمگيري، ج) 7(
)2(  ]�<lR���P�	Q 253ص 

 .68، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4( ��PJ�	 ]483، ص1، ج��. 
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بود يا بعلت ديگري  مثالً الل نبوداگر شخصي قادر به تلفظ تكبير  )3(
  .)1(است نيست بلكه ارادة دل كافي بر او تلفظ الزم ،زبانش بند شده بود

لفظ اهللا را آهللا يا اكبر را آكبر و يا اكبار گفت نماز اداء نمي شود، بلكه  )4(
در  .)2(است را فهميده و عمداً بگويد پس كافر اگر معني فاسدة آن

ريني كه بخاطر وز اكثريت مكبها امر صورت زياد بودن تعداد نمازي
 " بسبب كم علمي ،گويند آواز در صف هاي آخر تكبير مي نرساند
بدين ترتيب نماز خودش هم فاسد وآنهائيكه  ،گويند مي "اكبار"را  "اكبر
كنند نمازهايشان  صداي تكبير گفتن اين شخص اركان نماز را اداء مي با

تواند ده نمير شنيز فاسد است لهذا بدون آموزش كسي مكب.  
  .)3(گرفته شده پس فضيلت تكبير اولي را دريافت اولركوع ركعت  )5(
   :قيام) 2(
ل كه دستها دراز شده به زانوها نرسند و قيام مكم است اينكم قيام  اندازة )1(

   .كه راست بايستند است اين
فرض قيام هم  ت است، به اندازة قراءتئباشد كه قرا قيام تازماني مي )2(

  .و بقدر سنت سنت ،فرض، بقدر واجب واجب
)3( اگر كسي بدون  ،فجر قيام فرض است در فرض، وتر، عيدين و سنت

  .)4(نشسته اداء نمايد نماز نخواهد شد عذر شرعي اين نمازها را

                                                 

 .109، ص1تبيين الحقائق، ج) 1(
 .177، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .69، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .163، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
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شدن عذر نيست، بلكه قيام وقتي ساقط  قيام اندكي اذيت از ايستادن در )4(
ايستادن يا  رسجده كرده نتواند يا ددر ايستاده نتواند يا  كه شود مي

يا يك  ،آيد شود يا در ايستادن قطره مي سجده كردن زخم جاري مي
، گردد ميشود، يا از خواندن قراءت مجبور محض  ر باز ميتس 4/1چهارم

يا بهبودي اش طويل  دشو اش بيشتر مي يتواند مگر مريض يميا ايستاده 
  .)1(پس نشسته بخواند تواند، را برداشت كرده نمي اذيتو يا ميگردد 

توانست مگر با تكيه دادن به عصا يا  اگر به توانائي خود ايستاده نمي )5(
كسي ديگر ايستادن ممكن است، پس بر آن وغيره و يا به كمك  ديوار
  .بخواندايستاده نماز را  است كه فرض

 قدر ايستادن بر آن ممكن است كه تكبير تحريمه را گفته مي اگر اين) 6(
پس فرض است كه ايستاده اهللا اكبر بگويد واكنون اگر ايستادن بر  تواند،
  .شيندنممكن نيست پس ب آن

ت زخمي نمازهاي فرض يا بعّلبعضي اشخاص به اندك زحمتي ! هشدار
به هر مقدار  ،، آنها بايد بدين حكم شرعي فكر كنندخوانند مينشسته  را

اداء كرده اند، اعادة آنها فرض  يي را كه باوجود توانائي قيام نشستهنمازها
تكيه دادن  توانست مگر با به توانائي خود ايستاده نمي همچنين اگر، )2(است

ا ام ،ممكن بود نكمك كسي ديگر ايستاده يا ب به عصا يا ديوار وغيره و
اعادة شان فرض  ،هم اداء نگرديده نشسته مي خواند پس نمازهاي او

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 258ص، 
)2(  ]�<lR���P�	Q 259ص. 
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اينها هم بدون اجازة شرعي نمازها را  ،استزنان نيز همين حكم  ، بر)1(است
   .توانند بخوانند نشسته نمي

 كه بعضي پير مردان برآن شته اندگذايي را ها در بعضي مساجد صندلي) 7(
توانند،  كه تا مسجد آمده مي حالي در ،خوانند مينشسته نماز فرض را 

 كنند، چنين وي مييهاي دن ديگر صحبت يك نماز ايستاده با بعد از
پس  خوانند مياشخاص اگر بدون اجازة شرعي نمازها را نشسته 

  .نمازهاي شان درست نيست
اده دارند بازهم نشسته نفل ترا بطور ايس خواندنكه قدرت نماز  درحالي )8(

  .افضل است خواندنتوانند اما ايستاده  خوانده مي
 كه رحمت است مروي عنه تعالىرضي اهللا از حضرت عبداهللا بن عمر 

2 ���� �=�� �����شاه بني آدم  ،نورمجسم ،المع: نددارشاد فرمو  ���4	�3 %
 كه ايستاده خوانده مي است نصف نمازي ثواب نماز در حالت نشستن برابر با

  .)2(شود
امروز ، ودبت عذر شرعي در ثواب نشسته خواندن كمي نخواهد البته بعّل
رسد كه شايد  چنين بنظر ميعموماً رواج گرديده ظاهراً  خواندننشسته نفل 

دو ركعتي كه  ست وا خيال اشتباهاما اين  مي دانندافضل را  خواندننشسته 
 افضل خواندنست كه ايستاده ا حكمش نيز همين خوانند ميبعد از وتر 

  .)3(ستا
                                                 

 .64، ص3ملخص از بهار شريعت، حصه) 1(
)2( QL��|� #9�/��	 ��4 �PFQ���+ d�74 |� ~�S| IJ<�	 �	-' �&b ~	��Q� 370ص ،

 .)735(-120شمارة حديث
 .17، ص4بهار شريعت، حصه) 3(
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   تئقرا) 3(
ارج درست اداء گردند يعني هر ست كه تمام حروف با مخا ت اينئقرا )1(

  .)1(فرق گرددصحيح طور ب حرف از حرف ديگر

  .)2(كه خودش بشنود است ضروريقدر  ننيز اي خواندندر آهسته  )2(
اگر حروف را صحيح اداء نموده مگر چنان آهسته كه خودش هم نشنيده  )3(

و صدائي و ثقل سماعت كم شنوائي هم وجود  و هيچ ممانعت يا سر
  .)3(پس نماز اداء نگرديدنداشته 

اما اينهم بايد رعايت گردد ست ا ضرورير گذاماز اگرچه شنيدن خود ن )4(
بهمين ترتيب در  ،گران نرسديت بدداي قرائصي كه در نمازهاي سرّ

  .تسبيحات وغيره نيز بايد احتياط كرد
ن گرديده چيزهاي معي خواندنكه گفتن يا  عالوه از نماز نيز درجاهائي )5(

 طالق دادن، آزاد صدا بايد طوري باشد كه خود فاعل بتواند بشنود مثالً
بردن اهللا عزوجل اين قدر آواز  ذبح كردن حيواني نام كردن يا براي

درود شريف يا  خواندندر  .)4(كه خودش بتواند بشنود است ضروري
 خواندنخود بشنود بازهم  يز آواز كم از كم طوري باشد كهديگر اوراد ن

  .شود گفته مي

                                                 

 .69، ص1عالمگيري، ج) 1(
)2(  ]�<lR���P�	Q 271ص. 
  .69، ص1عالمگيري، ج) 3(
  همان مرجع )4(
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وتر سنن و  عتكو در هر ر يك آيه در دو ركعت فرض خواندنمطلقاً  )6(
  .)1(نوافل بر امام و منفرد فرض هست

ز نه در نما ،نه آيه ،ت جائز نيست، نه سورة فاتحهئمقتدي را در نماز قرا )7(
  .)2(است امام مقتدي را هم كافي تئقرا ،ي و نه در جهريسرّ

ت گرديد قط در يك ركعت قرائفت نشد يا ئدر هيچ ركعتي از فرض قرا )8(
  .)3(فاسد شده استنماز 

ط و در ت گردد و در تراويح بطور متوسئدر فرضها آهسته آهسته قرا )9(
جائز است مگر چنان خوانده شود كه بتواند  خواندننوافل شب زود 

 ءشته اند اداگذادرميان  انمد را كه قاري ظتلّفدرجة كم از كم بفهمد يعني 
، )4(حكم ترتيل است خواندنكه در قرآن  احرامست زير يرنهبايد كرد 

حرف بزرگي ظتلّفكه  خوانند مياظ طوري قرآن ّفامروز اكثر ح كردن مد 
نه  ،حتي كه بجز يعملون و تعملون ديگر هيچ لفظي فهميده نمي شود است

لفظ روي لفظ  خواندننه الفاظ بلكه در سريع  ،شود تصحيح حروف مي
يلي زود مي شود كه فالن حافظ خ خورده مي شود و براين تفاخر مي

  .)5(ستا سخت حرام خواندنخواند حاالنكه اين طور قرآن 

  

  
                                                 

)1( c�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ Q226 . 
 227همان مرجع، ص  )2(

 .69، ص1عالمگيري، ج) 3(
  .363، ص1المحتار، جرمختار معه رد د) 4(
 .87، 86، ص3بهار شريعت، حصه) 5(
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   است ضروريصحيح اداء كردن حروف 

 ذ، ض ح، ـه  ،ع ءص ث،  س ت،ط (بين  خواندناشخاص در اكثر 

ي جا بجائي اگر در تهج! شت كهارند بخاطر بايد دگذا يفرقي نم هيچ )ظ
مثالً كسي در)1(پس نماز اداء نگرديد ،ر كردحروف معني تغي ، "
&� (76� R

�كه  لهذا كسي ؛نماز فاسد مي شود خواند) بجائي ظ،ز(عظيم را عزيم  "	����
  .)2(بخواند �76) �� 	���Dتواند ي كرده نم تلفظظيم را صحيح ع

  !توجه توجه توجه 

د برايش اندكي تمرين كردن انوت كسيكه حروف را درست اداء كرده نمي
وز براي آموختن سعي ورزد و اگر به ر وست كه شب ا منبود بلكه الزكافي 

تواند بخواند پس فرض  درست خوانده مي تواند نماز را ميكه  امامت كسي
 تلفظتواند صحيح  يرا كه م ييآيه ها ورنه ،خواندباست كه پشت سر آن 

نمايد بخواند و اگر اين هر دو صورت ناممكن بود پس در ايام كوشش 
امروز اكثريت بهمين مرض مبتال اند كه نه قرآن را  ،شود نمازش اداء مي

بخاطر بايد داشت  ،نندك و نه در آموزش سعي مي بخواننددرست مي توانند 
كسي كه شب و روز كوشش كرده  ،)3(رفته اند واگونه نمازها برباد ه كه اين

ق نشده چنانچه بعضي ها در اداء درست حروف توانائي مگر در آموزش موّف

                                                 

 .108، ص3بهارشريعت، حصه) 1(
 .119شريعت، حصه اول، ص قانون) 2(
 116، ص3ملخص از بهارشريعت، حصه) 3(



 129

چون در زمان كوشش  ،ستا زهم برايشان هميشه كوشش كردن الزمندارند با
 را كه صحيح مي نماز خود شان اداء مي شود مگر امامت كساني دمعذور ان

بلي كسي را كه مثل خودش حروف را غلط  ،خوانند هرگز كرده نمي توانند
تواند او  باشد مي خواند پس شخصي كه در كوشش آموختن صحيح مي مي

 درستكه نماز خودش  كند پس درحالي ، واگر كوشش هم نميرا امامت كند
نيست ديگري را چگونه امامت خواهد كرد و نماز مقتدي چگونه خواهد 

  .)1(بود

������ �	
��   

و شنيديد واقعاً  ت را خوب ديديدئاهميت قرا !برادران عزيز اسالمي
 الحمدهللا ،بخت است مسلماني كه قرآن خواندن را درست نمي آموزد بد

دعوت  شمار جنبش غير سياسي جهاني تبليغ قرآن وسنت مدارس بي
در آن دختران و پسران مدني برپا گرديده اند كه  +���[ 	��9>�اسالمي بنام 

ساالن  همچنان بزرگ .شوند تعليم داده ميرايگان  قرآن پاك حفظ و ناظره
بيت صحيح حروف و تر و جوانان را عموماً بعد از نماز عشاء درس اداء

شود، كاش تعليم در هر منزل استقبال و عملي گردد،  تعليم داده مي سنت ها
برادر  ،داند خواندن قرآن را خوب مي اي كههر آن برادر اسالمي ! كاش

ين عمل را انجام دهند خواهران اسالمي نيز هم .ديگر اسالمي را آموزش دهد
ران ديگر كه توانند از خواه قرآن درست خوانده نميكه  يانيعني خواهر

                                                 

 .254، ص6ماخوذ از فتاوى رضويه، ج )1(
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رف بهار تعليم  قرآن طعزوجل هر  إن شاء اهللادانند بياموزند  خوب مي
  .مين قرآن را انبار ثواب نصيب خواهد شدمين و متعّلخواهد آمد و معّل

 �� �� ��� 	
hٓان ��م  �� � ����
�> �	 � ٓارزؤ �� ��   �� �� �� � 	
!�را �5م  	" � وق '� :%$# -ؤث <* �$  
ميت داشته باشد و كه تعليم قرآن عمو است همين آرزو: معني شعر

  .تالوت باشوق كار ما گردد
گردد كه دستها بزانو برسند اين كمترين م طوري كه كمر خ :ركوع) 4(

، )2(ست كه پشت صاف گرددا ل اينو ركوع مكم )1(درجة ركوع است
2 ���� �=�� �����د الحرمين قدر سي ارشاد گرامي! كه تاس  ���4	�3 %

كمر ركوع و سجود بنده كه در آن ميان  چنان نماز خداوند عزوجل بر
  .)3(راست نگردد نظر نمي فرمايند

   :سجده) 5(
2 ���� �=�� �����تاجدار دو جهان ) 1(من حكم شد  بر: نددفرمو  ���4	�3 %

، هر )استخوان پيشاني(، صورت نجام دهماكه بر هفت استخوان سجده را 
ين حكم گرديد كه لباس و دو دست، هر دو زانو، پنجة هر دو پا، و نيز ا

  .)4(مدر هم نه پيچموها را 
  .)5(ستا در هر ركعت دو بار سجده فرض )2(

                                                 

 .166، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]�� .229ص !
)3( +b �<�+0 �Q��9�L �0 �<�+ Q�$ 10803(، شمارة حديث 617، ص3ج(. 
)4(  G-O��	 �U�0 �& Q����	 �PFQ���+ d�74�bQ 230، شمارة حديث755ص -

)490.( 
 .168، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(
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معني چسپاندن زمين  است ضروريدر سجده پيشاني را بزمين چسپاندن  )3(
اگر كسي سجده كرد كه پيشاني  ،ست كه سختي زمين احساس گرددا اين

  .)1(جام نشد پس سجده انجام نگرديد

نرمي مثالً علف كه در باغها مي رويد، قالي وغيره كسي سجده  بر چيز )4( 
قدر فشار داده شد كه اآلن بيشتر فشار  شد يعني آن امكرد اگر پيشاني ج

)2(نمي شود ورنهداده نشد پس سجده خواهد شد 
.  

بلكه در بعضي جاها زير (امروز در مساجد فرش قالين رائج گرديده  )5( 
بر چنين فرش ها در وقت سجده ) كنند ميقالين چيزهاي ابري هم فرش 

 ورنهگردد  امكردن توجه خاص بايد كرد كه پيشاني بصورت درست ج
نماز درست نخواهد بود و اگر استخوان بيني فشار داده نشود پس نماز 

  .مكروه تحريمي و واجب االعاده است
)6( لهذا نماز نمي  ؛گردد نمي امشك هاي فنر دار پيشاني خوب جبرد

  .)3(شود

   ان هاي موكتيز

آيد و در معني  مي ودكه در سجده دشواري بوج اينبر موكت يكي 
درست اينكه نظافت آن خوب صورت نمي گيرد، غبار وغيره برآن جمع 

س ميكروبها گرد در سجده بذريعه تنّف ،گيرند گرديده ميكروبها جاي مي
ه مي ها رفت شش موهاي روي فرش و موكت در ،شوند وغيره داخل بدن مي

                                                 

 .70، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .117، ص1تبيين الحقائق، ج) 2(
 71، ص3بهارشريعت، حصه ملخص از) 3(
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چسپند كه از اثر آن سرطان بوجود مي آيد، بسا اوقات بچه ها برفرش 
) مارمولك(موشها و چلپاسه  ،كنند گربه ها كثيف مي ،نمودهغ يا ادرار ااستفر

ي پاك اكت يا فرش عموماً برشدن مونجس كنند در صورت  ميها كثيف 
رواج ! كاش كسي خود را بزحمت هم نمي اندازد تا تميز گردد،كردن آن 

  .از بين برودفرش كردن موكت، قالين وغيره 

   طريقه پاك كردن موكت ناپاك

كه قطره هاي آن  شسته آويزان گردد تا زمانيبار  ناپاك يك قسمت
ه ها تمام قطرچكيده وتمام شود، دو باره شسته و آويزان گردد حتي كه 

تمام ه هايش قطرشسته و آويزان شده تا ن ترتيب يبعد بار سوم بهم ،گردد
در آن آب  اي كهلي شود حصير، كفش و آن ظرف گ گردد بعد پاك مي

گردند، اگر موكت يا لباس وغيره  ترتيب تميز مي بهمينشود نيز  جذب مي
شته شود تا گذاقدر دير  اين) دريا، نهر يا زير شير آب(در آب جاري مثالً 

ست باالخره بين برده ا بگمان بيشتر اطمينان بوجود آيد كه آب نجاست را از
با اندك  اگر بر فرش يا موكت بچه اي ادرار كرد پس ،پاك خواهد شد

 يا دختر يك رادرار پس! بخاطر بايد داشت كه ،پاشيدن آب تميز نمي شود
دوم بهار  قسمتبراي تفصيل معلومات تفصيلي (باشد  مي نجسروزه هم 

  .)شريعت را مطالعه فرمائيد
 قدر دير ل كردن ركعت هاي نماز اينيعني بعد از تكمي :قعدة اخيره) 6(

شود فرض  هد كامالً يعني التحيات تا رسوله خواندنشستن كه تشه
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در فرض چهار ركعتي اگر بعد از ركعت چهارم قعده نكرد و  ،)1(است
پنجم را نكرده ركعت كه سجدة  ركعت پنجم را شروع نمود، پس تا وقتي

فجر در ركعت دوم قعده را بنشيند و اگر سجدة پنجم را انجام داد يا در 
ترك داده سجدة ركعت سوم را كرد يا در مغرب بعد از ركعت سوم قعده 

داد درين همه صورتها فرض باطل نكرد و سجدة ركعت چهارم را انجام 
ديگر يك ركعت بيشتر ضم هاي باستثناي مغرب در نمازي  هگرديد
  .)2(كند

ا گفتگو و ديگر فعلي يعني بعد از قعدة اخيره سالم ي :خروج بصنعه) 7(
را قصداً انجام دادن كه بوسيلة آن از نماز خارج گردد، اما باستثناي سالم 

واجب االعاده مي شود و اگر هر فعل ديگري را در برگرفت پس نماز 
  .)3(بالقصد بهمين ترتيب هر فعل ديگري را انجام داد نماز باطل گرديد

  حروف 30بنسبت 

  ” مي شود ز نمازدرقيامت قبل از همه سوال ا“

  واجبات نماز 30تقريباً 

  .گفتن "	% 	�F "لفظ  تكبير تحريمه در  )1(

                                                 

 .70، ص1عالمگيري، ج) 1(
)2(  ]�<lR���P�	Q 284ص 

)3(  ]�<lR���P�	Q 286ص 
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باستثناي ركعت سوم و چهارم فرضها در همه ركعت نمازهاي ديگر  )2(
سه آيه  سورة ديگر يا يك آيه بزرگ از قرآن كه برابر با با فاتحهسورة 

  .كوچك باشد يا سه آيه كوچك خوانده مي شود
  .اول خوانده شود فاتحهرة سو )3(
بعد باستثناي آمين و بسم اهللا الرحمن  ه ايبين الحمد شريف و سور )4(

  .الرحيم چيز ديگري خوانده نشود
  .تئركوع كردن فوراً بعد از قرا )5(
  .بعد از يك سجده بالترتيب سجدة دوم را انجام دادن )6(
كم از كم شستن تعديل اركان يعني در ركوع، سجود، قومه و جلسه ن )7(

  .قف كردنوبمقدار يكبار سبحان اهللا گفتن وت
كنند  بعضي كمر را راست نمي( .قومه يعني بعد از ركوع راست ايستادن )8(

  .)كه درينصورت واجب آنها ترك داده مي شود
بعضي ها بعلت عجله كردن (جلسه يعني درميان دو سجده راست نشستن  )9(

روند بدين ترتيب واجب آن  ميقبل از راست نشستن در سجده دوم 
 اگرچه تعجيل زياده نمايد بازهم راست نشستن الزم ترك داده مي شود،

  .)باشد نماز مكروه تحريمي واجب االعاده مي ورنه است
نفل ركعت دراصل هر قعدة دو (اگرچه نفل باشد  است بقعدة اولي واج )10(

ا نكرده و سهواً اگر قعدة اخيره ر ،لهذا فرض مي باشد ؛قعدة آخيره است
آن ركعت را انجام نداده برگردد سجدة سهو  وقتي كهبلند شد پس تا

، اگر ركعت سوم نفل را سجده كرد پس چهار ركعت تكميل )1(نمايد

                                                 

 .52، ص4بهار شريعت، حصه) 1(
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كرده سجدة سهو كند سجدة سهو از اين سبب واجب شد كه اگرچه در 
نفل بعد از هر دو ركعت قعده فرض است مگر بعد از سجده كردن ركعت 

  .)1(يا پنجم قعدة اولي بجاي فرض واجب گشت سوم
)11( د چيزي اضافه نكردندر فرض و سنت مؤكده بعد از تشه.  
، اگر يك لفظي هم خوانده خواندند را مكمل ها تشهدر هر دو قعده  )12(

  .نشد پس واجب ترك داده شده سجدة سهو واجب مي گردد
راموشي فتشهد در حال در قعدة اولي فرض، وتر و سنت مؤكده بعد از  )13(


�@��	 �I4 ��� 

يا  ��1�@��	 �I4 ��� f���  گفت پس سجدة سهو
  .)2(ستا گر قصداً گفت پس اعادة نماز واجبواجب گرديد و ا

 ،هر دو بار واجب است "	����"وقت سالم دادن در هر دو طرف لفظ   )14(
�"لفظ D���" واجب نه بلكه سنت است.  

  .ت گفتندر وتر تكبير قنو )15(
  .دعاء قنوت خواندن )16(
  .شش تكبير عيدين )17(
   .براي اين تكبير اهللا اكبر تكبير ركوع ركعت دوم در عيدين و بودن لفظ  )18(
)19( ل و دوم مغرب و عشاء و فجر، در نمازهاي جهري مثالً ركعت او

ت جهري امام ئوتر در رمضان قرا جمعه، عيدين تراويح و هر ركعت
   .سه نفر شنيده بتواندكم از كم در آواز بلند كه ق يعني اين(

  .ت كردنئآهسته قرا) ظهر و عصر( در نماز غير جهري مثال  )20(

                                                 

)1( ~�K�+ c�7�Q 466ص. 
 .269، ص2درمختار معه رد المحتار ،ج) 2(
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  .هر فرض و واجب را بجايش انجام دادن )21(
  .در هر ركعت يكبار ركوع كردن )22(
  .در هر ركعت دو بار سجده كردن )23(
  .قبل از ركعت دوم قعده كردن )24(
  .سوم نماز چهار ركعتي قعده نكردن در ركعت )25(
  آية سجده سجدة تالوت كردن  خواندنبعد از  )26(
  .واجب گرديد پس سجدة سهو كردن وقتي كهسجدة سهو  )27(
ر سه تسبيح امقده يا فرض و واجب بدرميان در فرض يا دو واجب  )28(

  .ن وقفهنبود) يعني سه بار سبحان اهللا گفتن(
ت امام خواه به آواز بلند باشد يا ئر وقت قراخاموش بودن مقتدي د )29(

  .آهسته
   .)1(را پيروي كردنت در تمام  واجبات امام ئباستثناي قرا )30(

  سنت نماز 96تقريباً 

  تكبير تحريمههاي  سنت 
   .ندستها را باال برد تكبير تحريمه براي  )1(
چسپاندن شتن يعني نه كامالً بهم گذا يولمعمحالت ه انگشتان دست را ب )2(

  .نه بين شان گشادگي ايجاد كردن
   .به قبله بودن كف دستها و شكم انگشتان رو )3(
  .وقت تكبير پائين نكردن سر )4(

                                                 

 .71، ص1، عالمگيري، ج181، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
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  .قبل از شروع كردن تكبير هر دو دست را تا گوش ها بلند كردن )5(
  .تكبير قنوت )6(
  .)1(ندهاي در تكبيرات عيدين هم همين سنت )7(
  .گفتناهللا اكبر د امام را به آواز بلن )8(
  .سمع اهللا لمن حمده گفتن )9(
  .سالم گفتن )10(
بعضي ها بعد از تكبير اولي ( بستن سنت است بعد از تكبير فوراً دست )11(

دستها را آويزان كرده بعد از عقب بردن آرنج ها دست هارا مي بندند كه 
   .)2(اين فعل آنها خالف سنت است

  سنت هاي قيام
كف دست راست را بر بند دست چپ انگشت كوچك و  مرد زير ناف )12(

  .)3(ابهام را بدور بند حلقه كرده و انگشتان ديگر را برپشت بند قرار دهد
  .خواندنثناء  اول )13(
)14( ذ بعد تعو) باهللا من الشيطن الرجيم اعوذ خواندنيعني(.  
  .)بسم اهللا الرحمن الرحيم خواندنيعني ( خواندنتسميه  )15(
  .هر سه را فوراً يكي را بعد ديگر گفتن آن )16(
  .)4(خواندنهمه را آهسته  آن )17(
  .آمين گفتن )18(

                                                 

 .207، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .229، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 294ص. 
 .210، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
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  .را هم آهسته گفتن آن )19(
همچنين در نماز تعوذ و تسميه تابع  خواندنثناء بعد از تكبير اولي فوراً  )20(

ميه نيز بر مقتدي لهذا تعوذ و تس ؛قتدي قراءت نيستت ان و بر مئقرا
در وقت ركعتي از آن فوت گرديده  اي كهبلي مقتدي  ،باشد سنت نمي

  .)1(اداء كردن فوت شده اش آن هر دو را بخواند
  .ستا در ركعت اولتعوذ تنها  )21(
)22( ل هر ركعت سنت استتسميه در او)2(.  

  سنت هاي ركوع
  .)3(گفتناهللا اكبر براي ركوع  )23(
  .در ركوع سه بار سبحان ربي العظيم گفتن )24(
  .مرد را گرفتن زانوها بادست )25(
  .شتنگذاانگشتان را خوب باز و )26(
 بعضي ها مثل كمان پا پا را كج مي(شتن گذادر ركوع پا ها را راست  )27(

  .)4(ستا كنند كه اين مكروه
شته گذاآب  ندر ركوع كمر خوب هموار گردد حتي كه اگر يك ليوا )28(

  )5(رديبگ  شود بتواند قرار

                                                 

 .253، ص1الهدايه مع فتح القدير، ج) 1(
 74، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .258، ص1الهدايه مع فتح القدير، ج) 3(
 .74، ص1عالمگيري، ج) 4(
)5( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 266ص. 
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  مدينه  تاجداربا كمر برابر باشد  نباشدركوع سر پائين يا باال در  )29(
����� ��=� ���� 2 ركوع و سجود كسي كه در  :فرمايند مي  ���4	�3 %

حضرت  ، بازهم آن)1(كند نماز نادرست مي باشد كمر را راست نمي
����� ��=� ���� 2را تكميل كنيد ركوع و سجود : فرمايند مي  ���4	�3 %

  .)2(ه بخدا قسم من شما را از پشت سرم مي بينمك
كه براي  يگفته بركوع برويد يعني هنگاماهللا اكبر كه  است بهتر اين )30(

اتمام آن تمام كنيد براي تكميل  و با، كنيد م شدن شروع ميتركوع خ
اكبر را باهمة حروف ديگرش زود  اءاين مسافت الم اهللا را كشيده و ب

  .)3(مي شوديا اكبار گفتيد نماز فاسد  كبرآهللا يا ، اگر آاداء نمائيد
  سنت هاي قومه

  .كرديد دستها را آويزان كنيداز ركوع سر بلند  وقتي كه )31(
  .گفتن) �Z 	% �# $�`(موقع بلند شدن از ركوع امام را   )32(

: مقتدي را گفتنو )33(�@��	 <&� ���	 H�.  

باگفتن  بر منفرد گفتن هر دو سنت است، )34(&����	 H� هم سنت اداء  >

 را گفتن از آن "همالّل "گفتن بهتر است  "و"گردد، بعد از ربنا حرف  مي

                                                 

)1(  ��D�	 #<��	Qi-F��	 T ]<�f.�� �& Q����	 �PF QRu@�6�� 2/126 ،2570(حديث ال(. 
)2( �& Q����	 �PF Q���+ d�74 ����	 ��7P& �+W	Q 111(حديث ال، 227ص -

425.(  
 .1/232، در مختار معه رد المحتار 1/69، عالمگيري، 3/72بهار شريعت ) 3(
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گفتن هر دو خيلي بهتر است يعني  هم بهتر و�@��	 
&����	 H�� گفته  >
  .)1(شود

راست ايستاده  وقتي كهسمع اهللا لمن حمده گفتن از ركوع بلند گردد  با )35(

د شد بگوي�@��	 ���	 H�� <&�)2(.  

  سنت هاي سجود
  .اهللا اكبر و براي رفتن به سجده )36(
  .گفته شود اهللا اكبر از سجده دنشبلند  ايرب )37(
  .گفتن ����76) �� 	Wدر سجده سه بار  )38(
  .شتنگذازمين  را بر در سجده كف دستها )39(
  .شتنگذابه قبله  انگشتان دستها بهم چسپيده رو )40(
  ،شتن زانوها برزمينگذا اول هنگام رفتن به سجدة )41(
  ،شتن هر دو دستگذابعد  )42(
   ،بينيو بعد )43(
  ،شتن پيشانيگذاوبعد  )44(
  يعني ،يد برعكس آن عمل شودمي شواز سجده بلند  وقتي كه )45(
  ،پيشاني اول )46(
  ،بعد بيني )47(
  ،بعد دستها )48(

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 310ص. 
 .74، ص1عالمگيري، ج) 2(
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  ،بلند كردن زانوها )49(
  ،كه بازو از پهلوها جدا باشند است ر مرد در سجده سنت اينب )50(
  .رانها از شكم جدا باشند )51(
شته گذابر زمين ) يعني حصة پائين آرنج تا بند دست(ساق دستها  )52(

  .بلي اگر در صف بوديد بازوها به پهلوها چسپيده باشند ،نشوند
   .)1(زمين باشد بر پاها قبله رخ بوده شكم آنهادر سجده هر ده انگشت  )53(

  سنت هاي جلسه
  .شود تن بين دو سجده جلسه گفته ميسنش )54(
  .در جلسه قدم راست ايستاده و قدم چپ را خوابانده برآن نشستن )55(
  .انگشتان پاي راست قبله رخ باشند )56(
  .)2(شتن هر دو دست بر رانهاگذا )57(

  سنتهاي بلند شدن براي ركعت دوم
  .سجده انجام شد پنجه هاي پا راست بوده هر دو وقتي كه )58(
اگر ناتوان بود يا ! شته بلند شدن سنت است بليگذازانوها دست  بر )59(

شتن گذازمين  دست بر دنند شلعذر ديگر داشته موقع بيا ا پتكليف در 
  .)3(نعي نيستمارا 

  سنت  هاي قعده
  .ندا انجام داده پاي چپ را بخوابارمرد سجده هاي ركعت دوم  )60(
  .شته نشستنگذاهر دو سرين را برآن  )61(

                                                 

 . 257، ص2، و رد المحتار ج267تا  261، ص1الهدايه معه فتح القدير، جماخوذ از ) 1(
 .111، ص1تبيين الحقائق، ج) 2(
 .262، ص2ردالمحتار، ج) 3(
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  .شتنگذاقدم پاي راست مستقيم  )62(
  .انگشتان پاي راست را قبله رخ كردن )63(
  ،دست راست را بر ران راست )64(
  .شتنگذادست چپ را بر ران چپ  )65(
و نه باهم  شتن يعني نه خيلي بازانگشتان را بحالت عادي آن گذا )66(

  .چسپانده باشند
با آن زانوها گرفته  كه سر انگشتان نزديك زانوها بودن طوري )67(

  .)1(نشوند
در التحيات با انگشت شهادت اشاره بدين ترتيب كه انگشت كوچك و  )68(

كنارش بشكل يك مشت بسته و انگشت ابهام را با انگشت  انگشتان
  .شهادت را بلند كندانگشت ” ال“ بر  ط حلقه كرده بعد سو

هم  دة دوم هم بهمين ترتيب بنشيند كه قبالً نشسته بود و تشهدر قعد )69(
  .بخواند

)70( درود ابراهيمي افضل است خواندند درود شريف بخواند، بعد از تشه)2(.  
درود  خواندندرقعدة اولي نفل و سنت غير مؤكده هم بعد از تشهد  )71(

  .شريف سنت است
  .)3(دعاهاي مسنونه خواندنبعد از درود شريف  )72(

  سنت هاي سالم دادن
� ��$[ 	% :با اين الفاظ دوبار سالم دادن )73(D��� ����	  

                                                 

 .75، ص1الهدايه معه فتح القدير، ج) 1(
 .274، ص1ير، جالهدايه معه فتح القدو  266، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .322ص Q	�lR���P>�[  ،2/282ردالمحتار، ، 3/85بهار شريعت، ) 3(
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  ،بسمت راست اول )74(
  .اندندچپ رو گر سمتبعد  )75(
مگر دومي را  تدو طرف به آواز بلند گفتن سالم سنت اس هربر امام  )76(

  .)1(تر بگويدن يپايكمي 
اگرچه  ،امام از نماز خارج شد ”سالم“با گفتن  اولدر سالم بار  )77(

درين موقع اگر كسي شريك جماعت شد اقتداء  ،بود نگفتهعليكم 
كه  اگر بعد از سالم امام سجدة سهو كرد بشرط اين! صحيح نيست، بلي

  .)2(سهو برآن الزم شده باشد پس اقتداء درست گرديد ةسجد
ت او مي كه در سمت راس را هاي امام در سالم سمت راست آن مقتدي )78(

سمت چپ مقتدي هاي سمت چپ  خطاب قرار دهد و در موردباشند 
همچنين در هر  ،اگرچه شريك جماعت باشندمگر نيت زنان را نكند  ،را

ي را كه خداوند براي حفاظت او يها دو سالم كراماً كاتبين و مالئكه
  .ن نكندف گردانيده مورد خطاب قرار دهد و در نيت تعداد را معيمؤّظ

 مالئكههم در سالم هر دو طرف برادران سمت راست و چپ و  مقتدي )79(
را و نيز اگر سمت راست امام بود در سالم چپ امام را در نظر گرفته و 
اگر سمت چپ بود در سالم راست امام را در نظر داشته و اگر پشت سر 
امام قرار داشت در هر دو سالم امام را مورد خطاب قرار دهد و منفرد 

  .ت همان فرشته ها را داشته باشدتنها ني
  .با امام همراه باشد) سجود وغيره يعني ركوع،(در تمام انتقاالت  مقتدي )80(

                                                 

 .283، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .76، ص1عالمگيري، ج) 2(
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  سنت هاي بعد از سالم دادن
راست يا چپ كرده البته بطرف  وبعد از سالم بر امام سنت است كه ر )81(

ند توا ست و همچنان رو بطرف مقتديها نيز كرده ميا بطرف راست افضل
 خواندنكه تا صف آخر كسي رو برويش در حال نماز  در صورتي

  .)1(نباشد
  .)2(منفرد بدون رو گرداندن اگر درهمان جايش دعا بخواند جائز است )82(

  بعديهسنت سنت هاي 
فرض و  كه بعد از آن سنت مي باشد بعد از آن فرض يعني بين فرضهائي
شوند مگر مي داء نيست، اگرچه سنت اخوب كردن و كالم سنت صحبت 

بعد از اداي  لهذا ؛ستا نت ها مكروهثواب كم مي شود و تاخير هم درس
  .)3(اجازه نيست خواندنفرض اوراد طويل 

قناعت بايد كرد ورنه  رقبل از سنتها بر دعاي مختص )فرضهابعد از ( )84(
  .)4(شود ثواب سنتها كم مي

                                                 

 .356تا  352، ص1رد المحتار، ج) 1(
 .77، ص1عالمگيري، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 300، ص2، ردالمحتار، ج331ص. 
 .81، ص3هبهار شريعت، حص) 4(
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 )درست ترين(ي يعن صحبت كردن بين فرض و سنت ها اصح مورددر  )85(
البته ثواب كم خواهد شد، اين حكم  ،گردد ست كه سنت باطل نميا اين

  .)1(ست كه منافي تحريمه استا كاري راهر آن 
لي نخوانده بلكه از جاي خود سمت راست او يجا نسنتها را در هما )86(

، اگر سنت )2(يا چپ و يا عقب يا جلو كمي جا را عوض كرده بخوانيد
يرد گ ميبين فرض و سنت قرار كه  ه بخوانيد فاصله ايا را در خانه

رفتن بخانه از جلوي نماز  ايي عوض كردن جاي ابر ،مانعي ندارد
لهذا اگر بيرون  ؛ستا رو بطرف آنها كردن گناه ران رد شدن و ياگذا

  .پس همانجا سنتها را بخوانيد نبودرفتن و تغير جاي ممكن 
  

  يك مسئله اهم سنتها
شروع به سنت قبلي يا سنت بعدي را خوانده  اي كه ميبرادران اسال 

كنند بايد از اين فتواي مباركه اعلي حضرت  رفت و آمد و يا گفتگو مي
در سنت : حاصل كنند، چنانچه در جواب يك استفتاء ارشاد استدرس 
كه بين فرض و سنت كالم و يا فعلي كه  ست بشرطيي اوقت اول اولقبليه 

بعديه اتصال با فرضها مستحب  م داده نشود و در سنتمنافي نماز باشد انجا
مانعي ) فاصله( منزل بيايد و بخواند در فصل ه مگر اينكه از مسجد ب است،

                                                 

 .558، ص2تنوير االبصار معه ردالمحتار، ج) 1(
 .77، ص1عالمگيري، ج) 2(
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كه اين فصل ثواب سنت قبليه و  نبايد كردنيست ليكن با افعال ديگر فصل 
  .)1(گرداند بعديه هر دو را ساقط و از طريقة مسنونه خارج مي

  سنتهاي هست  ملي ضمناً براي خواهران اسالمي هقب سنت 86بيان  با

  

  ” عائشه صديقه“ به نسبت ده حروف

  سنت براي خواهران اسالمي ده

ست كه نياو تكبير قنوت سنت تكبير تحريمه اسالمي در  نبراي خواهرا )1(
  .)2(شانه بلند كند را تا دستها

شته بر گذا زير پستان سينه دست چپ را بر كفk ثيْنُخو در قيام زن  )2(
  .)3(ردگذاپشت آن كف دست راست را ب

را باز  گذاشتن و انگشتانبر خواهران اسالمي در ركوع بر زانوها دست ) 3(
  .)4(نكردن سنت است

 كمر را كه دست تا زانوها برسد، قدريه يعني ب ي خم شودكمدر ركوع  )4(
 ها دست بر زانو گذاشته وانگشتفقط  ، دهدننكند و بر زانو فشار راست 

مردان پاها را راست  را باهم چسپانده و پا ها را مايل بگذارد، مثلِ
  .)5(نكند

                                                 

 .139، ص5شريف جديد، جفتاوي رضويه ) 1(
 .236، ص1الهدايه معه فتح القدير، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 294ص. 
 .258، ص1الهدايه معه فتح القدير، ج) 4(
 .74، ص1عالمگيري، ج) 5(
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  .سجده كندچسپانده  را به پهلو ها دست )5(
  ،شكم را با رانها) 6(
  ،رانها را به استخوان پاهاو  )7(
  .زمين بچسپاند استخوان پاها را برو  )8(
طرف راست بيرون ه ببعد از اتمام سجده هاي ركعت دوم هر دو پا را  )9(

  ،كشيده
   .)1(پ بنشيندچبر سرين  و )10(

   نماز اتبمستح 14

 ورنهدر دل هم نيت حاضر باشد  وقتي كه ،)2(زبان گفتنه الفاظ نيت را ب )1(
  .نماز هرگز نخواهد شد

  .)3(در قيام بين پنجه هاي هر دو پا چهار انگشت فاصله بودن )2(
  .كردن حالت قيام جاي سجده را نگاهدر  )3(
  .در ركوع پشت هر دو پا را نگاه كردن )4(
  ،طرف بيني نگاه كردنه در سجده ب )5(
  ،در قعده درميان زانوها )6(
  ،بطرف شانة راست اول در سالمِ )7(
  .)1(دوم بطرف شانة چپ نگاه كردن در سالمِو  )8(

                                                 

 .75، ص1القدير، جالهدايه معه فتح ) 1(
 .113، ص2تنوير االبصار معه ردالمحتار، ج) 2(
 73، ص1عالمگيري، ج) 3(
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، نجبار يعني عدد فرد باشد مثالً پبيش از سه  ركوع و سجود منفرد را در  )9(
  .)2(بار تسبيح گفتن ههفت، ُن

و بزرگان  ���� �$[ 	% �32حليه وغيره از حضرت عبداهللا ابن مبارك  در )10(
  .ديگر روايت است كه امام را پنج بار گفتن تسبيحات مستحب است

يش مستحب است كه اگر ممكن بود سرفه ااگر كسي را سرفه آمد بر )11(
  .)3(نكند

و اگر مانع نگرديد پس لب را زير دندان  ددببن ن رااده اگر خميازه آمد )12(
و را نشد پس در قيام پشت دست راست  اگر اين طور هم بند ،فشار دهد

بهترين طريقة بند كردن  ،ردگذان باقيام پشت دست چپ را برده غيردر 
���4 	% ر مدينه جدااتكه در دل اين فكر را كرده كه  ستا اينخميازه 

=� ���� 2�3�����@انبياء و ديگر �� ���� ����	� �-��را خميازه هرگز  	�
  .)4(رود نمي آمد ان شاء اهللا فوراً از بين مي

گويد امام و مقتدي همه ايستاده  ر حي علي الفالح ميمكب وقتي كه )13(
  .)5(شوند

  .)6(نسجده بر زمين بالحائل انجام شد )14(
                                                                                                                       

 214، ص2تنوير االبصار معه ردالمحتار، ج) 1(

 .246، ص2ردالمحتار، ج) 2(
)3( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 277ص. 
 .215، ص، 2ملخصا درمختار معه رد المحتار ، ج) 4(
 .57ص ،1عالمگيري، ج) 5(
)6( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 371ص. 
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  عمر بن عبدالعزيز عملِ

 ���:	 ]O! حضرت : فرمايند ميضرت امام محمد غزالي حكايت ح
هميشه بر زمين سجده مي كردند يعني  �>� �3R\�2 	% عمر بن عبدالعزيز 
  .)1(كرد ي وغيره پهن نميدر جاي سجده مصّل

   فضيلت پيشاني گرد آلود

روايت است كه حضور اكرم  �>� �3R\�2 	% از حضرت واثله بن اسقع  
 2�3 %	 ���4� وقتي كههيچ شخصي از شما تا : نددارشاد فرمو ���� �=�� ����

 وقتي كهزيرا كه تا ؛نماز را تمام نكرده خاك پيشاني اش را تميز نكند
برپيشاني او خاك سجده نماز موجوده است فرشته ها برايش دعاي مغفرت 

  .)2(كنند مي
وب موقع نماز تميز كردن خاكها از پيشاني خ !برادران عزيز اسالمي
ر تميز كردن پيشاني گناهست، اگر بعد از نماز نيست و معاذاهللا بطور تكب

ريد تا بگويند اين گذانند بر پيشاني بيرا بخاطر اينكه مردم بب معاذاهللا خاكها
اگر كسي  ،ريا كاري و مستحق جهنم خواهد بود نت ايسا رگذاشخص نماز 

                                                 

)1( Q��@+� ����	 �	��0 �PF Q�-���	 � .204، ص1ج 	!�
)2( QG-O��	 �& Q����	 �PF Q�S	�X�	 Z�[ 2761(، شمارة حديث 310، ص2ج.( 
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اك پيشاني را تميز ريا كاري باشد پس الزمست كه بعد از نماز خ خوفا ر
   .كند

  شرط شكننده هاي نماز 29
  .)1(كردن صحبت )1(
  .كسي را سالم دادن )2(
  .)2(جواب سالم را دادن )3(
ر خودش عطسه زد پس خاموش گذااگر نماز  ،جواب عطسه را دادن )4(

اشكالي ندارد و اگر در آنوقت نگفت پس بعد باز اگر الحمدهللا گفت  ،باشد
  .از فراغت بگويد

  .خوش خبري شنيده جواباً الحمد هللا گفتن )5(

  .گفتن ليه راجعونإ إنا نا هللا وإموت كسي را شنيده  يا خبرِ خبر بدي و )6(

  .)3(جواب اذان دادن )7(
  .)4(جالله گفتن نام اهللا را شنيده جواباً جلّ )8(
2 ���� �=�� �����اسم گرامي سيد االنبياء  )9(درود  را شنيده جواباً  ���4	�3 %

2 ���� �=�� �����مثالً  خواندنشريف    .)5(گفتن  ���4	�3 %

                                                 

 .445، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 322ص. 
 .100، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4(  ]�<lR���P�	420، ص. 
 .99، ص1عالمگيري، ج) 5(
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2 ���� �=�� �����اگر (به نيت جواب نگفت پس  جل و جاللهيا   ���4	�3 %
  )شود نماز فاسد نمي

   نماز گريه كردن در

يا در گريه ” آه، اوه، اف“ يا درد يا مصيبتي اين الفاظ گفته شد  تبعّل )10( 
واگر در  ،)1(شود نماز فاسد ميص شود شّخيك حرف مز آواز اكردن 

لي نيست، اگر پس مشك نيامد گريه تنها اشك برآمد، آواز و حروف بر
 ،جاري شد” آري“آواز امام گريه كرد و بر زبان در نماز از خواندن 

بازهم اشكالي ندارد كه اين از سبب خشوع هست و اگر از سبب خوش 
  .)2(را گفت پس نماز فاسد گرديد الحاني امام اين الفاظ

   سرفه كردن در نماز

از زبان مريض بي اختيار آه، اوه برآمد نماز نشكست همچنان عطسه،  )11(
  .)3(كه مجبوراً برآيد معاف اند سرفه آروغ، خميازه وغيره حروفي

وت كردن اگر آواز ظاهر شد پس مثل نفس بوده نماز فاسد نمي در ُف )12(
و اگر دو حروف ظاهر گرديد ست ا مكروهفوت كردن  مگر قصداً ،گردد

  ،)4(مثل اف، تف پس نماز فاسد گرديد
، خ پس مفسد استحروف ظاهر شد مثل اَدر گلو صاف كردن اگر دو  )13(

اگر عذر يا مقصد صحيحي بود مثالً تقاضاي طبيعت بود يا براي ! بلي

                                                 

 .101، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .456، ص2مختار معه رد المحتار، ج در) 2(
 .416، ص1مختار، ج در) 3(
)4(  ]�<lR���P�	Q 427ص. 
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جلو رد  دادن امام بود يا كسي ازخود يا مقصد فتح صاف كردن آواز 
براين اساس در سرفه كردن هيچ  مي شد او را متوجه كردن بود بنا

  .)1(ايرادي نيست

  

  

  چيز يكه بنظر رسيد خواندن در جريان نماز 

كاغذي يا مصحف شريف يا در محراب وغيره نوشته اي را ديده  بر )14(
بلي اگر از حفظ مي خواند و مصحف يا محراب و (قرآن شريف خواند 

كاغذي  ، اگر برتت پس ايرادي نيسر تنها نگاه كردن اسچيز ديگ بر
هم  را ديد و فهميد مگر نخواند در آن آيات نوشته است آن غيرهو

  .)2(ايرادي نيست
كتاب يا مضموني اسالمي در دوران نماز عمداً نگاه كردن و ارادتاً درك  )15(

 ، اگر مضمون دنيوي بود پس بيشتر كراهيت دارد،)3(ستا مكروهكردن 
لهذا در نماز كتابهاي نزديك خود را يا پاكت تحريري، موبايل يا ساعت 

فتد يا بر آنها ين كه بر نوشته هاي شان نظرريد گذابوغيره را طوري 
پارچه اي انداخته تا مستور گردند و نيز در دوران نماز اعالميه و نوشته 

  .هيزيدباشند از نگاه كردن آنها هم بپر ستونها نصب كه بر هاي ديگري

                                                 

 .455، ص2مختار معه رد المحتار، ج در) 1(
 .464، ص2ردالمحتار، ج) 2(
 .101، ص1لمگيري، جعا) 3(
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   تعريف عمل كثير

ونه هم براي  نباشدگر از اعمال نماز اكند  عمل كثير نماز را فاسد مي )16(
اصالح نماز انجام شده باشد، چنانچه كنندة اين عمل از دور ديده شد و 
طوري بنظر رسيده كه اين در نماز نيست، بلكه اگر گمان هم غالب بر 

از دور  اير است و اگر بيننده راين بود كه در نماز نيست بازهم عمل كث
شك است كه در نماز است يا خير؟ پس عمل قليل است و نماز فاسد 

  .)1(شود نمي

   پوشيدن لباس در دوران نماز

  .در دوران نماز پيراهن يا شلوار پوشيدن يا لنگ را بستن )17(
و ركني را درين حالت انجام دادن يا مقدار سه  ندر نماز ستر باز شد )18(

  .)2(ردذسبحان اهللا گفتن وقفه بگ بار

   در نماز چيزي را فرو بردن

نجدي را بدون جويدن فرو چيز خوردني يا نوشيدني معمولي را مثالً ُك )19(
3(رد يا قطره اي در دهن افتاد و فرو رفتب(.  

را فرو برد اگر  قبل از شروع نماز چيزي در دندانها موجود بوده آن )20(
شتر از آن بود پس نماز فاسد و اگر كمتر از نخود اندازة يك نخود يا بي

  .)4(ستا مكروهبود 
                                                 

 .464، ص2مختار معه رد المحتار، ج در) 1(
   .467، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
)3(  ]�<lR���P�	Q 418ص. 
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 341ص. 
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ن باقي اقبل از نماز چيز شيريني را خورده بود اكنون اجزاي آن در ده )21(
ست از فرو بردن آن ا ن از اثر آن چيزي باقيانمانده مگر در لعاب ده

  .شود نماز فاسد نمي
  
حلق رسيده نماز فاسد  ن شكر وغيره بود كه آب شد و درادر ده )22(

  .)1(شد

پس از فرو بردن نماز اگر تف غالب است  ،از دندانها خون ظاهر شد )23(
كه اگر در  ستا اينعالمت غلبه ( ،)2(فاسد نمي شود ورنه فاسد است

حلق مزه محسوس گرديد نماز فاسد شده در شكستن نماز اعتبار مزه 
ي مي شكند كه لهذا وضو وقت ؛است و در شكستن وضو اعتبار رنگ

  )ستا رنگ تف قرمز گردد و اگر تف زرد بود پس وضوء باقي

  در دوران نماز انحراف از قبله

درجه يا بيشتر از آن گرداندن نماز  45بال عذر سينه را از سمت كعبه  )24(
يعني (گردد مثالً حدث  فاسد مي شود اگر از عذري بود پس فاسد نمي

ه گمان اشتباه ظاهر شد پس اگر شد و رو گردانده بود ك) شكستن وضو
  .)3(از مسجد بيرون نشده بود پس فاسد نمي شود

   كشتن مار در نماز

                                                 

)1( Qc�PJ�	 ]4�� 127، ص1ج. 
 .102، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .468، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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م رفته نشود و ده قو عقرب نماز نمي شكند تاكه س از كشتن مار )25(
كشتن مار و عقرب  ،)1(گردد مياشد ورنه فاسد نبحاجت سه ضرب 
گر انديشة ضرر رد و خوف ايذا باشد، اذجلو بگاز وقتي مباح است كه 

  .ستا مكروهرساندن نباشد پس كشتن 
را كشتي يا يك  سه مو را پي در پي از جا در آوردن يا سه شپش )26( 

كند و اگر پي در پي  شپش را در سه ضرب كشتن نماز را فاسد مي
  .)2(نباشد نماز فاسد نمي شود اما مكروه است

   خاريدن در نماز

ه خاريد ك ي چناننماز فاسد ميشود يعن در يك ركن از سه بار خاريدن )27(
و دست برداشت دوباره خاريد و دست برداشت اين دوبار شد اكنون اگر 

اگر يكبار دست  ،همينطور بار سوم هم خاريد پس نماز فاسد مي شود
شت و چند بار حركت داد پس اين يكبار خاريدن گفته مي گذارا 
  .)3(شود

  اشتباهات در گفتن اهللا اكبر

تكبيرات انتقاالت الف اهللا اكبر را طوالني كرد يعني آهللا اكبر يا آكبر  در )28(
گفت پس نماز فاسد ” اكبار“ اضافه كرد يعني ” ب“گفت يا بعد از 

گرديد و اگر در تكبير تحريمه چنين كرد پس نماز هرگز شروع نگرديده 

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 423ص. 
 .103، ص1عالمگيري، ج) 2(
 423، صالمتملّي، غنية 104، ص1عالمگيري، ج) 3(
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يعني در جماعت بر تكبيرات امام با آواز بلند (اكثر مكبرين  ،)1(است
اين اشتباه را بيشتر انجام ميدهند و ايشان نماز  )تكبيرات را رساندن

 كه اين احكام را لهذا كسي ؛كنند خود را و نماز ديگران را غارت مي
  .داند او را نبايد مكبر قرار داد خوب نمي

فاسد شود نماز  معنيت يا اذكار نماز چنان اشتباهي كه از آن ئدر قرا )29( 
  .)2(فاسد مي شود

   مكروهات تحريمة نماز 33 

  .)3(لباس بازي كردن ،باريش، بدن )1(
كه امروز بعضي ها وقت رفتن  ن كردن طوريهلباس را جمع كردن يا پ )2(

ن ، اگر لباس بر بد)4(كنند به سجده شلوار را از جلو يا عقب بلند مي
  .نعي نداردبچسپد پس بايكدست باز كردنش ما

  چادر را برشانها آويزان كردن

سر يا شانه چادر يا شال را  آويزان كردن لباس مثالً بر يعني سدل )3( 
شال را  سرِ يك اگر طوري انداختن كه هر دو كنارش آويزان باشد، بلي

                                                 

 177، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(

 473، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(

 .104، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4(  ]�<lR���P�	Q 337ص. 
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شانة ديگر انداخته و يك سر ديگرش در جلو آويزان باشد پس  بر
  .)1(ايرادي ندارد

سر  ه يكرند كگذا يك شانه طوري شال مي امروز بعضي اشخاص بر )4(
طور نماز  شكم آويزان است و ديگرش بر پشت آويزان است اين آن بر

  .)2(مكروه تحريمي است خواندن 
  
يكي هم از نصف بند دست باالتر باشد پس نماز مكروه  از دو آستين اگر )5(

  .)3(تحريمي است

  شدت حاجت طبيعي
رت شدت ادرار، غائط يا باد اگر قبل از شروع نماز بود پس در صو )6(

اگر وقت چنان تنگ است ! ست، بليا وسعت وقت شروع كردن نماز گناه
شود، پس نماز را  كه بعد از رفع حاجت و وضو كردن نماز قضاء مي

بخواند واگر اين حالت در اثناي نماز بوجود آمد بناء اگر در وقت 
اگر درين حالت بخواند گنهگار  ،گنجايش بود شكستن نماز واجب است

  .)4(مي شود

  رداشتن سنگها در نمازب

                                                 

 .488، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .165، ص3بهارشريعت، حصه) 2(
 .490تا  488، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
 492، ص2ردالمحتار، ج) 4(
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   .)1(ستا ميينماز برداشتن سنگها مكروه تحر اثنايدر  )7(
من در مورد لمس كردن : فرمايند مي عنه تعالىرضي اهللا حضرت جابر 

يكبار و اگر : سنگها در اثناي نماز از بارگاه رسالت سوال كردم، ارشاد گرديد
  .)2(تازين نجات يافتيد پس از يكصد شتر سياه چشم بهتر اس

توانست پس يكبار اجازة  اگر مطابق سنت سجده اداء شده نمي! بلي
 شد پس برداشتن واجب برداشتن است و اگر بدون برداشتن واجب اداء نمي

  .ت اگرچه بيش از يكبار حاجت گرددسا

  انگشتان را بصدا در آوردن 

  .)3(در نماز انگشتان را بصدا در آوردن )8(
�32�$[ 	% بن عابدين شامي خاتم المحققين حضرت عالمه ا ���� 

2 ���� �=�� �����ار مدينه تاجدروايت ابن ماجه است كه : فرموده اند�3 %	 ���4 
بحواله مجتبي  )4(صدا در نياوريده در نماز انگشتان خود را ب: فرمودند

���4 رحمت عالميان  ،حكايت گرديده سلطان دوجهان، شهنشاه كون ومكان
� 2�3 %	�صدا در آوردن انگشتان منع ه در موقع انتظار نماز از ب ��� �=�� ����
مزيد در يك روايت است كه در موقع رفتن براي نماز از صدا در : فرمودند

از اين احاديث مباركه اين سه حكم ثابت  آوردن انگشتان منع فرمودند
  :گرديد

                                                 

)1(  ]�<lR���P�	 Q338ص 

)2( QR��	 d�+ T ]����	 �& Q����	 T �6�	 V�/W	 Q��X� #&	 d�74 2/52897( ، الحديث.( 
 .493، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
)4( <�	 # + �& Q����	 �PF Q�'+ #&Q����	 T `�D9 1/514 965(، شمارة حديث.( 
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نماز در انتظار نماز در حال رفتن براي  توابع آن مثالً نماز و اثنايدر ) الف(
  .ستا صدا در آوردن مكروه تحريميه را ب بودن انگشتان

 صداه بدون حاجت ب) يعني در توابع نماز هم نباشد(بيرون از نماز ) ب(
  .ستا درآوردن انگشتان مكروه تنزيهي

 انگشتان انگشتان بيرون از نماز به سبب حاجتي مثالً براي آرام بخشيدنِ) ج(
  .)1(است) يعني بالكراهت جائز(دن مباح صدا در آوره را ب

يعني انگشتان يكدست را در انگشتان دست (پيچاندن انگشتان را درهم  )9(
 صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّممدينه  تاجدار ،)2()ديگر داخل كردن

مسجد بيرون شد پس انگشتان ه كه به ارادة رفتن ب كسي: فرمودند
شك اين هم در  اخل نكند بييكدست را در انگشتان دست ديگر د

ي نماز و در انتظار نماز بودن هم در ار، وقت رفتن ب)3(حكم نماز است
  .)4(اين هر دو مكروه تحريمي است

   شتنگذادست بكمر 
يعني در وسط هر دو پهلو نبايد دست (بر كمر ) بالعذر(بدون نماز هم  )10(

 ارشاد مي آله وسلّمصلّى اهللا تعالى عليه و عزوجل وخدا  ، محبوبِ)5(شتگذا
يعني اين  ،)6(ستان كردن جهنمياشتن راحت گذا ردست بر كم: فرمايند

                                                 

 .409، ص2مختار معه رد المحتار، جدر) 1(
)2(  ]�<lR���P�	Q 338ص. 
)3( Q��O� #& 5�F h9�! Q��/-D�	 �<�+ QI6<! #& �$	 � ).18126(حديث ال، 6/320 +�>� 	+
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 346ص. 
 494، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(

)6( Q����	 T��KP�	 ]�L	�F �& Q����	 �PF QRu@�6�� c�D�	 #<��	 2/4083566( ، الحديث.( 
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ست كه آنها جهنمي اند ورنه براي جهنمي ها در جهنم چه ن اايفعل يهود
  .)1(!راحتي است

  

  طرف آسمان نگاه كردنه ب

 مصلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلمحبوب خدا  .)2(طرف آسمان نگاه كردنه ب )11(
را  كه در نماز چشمان شان نيچه خواهد بود حال آن كسا: مي فرمايند

 از بينيا چشمان شان بطرف آسمان بلند مي كنند ازين عمل بپرهيزند 
  .)3(خواهد شد برده

روي بهر طرف كرده نگاه كردن، چه همة روي را گشتاند يا اندكي  )12(
هر طرف كرده  صورت را گرداند يا بدون گرداندن روي تنها چشم ها را

ست و اگر بنا بر ضرورتي باشد ا يهيبال ضرورت نگاه كردن مكروه تنز
 وسلّمصلّى اهللا تعالى عليه وآله  قرار قلب و سينه مدينه تاجدار، )4(ايرادي ندارد

 كه اينطرف و يدر نماز بوده وتازمان اي كهآن بنده  :فرمايند مي وسلّم
 ه مياو متوج كند رحمت هاي خداوند خاص بسوي نگاه نمي آنطرف
 آن بنده روي گرداند رحمت خداوند هم از او بر مي وقتي كهگردند، 
)5(گردد

0
   

                                                 

 .115، ص3حاشيه بهار شريعت، حصه) 1(
 .38، ص2البحر الرائق، ج) 2(
)3( Q����	 T ����	 �b ��6�	 Z/� �& Q(	,W	 �PF Qc�� d�74 1/265750( ، الحديث.( 
 .106، ص1عالمگيري، ج) 4(
)5( 0 #<�� Q����	 T �JP�:	 �& Q����	 �PF QG�	G 909(، الحديث 344، ص1ج.( 
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  .)1(شتن ساق دستگذازمين ه مرد را ب )13(

   كردن نگاهبسوي نمازي 
رو بروي كسي نماز خواندن، شخص ديگر نيز روي بطرف نمازي كردن  )14(

بوده و اكنون  طرف همينه بست اگر روي كسي قبالً ا ناجائز و گناه
كسي رو بروي او نماز را شروع نمايد پس شروع كنندة نماز گنهگار 

كراهت مي باشد، ورنه بر نگاه كننده گناه و  يبوده و بر همان نماز
 كسيبطرف دن جماعت روي داكه بعد از سالم  ، كساني)2(كراهت است

ون كند يا بغرض بير كه پشت سر آن نماز مي خواند كرده او را نگاه مي
د سالم گردانيدن او رد بشوم يا رو مجرّه رفتن رو بروي آن ايستاده كه ب

 بيان مي ،دهد درس مي ،كند نشسته يا ايستاده اعالن مي يبروي نماز
  .گونه اشخاص بايد توبه كنند كند اين

  .)3(در نماز بيني و دهن را بستن )15(
   )4(بالضرورت بلغم را بيرون آوردن )16(
مگر كنترل  ،اگر خود بخود آمد ايرادي ندارد( )5(زه كردنقصداً خميا )17(

 مي صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلممحبوب خدا ) كردن مستحب است

                                                 

 .496، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .496، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .106، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4(  ]�<lR���P�	Q 339ص. 
)5( 	�+Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R| 354ص. 
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امكان دارد كسي را در نماز خميازه آمد تا جائيكه  وقتي كه: فرمايند
)1(نمايد چرا كه شيطان در دهن داخل مي شود وضبط جلو گيري

.  

ت را خوانده و در سورة تب اولندن مثالً در ركعت قرآن را برعكس خوا )18(
  .ركعت دوم اذا جاء را بخواند

 مثالً در قومه و جلسه قبل از راست كردن كمر )2(واجبي را ترك كردن )19(
 ، درين گناه تعداد خاص مسلمانان ملوث)3(بركوع يا سجدة دوم رفتن
 ترتيب خوانده كه بدين آنچه نمازهائي! داشت بنظر مي آيند بخاطر بايد

  .شده اند اعادة همه واجب است
  .)4(عالوه از قيام در موقع ديگري قرآن مجيد را خواندن )20(
  .ت را تمام كردنئبركوع قرامجرد رفتن ه ب )21(
سر را قبل از امام بلند  مقتدي قبل از امام بركوع و سجود رفتن يا )22(

  .)5(كردن
روايت  عنه تعالىرضي اهللا ره حضرت سيدنا امام مالك از سيدنا ابو هري

2 ���� �=�� �����مدينه  تاجداركند كه  ميكسي كه قبل  :فرمودند  ���4	�3 %
مام سر را بلند كرده و پائين كرده موي پيشاني او در دست شيطان ااز 
: روايت است عنه تعالىرضي اهللا ، از حضرت سيدنا ابو هريره )6(است

                                                 

)1(  Q����	 w��*3 �& Q�S|��	� �LX�	 �PF Q���+ d�742995-59(، الحديث 1597ص.( 
)2( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 345ص. 
 .107،ص1عالمگيري، ج) 3(
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 351ص. 
 .513،ص 2ردالمحتار، ج) 5(
)6( ��+Q�+�	 I6| ��0� Z/� #+ I�J9 + �& Q����	 �PF QH�+ �+	  ).212(، الحديث 1/102 
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% �32 �محبوب خدا 	���4 �شخصي كه قبل از امام : فرمايند مي ��� �=�� ����
خر  رِسترسد كه خداوند سرش را چون  كند از اين نمي سر را بلند مي

  .)1(گرداند

  

  صورت همچون خر

براي آموختن حديث  ���� �$[ 	% �32ي وِوسيدنا امام َن تحضر 
شخص بر صورتش پرده  نزديك شخص خيلي مشهوري به دمشق رفت آن

مدتها نزد او كم و بيش احاديث آموخت مگر  ،كرد خته تدريس ميااند
كه امام  ث ديدشت مدت مديدي آن محدذگاز صورت استادش را نديد بعد 

روز  پس يكحديث است  را خيلي خواهش علمِ ���� �$[ 	% �32نووي 
ديد كه اين  ���� �$[ 	% �32ي وپرده را از صورتش برداشت، امام نو

در اثناي ! اي صاحبزاده :آن محدث فرمود! صورت همچون خر! چيست
كه اين حديث بدستم رسيد من  جماعت از سبقت كردن امام بترس كه وقتي

بنا برين من  ؛را باعث عدم صحت بعضي راويان دور از قياس دانستم آن
 ما مالحظه ميپس صورتم چنين گرديد كه ش ،قصداً برامام سبقت جستم

  .)2(فرمائيد
  .داشتن لباس ديگر تنها باشلوار يا لنگ نماز خواندنباوجود  )23(

                                                 

)1( i-F�& �+�	 �6� ��� �& Q����	 �PF Q���+ d�74..Q �	 427-114(حديث ال، 228ص.( 
 .95، ص3بهار شريعت، حصه) 2(
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ط امام، اگر بخاطر اعانت در ن نماز توسدآمدن دوستي طويل كر بخاطرِ )24(
  .)1(قدر يك يا دو تسبيح طول داد مانعي نيسته نماز آن شخص ب

  يا، )كه بزور غصب شده باشد زمين(ه يعني بوضزمين مغبر  )25(
  يا، كه در آن كشاورزي موجود است بل زرع ديگريزمين قابر  )26(
  ،)2(زمين شخم شده كشاورزي بر )27(
و قبر ستره اي موجود گذار كه نماز  و بروي قبر درحالير ننماز خواند )28(

  .)3(نباشد 

نجا ممنوع آخواندن بلكه رفتن هم در نماز در عبادت خانه هاي كفار  )29(
  .)4(است

  .يا بر سر كرده نماز خواندنلباس بر عكس پوشيده  )30(
ست، ا مكروه تحريميكه سينه ديده شود  باز بودن طوري يقة پيراهن )31(

ست كه بواسطة آن سينه ظاهر نباشد ا بلي اگر در زير آن لباس ديگري
  .ستا تنزيهيمكروه پس 

  نماز و تصاوير

جاندار باشد پوشيده نماز خواندن  )تصوير( كه بر آن عكس لباسي )32(
  .)5(است ه تحريميمكرو

                                                 

 .107، ص 1عالمگيري، ج) 1(
)2( c�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+Q 52، ص2، درمختار معه رد المحتار، ج258ص. 
 .107، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .53، ص2ردالمحتار، ج) 4(
 .502، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(
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تصوير  پيا جاي سجده يا جلو يا سمت راست يا چ گذار سر نماز بر )33(
رهم گذااست و در عقب نماز  مكروه تحريميجاندار آويزان بودن 

باال كمتر اگر تصوير بر فرش است و ست مگر از حالت هاي ا مكروه
 شود پس كراهت نيست و اگر تصوير غير جاندار باشد برآن سجده نمي

مثل دريا، كوه وغيره پس در آن ايرادي نيست، اگر تصوير بقدري 
كه تفصيل  شته بلند كرده نگاه كرديد طوريگذاكوچك باشد كه بر زمين 
مثل تصويرهاي منظر طواف كعبه خيلي كوچك (اعضاء شخص نگرديد 

بلي اگر در تصوير  ،)1(باعث كراهت نمي باشند) باشد اين تصاوير مي
ة هم واضح گرديد پس ممانعت وجود خواهد طواف كعبه يك چهر

داشت باستثناي صورت اعضاي ديگر مثالً دست، پا، كمر، حصة عقب 
بيني، لبها و اعضاي ديگر همه خاك  ،سر، يا چنين صورتي كه چشم ها

  .كالي نخواهد بودشگونه تصاوير ا شده باشند در اين

   حروف 32به نسبت 

"كن ت عطانماز پسند خود خواندن سعادت  يارب"  
  نماز دو مكروهات تنزيهة سي و )32(

)1( خواندنديگر در لباس كار نماز  ر بودن لباسِباوجود ميس)ن ا، در ده)2
تواند يا چنان  ت هم شده نميرا داشتن، اگر به سبب آن قرائ چيزي

  .)1(آيد كه در قرآن پاك نباشد پس نماز فاسد مي شود الفاظي از دهن بر
                                                 

)1(  ]�<lR���P�	Q 503، ص2، درمختار معه رد المحتار، ج348ص. 
)2(  ]�<lR���P�	Q 337ص. 
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، اگر در نماز كاله يا عمامه افتاد پس )2(خواندنهنه نماز از تنبلي سر بر )2(
كه حاجت عمل كثير نباشد ورنه نماز فاسد  طوري )3(ستا برداشتن افضل

برنداشتن بخاطر خشوع و ر واگر گذابار بار مي افتد پس ب، گردد مي
حال نماز  اگر كسي سر برهنه در ،ستا خضوع بود پس برنداشتن افضل

هش افتاده بود پس شخص ديگري كالهش را برسرش بود يا كالخواندن 
  .ننهد

اگر وقت (ضرورت كمتر از سه بار تسبيح گفتن  در ركوع يا سجود بال )3( 
اگر مقتدي سه بار  ،تنگ بود يا ترس از رفتن قطار بود پس مانعي نيست

تسبيح را گفته نتوانست كه امام سرش را بلند كرد پس امام را همراهي 
  )كند

بلي اگر از بابت  ،را از پيشاني صاف كردن) علفي(از خاك يا كاهي در نم )4(
4(ه از نماز منحرف شود پس در صاف كردن آن مانعي نيستآن توج(.  

  .)5(ندنارا از قبله گرد در سجده وغيره انگشتان )5(
  .)6(شكم مرد در سجده چسپاندن ران با )6(
زبان جواب دادن  با ،)7(در نماز باشارة دست يا سر جواب سالم را دادن )7(

  .ستا مفسد نماز
                                                                                                                       

 .درمختار، رد المحتار) 1(
 .106، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .491، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
 .106، ص1عالمگيري، ج)223) (4(
 .119، ص1فتاوي قاضي خان معه عالمگيري، ج) 5(
 .109، ص1عالمگيري، ج) 6(
 .497، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 7(
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  .در نماز بال عذر چهار زانو نشستن )8(
   .سستي يا كسالت بدن را دور كردن )9(
اگر تقاضاي طبيعت باشد  ،)1(ردن گلوكارادتاً سرفه كردن يا صاف  )10(

  .مانعي نيست
  .شتنگذازمين  موقع سجده رفتن بالعذر قبل از زانوها دستها را بر )11(
  .وقت بلند شدن بالعذر قبل از دست زانو را از زمين برداشتن )12(
  .)2(در ركوع سر را از كمر پائين يا باال كردن )13(
)14( ذ، تسميه و آمين را بلند گفتندر نماز ثنا، تعو.  
  .ديوار وغيره تكيه دادن بدون عذر بر )15(
  ،در ركوع بر زانوها )16(
  .نشتگذازمين دست ن و در سجود بر )17(
ح يعني گاهي بر پاي راست و گاهي تراو(براست و چپ تكان دادن  )18(

سمت ه جده بسه و هنگام رفتن ب  )برپاي چپ فشار دادن سنت است
پ فشار دادن مستحب چبلند شدن بسمت  راست فشار دادن و هنگام

  .)3(است
تن سب را خشوع آمد پس چشم هادر نماز چشم ها را بستن، بلي اگر  )19(

  .)4(ستا افضل

                                                 

)1( QR���P�	 ]�<l 340ص. 
 .338صتا  335ص  ]�<l	�QQR���P 107عالمگيري، ص )2(
 101لمگيري، صعا )3(

 .499، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
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بود ر شمع يا چراغ رو برو اگ، خواندنشن نماز ورو بروي آتش ر )20(
  .)1(مانعي نيست

كه از آن تشويش آيد مثال زينت و لهو و  خواندنرو برو چيزي نماز  )21(
  .)2(لعب وغيره

  .براي نماز دويدن )22(
  ،راه عام )23(
  ،جاي ريختن آشغال )24(
  ،شود ح ميكه حيوانات ذب مذبح يعني جائي )25(
  ،اصطبل يعني جاي بستن اسپها )26(
  ،غسل خانه )27(
  ،شود كه شتر بسته مي مويشي خانه خصوصاً جائي )28(
  ،بر سقف استنجاخانه )29(
در صحرا بال ستره چنانچه از پيش روي امكان عبور و مرور مردم  )30(

  .)3(خواندنباشد در آنجا نماز 
   ،)4(از دادنرا پروشه بال عذر بادست مگس و پ )31(

 رسانند گرفتن و در كشتن آن مانعي ش يا پشه ايذا ميپاگر در نماز ش(
  .)5()كه از عمل كثير نباشد نيست در صورتي

                                                 

 .108، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .439، ص1رد المحتار، ج) 2(
)3( QR���P�	 ]�<l 339ص. 
 .118، ص1فتاوي قاضي خان معه عالمگيري، ج) 4(
 .بهارشريعت) 5(
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كه براي نمازي مفيد باشد جائز و اگر مفيد نباشد هر آن عمل قليل  )32(
   .)1(ستا مكروه

  ؟چگونه خواندن م آستين نماز نيبا

در  مكروه تنزيهي است خواندن وشيده نماز نيم آستين پيا كرتا پيراهن 
صدر الشريعه مفتي  تحضر ،كه نزد او لباس ديگر موجود باشد صورتي

نزد كسي كه لباس موجود : فرمايند مي ���� �$[ 	% �32امجد علي اعظمي 
خواند پس كراهت  قط آسيتن كوتاه يا زير پوش پوشيده نماز ميفباشد و 

مفتي بزرگ  ،)2()جود نباشد پس كراهت هم نيستتنزيهي است واگر لباس مو
 مي �$[ 	�����c-u قار الدين قادري رضوي مفتي و حضرتپاكستان 
بليز در لباس كاروبار كرتاي آستين كوتاه، پيراهن آستين كوتاه يا : فرمايند

د ور كه لباس كار را پوشيده انسان خدمت دوستان عزتمند مي(داخل اند، 
كه لباس آستين كوتاه پوشيده نزد ديگران  براين كسيبنا ) شرمنده مي شود

كه چنين  و كسانيمكروه تنزيهي است داند نماز ايشان  رفتن را مناسب نمي
كند نماز شان مكروه  لباس پوشيده نزد ديگران رفته احساس كمتري نمي

  .)3(نيست
مستحب است كه در حديث شريف خواندن بعد از ظهر چهار ركعت  

ه قبل از ظهر بر چهار و بعد از آن بر چهار محافظت كرد اهللا كسي ك: فرمودند

                                                 

 .109، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .193، ص1امجديه، حصهفتاوي ) 2(
 .246، ص2جوقار الفتاوي، ) 3(
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 ���� �$[ 	�c-uعالمه سيد طحطاوي  ،)1(فرمايد برآن آتش را حرام مي تعالى
 ،شوند و گناهانش پاك ميا ،شود آتش داخل نمي كه هرگز در: فرمايند مي

همه  آنچه حقوق است خداوندرا  طالبات حق تلفي بندگانه موبرآن هم
توفيق كارهاي ميدهد كه بخاطر آن  اند يا او راگرد ميراضي را گاران او طلب

كه براي او اين : فرمايند مي ���� �$[ 	% �32عالمه شامي ،شود سزا داده نمي
برادران  .)2(رود دوزخ نميشود و ب كه خاتمه اش بر سعادت مي بشارت است
 بعداً همانجا د درخواني كه ده ركعت نماز ظهر را مي در جائي ! عزيز اسالمي

ركعت وقتي 12 خواندنربيع االول در 12دو ركعت مزيد نفل خوانده بنسبت 
 لهذا با استقامت كامل نيت اداي دو ركعت ؛نخواهد داشت زيادي را هم در بر

  .نفل را هم در نظر بگيريد

  بيان امامت

  .براي امامت مرد غير معذور شش شرط است 
مرد  )4(عاقل بودن  )3(بالغ بودن  )2(بودن  مسلمان صحيح العقيده )1(
  .)3(معذور نبودن )6(خواندن ت درست ئقرا )5(بودن 

  .اقتداء سيزده شرايط ”يا امام االنبيا“حروف  13به نسبت 

  نيت )1(

                                                 

)1( RUu9 �+ �& Q�@<�	 i-)3� I���	 ��| �PF QRS�f #<� ... Q1817(، الحديث 2208ص.( 
 .452، ص2شامي، ج) 2(
 .284، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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قبل از يا تكبير تحريمه همراه بودن  و به اين نيت كه اقتداء با ،اقتداء )2(
 ورت قبل بودنش از تحريمه كاركه در ص شرطيه بودن بتكبير تحريمه 
  .كنندة نيت و تحريمه نباشد اديگري جد

  .امام و مقتدي هر دو را در يك مكان حاضر بودن )3(
اشته د نماز هر دو يكي باشد يا نماز امام نماز مقتدي را در ضمن خود )4(

  .باشد
  .از امام با مذهب مقتدي درست بودنمذهب نم )5(
  ،مذهبا صحيح دانستن همان امام و مقتدي هر دو رو  )6(
  .ننبودزن  شرايط برابر با نممكن بود با )7(
)8( م يعني پيش از امام نبودنمقتدي را مقد.  
  .امام را علم از انتقاالت بودن )9(
  .مقيم يا مسافر بودن امام معلوم باشد )10(
  .در انجام دادن اركان باهم شريك بودن )11(
  .مام باشد يا كمتر از آندر اداء اركان مقتدي مثل ا )12(
  .)1(نباشدشرايط از امام بيشتر در همچنين مقتدي  )13(

   بعد از اقامت امام اعالن فرمايد

 در ،را برابر كرده صف را راست فرمائيد گردنها و شانه هاي تانقدمها، 
راست كردن ، چسپاندن شانه ها واجب ،ستا گناه شتنگذا بين دو نفر فاصله
تا آخر تكميل نشده عمداً در عقب  اولكه صف  يزمان صف واجب و تا

                                                 

 .285تا284، ص2ردالمحتار، ج) 1(
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بچه هاي كمتر از پانزده  ،ستا گناهوردن نماز ترك واجب، حرام كشروع 
صف بچه  ،آنها را در سمت آخر هم نفرستيد ،سال را در صف ها قرار ندهيد

  .ابالغ ازهمه آخر تر استنهاي كوچك 
  )مراجعه فرمائيد 225ا ت 219ص  7براي معلومات تفصيلي به فتاوي رضويه ج ( 

  بيان جماعت

ست، بالعذر ا ، بالغ آزاد و توانا جماعت اولي مسجد واجببر عاقل 
يكبارهم تارك جماعت گنهگار و مستحق سزا خواهد بود و اگر اكثر اوقات 

و ) يعني گواهي اش قابل قبول نيست( �، مردود الشهادقترك دهد پس فاس
همسايه ها سكوت را اختيار كردند پس ، اگر او را سزاي شديد داده مي شود

: فرمايند مي تعالى، بعضي فقهاي كرام رحمهم اهللا )1(شوند آنهاهم گنهگار مي
كند پس او گنهگار  شخصي كه آذان را شنيده در خانه انتظار اقامت را مي

  .)2(و گواهي او قبول نمي شودمي شود 

  ”يارسول اهللا مدينه طلب كن“به نسبت بيست حروف 

  ذر ترك جماعتعبيست 

  ،مريض چنانچه رفتن او تا مسجد مشكل باشد )1(
  معذور كلّي )2(
  ،كسي كه پاهايش قطع شده باشند )3(

                                                 

 .287، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .604تا451، ص1البحر الرائق، ج) 2(
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  ،مرض فلج گرفتار استه كسي كه ب )4(
  ،كه از رفتن به مسجد عاجز باشدشيخ فاني  )5(
  ،نابينا اگرچه براي رساندنش تا مسجد كسي موجود باشد )6(
   ،ن شديدابار )7(
)8( ل زياد كه مانع گرددگ،   
  ،سرماي شديد )9(
   ،يكيخيلي تار )10(
   ،طوفان شديد )11(
   ،ترس ضايع شدن مال يا چيز خوراكي )12(
  ،طلبگار موجود است و او تنگدست است )13(
  ،خوف از ظالم )14(
  ،شدت غائط )15(
   ،ادرارشدت  )16(
  ،شدت ريح در شكم )17(
  ،ترس رفتن قافله )19(
رس تكه از رفتن به جماعت او را تكليف و  يارداري از مريضتيم )20(

  .)1(اينها همه براي ترك جماعت عذر اند ،است

  خوف از خاتمه بر كفر

نياز جماعت وبدعوت افطاري، دعوت ها، براي نعت خواني براي رفتن  
 اولي مسجد را در نمازهاي فرض ترك دادن هرگز اجازت نيست، تا جائي

خانه يا هال يا آپارتمان وغيره جماعت تراويح برپا كه مردم در محوطة 
                                                 

 .293تا292، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
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 اولنموده اند و در قريب آن مسجد موجود است پس بر آنها واجب است كه 
كه بال عذر  كساني .نماز فرض را بهمراه جماعت اولي در مسجد بخوانند

كنند  اء نميشرعي باوجود قدرت نماز فرض را در مسجد باجماعت اولي اد
2 ���� �=�� �����مدينه  تاجدارست كه ن الزم اآنها را ترساند�3 %	 ���4 

اگر كسي دوست دارد كه فردا مسلمان بوده خداي عزوجل را : فرموده اند
 نه باجماعتبر نمازهاي پنجگامي شود كه اذان  جائي مالقات كند پس در

ي را kپايبند باشد چرا كه خداي عزوجل بر نبي شما سنن هد مانجادر ه
اگر  باشد و نيد واين نمازهاي باجماعت هم از سنن هدي مياگردمشروع 

از اين  .)1(شما سنت نبي خود را ترك مي دهيد پس گمراه خواهيد شد
كه خاتمه شركت كنندگان هميشگي جماعت  ستا نآحديث شريف اشاره بر

كه بالعذز شرعي جماعت اولي مسجد را  اولي بالخير خواهد بود و كسي
ست، آنهائيكه از تنبلي كامالً ا هللا برآن ترس خاتمه بر كفرترك ميدهد معاذ ا

سنت  كنند بايد توجه فرمايند كه حضرت امام اهل جماعت را حاصل نمي
قنيه  در بحر الرائق و: فرمايند مي ���� �32�$[ 	%  خانموالنا شاه احمدرضا

باشد  مسجد در انتظار اقامت ميه اگر اذان را شنيده براي دخول ب: است كه
 كه وي رضويه است شخصيافت در همان صفحة ،)2(پس گنهگار خواهد شد

شخص قبول  كند شهادت آن اقامت ميخانه انتظار  اذان را شنيده در
  .)3(نيست

                                                 

)1( ���	 Z\	-+� �'��	 �PF Q���+ d�74���	 #<� #+ ]���	 ��4 �& Q�Q 
 ).654-257(حديث  ، شمارة328ص

 .604، ص1، البحر الرائق، ج102، ص7فتاوي رضويه، ج) 2(
 .451، ص1البحر الرائق، ج) 3(
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مسجد نمي آيد  ه كه تا وقت شروع اقامت ب كسي! برادران عزيز اسالمي
كه  سي، پس كنزد فقهاي كرام رحمهم اهللا گنهگار و مردود الشهادت است

كند يا بدون جماعت نماز بخواند يا معاذاهللا  عذر در خانه جماعت برپابال
را در  ما! يارب مصطفي! اصالً نماز نمي خواند حالش چگونه خواهد بود

در مسجد هميشه تكبير تحريمه با  اولدر صف خواندن نماز باجماعت اولي 
  .سعادت نصيب فرما

  

  

  

   مدني نماز وترگل  9 ”يارسول پاك“حروف 9به نسبت 

   .)1(ستا نماز وتر واجب )1(
  .)2(ستا اگر اين ترك داده شود قضاء آن الزم )2(
  .)3(وقت وتر بعد از فرض  عشاء تا صبح صادق است )3(
كه قادر بر بيدار شدن پس از خواب باشد برايش افضل است كه  كسي )4(

  .)4(ندتهجد بخواند بعد وتر را بخوا اولدر قسمت آخر شب بلند شده 
  .)5(وتر سه ركعت است )5(

                                                 

 .66، ص2البحر الرائق، ج) 1(
 .532، ص2مختار معه رد المحتار ، جدر) 2(
)3( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 178ص. 
)4( QR���P�	 ]�<l 403ص. 
)5( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 375ص. 
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  .ست تنها تشهد خوانده بلند شودا قعدة اولي واجبدر وتر  )6(
  .)1(ستا ت ركعت سوم گفتن تكبير قنوت واجبئبعد از قرا )7(
ها دست تا گوش اولبهمين ترتيب  مي شود گفته تكبير تحريمه چنانچه  )8(

  .)2(بلند شده بعد اهللا اكبر گفته شود
  .شود هتها را بسته دعاي قنوت خواندبعد دس )9(

  دعا قنوت

k���	;@"�  "f�b;<� �8P��8f8� 8H8f��8P�y J;�8j 
8�;f�� +;# �&8H 8�8f8P8-?FCI 8�B� ���8H 
8�;fE_�<�R 8�B���8H E�	8K��8� 8�8f�*CD;�8j 
8�B:8fEDCJ;�8j 8�8f�KB�;Z 8�8f�P;�8j 8+�# 
89EJ;O;�8j .k���	;@"� �b �"98j 8f�� �;6;� 
8�B�8H ;f8�q ��R 8�8f��;O;� 8��bB���8H 
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خدايا از تو كمك مي خواهيم و از   
خواهيم و بر تو ايمان  تو بخشش مي

ل مي كنيم مي آوريم و بر تو توّك
مي كنيم و  تراوتعريف خيلي خوب 

كنيم و ناشكري ترا نمي  مي تراشكر 
 كنيم و جدائي مي كنيم و ترك مي

م آن شخصي را كه نافرماني ترا يده
خدايا ما خاص ترا عبادت . كند مي

 مي كنيم و خاص براي تو نماز مي
كنيم و بسوي تو  خوانيم و سجده مي

دويم و براي خدمت حاضريم و  مي
ذاب اميدوار رحمت تو هستيم و از ع

شك عذاب تو  ترسيم بي تو مي
  .گيرد كافران را در بر مي

  ،)1(درود شريف بهتر استخواندن بعد از دعاي قنوت ) 10(

                                                 

 .533، ص2درمختار معه رد المحتار ، ج) 1(
)2( Qc�)7)�	 ]�� .376ص !
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  :تواند پس اين دعا را بخواند كه دعاي قنوت را خوانده نمي كسي) 11(

k���	;@"�    8��fA���	 R� / 8< 3= 8<"&8�
  ~]8<�8�8!  �8� � 	 R /8� ~]8<8�8!

 8< |8���"<�	 8�	B>8�  

ما مارا در دنيا نعمت  اي اهللا اي ربِّ  
عطا فرما و در آخرت هم نعمت عطا 
فرما و مارا از عذاب دوزخ نجات 

  عطا فرما

  )2(خدايا مغفرتم كنيعني  � 	�Jl اللهم :بخواند يا اينرا 

 دعاي قنوت را فراموش كرد و بركوع رفت پس بر نگردد ناگر خواند) 11(
  .)3(سهو كند بلكه سجدة

و ) خوانند مي چنانكه رمضان المبارك(وتر را با جماعت مي خواند ) 12(
ه مقتدي هم ب كوع رفت پسره بود كه امام ب همقتدي قنوت را تمام نكرد

  .)4(ركوع برود

  بيان سجدة سهو

واجبات داخل نمازيكي در اثر فراموشي ترك گردد يا واجبات و اگر از  )1(
گردد پس سجدة سهو واجب  فراموشي تاخيريض داخل نماز از افر

  .)5(است

                                                                                                                       

)1( QR���P�	 ]�<l 402ص. 
)2( ! ��+ ��J�	 R|	�+Qc�)7)�	 ]�� .385ص 
 .110، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .171، ص1، تبيين الحقائق، ج110، ص1عالمگيري، ج) 4(
 .655، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 5(
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 واجب شدن سجدة سهو انجام نشد پس اعادة نماز واجبجود واگر با )2(
  .ستا
كافي نيست بلكه دوباره اعادة قصداً واجب را ترك داد پس سجدة سهو  )3(

  .ستا نماز واجب
ش وجوبه بلكه نبوداگر چنان واجبي ترك داده شد كه از واجبات نماز  )4(

واجب نيست مثالً خالف ترتيب قرآن سجدة سهو از امر خارج بود پس 
واجبات نماز نيست  مگر تعلق آن با) ستا وگناه(ترك واجب خواندن 

البته از آن توبه (نيست سجدة سهو بلكه از واجبات تالوت است لهذا 
  .)1()كند

 شده سجدة سهو ي آن با فگردد تال از ترك دادن فرض نماز فاسد مي )5(
  .تواند لهذا دوباره خوانده شود نمي

از ترك دادن سنت ها يا مستحبات مثالً ثناء، تعوذ، تسميه، آمين،  )6(
شود، نماز اداء  واجب نميسجدة سهو تكبيرات انتقاالت و تسبيحات 

قصداً  اآن مستحب است، اگرچه سهواً و ي خواندنمگر دوباره ، )2(شد
  .ترك داده شده بود

ه ده واجب هم ترك شده بود همين دو سجده براي همه نماز اگرچ در )7(
  .)3(ستا كافي

                                                 

 .همان  مرجع) 1(
 .438، ص1فتح القدير، ج) 2(
 .655، ص2ردالمحتار، ج) 3(
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ه مثالً بعد از ركوع راست ايستادن يا درميان دو سجده ب(تعديل اركان  )8(
 سجدة سهو فراموش شده ) مقدار يكبار سبحان اهللا گفتن راست نشستن

  .ستا واجب
  .)1(ستا واجبسجدة سهو موش شد اقنوت يا تكبير قنوت فر )9(
مقدار سه بار سبحان اهللا گفتن در فكر ه ت وغيره در هر موقعي بئقرا )10(

  .)2(واجب گرديد سجدة سهو بودن وقفه شد 
التحيات خوانده  ،ستب االتحيات واج خواندنهم سجدة سهو بعد از  )11(

سجدة يعني قبل از (ست كه در هر دو قعدها ا سالم داده شود و بهتر اين
  .)3(شريف هم خوانده شوددرود ) و بعد از آنسهو 

  
 كرد بر مقتدي هم سجده واجبسجدة سهو از امام سهو گرديد و  )12(

  .)4(ستا
واجب نبوده  سجدة سهو اگر از مقتدي بحالت اقتداء سهو گرديد پس  )13( 

   .)5(واعادة نماز هم الزم نيست

  مسئله خيلي مهم

 نددكرمي يع عدم معلومات نماز خود را ضا برادران اسالمي بنا براكثر 
  :لهذا اين مسئله را باتوجه بخوانند
                                                 

 .127، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .655، ص2ردالمحتار، ج) 2(
 .125، ص1گيري، جعالم) 3(
 .658، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
 .128، ص1عالمگيري، ج) 5(
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وت شدن يك يا چند ركعت در نماز شامل فيعني بعد از (مسبوق  )14(
پس  دهد را با امام سالم دادن جائز نيست، اگر قصداً سالم مي) گرديده

و اگر فراموش كرده با امام بالوقفه فوراً سالم داد گردد  مينماز فاسد 
فراموش  رشود و اگ د ليكن اين خيلي كم واقع ميپس مانعي نخواهد بو

الم داد پس بلند شود نمازش را تكميل سرده اندكي هم بعد از امام ك
  .)1(كندسجدة سهو كرده 

شده بود و  هوسكند اگرچه قبل از آن امام سجدة سهو مسبوق با امام  )15(
ر اده شد پس دتبقيه اش ايسخواندن نكرد و بر سجدة سهو اگر با امام 

و اگر همين مسبوق در بقيه نمازش هم سهو گرديد  كند سجدة سهوآخر 
  .)2(ستا امام هم كافيسجدة سهو پس در آخر همين 

)16( قدر خواهد  د ايندر قعده اولي بعد از تشه“صلّ اللهم دعلي محم ”
ت آن اين نيست كه درود شريف خواند ست عّلا واجبسجدة سهو پس 

قيام ركعت سوم تاخير گرديد، لهذا اگر  كه در ستا اينبلكه علتش 
  .ستا واجب سجدة سهو بهمين مقدار خاموش باشد بازهم 

  حكايت

 دنا امام اعظم ابو حنيفه حضرت سي %	 R\�2را در خواب  �>� �3
2 ���� �=�� �����مدينه  تاجدارديدار باسعادت نصيب گرديد،   ���4	�3 %
% �32 ��حضور پر نور 	���4 �برخوانندة درود  :استفسار فرمودند �� �=�� ����

 كه آن بخاطر اين :؟ عرض كردندكرديسجده را واجب  اچر تو اولقعدة 
                                                 

 .659، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .128، ص1عالمگيري، ج) 2(
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  م، نبي مكرّمدو عال تاجدار ،از غفلت خوانددرود شريف را شخص 
����� ��=� ���� 2  .)1(اين جواب را پسند فرمودند  ���4	�3 %

 واجب سجدة سهو د خوانده نشد پس ز تشهدر هر قعده اگر اندكي ا )17( 
  .)2(ست چه نفل باشد يا فرضا

  سهو سجدةطريقة 

 ه ست كه درود شريف هم خواندا را خوانده بلكه افضل اين اتالتحي
د درود شريف و دعا شود بسمت راست سالم داده دو سجده شود بعد تشه

  .)3(سالم داده شود هدنخوا

  ؟يد كردفراموش گردد پس چه باسجدة سهو 

كه از  زماني كردني بود مگر فراموش كرده سالم داد پس تا سجدة سهو 
كه از  وقتي اگر بيرون از مسجد بود پس تا ،مسجد بيرون نشده سجده كند

بطرف جلو برود از جاي سجده اش تجاوز اگر  يا متجاوز نشده و صفها
منافي نماز  كه مانع بنا است مثالً كالم وغيره نكرده باشد سجده نمايد چيزي

   .)4(تواند شده نميسجدة سهو سالم اين عمل را انجام داد پس  زاگر بعد ا

  سجدة تالوت

                                                 

 .657، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .127، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .121، ص1فتاوي قاضي خان معه عالمگيري، ج) 3(
 .556، ص2معه رد المحتار، ج درمختار) 4(
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: ارشاد فرمودند صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلممحبوب رب العليمن 
كند شيطان دور رفته و  كه انسان آيت سجده خوانده بعد سجده مي وقتي

ابن آدم را حكم سجده شد او ! مهاي برباد و تباه شد :گويد گريه كنان مي
من حكم گرديد من انكار كردم براي من  سجده كرد برايش بهشت است و بر

  .)1(دوزخ است

   رسد مراد مي هر إن شاء اهللا
را خوانده سجده  تالوت آيات 14براي هر مقصد در يك مجلس تمام 

ده خواه هر آيه را خوانده سجفرمايد  ميرا مكمل  شدمقص اهللا عزوجل ،كند
  .)2(نمايد يا همه را خوانده در آخر چهار ده سجده نمايد

  ”قرآن مجيد“بنسبت هشت حروف 

   هشت گل مدني سجده تالوت 

 ن، در خواندگردد ميسجده واجب  ،يا شنيدن آيت سجدهخواندن از  )1(
قدر باشد كه اگر عذري نبود پس خود  ست كه صدا اينا شرط اين

ت كه بالقصد شنيده باشد از شنيدن براي سامع اين ضروري نيس .بشنود
  .شود هم سجده واجب مي بالقصد

خواننده و شنونده سجده واجب  در هر زباني ترجمة آيت سجده بر )2(
را دانسته باشد يا نباشد كه اين ترجمة آيت سجده  شنونده اين ،گرديد

                                                 

)1(  �PF Q���+ d�74�JD�	 ��	 ¡��	 �& Q(��	..Q 81- 133(، شمارةحديث 56ص.( 
)2( Q]�<l درمختاروغيرهما. 
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ست كه اگر او را معلوم نبود پس گفته شود كه اي است البته اين ضرور
ة آيت سجده بود و اگر خود آيه خوانده شده بود پس الزم اين ترجم

  .)1(نيست كه شنونده را از بودن آيت سجده گفته شود
ست ليكن نزد ا تمام آيت ضروريخواندن براي واجب شدن سجده  )3(

با مي شود بعضي علماي متأخرين آن لفظي كه در آن مادة سجده ديده 
همراه خوانده شد پس سجدة  آن هر لفظي قبلي يا بعد از آن را با آن

كه در هر دو صورت  ستا اين، لهذا احتياط مي شودتالوت واجب 
  .)2(سجدة تالوت كرده شود

شد پس فوراً سجده كردن واجب نيست،  هآيت سجده بيرون نماز خواند )4(
  .)3(مكروه تنزيهي استالبته اگر وضوء بود پس تاخير 

است، اگر تاخير كرد يعني  در نماز فوراً سجدة تالوت كردن واجب )5(
در نماز هست  وقتي كهو تا مي شود بيشتر از سه آيه خواند پس گنهگار 

يا بعد از سالم دادن فعلي را كه منافي نماز باشد انجام نداده پس سجدة 
   .)4(بجا آورد سجدة سهو تالوت كرده 

  !هشدار ! خبردار 

يك نبوديد تنها و جدا در رمضان المبارك در تراويح يا شبينه اگرچه شر )6(
نماز خود را مي خوانيد از شنيدن آيت سجده بر شما هم سجدة تالوت 

                                                 

 .133، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .233 223، ص8ملخصا فتاوي رضويه، ج) 2(
 .583، ص2بصار مع رد المحتار،جتنوير األ) 3(
 .584، ص2تار، جدرمختار معه رد المح) 4(
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شود، از كافر يا نابالغي آيت سجده شنيده شد بازهم سجده  واجب مي
تالوت واجب گرديد بعد از بلوغ هر قدر آيات سجده شنيده و تا حال 

بهمان اندازه حساب كرده  را به اعتبار غلبة ظنّ سجده نكرده ايد آنها
  .باوضو سجدة تالوت كرده شود

   طريقة سجدة تالوت

گفته بسجده برويد و كم از كم سه بار سبحان ربي اهللا اكبر شده ايستاده  )7(
گفته ايستاده شويد قبل از سجده و بعد از آن هر اهللا اكبر گفته بعد  ألعلىا

بعد از  ايستاده شده بسجده رفتن و و گفتن سنت استاهللا اكبر دو بار 
  .)1( نداسجده ايستادن اين هر دو قيام مستحب 

شود نه در  گفتن به دست باال برده مياهللا اكبر براي سجدة تالوت وقت  )8(
  .)2(آن تشهد است و نه سالم

   بيان سجدة شكر

ض ييا آمد يا مال بدست آمد يا چيز گمشده پيدا شد يا مرنده ب فرزند
ن هر نعمتي سجدة شكر درض با حاصل كرشفا يافت يا مسافر دوباره آمد الغ

 وقتي كهطريقة آن مثل سجدة تالوت است، همچنان  ،)3(كردن مستحب است
ي برسيد پس سجدة شكر كردن كار ثوا نعمتي بدست آمد يا خوشخبري

در اثر كوشش  ،خواهد بود مثالً ويزة زيارت مدينه منوره نصيب گرديد
ي سفر كردن در قافله هاي انفرادي بر كسي موفقيت حاصل شد و او برا

                                                 

 .135، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .580، ص2مع رد المحتار، جبصار تنوير األ) 2(
 .136، ص1عالمگيري، ج) 3(
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زيارت يك عالم  ،مدني دعوت اسالمي جهت آموختن سنت ها آماده شد
باعمل سني نصيب گرديد، خواب مباركي بنظر آمد طالب علم دين در امتحان 

  .كامياب شد، آفت نابود شد، يكي از دشمنان اسالم مرد

   ر رد شدن گناه بزرگي استگذااز جلو نماز 

 اگر كسي مي: ارشاد فرمودند صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّممدينه  تاجدار )1(
ر رد شدن چگونه است پس صد گذادانست كه از جلوي شخص نماز 

  .)1(دانست ادن را از رفتن آن يك قدم بهتر ميتسال ايس
حضرت كعب  ارشاد: كهفرمايند  مي عنه تعالىرضي اهللا  حضرت امام مالك )2(

 ر اگر ميگذااست رد شونده از جلوي نماز  نهع تعالىرضي اهللا االحبار 
را از رد شدن ست پس فرورفتن در زمين ا اين چه گناه دانست كه بر

شك گنهگار است  ر بيگذاشونده از جلوي نماز  ، رد)2(دانست بهتر مي
  .)3(مگر در نماز نمازي هيچ فرقي بوجود نمي آيد

  "يارسول خدا نظر كرم"بنسبت پانزده حروف 

   شدن از جلوي نمازيرد احكام در مورد پانزده  

در ميدان و مسجد بزرگ از قدم نمازي تا موضع سجود آن رد شدن  )1(
ست كه در حالت قيام بجاي ا ناجائز است مراد از موضع سجود اين

ست در ا نظر مي افتد آن موضع سجود اي كهسجده نگاه كند تا فاصله 
                                                 

)1( QR���	 c�9 �& ����	 �& Q����	 ]+|	 �PF Q�' ).946(حديث ال، 1/506 �># 	&# +
)2( 	��| �PF QH�+ �+	 ��+0 T �9�*P�	 �& Q�J��	 T ����� (� QR���	 c�9 �& �!	  

 ).371(، شمارة حديث 154، ص1ج
 .254، ص7ملخص از فتاوي رضويه، ج) 3(
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اً فاصلة موضع سجود از ، تقريب)1(بين اين فاصله رد شدن جائز نيست
)2(است قدمگاه نماز تا سه متر

لهذا در ميدان از جاي قدم نمازي به ؛ 
  .بعد رد شدن مانعي ندارد اندازة سه متر

در خانه و مسجد كوچك در جلوي نماز اگر ستره نباشد پس از قدم  )2(
  ،شتن جائز نيستنمازي تا ديوار قبله از هر جاي گذ

تره موجود باشد پس بعد از آن ستره رد شدن در جلوي نمازي اگر س )3(
  .)3(مانعي ندارد

  .)4(ستره تقريباً نيم گز بلند و به اندازة يك انگشت ضخامت داشته باشد )4(
ست يعني در جلوي امام ستره بود پس اگر ا ستره امام مقتدي راهم كافي )5(

  .)5(كسي از جلوي مقتدي رد شود گنهگار نمي شود
  .)6(تواند نسان و حيوان وغيره ستره شده ميدرخت درميان ا )6(
 انسان در حالتي كه پشت او بطرف نمازي قرار گيرد ستره شده مي )7(

، اگر رو بروي نمازي كسي روي خود را گرداند پس اكنون )7(تواند
لهذا بعد از سالم دادن امام  ؛ه، برآن نظر كننده استنبودكراهت بر نمازي 

ست كه برابر پشت سرتان ا ياط ضروريدر نگاه كردن بطرف عقب احت

                                                 

 .160، ص1تبيين الحقائق، ج) 1(
 .131قانون شريعت، حصه اول، ص) 2(
 .104، ص1عالمگيري، ج) 3(
)4( Qc�)7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 365ص. 
 .484، ص2رد المحتار، ج) 5(
 .104، ص1عالمگيري، ج) 6(
)7( Qc�)7)�	 ]�� .496، ص2، ردالمحتار، ج265ص !
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باشد و شما بطرف او روي  اگر كسي مصروف خواندن بقيه نمازش مي
  .ديشو گردانده نگاه كنيد پس گنهگار مي

خواهد رد شود و در پهلوي آن شخص  مي يشخصي از جلوي نماز )8(
 اولشود پس شخص  ديگري او را ستره قرار داده برابر با او رد مي

براي شخص دوم ستره هم قرار  اولو همين شخص گردد  ميگنهگار 
  .)1(گرفت

شروع را كسي در عقب نماز  اولدر نماز جماعت باوجود جاي در صف  )9(
 كه آن تواند زيرا كرد پس شخص بعد از آن از شانه هايش رد شده مي

  .شخص خودش حرمت خود را پايمال كرد
اند كه اعضاء رد شونده از خو چنان مكان مرتفع نماز مي اگر كسي بر )10(

  .گردد جلوي نماز خوب ديده نشوند پس او گنهگار نمي
كه  ستا ايناز جلوي نمازي رد شوند طريقه اش خواهند  دو نفر مي )11(

يكي از آنها پشت بطرف نمازي كرده رو برويش ايستاده شود اكنون او 
شت پ اولستره قرار گرفته دومي رد شود بعد دومي در پشت سر شخص 

لي رد شود بعد خود را رو بروي نمازي قرار داده ايستاده شود اكنون او
  .)2(بهمان طرف عقب بروده كه آمده بود آن دومي از جائي

را اجازة  يرد شود پس نماز يي نمازوخواهد از پيش ر اگر كسي مي )12(
 يا بصداي بلند قراءت كند يا سبحان اهللا گويدممانعت او است خواه 

ست يا سر يا چشم ممانعت كند بيش از اين اجازه نيست مثالً بااشارة د

                                                 

 .483، ص2ردالمحتار، ج) 1(
 .104، ص1عالمگيري، ج) 2(
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با لباس او را زدن وغيره، بلكه اگر عمل كثير گرديد پس نمازهم فاسد 
  .)1(مي شود

  .ستا جمع كردن مكروه تسبيح و اشاره هر دو را )13(
تصفيق منع كند يعني انگشتان  اگر از پيش روي زن رد شود پس زن با )14(

اگر مرد تصفيق كرد و زن  .بر پشت دست چپ بزنددست راست را 
  .)2(تسبيح گويد پس نماز فاسد نشده مگر خالف سنت است

طواف كننده را در دوران طواف از جلوي نمازي رد شدن جائز  )15(
  .)3(است

                                                 

�Qc ،483، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1()7)�	 ]��! ��+ ��J�	 R|	�+ 467ص. 
 .486، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
 .482، ص2ردالمحتار، ج) 3(
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   كوشش انفرادي صاحب مزار
ل مدني دعوت اسالمي بي والحمدهللا در ماح! برادران عزيز اسالمي  

  ست كه از عنايت اهللا ا ، بلكه حقيقت اينمي شودزرگان نهايت ادب ب
هم پاينده است چنانچه يك  العزت دعوت اسالمي بدولت فيضان اولياء رب

واقعة ايمان افروز برادر اسالمي را كه در مورد كوشش انفرادي يك صاحب 
كرده خدمت برادران  مزار ولي اهللا براي رفتن در قافلة مدني فرموده اند بيان

  :ديم مي كنمتق
 رسول از چكوال پنجاب الحمدهللا عزوجل يك قافلة مدني عاشقانِ

را بهمراه داشته  پاكستان به مظفر آباد و روستاهاي اطراف آن بهار سنت ها
در مقام انوار شريف وارد گرديد از آنجا چهار برادر اسالمي دست بهم 

ر سفر شريك راهي عاشقان رسول دمرسانده براي سه روز در قافلة مدني به
از آن چهار نفريكي فرزند خانوادة صاحب مزار انوار شريف هم بود  ندشد
وقتي  ،رسيد "گرهي دوپته"دعوت نيكي به  شة مدني با جوش و خرولقاف
ل گرديد آن نفري كه از خانوادة وز آن چهار نفر انوار شريف مكمرسه  كه

من حضرت  امشب :صاحب مزار بود از رفتن به خانه انكار كرد و گفت
و  از رفتن بخانه بپرهيزيد! فرزندم :ودفرم ميمرشدم را در خواب ديدم كه 

مه بدهيد، اين واقعة كوشش انفرادي ابابرادران قافلة مدني مزيد سفرت را اد
 چنان را شنيده موج خوشي قافلة مدني ���� �32�$[ 	% صاحب مزار 
ومند گردانيد و هر چهار باحوصله ونير كه آنها را بيش از پيشسرعت گرفت 
از انوار شريف آمده بودند دست بهم داده در قافلة مدني  اي كهبرادر اسالمي 

  .بيش از پيش را هي سفر گرديدند
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  ه ايستاده شدمادر از بستر بيماري بلند شد

  :ستا خالصه بيان يك برادر اسالمي باب المدينه كراچي
وي تخت معذور بود و دكترها مادر عزيزم به سبب مريضي شديد از بلند شدن ر

% �32 من شنيده بودم كه از سفر كردن باعاشقان رسول  ،هم جواب داده بودند	���4 

� در قافله هاي مدني تربيت سنت هاي دعوت اسالمي دعاها قبول مي ���� �=�� ����
ركز شوند و بيماريها از بين ميروند چنانچه من هم با دلبستگي به تربيت گاه قائم شدة م

قافلة مدني ارادة در نور افروز فيضان مدينة دعوت اسالمي حاضر شده براي سه روز 
عاشقان ) بهمراهي(اده بمعيت سفر كردم، برادران اسالمي بانهايت شفقت دست بهم د

2 ���� �=�� ����� رسولقافله مدني ما در يك روستاي قريب صحراي مدينه   ���4	�3 %
% �32 ���� �=��  در اثناي سفر در خدمت عاشقان رسول باب االسالم سند رسيد، 	���4 

�من درخواست دعا كردم و حالت تشويشناك مادر عزيزم را بيان نمودم، ايشان   ����
دادند، امير قافله بابسيار  كردند و مرا تسلي مي براي صحت يابي مادر عزيزم دعا مي

روز سفر در قافلة مدني آماده ساخت  30ا مزيد برايرنرمي كوشش انفرادي كرده بنده 
من هم اراده كردم، درين اثناء براي صحت يابي مادر جانم خوب باگريه و زاري دعا 

درهمين قافلة مدني سه روزه، در شب سوم يك بزرگ را باچهرة نوراني اش  ،كردم مي
 عزوجل إن شاء اهللافكر مادر عزيزت را مكن  :، ايشان فرمودنددر خواب زيارت كردم

زدم  از سي روز قافلة مدني فارغ شدم بخانه آمدم در راگردد  مياو صحت ياب 
كه آن مادر عزيز  شد من در حيرت ايستاده خشك ماندم چرا موقعيكه دروازه باز

توانست اكنون در را برايم باز كرده بود،  بيمارم را ديدم كه از تخت خواب بلند شده نمي
 كه در قافلة مدني ديده بودم تعريف م و خوابي رااز فرط مسرت قدمهاي مادر را بوسيد

بهمراهي عاشقان رسول ديگر روز  30تم و براي مدتسكردم، بعد از مادر اجازه خوا
����� ��=� ���� 2  .در قافلة مدني عازم سفر شدم   ���4	�3 %
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   )حنفي( نماز مسافر
  ست كها اين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد، امكان بيشتر بر اين

  .آمدبسياري از اشتباهات شما در نظر خواهد  

  فضيلت درود شريف

محبوب رحمن  سرورِ ذيشان، ،دوجهانفرمان سلطان : فضايل درود شريف
فرشته هاى را  عزوجلپنجشنبه اهللا  كه در روزِ است صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم

 باشد مي نويسند كه روزِ طال ميقلمِ  و نقره شان كاغذاي فرستد كه در دست مي
  . )1(من درود مي خوانند كساني برجمعه چه پنجشنبه و شبِ 

 1�2�	 ��� 	-��3!  �
�5 ��� 6�7 %	 ���3  
  :دنساء ارشاد ميفرماي ةسور) 101(ه  در آي وجل عزخداي 

 ��89��:�;� ;<��:�:/ �=��>?	 @ / ��AB�&;�;C 	:,�D;�
 E(�D  �:�"��	 ;# + E	�A�A�EF;7 (:0 GH;IA'

J�	 A�89;I BEK;L (:0 ��ABEK M J(�D E	�A�:K:N ;#L O
PI��2Q+ P	
�A�;� ��89:� E	-AR:N ;#L�� /:9E�	.  

بر شما  كه در زمين سفر كنيد و وقتي  
گناهي نيست كه بعضي نمازها را قصر 

باشد كه  ةبخوانيد، اگر بر شما انديش
شك آنها  كافران شما را ايذاء ميدهند بي

  .دشمن ثابت شده شما اند
  

 آبادي ميدد محمد نعيم الدين مراالمه موالنا سيصدر االفاضل حضرت ع
 ميهاي بن َلعحضرت سيدنا ي .كفار براي قصر نماز شرط نيست خوف: دنفرماي

عرض  رضي اهللا تعالى عنه مظحضرت سيدنا فاروق اع خدمت رضي اهللا تعالى عنه

                                                 

 ).2174( ، شمارة حديث250، ص1كنز العمال، كتاب األذكار، الباب السادس، ج) 1(
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خوانيم؟ حضرت  م پس چرا نماز را قصر مييدر امن مي باش ما :كردند كه
هم يك مسئله اي  ما فرمودند كه اين براي رضي اهللا تعالى عنهاعظم فاروق 

 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممدينه، راحت قلب وسينه  تاجدارلهذا از ؛ عجيب بود
ارشاد فرمودند كه اين براي  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلمآنحضرت . دريافت شد
  .)1(صدقه را قبول كنيد صدقه است، شما اين �T�UV'�W 	% شما از 

فرمايند كه  روايت مي رضي اهللا تعالي عنها ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه
 ،دو عالم به مدينه هجرت نمودند تاجداركه  نماز دو ركعت فرض شد، وقتي

  .)2(ركعت قبلي گذاشته شد فرض گرديد و نماز در سفر همان دو چهار ركعت
روايت است كه حبيب خدا   تعالي عنهمارضي اهللاز حضرت عبد اهللا ابن عمر 
ند، اگر بظاهر دو در سفر نماز دو ركعت خواند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم

3(چهار ركعت كامل مى باشد ا در حقيقت ثواب برابر باركعت كم گرديده ام( .  

  مسافت سفر شرعي

ريباً ميل تق 5/57فاصله  ارادة به شرعاً مسافر شخصي است كه
  .)4(از مقام اقامت خويش مثالً شهر يا روستاي مربوطه بيرون بشود) لومتريك92(

  شود؟ چه وقت مسافر گفته مي

شود كه از آبادي  شود بلكه وقتي مسافر مي به محض نيت سفر مسافر نمي
 يست كه از آبادا مربوطه بيرون گردد، اگر در شهر سكونت داشته باشد الزم

  .)5(ددايكه به شهر متصل است بيرون گر

                                                 

)1( �BN X���+ Y�Z3 #L�/��	 ��3X#L�/��	 ��3 �& X 686 -4(حديث ال، 347ص .( 
)2( X#L�'[�	 \+]D �& X��R?	 1]I+ �BN X^�_ Y�Z3 2/604 3935(، شمارة حديث.( 
)3( + �& X����	 \+]D �BN X�'+ #&	 #I� `' �7-�	 a X�K��	 a 2/56 ،1194( حديثال.( 
 ، 270، ص8ملخصا فتاوي رضويه، ج) 4(
 .599، ص2درمختار، ردالمحتار، ج) 5(
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  مطلب خاتمه آبادي

كند آبادي  كه حركت مي ست كه از آنجائيا رفتن آبادي اين نبيرو از مراد
ختم گردد اگرچه برابر آن فاصله از طرف ديگر آبادي باقي است و خاتمه نشده 

  .)1(باشد

  تعريف فناي شهر

ها از آن روستاها  كه متصل اند، براي شهر نشين هائي فناي شهر روستا
دن شرط نيست مثالً باغي متصل به شهر است اگر مسافر نگهبان همان بيرون ش

هر آن شفناي  ،)2(باغ و درآن ساكن هم باشد، از آن باغ بيرون رفتن شرط نيست
ميدان بازي،  ،ست كه براي كارهاي همان شهر باشد، مثل قبرستانا جاهائي
اگر اين جاها  ،نديزرا مير ها كه در آن زباله جائي دواني و مسابقه و بميدان اس

ست و اگر از شهر فاصله ا به شهر متصل اند پس بيرون شدن از آنها ضروري
  .)3(ضروري نيست داشته باشد

  شرط مسافر شدن

روز راه  كه ازآن حركت كرد سه اين شرط هم است كه جائي براي سفر
از تر كيلومتر باشد و اگر راه دو روز يعني كم 92 مسافت ةرفتن يعني تقريباً اراد

را اراده كرده باشد اگر آنجا رسيد و بازهم اراده كمتر از سه روز  )كيلو متر92(
دنيا را  ةترتيب اگر هم كيلومتر كمتر است و بهمين 92صله را كرده باشد كه از فا

                                                 

)1( X@��B��	 \�Ib 536ص. 
 .599، ص2ردالمحتار، ج) 2(
 .600، ص2ردالمحتار، ج )3(
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سفر سه روز متصل  ةاين هم شرط است كه اراد ،)1(سفر كند بازهم مسافر نيست
و در آنجا كاري انجام  صله دو روز راه بروداگر اراده كند كه فا را داشته باشد،

راه سه روز  ةصورت اراد ينا دهد ومدتي بماند بعد يك روز ديگر را بپيمايد، در
  .)2(متصل نشد پس مسافر نمي باشد

  اقسام وطن

  : وطن دو قسم است
د شده باشد يا خانواده اش در آن جا زندگي كه توّل وطن اصلي يعني جائي )1(

ست كه جاي ديگر نمي ا و اراده اش ايننجا سكونت كرده يا در آ كند مي
  .رود

روز و يا بيشتر از  15 اقامت ةكه مسافر در آن اراد وطن اقامت يعني جائي )2(
  .)3(را داشته باشد آن

  صورت هاي باطل شدن وطن اقامت

كند يعني به اراده پانزده  را باطل مي اولوطن  وطن اقامت جديد اقامت
اكنون  ،همين پانزده روز ماند ةبعد درجاي ديگر به انداز ذراندگيك جا  روز در
اين دو مسافت سفر باشد يا نباشد بين نمي باشد، اگر در اقامت وطنل جاي او. 

  .)4(گردد وطن اقامت از وطن اصلي و سفر باطل مي

  

                                                 

 .209، ص2در مختار، ج) 1(
 .77، ص4بهار شريعت، حصه) 2(
 .145، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .145، ص1عالمگيري، ج) 4(
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  سفرِ دو راه 

يكي مسافت سفر است واز ديگرش  براي رفتن يك جا دو راه قرار دارد از
اگر از راه  ،رود قابل اعتبار است كه مسافر مي ست، پس از همان راهيني

نزديك رفت مسافر نيست واز دور اگر رفت مسافر است اگرچه در اختيار كردن 
  .)1(اين راه هيچ مطلبي از آن درست نباشد

  مسافر تا چه وقت مسافر است

كه  ينجائآيا در  كه به مسكن اصلي اش نرسد مسافر است مسافر تا وقتي
ي كه كامالً سه روز راه تروز را نيت كرده باشد يا آنوق 15 رفته كامالً اقامت

 92سه منزل يعني  ةكيلومتر رفته است اگر قبل از رسيدن فاصل 92يعني 
صورت مسافر نشد اگرچه در جنگل هم  ينا برگشتي را بكند در ةكيلومتر اراد

  .)2(باشد

  اگر سفر ناجائز بود؟

دو صورت احكام مسافر  جائز باشد و يا ناجائز در هر سفر اگر بخاطر كار
  .)3(ستا جاري

  سفر مالك و نوكر باهم

بع مالك نوكر قرار دادي ماهانه و يا ساالنه اگر با مالك خود سفر كند تا
فرمانبردار تابع پدر و شاگردي كه غذايش از طرف استاد ميرسد تابع  است، پسر
ه از امرش متابعت بايد كرد معتبر است، ك پس نيت متبوع يعني كسي ،استاد است
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مطابق آن عمل نمايد، اگر متبوع  تابع بايد از متبوع بپرسد آنچه او جواب دهد
اگر مقيم باشد خود را هم  جوابي نه داد، تابع نگاه كند كه او مقيم است يا مسافر،

، واين هم هم مسافر حساب كند مقيم حساب كند و اگر مسافر باشد خود را
سفر طي كردن قصر كند،  كيلومتر 92 نباشد پس سه روز راه يعني بعد از معلوم

قبل از آن تكميل بخواند، واگر سوال كرده نتوانست حكم همان است كه سوال 
  .)1(جواب نيافته است كرده و

  !اگر كار انجام گرديد پس ميروم

مسافر براي انجام دادن كاري يا در انتظار احباب دو يا چهار يا سيزده 
ست كه كار انجام شد برميگردم در هر دو ا ، يا اراده ايناقامت كردچهارده روز 

صورت سالها بگذرد بازهم مسافر است،  ينا فردا ميكند، در صورت اگر امروز و
  .)2(نماز را قصر بخواند

  مسئله سفر زن

زن را جائز نيست كه با غير م92 ةرم يا بچه نابالغ و يا نيم عقل فاصلح   
رم بالغ يا شوهر حدر همراهي م ،يا يك روز راه سفر كند ر سه روز وكيلومت
رم قابل اطمينان حقريب البلوغ كه م مراهق يعني پسر بازن  ،)3(ستا ضروري

غير مامون  رم الزم است كه فاسق، بيباك وحبراي م ،)4(اندباشد سفر كرده ميتو
  .)5(و مراهق در حكم بالغ است نباشد
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  شوهر و خانوادة منزل والدين زن

والدين  شوهر زندگي اختيار كرد منزلِ ةزني كه عروسي كرد و در خان
كنند  شوهر كه باهم زندگي مي ةبرايش وطن اصلي نمي باشد، اگر منزل خانواد

لدين فاصله داشته باشد و از آنجا زن بخانه وا )كيلومتر92(سه منزل  به اندازة
مادر و پدر  ةا قصر بخواند و اگر در خانرد نماز رسفر كرد و پانزده روز نيت نك

پدر  ةكه به خان را برده باشد، هنگامي زندگي دارد و شوهر بطور مهماني او
  .)1(ومادر رسيد سفر خاتمه يافته نماز را مكمل بخواند

  كه در ممالك عربي باويزا  مسئله كساني

  كنند زندگي مي

ه از كشور خود در در زندگي امروزه مردم براي كاروبار خويش باخانواد
مثالً در امارات (نزد آنها يك ويزاي مخصوص مي باشد  روند كه در يمخارج 

تي است ّقواين يك ويزاي مخصوص م) رسد عرب ويزاي رهايشي سه ساله مي
چونكه ويزا براي مدت  ،داخت شودپركه بعد از هر سه سال يك مبلغ پول بايد 

اده همراه باشد زندگي در امارات لهذا اگرچه بچه ها و خانو ؛محدود مي باشد
بطور مستقل بيهوده خواهد بود، واگر بدين ترتيب تا صد سال هم امارات وطن 

كه از سفر بر گردد وقيام خواهد كرد  بناء هر وقتي ،اصلي اش شده نمي تواند
 كند و براي تربيت سنت ها با ت اقامت بكند، مثالً در دبي زندگي ميينبايد 

 )150(م تقريباً عليه وسّلتعالي ي اهللا اه عاشقان رسول صّلمدني قافله همر
ابوظبي سفر اختيار كرد، اكنون اگر  هكيلومتر دور از دبي يعني در دار الخالف

                                                 

 .همان مرجع) 1(
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روز را داشته باشد ورنه احكام  15دوباره به دبي بر گردد بايد نيت اقامت 
 15كه اكنون ست ا اين) طي شده(بلي اگر ظاهر حال يعني  ،مسافر را انجام دهد

  .گذراند درين حال مقيم است روز يا بيشتر از آن در دبي مي
 روز نمي شب و 15 ل پانزدهگونه است كه مكم آن اين اگر طرح كاروبار
اين صورت اگر سالها نزد  كند، در وقتاً فوقتاً سفر شرعي مي ،تواند در دبي بماند

يد قصر بخواند، اي بچه هايش رفت وآمد بكند مسافر مي باشد و نماز را با
يك شهر به شهر ديگر فاصله هاي دور  كه براي تجارت و توزيع اموال از كساني

كنيد و آقايان راننده هاي محترم بايد اين احكام را در ذهن داشته  را طي مي
  .باشيد

  مسئله ضروري براي زائر مدينه

نمي داند پانزده روز اقامت كرده  كه مي كه نيت اقامت كرد در حالي كسي
ه و باوجود شروع شدن مثالً براي اداي حج رفت ،تواند، پس نيت درست نيست

اقامت پانزده روز را در مكه المكرمه كرد، اين اراده  ةاراد !c\ 	��	�ماه ذي 
داند كه پانزده روز برايش وقت  مي ،حج كرده ةكه اراد زيرا وقتي ؛بيهوده است

ذي  8ر نخواهد شد، كه ميس�	��	 \c! ن به مني و در روز نهم رفتن به رفت
ست، پس پانزده روز مسلسل چگونه در مكه معظمه اقامت ا عرفات ضروري

 صورتي در ،)1(اگر از مني شريف برگشته بعد نيت كند درست است !خواهد كرد
 تواند، اگر ظنّ مه اقامت كرده ميمعّظ ةكه پانزده روز يا بيشتر از آن در مك

ره يا وطن اصلي مي منو ةكه در دوران پانزده روز عازم مدين غالب اين باشد
  .شود بناء اكنون مسافر مي باشد
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  با ويزاي عمره براي اداي حج 

  ف خواهد كرد؟چگونه توّق

ف كند يا در ويزاي عمره بطور غير قانوني توّق با اداي حجي كه بر كسي
كه  اراده اي نيت وويزاي قانوني بماند به هر  كشوري ديگر جهان بعد از مدت

زيرا اكنون در  ؛اقامت بيهوده مي باشد باشد با اتمام ويزا مسافر مي شود و
بناء اگر سالها هم  ،اختيار خودش نبوده و تابع انتظاميه همان كشور خواهد بود

  ند،بگذراند نماز مسافر بايد بخوا
 ليل، خالف ورزي آن انديشة تذشريعت نباشد و بادر دنيا قانوني كه خالف

  ؛)1(باشد براي مسلمان اطاعت از آن واجب است ديگررشوت، دروغ وآفات 
ز يمخفي شدن جا لهذا بدون ويزا در كشور ديگر ماندن يا براي اداي حج

رسولش دانستن  را كرم اهللا و بطور غير قانوني رفتن و آن نيست براي اداي حج
  .بي باكي و گناه است

  قصر واجب است

كه نماز را قصر بخواند يعني چهار ركعت را دو ركعت  بر مسافر واجب است
واگر قصداً چهار ركعت  ،شود بخواند در حق وي همان نماز كامل حساب مي
شود وآن دو ركعت بعدي نفل بوده  خواند و در دو ركعت قعده كرد فرض ادا مي
لهذا توبه  ؛زيرا كه واجب را ترك داده ؛مگر گنهگار و حقدار عذاب نار ميشود

اگر بعد از دو ركعت قعده نخواند پس فرض انجام نگرفته وآن نماز  ،يد كردبا
  .مي باشدنفل كامالً 
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 بلي اگر قبل از سجده ركعت سوم نيت اقامت كرد پس فرض باطل نيست
 بايد اعاده شود و اگر در سجدة ركعت سوم نيت ركعت سوم را مگر قيام و ركوع

 دو ركعت اول يا در يكي از آن دو اين حال فرض ادا نشد، اگر در هر كرد، در
  .)1(ركعت قرائت نكرد نماز فاسد مي باشد

  در عوض قصر نيت چهار ركعت كرده شود

  چگونه است؟ 

ركعت  مسافر بجاي دو ركعت فرض نيت چهار ركعت كرد بعد از آن در دو
برهمين ترتيب مقيم  ،نماز درست است ،ركعت سالم داد يادش آمد و بهمان دو

ركعت نيت دو ركعت بسته و بعد از اداي چهار ركعت سالم داد نماز هار چ بجاي
  .هم درست است او

در نيت نماز تعيين ركعات نماز : فقهاي كرام رحمهم اهللا تعالي ميفرمايند
تعداد  هنگام سهو شدن گفتنِ معلوم است، در زيرا كه اين ضمناً ؛شرط نيست
  .)2(زبان زياني به نماز نخواهد رسانده ركعات ب

  مقيم امام مسافر ومقتديِ

امام در شروع   ست كه مسافر بودنِا براي درست بودن اقتدا يك شرط اين
كه در وقت شروع نماز مسافر را بايد نماز و يا بعد از آن معلوم باشد، امام 

بودنش را اعالن نمايد، اگر در شروع نماز اعالن نكرده است بايد بعد از اداي 
و  ،)3(اسالمي نمازهاي خود را تكميل نمائيد مقيم دراننماز اعالن نمايد كه برا
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كه  اگر در شروع نماز اعالن شده باشد بازهم بعد از اداي نماز بگويد تا آنهائي
اگر مسافر بودن امام ظاهر  ،وقت حاضر نبوده اند براي شان معلوم شود در آن

  .)1(بود، بازهم اعالن بعد از نماز مستحب است

  عت بعديمقتدي مقيم و دو رك

مانده  كه نماز باقي امام مسافر مقتدي مقيم وقتي در نماز قصر بعد از سالمِ
اش را مي خواند در ركعات سوم و چهارم فرض بجاي خواندن سوره فاتحه 

  .)2(بهمان اندازه ساكت ايستاده شود

  آيا سنت ها براي مسافر معاف اند ؟

در حالت اضطراري ند و ل خوانده مي شودر سنت ها قصر نيست بلكه مكم
  .شوند ها معاف و در غير آن خوانده ميخواندن سنت 

در قطاريكه در حالت  "نماز"به نسبت چهار حروف 
  گل مدني خواندن نفل 4رفتن است 

مي  مراد از آنجاي است كه بر مسافر نماز قصر واجب(بيرون از شهر يعني )1(
 نماز نفل )رهوس، قطار وغيبسواري، اتوماشين  مثالً( در سواري) شود
اري يا وصورت استقبال قبله شرط نيست، بلكه س شود و در آن مي خوانده

طرف رو  رود رو به همان طرف باشد و اگر آن قطار به همان سمتي كه مي
و در وقت شروع كردن رو بطرف قبله هم شرط  نباشد نماز جائز نيست

و باشد، رود به همان طرف ر مي ركه سواري يا قطا بلكه هر طرفينيست 
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سجده نسبت به  ةست كه اشارا سجود با اشاره كرده شود و ضروري ركوع و
ركوع پست تر باشد يعني هر اندازه كه در ركوع سر پائين شد براي سجده از 

كه جاي باشد در آن قبله  در قطار و يا سواري اي ،)1(آن بيشتر پائين گردد
  .نوافل خوانده مي شوند حسب قاعدة شرعيهرخ 

 كه از روستا بيرون گرديد در بين يكه در روستا زندگي دارد وقت يكس )2(
       .)2(سواري يا قطار نفل خوانده مي تواند

بيرون شهر بين سواري و يا قطار نماز را شروع كرده بود در حال  در )3(
تواند تكميل  كه بخانه نرسيده نماز را مي خواندن داخل شهر گرديد تا زماني

  .)3(نمايد
فجر وتمام واجبات مثل وتر و  قطار روان بال عذر شرعي فرض وسنت در )4(

آن نفلي كه آنرا قبالً شكسته بود و سجده تالوت در حاليكه آيت سجده در 
تواند و اگر باعذر شرعي باشد در تمام  اداء شده نمي ،زمين تالوت شده بود

نه  ند وگرست كه اگر ممكن باشد رو بطرف قبله ايستاده بخواا آنها شرط اين
  .)4(هر حالتي كه امكان باشد درست است در

  مسافر براي ركعت سوم ايستاده شد چه بايد كرد؟

  :اگر مسافر در نماز قصر ركعت سوم را شروع بكند در آن دو حالت است
)1( ركعت سوم را نكرده  ةكه سجد اخيره كرده بود، پس تا وقتي ةد قعدبقدر تشه

سالم بدهد و اگر نه نشيند و ايستاده سالم  سهو كرده ةد و سجدنباشد بنشي
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ركعت سوم را كرده  ةبدهد، نماز مي شود اما سنت ترك گرديده، اگر سجد
سهو انجام دهد نماز اداء مي  ةباشد پس يك ركعت ديگرهم بخواند و سجد
  .شود و دو ركعت آخري نفل حساب ميگردند

سوم را انجام نداده  ركعت ةاخيره ايستاده شده بود، تا سجد ةبدون قعد )2(
سهو كرده سالم بدهد، اگر سجده ركعت سوم را انجام  ةدوباره بنشيند و سجد

سهو كند  ةاكنون يك ركعت ديگر خوانده سجد. داد پس فرض باطل گرديد
اكنون خواندن دو  ،رود شمار ميبل نمايد، هر چهار ركعت نفل و نماز را مكم

  .)1(ركعت فرض به عهدة او باقي است

  ز هاي قضاء در سفرنما

 نمازهاي قضاء شده در حالت اقامت، در سفر تكميل خوانده مي شوند، و
 .بعد از مقيم شدن نيز قصر خوانده مي شوند ،هنگام سفر ةنمازهاي قضاء شد
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  عذاب فراموشي در حفظ

ا بخاطر بايد داشت كه حفظ بزرگي است، ام يقيناً حفظ قرآن كريم ثوابِ
ظ حفا ،آن را ياد داشتن مشكل خواهد بود عمر ةليكن در همكردن آسان است 

 اظيوحافظات را الزم است كه روزانه كم از كم بايد يك پاره را تالوت كنند حّف
 ي منزل را تكرار ميكه چند روز قبل از رسيدن رمضان فقط براي شنواندن مصّل

ش مي كنند، يات را فراموآكنند و بعد از آن در تمام سال به سبب غفلت چندين 
بترسند، اگر يك آيتي را فراموش كرده اند بازهم  از خدا بار بار بخوانند و

  .ز گناه فراموشي صدقاً توبه نمايندابخوانند و
قران را فراموش كند بروز قيامت بطور  )بعد از حفظ آيات(كه  كسي )1(

  .)1(گردد حشر مي )نابينا(كور

  فرمان مصطفي صلّى اهللا تعالي عليه وسلّم 

رة خسي را از ذكه  ثواب هاي امت من در حضورم تقديم شدند تا جائي )2(
من تقديم  من بر ت و گناه هاي امتسمن معلوم شده ا برمسجد بيرون نمايد، 

من بزرگتر از آن گناهي كه انسان يك سوره و يا يك آيه اي از  ،گرديده
  .)2(قرآن را ياد داشته و آنرا فراموش كرده باشد نديده ام

را  )عزوجل( را فراموش كرد در قيامت خدا كه قرآن را خواند بعد آن شخصي )3(
  .)3(مالقات خواهد كرد در شكل جذامي

                                                 

 .126، 125، طه 16ماخذ، پ) 1(
)2( X(d�F�	 Vef/ �BN X^O+�7 g+ ).2925(، شمارة حديث420ص  4، ج)19(باب  '
)3( & X�7-�	 �BN Xhi	h j0 #I�X���R k (d�F�	 lK! #��/ �L�*B�	 � 2/107حديث ، )1474.( 
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)4( شود كه سوره اي را  ل داده ميدر روز قيامت امتم را جزاي آن گناه مكم
  .)1(را فراموش كرده است ياد داشته بود بعد آن

: فرمايد رضا خان عليه الرحمه مي سنت امام احمد حضرت، امام اهل اعلي ) 5(
را چنان همت بخشيد كه اين قرآن  كه خداوند او ؟ستيتر ك از آن نادان

دانست وثواب و در  اگر قدر حفظ اين قرآن پاك را مي ،بزرگ را حفظ نمود
را از جان و دل عزيز  كه برآن وعده داده شده از آن واقف مي بود آن جائي

د در تعليم آن و يتوان كه مي تا جائي: استبازهم فرموده  .تر مي دانست
ائيد محفظ آن كوشش كنيد تا آن ثوابي را كه بر آن وعده داده شده حاصل ن

 .)2(حشر شدن نجات يابيد وجذام و در روز قيامت از حالت كور
  

                                                 

��-n5 a o��/ X	 m	�X���B كنزالعمال،  )1(N,?	 �BN شمارة حديث 306، ص1ج ،
)2843.( 
 ، 645، ص23فتاوي رضويه، ج )  2(
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   طريقة نماز جنازه
  .لطفاً اين رساله را مكمل بخوانيد إن شاء اهللا عز وجل فوائدش را خواهد ديد

  فضيلت درود شريف

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم، محبوب رحمن نالطان نبيس سردار دو جهان،
من درود مي فرستد، اهللا تعالي برايش يك  كه يكبار بر كسي: ارشاد مي فرمايند

  .)1(كوه احد مي باشدبا قيراط برابر  قيراط اجر مي نويسد، و
 3�4�	 ��� 	-��5!  �
�7 ��� 8�9 %	 ���5  

جنازه اولياءدر شركت  بركت  

 ،شركت كرد �$: 	% �98 ����حضرت سيدنا سرّي سقطي  ةشخصي در جناز
را در خواب زيارت كرد،  �$: 	% �98 ����درهمان شب حضرت سري سقطي 

اهللا  :دند؟ جواب داشما چه كرد با جلّ و عزّما فعل اهللا بك؟ يعني اهللا  :پرسيد
آن  بودند مغفرت فرمود، ودهرا كه در جنازه ام شركت نم من و كساني وجلّعزّ

شما شريك بوده نماز جنازه خوانده بودم، آن  ةمن هم در جناز :مرد عرض كرد
آن ديده نشد، بعد خوب  ولي اهللا يك فهرستي برداشت مگر نام آن شخص در

  .)2(نگاه كردند در حاشيه نامش را يافتند

  

                                                 

)1 (;<)=	 #+ >-?-�	 3@A< + �& ;��B)�	 �CD ;E	F��	 �4� GH�  ).153(، شمارة حديث39، ص1ج +
)2( I-�	 J0� #+ �4K0 #+ A4L M �& ;�����	 N�O...;QR 293ص.  
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  مغفرت مريدان
  :خواب ديد، پرسيد را در  �����$: 	% �98قاسم بن منَبه حضرت بشر حافي 

ST& %	 U�/ اهللا تعالي : مله كرد؟ جواب دادشما چگونه معا با عزوجليعني اهللا  +
را كه درجنازه ات شركت كرده بودند  آنهاي ترا و! اي بشر :را بخشيد و فرمودم

يارب محبت كنندگان مرا هم مغفرت فرما، بحر ! هم بخشيدم، من عرض كردم كه
را كه با تو محبت دارند تا  آنهاي :العزت به جوش آمد و فرمود رحمت رب

  .)1(قيامت بخشيدم
ذكر خير آنها  دوستي با اولياء اهللا باعث سعادت و! برادران عزيز اسالمي

صحبت آنها باعث بركت در هر دو جهان، زيارت قبور آنها  ،باعث نزول رحمت
  .است ريدي آنها باعث نجات آخرتدرمان امراض معصيت و م

  الحمد هللا مارا با اولياي كرام عقيدت و با ولي كامل حضرت بشر حافي
���� 8  .آن بزرگان مارا مغفرت فرمايد ةمحبت است، اهللا تعالي به صدق �$: 	% �9

  كفن دزد
يك زن يك كفن دزد شريك بود، در قبرستان رفته قبر آن  ةدر نماز جناز

زد قبر را باز نمود، ناگهان از زن صدا زن را شناسائي كرد، در هنگام شب آن د
: بشنو كفنِ يك زن مغفوره را دزدي مي كنديك مرد مغفور ! سبحان اهللا! بلند شد

من شركت كرده اند، مغفرت نموده  ةكه در جناز را بهمراه كسانيخداي عزوجل م
بر قبر خاك انداخت  را هم مغفرت فرموده اند، اين سخن را شنيد فوراً حتي شما

  .)2(صميم قلب تائب گرديد و از

                                                 

)1(  ;�����	 N�O+ A4L M �&�9-�	 V0� #+ �4K0 #...289 إلخ، ص.   
)2 ( �4K0 #+ A4L M �& �����	 N�O�9-�	 V0� #+...;QR 208 ص.   
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  مغفرت جنازه دهندگان
را جالله  بندگان نيك خدا جلّ ةشركت در جناز! برادران عزيز اسالمي

دي بود، پس بايد در جنازه برادران مسلمان حتي كه باعث سعادتمن! ديديد
نيك مردان خدا باعث  ةالمقدور شركت نمائيد بعضي اوقات شركت در جناز

كند ممكن  كه مغفرت يك مرده مي وقتي رحمنخداي  ،مغفرت ما خواهد شد
هم مغفرت فرمايد، چنانچه از حضرت عبد اهللا ابن  را آن ةاست حاملين جناز

 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم مدينهروايت است كه سلطان  رضي اهللا تعالي عنهماعباس 
كه تمام  مؤمن را بعد از مرگش قبل از همه اين جزا داده مي شود: فرمودند

  .)1(شركاي جنازه اش مغفرت گرديده اند

  اولين تحفه در قبر

است  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممغفرت نشان حضرت سرور كائنات  فرمانِ
 كه برايش عرض مياي لين تحفه مؤمن وقتي كه در قبر گذاشته مي شود او كه

  .)2(ندست كه تمام شركت كنندگان جنازه اش مغفرت شده اا گردد اين

  يك جنتي ةجناز

است كه  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمفرمان عافيت نشان حضرت مصطفي 
كه  فرمايدوفات مي گردد، اهللا عزوجل را حياء مي  ص بهشتيكه يك شخ زماني

را كه آنها را همراهي كرده اند و كساني را كه نماز جنازه  حاملين جنازه وكساني
  .)3(رمايدرا اداء كرده اند مغفرت نف

                                                 

)1 (;:�4X�	 U@0 #+ Y+ #+ ��� ����	 M �& ;(Z[	 3�O 9258(، شمارة حديث7، ص7ج.(  
)2 (\��	 ]�� ����	 M ^&	��	 U�_�	 ;Y-�	 �CD ;`���	 a�HD; 42255(،شمارة حديث246، ص15ج.(   
)3( b ;G�c	 �& ;�4Kc	 d�e�/fg ;168; 1115(شمارة حديث.(  
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  ثواب همراهي كنندگان جنازه
يا اهللا : دندكردربارگاه خداوندي عرض  ���� 	���-� �	����حضرت سيدنا داؤد 

كه محض رضاي تو جنازه اي را همراهي كرد جزايش چه خواهد بود؟  كسي
جنازه اش را همراهي  كه آن شخص مي ميرد فرشتگان روزي: دنداهللا تعالي فرمو

  .)1(رت آنها را مي كنممي كنند و من مغف

  كوه احد ةثواب به انداز
مي گويد، سركار مدينه، قرار قلب وسينه  رضي اهللا تعالي عنهحضرت ابو هريره 

نيت تقاضاي ايمان و به ( كه كسي: ارشاد فرمودند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم
ماز از خانه اش بيرون رفته و جنازه اي را همراهي نموده و ن )حصول ثواب

 جنازه خوانده و تا هنگام دفن كردن حاضر بوده باشد برايش دو قيراط ثواب مي
اگر شخصي فقط نماز جنازه  كوه احد مي باشد و ةرسد، هر قيراط به انداز

خوانده و در تدفين شركت نكرده به خانه اش برگشت برايش يك قيراط ثواب 
  .)2(رسد مي

  نماز جنازه باعث عبرت است
ي فرمايند، حضرت ارشاد م رضي اهللا تعالي عنهغفاري و ذر حضرت سيدنا اب

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمشاه بني آدم و رسول محتشم  ،منور مجس ،عالم دو تاجدار
زيارت قبرها را بكنيد تا كه بياد آخرت باشيد، ومرده را غسل : مارا دستور دادند

بخوانيد را و نماز جنازه ست ا دهيد كه دست زدن به جسم مرده نصيحت بزرگي

                                                 

)1 (;�FHh	 M �ij��	 ]*+ �& ;�����	 N�O 97ص .  
)2 (;�FHh	 ��� ����	 Uk/ �& ;ajHh	 �CD ;���+ l�m5 945(، شمارة حديث 471ص.(  
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گيرد  قرار مي رب ةزيرا كه انسان غمگين زير ساي ؛كندغمگين شما را  اينكه تا
  .)1(كار نيكو انجام ميدهد و

  فضيلت غسل دادن ميت
 كرّم اهللا وجهه الكريمخدا از حضرت موالئي كائنات، سيدنا علي المرتضي شيرِ

  رحمت عالميان ،انشهنشاه كون و مك ،روايت است كه سلطان دوجهان
ت را غسل داد، كفن پوشيد، كه مي كسي: ارشاد فرمودند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم

خوشبو زد، جنازه اش را برداشت، برآن نماز خواند و اگر نقص وعيبي را ديد و 
د شده كه تازه از مادر توّل را پوشيد، از گناهانش چنان پاك گرديد مثل اين آن

  .)2(باشد

 ه را مي بينيد بگوئيد جناز

را بعد از وفات در خواب  رضي اهللا تعالي عنه شخصي حضرت مالك بن انس
: ؟ گفتندشما چه سلوك فرمود يعني اهللا عزوجل با + /� U	ST& % :ديد پرسيد

شنيده بودم كه  )رضي اهللا تعالي عنه( كه از سيدنا عثمان غنياي به نسبت يك كلمه 
)4omp��n :فرمود هنگام ديدن جنازه اي مي q�	omr�] s�	 A�J p[o<n�nY-  يعني پاك است

 لهذا من هم هر وقت جنازه اي را مي ؛كه زنده است هرگز نمي ميرد آن ذاتي
ديدم، همين جمله را مي گفتم، به نسبت گفتن همين كلمات خداوند مرا مغفرت 

  .)3(فرمود

                                                 

)1 (<a�	 �& ;ajHh	 �CD ;�Dm�� t��C��	;%	 Uu M # شمارة 711، ص1ج ،
  ).1435(حديث

)2 (;\��	 U�v M >'+ �& ;ajHh	 �CD ;�'+ #&	 #H� شمارة 201، ص2ج ،
  ). 1462(حديث

)3 (;wj*�	 Y'H+ �& ;Y-�	 �D, �CD ;�-���	 >�!R �x�+ 266، ص5ج. 
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  نماز جنازه فرض كفايه است
غائب  ةكه حاضر بود بخواند از ذم ت يعني كسينماز جنازه فرض كفايه اس

، )1(گردد هگار مياهر كس مطلع گرديد و شركت نكرد گن ورنهگردد،  ساقط مي
، يك شخص هم اگر بخواند فرض اداء گرديد، )2(براي آن جماعت شرط نيست

  .)3(كفر است هم انكار كردن فرضيت آن

  در نماز جنازه دو ركن و سه سنت است
   :ستا نازه ايندو ركن نماز ج

  .قيام )2( چهار بار اهللا اكبر گفتن )1(
  :قرار است سه سنت مؤكده از اين

  .               )4(دعاي ميت) 3(درود شريف ) 2(ثناء ) 1( 

  )حنفي(نماز جنازه  ةطريق
نيت كردم كه اداء سازم چهار تكبير نماز  مقتدي بدين ترتيب نيت كند،

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمدرود مي گويم برمحمد جنازه، ثناء مي گويم خداي را، 
اكنون امام و مقتدي دست تا  ،)5(ت، اقتدا كردم به امام حاضرودعا براي اين مي

گوش ها باال برده اهللا اكبر مي گويند و دست ها را زير ناف حسب معمول بسته 
n��4omoLoT ���	nB"�o�o9o�y8را تا   o'z�ot  از آن خوانده بعدo�o'sU p{oH|>ot o�p[ �Ry�o� pv��n�ot مي 

                                                 

  .153، ص2فتاوي تاتارخانيه، ج) 1(
  .162، ص1فتاوي عالمگيري ج) 2(
  .154، ص2فتاوي تاتارخانيه، ج) 3(
   .124، ص3درمختار معه ردالمحتار، ج) 4(
   .153، ص2فتاوي تاتارخانيه، ج) 5(
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كه دست ها بلند شود تكبير اهللا اكبر گفته مي شود بعد  خوانند و بعد بدون اين
كه دست  درود ابراهيمي خوانده مي شود، بعد تكبير سوم اهللا اكبر گفته بدون اين

واز بلند مي به آ امام تكبيرها را بروند، ودعاي ميت خوانده مي شود، ها باال
گويد و مقتدي آهسته مي گويد و باقي تمام دعا و اذكار آهسته خوانده مي 

  .)1(شوند بعد از دعا دست ها باز شده و هر دو طرف سالم داده مي شود

  زن بالغ و مرد ةدعاي جناز

y���	nB"� qv	 _��  �omr��oHo� o+r�� C �oH 
o�oO @ �oLo� pv j�4oHo� o5 }����oL 
o�pD�4����oLo� p,pD��oLo� ~0�Lp� �oL 
y���	nB"� o+�# p0�!o���oCn�  +"Hp/ p.�!�� � 
o�p��	 ���p��� o�o+�# o9o-s/�� �oCn� 
 +"Hp/ oCo-s/n� o�p���	 ��<o� (.  

الهي مغفرت بفرما هر زنده و هر   
را و هر حاضر و هر غائب  ما ةمرد

بزرگ مارا  مارا وهر كوچك و هر
الهي كسي  وهر زن مارا، و هر مرد

را كه از ما زنده مي گذاري پس 
را بر اسالم وهر  ردان اوزنده گ

گرداني از ما  كسي را كه فوت مي
  .پس بميران او را با ايمان

  

 

  

  دعاي پسر نابالغ

�'	 "�nBy���	o�q�n� p� �oHp/ o� ��� 
o��'	o�q�n� p�oH p0�'o� �	�~, ��K �	�
o��'	o�q�n� p�oHoO  / ��o�n+o*s_ ��  

الهي اين پسر را براي ما سبب   
را براي ما  خوشي بگردان و او

خوب بگردان،  ةسبب اجر وذخير
را براي ما سفارش كننده  او و

                                                 

)1 (J�)m� :�O  . 584ص ،!



 240

  .گردان و شفاعت اورا منظور بفرما

  دعاي دختر نابالغ

�'	 "�nBy���	o�q�oB p� �oHp/ o� ��� 
o��'	o�q�oB p�oH p0�'o� �	�~, ��K �	�
o��'	o�q�oB p�oHoO  /�:o� o�n+o*s_�:o�   

الهي اين دختر را براي ما سبب   
شادماني بگردان و اورا براي سبب 

ذخيره آخرت بگردان و او  اجر و
را براي ما سفارش كننده بگردان و 

  .)1(شفاعتش را قبول بفرما

  خواندن جنازه باكفشها
كفش ها براي اداي نماز جنازه ايستاده مي شوند كه در  بعضي اشخاص با

چنين حالت بايد كفش ها و زمين كه برآن ايستاده هر دو پاك باشند، واگر بر 
ست كه ا احتياط بهتر اين ،)2(روي كفش ها ايستاده بود بايد كفش ها پاك باشند

 ا زير پااي تميزي رايستاده نماز نخواند، اگر پارچه  باكفش ها و يا بركفش ها
  .ها بياندازد اشكالي ندارد

  غائبانه ةنماز جناز
غائبانه هرگز  ةلهذا نماز جناز ؛پيش روي الزمي است ت درحاضر بودن مي

  . )4(ت بايستدمي ةست كه امام مقابل سينا مستحب اين ،)3(نمي شود

  نماز چند جنازه باهم ةطريق

                                                 

)1 (l�&��	 �i*+164، ص1، فتاوي عالمگيري، ج146، ص   
)2 (;J�)m� :�O  .582ص !
  .123، ص3درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
  . 583فالح معه حاشية طحطاوي، صمراقي ال) 4(
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آن  يتوان خواند، درنماز چند جنازه را باهم در يك مكان و زمان مشترك م
كه امام مقابل سينة همه قرار  اخيتاري است كه تمام آنها را عقب وجلو طوري

كه سر يكي نزد پاهاي ديگر راست گذاشته  گيرد گذاشت و يا قطار طوري
  .)1(شود

  در جنازه چند صف است؟
جنازه سه صف ايستاده شود كه در حديث شريف آمده  ست كه درا بهتر اين

اگر تمام هفت  ،)2(ه اش با سه صف خوانده شد مغفرت آن مي شودكه جناز كسي
نفر باشند يكي امام شود و سه نفر در صف اول، دو نفر در صف دوم و يك نفر در 

  .)4(، در جنازه صف آخري از تمام صف ها افضل تر است)3(صف سوم قرار گيرد

؟در جنازه گرفته نشده چه بايد كردل اگر جماعت مكم  
ميتواند تكبير ) ي كسي كه بعضي تكبيرها از او فوت شده باشنديعن(مسبوق 

هاي از دست داده شده را بعد از سالم دادن امام بخواند، اگر انديشه اين بود كه 
اگر دعا را بخواند ممكن قبل از آن ميت را بردارند پس خواندن دعا الزم نيست 

بعد از تكبير چهارم  ، اگر شخصي)5(را انجام دهد كافي خواهد بود فقط تكبيرها
كه امام سالم نداده نماز را بگيرد بعد سه بار اهللا اكبر گفته سالم  رسيد تا وقتي

  .)6(دهد

                                                 

  157، ص4حصه  بهار شريعت،) 1(
)2 (;\��	 ��� ����	 M `-X<+ �& ;ajHh	 �CD ;JA+�9 ^+  )1026(، شمارة حديث 314، ص2ج '
)3 ( :�Hv]���C�	541، ص    
  .   131، ص3درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
)5 ( :�Hv]���C�	  537، ص    
  136، ص3عه رد المحتار، جدرمختار م) 6(
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  جنازه ديوانه يا كسي كه خود كشي كرده باشد
جنون  همان حالت در يا قبل از بلوغ ديوانه شد و بود اگر مادر زادي ديوانه

كه خود كشي  كسي ،)1(نده مي شودفوت گرديد، دعاي نابالغ درجنازه اش خوا
  .)2(كرد نماز جنازه برآن خوانده مي شود

  احكام نو زاد مرده
از بدنش بيرون  ةد بيشتر حصزاد مسلمان زنده بدنيا آمد يعني هنگام توّل نو
ود و نماز جنازه برآن خوانده را بايد غسل وكفن نم رد آنمبعد زنده بوده  آمده و
براي آن غسل و  پيچيده دفن نمائيد، ةيك پارچ داخلآنرا غسل داده  ورنه شود،

مقدار اكثر در  ت و برآن نماز هم خوانده نمي شود،سنت الزم نيس ةكفن بطريق
 نو زاد بيرون بود و آواز داد اما قبل از نوزاد از سر شروع تا سينه است، اگر سرِ

قدار اكثر معلوم شدن سينه فوت شد نماز برآن خوانده نمي شود، از طرف پاها م
تا كمر مي باشد، بچه زنده و يا مرده بدنيا آمد برآن نام بايد گذاشت كه در روز 

  .)3(قيامت زنده مي شود

  ثواب بدوش گرفتن جنازه

                                                 

)1 (J�)m)�	 :�O  .  587، ص!
  .108ص ،3ج ،در مختار) 2(
  .152ص 3در مختار، رد المحتار ج) 3(
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آمده كه كسي جنازه را تا چهل قدم بدوش گرفته ببرد چهل گناه  در حديث
 ةر پايو نيز در حديث شريف است كه اگر هر چا، )1(كبيره اش بخشيده مي شود

  .)2(كند تابوت را بدوش گرفته باشد، اهللا عزوجل حتمي مغفرت او را مي

  شانه دادن برتابوت ةطريق
 ةست كه چهار پايا سنت اين ،جنازه را بر شانه بدوش برداشتن عبادت است

، سنت )3( تابوت را يكي بعد ديگري بر شانه گرفت و هر بار ده ده قدم برود
ت سرِ جنازه، بعد سمت راست قسمسمت راست  ةت كه اول پايكامل اين اس

پاها را، بعد طرف چپ سر را وبعد طرف چپ پاها را گرفته ده ده قدم برود، 
كنند كه  هنگام تشييع جنازه اعالن مي بعضي ها در، )4( چهل قدم تكميل مي شود

داريد ده ده قدم  دو دو قدم برداريد، بايد بگويند هر پايه را كه برشانه بر مي
  .دببري

  بچه ةبرداشتن جناز ةطريق
يكي بردستها بردارد و ببرد اشكالي ندارد واگر  كوچك را اگر ةبچ ةجناز

 زنان را در جنازه شركت كردن ،)5(ز استيبعد ديگري بردستها بردارد هم جا
  .)6(ز وممنوع استيناجا )بچه باشد يا بزرگ(

 مسائل برگشتن بعد از جنازه

                                                 

)1 (���[	 M �  ). 5920(، شمارة حديث260، ص4، ج	�(�	
)2 (��H�	 ��@-h	139، ص1، ج .  
  . 150، ص2تاتارخانيه، ج) 3(
�Jمراقي الفالح معه ) 4()m)�	 :�O  .604ص !
  .335، ص2البحر الرائق ج) 5(
  .162، ص3درمختار معه ردالمحتار، ج) 6(
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نگردد وبعد  برآن بر نيد بدون نماز خواندشخصي كه همراه باجنازه بود با
از نماز جنازه از اولياي ميت اجازه گرفته مي تواند برگردد وبعد از دفن 

  .)1(احتياجي به اجازه گرفتن نيست

  

  زنش را بدوش گيرد؟ ةتواند جناز آيا شوهر مي
را گذاشته مي  هم او شوهر جنازه زنش را بدوش گرفته مي تواند، در قبر

ورتش را هم مي تواند نگاه كند، مگر او را غسل و بدنش را لمس كرده تواند، ص
  .)3(زن شوهرش را غسل داده مي تواند ،)2(نمي تواند

  كافر ةجناز
 امام اهل خود ثواب دانستن كفر است، تد را بركافر و مر ةشركت در جناز

 اگر بدين عقيده: مي فرمايد �$: 	% �98 ����سنت حضرت احمد رضا خان 
آن كافر اليق شركت است، آن شخص كافر مي شود،  ةشركت مي كند كه جناز

كافري را  ةدر حديث آمده است كه اگر جناز. واگر اين اعتقاد نباشد حرام است
پيش پيش  ديديد كنار برويد كه شيطان شعله هاي آتش را در دست گرفته در

ن بيهوده نشده م آن مرده با مسرّت قدم مي زند كه در مورد اين شخص محنت
  .)4(است

  نكاح باطل شد

                                                 

  .165، ص1عالمگيري، ج) 1(
  .   105، ص3درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
  .   107، ص3درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
  359ملفوظات، حصه چهارم، ص) 4(
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مرتد يا كافري شركت كردن حرام قطعي  ةبراي طمع دنيوي در نماز جناز
مرتد و يا كافر را ثواب دانسته و در حق آن  ةاست واز نظر ديني نماز جناز

چنين شخص  ،دعاي مغفرت خواستن، خود كافر و نكاح اسالمي باطل مي شود
    .)1(نكاح كندبايد تجديد اسالم و تجديد 

  
   :ارشاد مي فرمايد 84اهللا تبارك و تعالي در سورة توبه آيت

  

r�Uo�n9 p[o�  �r + ��o!p0 �p�o� �nB�H
  ����4p� o�p�o� ��~Xo9 p[o� �	�o&p0 oY"+
   � �-�n�o�o�  �����& q	�n�p_pD ��nB"L�R

�-~X �p/ ��n@o� q	-n9o+o�p(  

ميت آنها نماز  هيچ يكي از وبر  

و بر قبر آن ايستاده  وانيدخن

شك ايشان در حالت  نشويد، بي

انكار كردن از خدا و رسولش در 

  .فسق وكفر مردند
  

صدر االفاضل حضرت عالمه موالنا سيد نعيم الدين مراد آباديد محم  
���� 8فوق ثابت مي شود  ةكريم ةاز آي: تحت اين آيت كريمه مي فرمايد �$: 	% �9

 قبر كافر براي دفن و بر ز نيست ويكافر در هر صورت جا بركه نماز جنازه 
     .)2(زيارت ايستادن شرعاً ممنوع است

  عيادت كفار را نكنيد

                                                 

   173، ص9ملخص از فتاوي رضويه، ج) 1(
   321ان، صخزائن العرف) 2(
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 ةروايت است كه سردار مك رضي اهللا تعالي عنهمااز حضرت جابر بن عبد اهللا 
اگر : ارشاد فرمودند كه صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممنوره  ةمكرمه، تاجدار مدين

   .)1(اگر مرد به جنازه اش شركت نكنيد كافر مريض شد به عيادتش نرويد و
  

                                                 

  ). 92( ، شمارة حديث70، ص1سنن ابن ماجه، كتاب المقدمه، باب في القدر، ج) 1(
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�� 	����� �����	 ��
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���� !"��	 #$
��	 %	 ���& ��'
��	 ()�
*�	 #+ %& ,-�./ ��& 
+0  

 فيضان جمعه 

  كنيد قويرا خود و ايمان  اين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد

  در روز جمعه فضيلت درود شريف

 صلّى اهللا تعالي عليه وآله وسلّم ، رحمت عالميانحبوبِ رحمنمانِ فرمان بركت نش
من فرستاد گناهان دويست ساله  كه روز جمعه دويست بار درود بر كسي: است
  .)1(شود معاف مي اش

 1�2�	 ��� 	-��3!  �
�5 ��� 6�7 %	 ���3  
در سعادتمند هستيم كه خداي عزوجل به بركت قچ! برادران عزيز اسالمي

 زسرفرا '��9 	�2�8را با نعمت بزرگ  خود ما صلّى اهللا تعالي عليه وآله وسلّم حبيب
را مثل  دانيم، روز جمعه ما قدر اين روز بزرگ را نمي! افسوس .فرموند

دااليام و روزِ عيد است روزهاي ديگر به غفلت مي گذرانيم حاالنكه جمعه سي
دوزخ باز ة معه دروازجآتش جهنم خاموش مي باشد و در شبِ  جمعه روزِدر 

 گردد، مؤمن سعادت نمي شود، روز جعمه در قيامت مثل يك عروس آراسته مي
شهيد را كسب مي نمايد و از عذاب ة كه در روز جمعه وفات نمايد درج دينم

   .قبر محفوظ مي باشد
اگر : مي فرمايد �9$ 	% �76 ����حكيم االمت حضرت مفتي احمد يار خان 

ه قرار گيرد برابر با هفتاد حج ديگر ثواب دارد، يك نيكي در حج در روز جمع

                                                 

)1(  �:; <=���	 >?�@A;<����	� ����	 ���� ��B ���� ���� ����	 C �2�	 <�;,D	 1/255 2236(، شمارة حديث.(  
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چونكه شرف اين روز بسيار زياد ( ،)1(برد روز جمعه هفتاد گنه را از بين مي
  . )2(جمعه برابر با هفتاد گناه مي باشد انجام دادن گناه در روز) است لهذا

جسته يك چنان زياد است كه بنام اين روز ميمون و خ 	�2�9�E 8فضايل 
جمعه، اهللا عزوجل  ةسور ،9ة سوره اي در قرآن نازل گرديده چنانچه در آي

  :فرمايد ارشاد مي
  

FG H->I 	A,�J 	->@F+B F#K LM�	 FNOKA0 FK A�"�� �  �
"K # + �M��	 ��P; , �A��J 	�-F���A/  9F�>�>QP�	 ���- 

@R; (�J ��RSM� T���FU ��RS �A, FV��F2P�	 	�>�A,F� ��>:
A(->�A���F7   ] 9��X	 :9[  

كه در روز جمعه  اي مؤمنين وقتي  
براي نماز آذان مي شود، پس بسوي 
 ذكر خدا عجله نمائيد و خريد و
فروش را بگذاريد اين براي شما 

  .بهتر است اگر شما بدانيد

  آقاي ما تاجدار مدينه چه وقت نماز

  جمعه را آغاز فرمود 

حضور اكرم : الدين مراد آبادي مي فرمايد صدر االفاضل حضرت سيد نعيم
طيبه تشريف آوردند  ة كه هجرت كردند و بمدين وقتي صلّى اهللا تعالي عليه وآله وسلّم

در آنجا تا روز  ،بمقام قبا رسيدند رانهربيع االول وقت  12دوشنبه روزِ  در
در بطن  ،منوره شدند ةه اقامت فرمودند، روز جمعه از آنجا عازم مدينمعج

مسجدي  مردم جا نايدر ، بني سالم ابن عوف وقت نماز جمعه فرارسيد ءوادي

                                                 

)1 ([�\�+  ]	�+B^�&��	 �S*+ _�` C ^�' 325 ،323 ، ص2، ج� 	�@

)2 (�+B^�' 236، ص2، ج� 	�@
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همانجا خطبه و نماز جمعه ادا  در صلّى اهللا تعالي عليه وآله وسلّمآنحضرت ، ندساخت
  .)1(فرمودند

اكنون بنام مسجد جمعه مشهور است كه زائرين براي حصول بركات آن  
سگ مذنب  الحمدهللا بنده ،دننماي يدرآن نوافل ادا م نموده و مسجد را زيارت

  .هم چند بار زيارت آن مسجد شريف نصيب گرديده استمدينه را 

  معني جمعه

6 �$9 ر شهير مفتي احمد يار خان نعيميحكيم االمت و مفس�7 %	 ����  
اين روز تمام مخلوقات بوجود آمدند، يك مجتمع عظيم  چون در: مي فرمايد

  همين روز گرديد، همچنين خاك حضرت آدم  تكميل خلق در ،تشكيل شد
����	� ���در همين روز جمع آوري گرديد، ونيز در همين روز مردم  ���� 	�

لهذا اين روز را جمعه نام نهادند، قبل از  ؛نندك اداء ميجمع شده نماز جمعه 
  .)2(كردند به ياد ميواسالم عرب اين روز را بنام عر

  ه ادا فرمودند؟چند جمع مدينه جمعاً تاجدارِ

تقريباً پانصد نماز جمعه ادا  صّلى اهللا تعالي عليه وآله وسلّمنبي كريم رؤف رحيم 
  چونكه نماز جمعه بعد از هجرت شروع شد و آنحضرت ، فرموده اند

بعد از هجرت مدت ده سال حيات ظاهري داشتند،  صلّى اهللا تعالي عليه وآله وسلّم
  .در خواهد شدق لهذا دراين عرصه نماز جمعه اين

  

  
                                                 

 .667خزائن العرفان، ص) 1(
)2( �+B^�' 346، ص2ج ،� 	�@
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  مهر بردل

ارشاد مي فرمايند صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمد مصطفي محبوب خدا محم:  
ترك كرد، خداوند عزوجل  كسي كه بر حسب غفلت سه نماز جمعه را عمداً

هنگام  عين است كه فرضيت آن درضِ نماز جمعه فر، )1(هر خواهد كردش ملبرد
  .)2(فر استظهر تأكيد گرديده منكر آن كا

  فضيلت عمامه در روز جمعه
 صلّى اهللا تعالي عليه وآله وسلّمار مدينه، فيض گنجينه تاجدارشاد گرامي حضرت 

عمامه داران درود  فرشته هايش در روز جمعه بر شك اهللا تعالي و بي: است كه
  .)3(مي فرستند

  شفا حاصل مي شود
پدر بزرگوارش روايت مي از  رضي اهللا تعالى عنهماحميد بن عبد الرحمن ابن 

شخصي كه در روز جمعه ناخن هايش را كوتاه مي كند خداوند مريضي : كند
  .)4(هايش را شفا مي دهد

  تا ده روز از بالها محفوظ
در حديث شريف : فرمايد مي �9$ 	% �76 ����حضرت موالنا امجد علي 

ل آن شخص كسي كه در روز جمعه ناخن هايش را كوتاه كند اهللا عزوج ،است
ديگر از بالها محفوظ مي دارد و درجاي ديگر سه روز اضافه مي  ة را تا جمع

                                                 

)1 (�X	 �:; <8��:��	9��X	 #� a�\:�	 ��� �K�*:�	 � .)1120(، الحديث 589، ص1، ج�9> &
 .3، ص3درمختار مع رد المحتار، ج) 2(
)3 (9��Q�� b2��	 �& <����	 �:; <�c	�?�	 V�d3075(، شمارة حديث 394، ص2، ج(. 
)4 ( �& <9��X	 �:; <�2�` e0 #&	 a@�+)gh (�jkD	 9�l@7 C5(ديث ، شمارة ح65، ص2، ج.( 
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شود و گناهش  نيز برآن شخص رحمت نازل مي و ،)1( ده روز باشد يعني تا
  .)3(ناخن را بعد جمعه گرفتن افضل است ، موهاي اضافي را و)2(گردد زايل مي

  سبب كمي در رزق

 رحمه اهللا تعاليت موالنا امجد على اعظمي صدر الشريعه، بدر الطريقه حضر
ناخن در روز جمعه مستحب است، اما اگر خيلي بزرگ  اصالحِ: مي فرمايد

زيرا كه بزرگ شدن ناخن باعث تنگي رزق مي  ؛شوند انتظار جمعه نبايد كرد
  .)4(شود

  فرشته ها اسم سعادتمندان را مي نويسند

 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم مدينه، قرار قلب وسينهتاجدار ارشاد گرامي 
مسجد مأمور مي شوند تا اسم ة جمعه فرشته ها بر هر درواز در روزِ: است كه
لهذا نامهاي آنها با اجر ( آيند بنويسند،مي را كه براي اداي نماز جمعه  كساني

كه اول مي آيند نام آنها را پيشتر مي نويسند،  ، اشخاصي)آنها تحرير مي شوند
لتر از همه مي آيند مثل كساني اند كه در راه خدا شتري صدقه كرده ه اوكساني ك

اند، اشخاص بعدي مثل آنهائي اند كه گاوي در راه خدا صدقه كرده باشند، 
اشخاص بعدي مثل اينكه گوسفندي در راه خدا صدقه داده اند، اشخاص بعد از 

ان مثل كسي  مرغي در راه خدا صدقه داده اند وشخص بعد از اينكهآن مثل 

                                                 

)1 (m	���l�	 #&n o�-p-�	 ��;L7 865، شمارة. 
)2 (@7�=�D	 q�j�	 <1)�	� 9@K?�	� b2��	 �:; <9�-/��	 9�K�*�	 9K?269، ص2، ج. 
 .581، ص9درمختار مع رد المحتار ، ج) 3(
 .195ص ،4بهار شريعت، حصه  )4(
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از مي كند غكه امام خطبه را آ اما وقتي. است كه تخم مرغي را صدقه داده است
  .)1(را بسته و براي شنيدن خطبه مي آيند ها هم اعمالنامه آن فرشته ها

  :مي فرمايد �9$ 	% �76 ����حضرت مفتي احمد يار خان نعيمي 
عد از طلوع فجر به بعضي علماء فرموده اند كه مالئيكه در روز جمعه ب

ا در نزد بعضي علماء بعد از برآمدن آفتاب استقبال مردم ايستاده مي شوند، ام
زيرا كه جمعه از  ؛آفتاب مي باشد زوالِست كه از هنگام ا است مگر حق اين

 پس معلوم مي شود كه فرشته ها نام همه را مي ،همان وقت شروع مي شود
الً صد نفر مجتمعاً در مسجد داخل شوند، پس ، بخاطر بايد داشت كه اگر اودانند

  .)2(آنها همه اول گفته مي شوند

  جوش و خروش جمعه در صدي اول

در صدي اول بعد از : مي فرمايد �9$ 	% �76 ����حضرت امام محمد غزالي 
ر از مردم ديده مي شد كه چراغ در دست گرفته پكوچه و خيابان ها  ة فجر هم

كه روز عيد باشد احساس شادماني  جمعه مي رفتند و مثل اينبراي اداي نماز 
مي كردند حتي كه اين سلسله به پايان رسيد، پس گفته شد آن بدعت قبلي كه 

كه ! افسوس. در اسالم رايج بود، رفتن بطرف مسجد جامع را فراموش كرده اند
يكشنبه امروز مسلمان از يهودي ها حياء نمي كنند كه آنها در روز هاي شنبه و 

بطرف عبادت خانه هاي خود مي روند، اما مسلمانان بكارهاي دنيوي  دوزصبح 
طلب  را فراموش كرده اند و مي باشند و عبادت خانه ها وصبح زود در تك و د

  .)3(!كنندگانِ آخرت چرا با آنها مقابله نمي كنند
                                                 

)1 (9��X	 qr/ �& <9��X	 �:; <G�s ^�t3881(شمارة حديث .127، ص1، ج.( 
)2( ^�'@�	 �B�+345، ص2، ج. 
)3 (9��X	 �	HB (�& �& <����	 �	��0 �:; <�-���	 u .246، ص1، ج	!�
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  حج مسكينان
نامدار  آقايت كه، روايت اس رضي اهللا تعالي عنهمااز حضرت عبداهللا ابن عباس 


	���������«: ارشاد فرمودند صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم پروردگار محبوب ��� �������������« 
v9K	�� C � »��يعني نماز جمعه حج مساكين است و در روايت ديگر  »�������	��� �

  .)1(نماز جمعه حج درماندگان است

  براي نماز جمعه زود برآمدن حج است

شك هر روز  بي: ارشاد فرمودند صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمسول خدا ر
لهذا براي نماز جمعه زود  ؛جمعه براي شما يك حج و يك عمره خواهد بود

جمعه بيرون رفتن از خانه وبطرف مسجد شتاب كردن حج است وبعد از نماز 
  .)2(عمره است انتظار كشيدن براي نماز عصر

  ثواب حج وعمره

 9Q!���n	  6 ����حضرت امام محمد غزاليبعد از : فرموده اند �$� 	% �7
نماز جمعه تا خواندن نماز عصر در مسجد نشستن واگر تا نماز مغرب باشد 

اداي نماز جمعه در مسجد جامع  زل است، وگفته شده كه كسي كه بعد اضاف
ونماز مغرب شيند نماز عصر را بخواند برايش ثواب حج و اگر بازهم بن بنشيند و

كه نماز  ، جائي)3(همان مسجد بخواند برايش ثواب حج و عمره مي رسيد را در
  .جمعه خوانده مي شود مسجد جامع باشد

  
                                                 

 .)21027(شمارة ، 290، س7كنز العمال ، كتاب الصالة، باب السادس في صالة الجمعة،  ج)  1(
 ).5950( شمارة ، 342، ص3ظار العصر بعد الجمعة، جالسنن الكبري للبيهقي، كتاب الجمعة، باب ما روي في انت) 2(
 .249، ص1احياء العلوم، كتاب أسرار الصالة، باب بيان آداب الجمعة، ج)  3(
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  )سردار همه روزها(سيد االيام 

روز جمعه سردار : ارشاد فرمودند صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم تاجدار مدينه
 وجل روز جمعه حتي از روز عيد الضحيهمه روزها ست و در نزد خداوند عز

  :و عيد الفطر بزرگتر است، در روز جمعه پنج خصوصيت موجود است
  .حضرت آدم عليه السالم را خداوند درهمين روز پيدا كرد )1(
  .همين روز آدم عليه السالم را بر زمين فرستاد در )2(
  .همين روز آدم عليه السالم وفات كرد در )3(
يك وقت خاص براي قبوليت دعا بندگان معين گرديده كه اين روز  در )4(

درهمان ساعت آنچه بنده از خداوند طلب كند برايش مي رسد بشرطي كه 
  .سوال چيز حرام نباشد

هيچ يكي از موجودات مثل فرشته هاي  ،گردد درهمين روز قيامت قائم مي )5(
جمعه در هراس  باد نخواهد بود كه از روزِ مقرّب، آسمان، زمين، كوه، دريا و

 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلمحضرت پيامبر  يك روايت ديگر در ،)1(نباشد
موجود نخواهد بود كه در وقت صبح روز  يهيچ جانور: ارشاد فرمودند

ه استثناي جنّ بفرياد نباشد  جمعه تا طلوع آفتاب از ترس قيامت در گريه و
  .)2(و آدميزاد

  دعاء قبول مي شود

ارشاد مي  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممنوره ة وسردارمدين مكرمهة مكارِتاجد
در روز جمعه چنان وقت معين براي قبوليت دعاء وجود دارد كه اگر : فرمايند

                                                 

 ).1084(شمارة ، 8، ص2سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصالة، باب في فضل الجمعة ج)  1(
 ).246(شمارة ، 115، ص1يوم الجمعة، ج مؤطا امام مالك، كتاب الجمعة، باب ما جاء في ساعة التي في)  2(
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داده مي شود و آن  او هر مسلماني آن ساعت را دريافت آنچه از خدا بخواهد به
  .)1( ساعت خيلي مختصر مي باشد

  يابيد بين عصر و مغرب را در

حضور پر نور و شافع يوم النشور است كه در روز جمعه  ،فرمان پر سرور
همان ساعت قبوليت را اگر مي خواهيد آنرا بعد از عصر تا غروب آفتاب تالش 

  . )2(نمائيد

  ارشاد صاحبِ بهار شريعت

: فرمايد مي �9$ 	% �76 ����حضرت موالنا محمد امجد علي اعظمي 
   :يت دعا دو قول قوي موجود استساعت قبول ة دربار

  ،امام تا ختم نماز ة از نشستن براي خطب )1(
  .)3(جمعهآخرين ساعت اختتام ِ )2(

  ساعت قبوليت دعا كدام است

: مي فرمايد �9$ 	% �76 ����حكيم االمت حضرت مفتي احمد يار خان نعيمي 
نها جمعه روزانه مي آيد، مگر در روزها ت يدر هر شب ساعت قبوليت دعا

اما غالباً در  ،گرچه ساعت قبوليت بطور يقيني معلوم نيست ،اختصاص داده شده
يك حديث  و يا اندكي قبل از مغرب خواهد بود، تحتجمعه ة ميان دو خطب

                                                 

- 15(شمارةحديث .424صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، ص ) 1(
852.( 

 ).489(شمارة ، 2/30جامع ترمذي، كتتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجي في يوم الجمعة، ) 2(
 .86، ص4بهار شريعت، حصه)  3(
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در مورد اين ساعت چهل قول از فرمايشات : ديگر جناب مفتي مي فرمايد
  .ر تائيد گرديده استعلماي بزرگوار وجود دارد كه از آن دو مقوله بيشت

   جمعه ة درميان دو خطب )1(
  وقت غروب آفتاب )2(

  حكايت

خودش داخل حجره اش  رضي اهللا تعالي عنها / 9�x	��w?	uحضرت سيدتنا 
داد تا بيرون نگاه كند كه چه موقع آفتاب  نشسته و خادمه اش فضّه را دستور مي

اد حضرت زهراء د كه خادمه از غروب آفتاب خبر مي غروب مي كند وقتي
لهذا بهترين وقت دعاء همين ساعت  ؛كرد دستها را براي دعا كردن باال مي

  :)1(خواهد بود، مثل اين دعاي قرآني
"� [9F@F�F! F��IO��	 y / F@ 7B F@"&F� y /

"� [9F@F�F!  �F� Uz	F�	ALF� F@ { ��"@�	.  
  ]201: البقرة [

را در  اي رب ما، ما: ترجمة كنزااليمان  
دنيا نيكي و در آخرت نيكي عطا فرما 

  .را از عذاب دوزخ نجات ده و ما
  م خواند كه درود هم يك دعاي تواني دعا درود شريف نيز مي به نيت

ست كه بين هر دو خطبه بدون دست بلند كردن ا اين الشان است، افضلعظيم 
   .دعا خواسته شود

  جهنمي آزاد مي گردند 14،400،000هر جمعه 

                                                 

)1 ([�\�+  ]	�+B^�' .3235تا  319، ص 2، ج � 	�@
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در شب : است كه صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم تاجدار مدينهارشاد گرامي 
هزار شصد جالله ش ساعت خداوند جلّدر هر ساعت مي باشد  24جمعه كه 

  .)1(بر آنها واجب گرديده آزاد مي كند جهنمي را كه جهنم

  

  از عذاب قبر محفوظ
كه در  كسي: شاد فرمودندار صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمكون ومكان  رتاجدا

 بطوري در روز قيامت شب يا روز جمعه مي ميرد از عذاب قبر نجات مي يابد و
  .)2()مثل شهداء بر مي خيزديعني (مي آيد كه برآن مهر شهداء مي باشد 

  بخشيدن گناهان از جمعه تا جمعه ديگر

 ،نجهاروايت است كه، سلطان دو عنهتعالى رضي اهللا از حضرت سلمان فارسي 
شخصي كه در روز جمعه : رحمت عالميان، شهنشاه كون و مكان ارشاد فرمودند

، و طهارتي كه مي تواند انجام بدهد، و روغن بمالد، و خوشبوي كه غسل نموده
براي اداي نماز از خانه بيرون شود و دو شخص را از هم  در خانه دارد بمالد و

امام  ة اداء نمايد ودرهنگام خطب د، بعد نماز رانجدا نكرده كه در وسط آنها بنشي
گذشته صورت گرفته  ة د گناهانش كه در بين اين جمعه و جمعنخاموش بنشي

  .)3(مغفرت مي گردد

  سال 200ثواب عبادت دويست

                                                 

 ).3471(شمارة ، 235، ص3مسند ابي يعلي، مسند أنس بن مالك،  ج)  1(
)2  (u���n	 9��!3629(شمارة ، 181، ص3،  ج.( 
� 	��9��Q�� #w> صحيح بخاري،)  3(& <9��X	 � ).883(، شمارة حديث 306، ص1ج ;:
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روايت  رضي اهللا تعالي عنهماحضرت صديق اكبر و حضرت عمران بن حصين 
كسي : ارشاد فرمودند ه وسلّمصّلي اهللا تعالي عليه وآلمي كنند كه تاجدار مكه و مدينه 

كه  روز جمعه غسل مي كند، خطايا و گناهانش بخشيده مي شوند و وقتي ركه د
نيكي نوشته مي  20بيستدارد  مي طرف مسجد مي رود هر قدمي كه بره ب

سال  20بر هر قدمش اعمال نيك بيست ، و در روايت ديگري آمده كه)1(شود
را اجر دويست  گردد آن مي غنماز فار كه از گردد و هنگامي برايش تحرير مي

  .)2(رسد سال مي

  هر جمعه اعمال فرزند به والدين مرحومش 

  گردد تقديم مي

 هر دو شنبه و: ارشاد فرمودند صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممحبوب پروردگار 
اعمال به انبياي  وپنجشنبه اعمال بندگان به حضور اهللا عزوجل تقديم مي گردند، 

اعمال نيك خوشحال  ة گردد، با مالحظ و والدين در روز جمعه پيش ميكرام 
 صفائي و تابش چهره هاي شان زياد مي گردد، پس از خدا بترسيد و ،مي شوند

  .)3(رفتگان خود را به سبب گناهان رنج ندهيد

  پنج عمل خصوصي جمعه

الم ار دوعتاجدروايت مي كند كه رضي اهللا تعالي عنه حضرت سيدنا ابو سعيد 
كسي كه پنج چيز را : دنارشاد مي فرماي صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمشاه بني آدم 

  :را جنتي مي نويسد دريك روز انجام دهد خداوند عزوجل او

                                                 

��� �# المعجم الكبير، )  1(I -&0(	��� #� u'� e0292(شمارة ، 139، ص18، ج.( 
 ).3397(شمارة ، 314، ص2المعجم االوسط للطبراني، من ا سمه جبرون، ج)  2(
 .213نوادر االصول للترمذي، ص)  3(
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  ،بعيادت مريضي برود )1(
  ،به نماز جنازه اي حاضر شود )2(
  ،روزه بگيرد) 3(
  ،نماز جمعه ادا كند )4(
  .)1(غالمي را آزاد نمايد )5(

  بهشت واجب گرديد

روايت است فرمان عاليشان  عنه تعالى رضي اهللاز حضرت سيدنا ابو امامه 
اگر كسي نماز جمعه را : است كه صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمسردار دو جهان 

خواند، همان روز را روزه داشت، از مريضي عيادت كرد، در جنازه اي شركت 
  .)2(، بهشت برايش واجب گرديددنمود و در نكاح كسي هم شركت كر

  روزه را خاص در روز جمعه مداريد

يا روز شنبه بطور مختص روزه داشتن مكروه تنزيهي  تنها در روز جمعه و
عه و ياشنبه اتفاق افتد كراهت نيست، مثالً پانزدهم ماگر در تاريخ معينه ج ،است

 ي عليه وآله وسلّمصّلي اهللا تعالمصطفي  رجب المرجب وغيره، فرمانِِ 27شعبان، 
كه  جمعه براي شما روز عيد است اين روز را روزه نگيريد، مگر اين: است كه

  .)3(روز بعد از آن روزه بگيريد يك روز قبل يا يك

  سال هزار ثواب روزه هاي ده

                                                 

 ).2760(شمارة ، 191، ص4، ج&�  ��3	9��Xاإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ) 1(
�� &# +��	) �#المعجم الكبير، )  2(U 9++0 e07484( ، حديث97، ص8، ج.( 
، شمارة حديث 81، ص2إلخ،  ج.....الترغيب والترهيب، الصوم، باب الترغيب فى صوم األربعاء) 3(

)11.( 
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مروي : دنمي فرماي �9$ 	% �76 ����حضرت امام احمد رضا خان  اعلي
روز بعد يعني شنبه  قبل يعني پنجشنبه ون روز آجمعه كه با ة روزاست كه 

  .)1(سال روزه داشتن است هزار برابر با ثواب ده ،متصل باشد

  

  

  ثواب حاضري بر قبر مادر وپدر در روز جمعه

كسي كه : است كه صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمد االبرار خوشگوار سي فرمانِ
حاضري دهد، اهللا تعالي يا يكي از آنها  در روز جمعه بر قبر پدر ومادر و

  .)2(برداران والدين مي نويسد فرمان را در شمارِ او ناهش را بخشيده وگ

  فضيلت تالوت كردن ياسين برقبر والدين
شخصي : ارشاد فرمودند صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمحضور اكرم نور محتشم 

ياسين ة ده و سوريكي از آنها را زيارت كر روز جمعه قبر والدين و يا قبر ركه د
  .)3(را برآن تالوت كند بخشوده مي شود

  سه هزار مغفرت
ارشاد  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمالحسنين جد ،سيد الكونين، سلطان الحرمين

كسي كه هر جمعه قبر والدين يا يكي از آنها را زيارت كرده برآن : فرمودند

                                                 

 .653، ص10فتاوي رضويه جديد، ج) 1(
 ).130(، شمارة حديث 97نوادر االصول للترمذي، األصل في تحقيق التهديد على زوارات القبور، ص) 2(
 .260، ص6الكامل في ضعفاء الرجال، عمرو بن زياد بن عبد الرحمان بن ثوبان،  ج)  3(
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 ياسين بخواند، به اندازه تعداد حروف ياسين شريف خداوند مغفرتش را مي
  . )1(كند

يكي از  در روز جمعه شريف بر قبور والدين و يا قبر! برادران عزيز اسالمي
  .مغفرت خواهيد شد، ياسين را بخوانيد ة آنها حاضر شده سور

هفتصد  آيات، 83ركوع،  هشتاد و سه 5الحمد هللا سورة ياسين شريف پنج
اوند در اين حساب نزد خگا ،حروف است 3000كلمات وسه هزار 729هوبيست وُن

  .شاء اهللا ثواب مغفرت سه هزار گناه را خواهيد يافت درست باشد ان

  ارواح جمع مي گردند
د مغفرت مي شود، در نسين شريف خواكه يا در شب و روز جمعه كسي
 لهذا در اين روز بايد بزيارت قبور رفت و ؛شوند روز جمعه ارواح باهم جمع مي

% �76 ����حضرت امام احمد رضا خان . )2(دراين روز جهنم برپا نخواهد شد	9$ � 
وقت افضل براي زيارت قبور روز جمعه بعد از نماز صبح مي : دنمي فرماي

  .)3(باشد

  فضيلت سورة كهف

روايت است كه نبي  رضي اهللا تعالي عنهمااز حضرت سيدنا عبد اهللا ابن عمر 
: ارشاد فرمودند صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمرسالت  تاجدارِ ،شفيع امت ،رحمت

شخصي كه در روز جمعه سورة كهف را تالوت كند از قدمهايش تا آسمان نور 

                                                 

u ����{اتحاف السادة المتقين، كاب ذكر الموت، )  1(���	2-� �l�	 ��K] � .272، ص14،  ج&
 .104، ص4بهار شريعت، حصه)  2(
 .523، ص9فتاوي رضويه، ج)  3(
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ي بين دو جمعه انگردد وگناه رايش روشن ميرود كه در روز قيامت ب باال مي
  .)1(انجام داده بخشيده مي شوند

  نور بين دو جمعه

ست حضور سراپا نور ا مرويرضي اهللا تعالي عنه از حضرت سيدنا ابو سعيد 
شخصي كه در روز جمعه سورة كهف : ارشاد فرمودند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم

  .)2( رددگ را بخواند برايش نور روشن مي

  

  

  نور تا كعبه

اگر كسي شب جمعه يعني شبي كه بين روز پنجشنبه و : در روايتي آمده كه
كه تالوت  ايش از همان مكاني روز جمعه مي باشد سورة كهف را بخواند بر

  .)3(گردد نموده تا كعبه نور روشن مي

  فضيلت سورة حم الدخان

  نور يست، حضور سراپاا يمرورضي اهللا تعالي عنه از حضرت سيدنا ابو امامه 
شخصي كه بروز جمعه يا شب جمعه : ارشاد فرموند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم

                                                 

� 	 الترغيب والترهيب،) 1(& <9��X	 �:;aNS�	 ��-� �u	�{ C 1�~�:2(، شمارة حديث 298، ص1، ج�.( 
� 	�:�~��{ C 1	 ��-� �u	�aNSالترغيب والترهيب، ) 2(& <9��X	 �  ).1(، شمارة حديث 297، ص1، ج;:
 .3407شمارة ، 546، ص2،  ج&�  ��-� qr/ C	�aNSسنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، ) 3(
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 ،)1(ايش در جنت خانه اي مي سازد سورة حم الدخان را بخواند، خداوند بر
  .)2(ست كه مغفرت مي شودويك روايت ديگرا

  استغفارِهفتاد هزار فرشته

المهاجرين، محب الفقراء والمساكين، جناب ارشاد دلنشين، امام االنصار و
 شخصي كه شب جمعه سورة: است كه صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم لعالمينل �9$

  .)3(ن استغفار مي كنندآحم الدخان را بخواند هفتاد هزار فرشته بر

  بخشيدن همة گناهان

نشان،  ارشاد مغفرت: تسا مرويرضي اهللا تعالي عنه از سيدنا انس بن مالك 
كه در روز جمعه قبل از  شخصي: رحمت عالميان، شهنشاه كون ومكان است كه

� G An� L	� M	� j>��%��F:�A0نماز فجر سه بار J��F� �JAn >wF- F�A0>7�->� �JA��� � بخواند گناهانش  را
  .)4(بخشيده مي شوند اگرچه از كف امواج دريا هم بيشتر باشند

  بعد نماز جمعه

  : ارشاد مي فرمايد 28سورة جمعه پ 10ة بارك وتعالي در آيخداوند ت
  

A�"��	  }F� rR{ 	A,��A/�IA/ R� y / 	�>� *F:

�D	  �M��	 �q�rA/ # + 	->�F:�&	F� ����

A(->t �Pj>7 ��RSM�F�M� [	� �A; F�M��	 	�>�R;P,	F�.  

آنكه  پس بعد از: ترجمة كنزااليمان  
ن شد در زمي هنماز جمعه خواند

 فضل خدا را در منتشر شويد و
خواست نمائيد و خدا را بكثرت ياد 

  رستگار باشيد كه اينه اميد ب ،كنيد
                                                 

+9، المعجم الكبير للطبراني) 1(+0 e0 #� �2' #& =r/8026، حديث264، ص8، ج. 
 ).2898(، شمارة 407، ص4جامع الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل حم الدخان، ج) 2(
 ).2897(شمارة  همان مرجع، )3(
� �-K ^2	9��Xمجمع الزوائد، كتاب الصالة،  )4(�	��3  q2{ =-lK + � .3019، حديث380، ص2، ج&
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تحت  �9$ 	% �76 ����صدر االفاضل حضرت موالنا نعيم الدين مراد آبادي 
اكنون يعني بعد از نماز جمعه بر : اين آيه در تفسير خزائن العرفان مي فرمايند

 مشغول شويد يا در طلب علم يا عيادت معاش كه دركارهايشما اجازه است 
ا امثال اين كارها مشغول شده ب مريض ويا شركت درجنازه، زيارت علماء و

  .نيكي هاي بي شمار حاصل كنيد

  شركت در مجلس علم

چنانچه  )1(بعد از نماز جمعه در مجالس علمي شركت كردن مستحب است
6 ���� �$9 د غزاليحضرت سيدنا امام محمحضرت سيدنا  :د كهنفرماي مي 	% �7

 اين آيه تنها مراد از خريد و در :فرمودند كهرضي اهللا تعالي عنه انس بن مالك 
زيارت برادران اسالمي، عيادت  ،فروخت وكسب دنيا نيست بلكه طلب علم

  .)2( مريض ها، شركت در جنازه مسلمين وديگر كار هاي نيك است
اگر  ،براي اداي نماز جمعه يازده شرط موجود است! برادران عزيز اسالمي

بازهم اگر بخوانيد ادا مي شود، بلكه براي  ،يكي از آنها كم باشد فرض نيست
مرد عاقل وبالغ خواندن جمعه افضل است بر نابالغ فرض نيست پس اگر بخواند 

  .)3(نفل مي باشد

 ياز ده شروط "يا غوث االعظم" حروف 11به نسبت 
  جمعه فرضيت نماز

  ،مقيم بودن در شهر )1(

                                                 

 .418، ص9تفسير مظهري، ج) 1(
 .191، ص1، جچهارم در نماز است، باب آداب جمعهكيميائي سعادت، كتاب اصل )  2(
 .29تا  26، ص3درمختار مع رد المحتار، ج)  3(
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ست كه تا مسجد جمعه ا صحت يعني بر مريض جمعه فرض نيست، مراد آن) 2(
شيخ فاني در حكم  ،گردد رفته نتواند يا اگر برود مريضي اش بيشتر مي

  .مريض است
كه زيرا  ؛را بفرستد كه آقايش او آزاد يعني بر غالم فرض نيست مگر اين )3(

  .د بكندتوان را مي ممانعت او
  ،مرد بودن )4(
  ،بالغ بودن )5(
هوشيار بودن، اين دو شرط تنها بر جمعه نه بلكه بر هر عبادت عاقل يعني  )6(

  ،عقل و بلوغ شرط است
  ،بينا بودن )7(
  ،قادر براه رفتن )8(
  ،زنداني نباشد )9(
  ،خوف حاكم يا دزد وظالمي ديگر نباشد )10(
قدر نباشد كه از آن  ا سردي يعني ايني ودن باران، طوفان يا تگرگ وبن) 11(

  .)1(احساس خوف يا ضرر باشد
كه نماز فرض بوده وبنا بر عذر شرعي ديگري جمعه فرض نيست  بر آنهاي

  .نماز ظهر برآنها فرض است بايد بخوانند

  سنت هاي جمعه

براي نماز جمعه در اول وقت رفتن، مسواك كردن، پوشيدن لباس خوب و 
  .)1(ر صف اول نشستن مستحب و غسل كردن سنت استسفيد، خوشبو زدن و د

                                                 

 .29تا  26، ص3درمختار مع رد المحتار، ج)  1(
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  وقت غسل جمعه

: مي فرمايند #���� �$9 	��$�حكيم االمت حضرت مفتي احمد يار خان 
غسل جمعه براي نماز  :عضي علماي كرام رحمهم اهللا تعالي مي فرمايند كهب

كه نماز جمعه فرض نيست غسل  كه روز جمعه، بر آنهائي مسنون است نه اين
غسل : دنفرماي بعضي علماي كرام رحمهم اهللا تعالي مي ،ايشان سنت نمي باشدبر

جمعه قريب نماز جمعه حتي كه باوضوي آن جمعه خوانده شود، مگر در حقيقت 
، معلوم گرديد كه )2( ست كه غسل نماز جمعه از طلوع فجر شروع مي شودا اين
سل جمعه هم بر آنها زن، مسافر وغيره كساني كه جمعه بر آنها فرض نيست غ بر

  .سنت نيست

  غير مؤكده است سنت غسل جمعه

غسل كردن : مي فرمايد �9$ 	% �76 ���� حضرت عالمه ابن عابدين شامي
  .)3(براي نماز جمعه از سنن زوائد است بر ترك آن عتاب نيست

  فضيلت نزديك شدن براي استماع خطبه

ست كه ا مروينه رضي اهللا تعالي عاز حضرت سيدنا سمره بن جندب 
در وقت خطبه حاضر : ارشاد فرمودند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمحضوراكرم 

باشد به همان اندازه  رقدر كه دو زيرا كه انسان همان ؛شويد وبه امام قريب شويد
  .)4(حتماً در جنت داخل مي شود )مسلمان( ماند اگرچه او در جنت عقب مي

                                                                                                                            

 .149، ص1عالمگيري، ج)  1(
 .334، ص2مراة، ج)  2(
)3  (�	 H� V+ �:��H� .308، ص1، ج:
)4  (9��-�	 �@� �+�	 #+ -I��	 �& <����	 �:; <H�	H e0 #@� ،1108( حديث ، شمارة410، ص1ج.( 
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  ثواب جمعه نمي رسد

 به خطبه گوش فرا(كند يعني صحبت ميجمعه ة هنگام خطب كه در كسي
امام حتي  ة اگر در اثناي خطب دهد مثل خري است كه بار بردوش دارد، و نمي

  .)1(رسد برآن هم ثواب جمعه نمي ،خاموش باش :يدهمراه پهلويش را بگو

  خاموشانه استماع خطبه فرض است

يدن، سالم وجواب سالم كه در نماز حرام اند مثالً خوردن، نوش چيزهائي
كه دعوت دادن به نيكي  اينها در حالت خطبه هم حرام اند تاجائية وغيره هم

تواند، هنگام خواندن خطبه   ه خطيب دعوت نيكي داده ميكنيز حرام است، بل
اگر مردم از امام چنان  ،است ضحاضرين فرة هم خاموشي واستماع آن بر
وند بر آنها هم خاموشي شن م را نمياما ة صداي خطبفاصله داشته باشند كه 

 ة را با اشار لعب مصروف است آن و اگر كسي را ديدند كه در لهو ،واجب است
  .)2(ز نيستيزبان جا سر مي توانند منع كنند، با دست يا

  سامعين خطبه درود شريف خوانده نمي توانند

را سامعين از امام  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّموقتيكه نام مبارك تاجدار مدينه 
ز يمي شنوند در دل مي توانند درود بخوانند، به آواز بلند در وقت خطبه جا

گفتن  )رضي اهللا تعالي عنهم(موقع باشنيدن نام اصحاب كرام  نيست وهمچنان در آن
  .)3(ز نيستيهم جا

  نكاح واجب است ة استماع خطب
                                                 

)1  (<b2� #& %	 �2� �@�+ <q2@! #& �$	 � .)2033(شمارة حديث ، 494، ص1ج  +�@� 	+
 .36،35، ص3درمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .32، ص3، جدرمختار مع رد المحتار) 3(
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 ة ت مثالً خطبجمعه شنيدن خطبه هاي ديگر نيز واجب اس ة عالوه از خطب
  .)1(عيدين و نكاح وغيرهما

  بعد از آذان اول جمعه كاروبار هم ناجائز است

ان اول جمعه شنيده شد سعي براي رسيدن به نماز جمعه كه اذ هنگامي
در كه  يرا ترك دادن نيز واجب است تاجا) خريد وفروخت(بيع ،واجب است

فروش شديداً  يد ومسجد خر در وجريان راه هم خريد و فروش ناجايز است، 
اگر  ،ذا بود كه آذان جمعه را شنيدغ نست، اگر چنانچه در حال خوردا گناه

پس بايد غذا را ترك  ،گردد گمان براين بود كه اگر غذا بخورم جمعه فوت مي
امروز وقت  ،)2(داده براي نماز جمعه برود، براي جمعه بايد با اطمينان كامل رفت

انچه مردم مثل عبادات ديگر در اثناي شنيدن دوري كردن از علم دين است چن
لهذا  ؛مي است مرتكب اشتباهات وگناهان ديگر مي شونديخطبه كه عبادت عظ

ست كه براي بدست آوردن ثواب بيشتر خطيب هر جمعه قبل ا التجاء مدني براين
  .را اعالن نمايد از آذان خطبه قبل از رفتن بر منبر اين چيز ها

  اهللا هفت گل مدني خطبه به نسبت هفت حروف بسم

 مي است كسي كه در روز جمعه برگردن هاي مردم رد شريف در حديث )1(
مردم بر آن ست كه ا ، يك معني آن اين)3(طرف جهنم پلي ساخته شود، ب

  . سوار شده به جهنم داخل مي شوند
)2( است صحابه رو بروي خطيب نشستن سنت)1(.  

                                                 

 .همان مرجع )1(
 .38، ص3، درمختار مع رد المحتار، ج149، ص1عالمگيري، ج) 2(
)3 (9��X	 �-K y)\:�	 9�w	�; C u'+ �& <9��X	 �:; <GL+�7 V+ ).513(، شمارة حديث 48، ص2ج ،'
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كه در  داي خطبه دو زانو نشستن طوريبزرگان دين فرموده اند هنگام ا )3(
ه دوم دست ها بر دو زانو گذاشته ومتوج ة در خطب اول دستها بسته و ة خطب

  .)2(شاء اهللا ثواب دو ركعت خواهد رسيد خطبه بوده ان
در خطبه : فرموده اند كه �9$ 	% �76 ����حضرت احمد رضا خان  اعلي )4(

در دل برآن  اهللا تعالي عليه وآله وسلّم صلّيباشنيدن اسم مبارك حضور اقدس 
  .)3(درود بخوانيد كه خاموشي فرض است

در درمختار است كه در اثناي گفتن خطبه خوردن، نوشيدن، كالم اگرچه  )5(
  .)4(ياحرف نيكي گفتن حرام است ن اهللا گفته شود وجواب سالم دادن واسبح

 نهنگام خواندن خطبه راه رفت رد، دنفرماي مي �9$ 	% �76 ����حضرت  اعلي )6(
كه علماي كرام فرموده اند كه اگر در وقت شروع شدن  تاجائي ،حرام است

خطبه در مسجد رسيديد در همانجا توقف نمائيد وجلوتر نرويد كه در حال 
  .ز نيستيخطبه شنيدن انجام دادن هيچ عملي جا

خطبه به اطراف خود درهنگام : دنفرماي مي �9$ 	% �76 ����حضرت  اعلي )7(
  .)5( نگاه كردن حرام است

  مسئله مهم امامت در جمعه

ست كه ا ه مردم برآن نيست، اينكه توجاي يك امر بسيار مهم و ضروري 
نماز جمعه را مثل نمازهاي ديگر پنداشته اند، هر كس بخواهد جمعه جديد برپا 

                                                                                                                            

 .123، ص+*aK�` �-Sملخص از ) 1(
  .338، ص2مراة شرح مشكوة، ج)  2(
 .365، ص8جفتاوي رضويه، )  3(
 .35، ص3درمختار مع رد المحتار، ج)  4(
 .   334، س8فتاوي رضويه، ج)  5(
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 زيرا كه در قائم ؛ز هستيكند، كه اين ناجا كند و هر كس بخواهد امامت مي مي
كه سلطنت  ست واگر در جائيا ساختن جمعه امر حاكم يا نائب آن ضروري

اسالمي نباشد، براي جاري ساختن احكام شرعي يك عالم و فقيهي كه از همه 
لهذا او مي تواند جمعه را قائم سازد،  ؛بزرگتر باشد قائم مقام سلطان اسالم است

واگر چنين فقيهي نباشد، مردم كسي  ،واندت او جمعه برقرار شده نمية بدون اجاز
توانند  از طرف خود نمي رنهرا كه بخواهند امام تعيين كنند بايد عالم باشد و

تواند كه دو، چهار شخص كسي را امام  كسي را امام سازند ونه چنين شده مي
 .)1(مقرر نمايند، چنين جمعه اي در هيچ جاي ثابت نگرديده

                                                 

 .+� 9@K	��y�K�& �`، 95، ص4بهار شريعت، حصه)  1(
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   نماز عيد ةطريق
  .فوائدش را خواهد ديد شاء اهللا عزوجل ان اين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد

  فضيلت درود شريف

ارشاد  )عزوجل و صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(محبوب پروردگار مالك ومختار، 
بار درود شريف  100جمعه صد من روزِ جمعه وشبِ كسي كه بر :مي فرمايند

در آخرت و  70هفتاد ،فرمايد حاجت او را رفع مي 100اهللا تعالي يكصد ،بخواند
  .)1(در دنيا 30سي

 1�2�	 ��� 	*��3!     ��� 5�6 (	 ���3�
�7  

  دل زنده مي شود
كسي : مي فرمايد صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمتاجدار مدينه، قرار قلب وسينه 

ب ثواب قيام كرد را براى طل) عيد الفطر وعيد الضحي(شب هاى عيدين يعني  كه
راند در آن روزيكه دلِ ديگران مي ميرد دل آن شخص نمي يعني در عبادت گذ

  .)2(ميرد

  ددجنت واجب ميگر
: روايت است، مي فرمايدرضي اهللا تعالى عنه يك مقام ديگر از معاذ بن جبل  در
شب  ،برآن شخص جنت واجب مي گردد ،اردذگبكه پنج شب را به عبادت  كسي

  .)3(هاى هشتم، نهم ودهم ذوالحجه، شب عيد الفطر وشب پانزدهم شعبان المعظم

                                                 

 .654، ص6ج 6=�> ;�  :9*�8) 1(
)2 ('>����	 ?��� �@ '��� �� 8����	 �AB 8�# ).1782( ، رقم365 ، ص2، ج�:' 	�'  
 ).2(، شمارة حديث 98، ص2كتاب العيدين واألضحية، باب الترغيب في إحياء ليلتي العيدين، ج الترغيب والترهيب،) 3(
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  سنت هاى قبل از رفتن به عيدگاه

روايت است كه حضور انور، شافع محشر،  اهللا تعالى عنه رضياز حضرت بريده 
5 اكبر سيد بحروبر، محبوب رب�6 (	 ���3 "���� ��C� ����  در روز عيد الفطر چيزي

تناول فرموده وبه نماز عيد تشريف مي بردند و در روز عيد الضحي تا از نماز 
  .)1(فارغ نمي گرديد چيزي نمي خورد

روايت است كه حضور  رضي اهللا تعالى عنهنا انس در بخاري شريف از سيد
5�6 (	 ���3 "���� ��C� ����  در روز عيد الفطر تا چند عدد خرما تناول نمي فرمود به

  .)2(عيدگاه تشريف نمي بردند، وتعداد خرماى مصرفي طاق بودند

  سنت هاي رفتن و برگشتن از نماز عيد

�65 �:�از سيدنا ابوهريره  (	 DE�  تاجدار مدينه آقاي ما روايت است كه  
5�6 (	 ���3 "���� ��C� ���� از راه ديگري  رفتند و براى نماز عيد از يك راهي مي 

  .)3(مي گشتند بر

  )حنفي( طريقه خواندن نماز عيد

كردم كه بخوانم دو ركعت نماز نيت : نيت نماز عيد از اين قرار است
ير زوائد آن خاص به رضاى خدا، پشت سر ضحي با شش تكبالفطر يا عيداالعيد

را تا گوش بلند كرده تكبير اهللا اكبر گفته شود، حسب  امام حاضر بعد دستها
بعد دست ها تا گوش بلند شده  معمول دست ها زير ناف بسته ثناء خوانده شود،

 ،اهللا اكبر گفته مي شود وبعد از اداى تكبير دستها آويزان يعني باز مي شوند

                                                 

 ).542(، شمارة حديث 70، ص2جامع ترمذي، كتاب العيدين، باب ماجاء في أكل يوم الفطرقبل الخروج، ج) 1(
 ).953(، شمارة حديث 328 ، ص1صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب األكل يوم الفطر قبل الخروج، ج) 2(
 .)541(، شمارة حديث 69، ص2جامع ترمذي، كتاب العيدين، باب ماجاء في خروج النبي إلي العيد، ج) 3(
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بار  ،بير اهللا اكبر گفته دستها به گوش ها باال ميروند و باز مي مانندهبازهم تك
روند و بعد دستها بسته  سوم نيز تكبير اهللا اكبر گفته دست ها به گوش ها باال مي

مي شوند يعني تكبير اول گفته شده دست ها را بسته ثناء خوانده مي شود ودر 
تكبير چهارم دست ها بسته مي تكبيرهاى دوم وسوم دست ها باز بوده وباگفتن 

كه  آن جاي، به خاطر بايد داشت( ،كه در اين قيام امام قرائت مي خواند شوند
كه  دست ها بايد بسته شود، و جاي ه  شوددر قيام بعد از تكبير چيزي خواند

ركعت اول  و بعد ركوع و سجده ،))1(خوانده نمي شود دست ها آويزان باشد
د و آياتي چند از قرآن را قرائت حم ةدوم امام سورانجام مي گيرد، در ركعت 

در تكبير چهارم  نموده بعد سه بار تكبير گفته دست تا گوش ها بلند شده و
كه دست ها باال بروند اهللا اكبر گفته به ركوع برويد ومثل روش هاي  بدون اين

قعده تمام مي شود، در ميان  د خواندهبعد تشهديگر نماز را مكمل نمائيد، 
ن اهللا گفتن خاموش مي اسبح ةدوم به انداز ل وركعت او ةتكبيرهاي سه گان

  .)2(باشيد

  نماز عيد بر چه كساني واجب است

همه بلكه بر كساني كه جمعه واجب  مگر نه بر )3(نماز عيدين واجب است
  .)5(اقامت نمي باشد در نماز عيدين آذان و )4( است

  

                                                 

 .66، ص3ماخوذ از درمختار، رد المحتار، ج)  1(
 .150، ص1فتاوي عالمگيري، ج  )2(
 .149، ص1فتاوي عالمگيري، ج)  3(
 .39، ص2الهدايه معه فتح القدير، ج)  4(
 .106، ص4بهار شريعت، حصه)  5(
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  عيد سنت است ةخطب

ست كه ا ا فرق اينجمعه مي باشد، ام ةطابق خطبعيدين م ةشرايط خطب
 عيدين سنت است، در جمعه خطبه قبل از نماز و در خطبه در جمعه شرط و در

  .)1(عيدين بعد از نماز خوانده مي شود

  وقت نماز عيدين

يك نيزه بلند شود  ةنمازهاي هر دو عيد بعد از برآمدن آفتاب كه به انداز
 كبري يعني تا نصف النهار ةوضح) قه از طلوع آفتابدقي 25الي  20 بعد از( يعني

، مگر در نماز عيد الفطر تاخير و نماز عيد الضحي تعجيل )2(شرعي مي باشد
  .)3(مستحب است

  جماعت عيد اگر ناقص شد چه خواهد كرد؟

همان وقت تكبير تحريمه را  ل بعد از تكبيرها رسيد، درمقتدي در ركعت او
، اگرچه امام قرائت را شروع كرده است بازهم مقتدي با سه تكبير زوايد بگويد

را  سه تكبير زوايد را بگويد، اگر امام از سه تكبير بيشتر گفته بود و مقتدي آنها
گفته نتوانست وامام به ركوع رفت، پس بايد با امام به ركوع برود و ايستاده 

ا در ركوع يافت در ركوع تكبيرها را بگويد و اگر امام ر تكبير گفته نمي تواند و
پس تكبيرها را ايستاده اداء  ،تواندمي ست كه تكبيرها را گفته ا و گمان غالب آن

اهللا اكبر گفته به ركوع برود و در ركوع تكبيرها را  ورنهكرده بعد ركوع كند 
اگر تكبيرها را در ركوع انجام داده نتوانست كه امام از ركوع سر بلند  ،بگويد

                                                 

 .213، ص1خالصة الفتاوي ، ج) 1(
 .، ملتان225، ص1تبيين الحقائق، ج) 2(
 .214، ص1خالصة الفتاوي،ج) 3(
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) اكنون نگويد را هاي باقيمانده يعني تكبير( اقط گرديدين حالت باقي ساكرد در
و اگر امام را بعد از ركوع دريافت اكنون تكبير نگويد بلكه بعد از سالم دادن 

بخواند، و در ركوع  را نماز را مي خواند مي تواند تكبيرها ةامام حينيكه بقي
برده نشوند، اگر ها باال دست  ،گرديد اگر تكبيرها گفته شوند چنانچه قبالً تذكر

در ركعت دول را نگويد بلكه م امام را دريافت درين موقع تكبيرهاي ركعت او
اگر تكبيرهاي  كه براي ركعت اول فوت شده اش بلند شد در آنوقت بگويد وقتي

ل درآن هم همان تفصيل ركعت او ورنهركعت دوم را با امام دريافت پس خوب، 
  .)1(خواهد بود

  نرسيد پس چه بايد كرد؟اگر به جماعت عيد 

آن رسيد، اگر شامل نماز شده و  از امام نماز عيد را تمام كرد و شخصي بعد
يا نشده در هر دو حالت نمازش فاسد مي باشد، پس اگر جاي ديگري دريافت 

ست كه اين شخص چهار ا تواند، بهتر اين بخواند ورنه بدون جماعت خوانده نمي
  .)2(ركعت نماز چاشت بخواند

  ام خطبه هاي عيداحك

 جمعه سنت اند در اين ةكه در خطب ييبعد از نماز دو خطبه بخواند، چيزها
 اكه درآن مكروه بوده در اين هم مكروه اند، ام ييهم سنت مي باشند و چيزها

 تنِسل جمعه نشاو ةكه قبل از خطب در اينجا دو فرق موجود است، يكي اين
كه در  ايستادن سنت است، دوم اين) عيد ةخطب(اين يعني خطيب سنت بود و در

                                                 

 . 57،56،55، ص3ماخوذ از درمختار، رد المحتار، ج)1(
 . 59،58، ص3در مختار، ج)  2(
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بار و قبل از پائين  7دوم هفت ةبار وقبل از خطب 9هاول ُن ةعيد قبل از خطب نمازِ
  .)1(بار اهللا اكبر گفتن سنت است و در جمعه نيست 14آمدن از منبر چهارده

  آداب وسنت هاي روز عيد

  است) مستحبيعني ( در روز عيد اين امور سنت

سنت نبوي وشرع اسالم نه مدل هاي خارجي  كوتاه كردن مطابق بارا  موها) 1(
  ،غير اسالم

  ،را گرفتن ناخن ها )2(
  ،غسل كردن )3(
  ،مسواك كردن )4(
لباس  يا است يعني اگر لباس جديد موجود بود بهتر لباس خوب پوشيدن )5(

  ،شسته باشد تميز و
  ،خوشبو استفاده كردن )6(
انگشتر د اگر خواستيد د كرد كه انگشتر نقره باشه بايتوج(انگشتر پوشيدن ) 7(

 گرم نقره يعني چهار مثقال كه فقط كمتر ازبدست كنيد پس توجه بايد كرد 
يك انگشتر بيشتر نباشد و يك نگينه داشته  از يك انگشتر استفاده نمائيد،

باشد، بدون نگينه هم نپوشيد، وزن نگينه مقيد نيست، عالوه از انگشتر نقره 
  ،)تواند يگر هيچ نوع انگشتر پوشيده نميمرد د

  ،را در مسجد محله خود خواندن نماز فجر )8(
خوردن چند عدد خرما قبل از نماز عيد الفطر مگر طاق بايد باشد، اگر  )9(

خرما موجود نبود چيز شيرين ديگري بايد خورد، اگر قبل از نماز چيزي 
                                                 

 .109، ص4، بهار شريعت، حصه57،58، ص3در مختار، ج)  1(
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نشود مورد عتاب قرار نخوريد گناهي نيست مگر تا عشاء اگر چيزي خورده 
  ،خواهيد گرفت

  ،نماز عيد بايد در عيدگاه خوانده شود )10(
  ،پياده رفتن تا عيدگاه اگر ممكن باشد )11(
)12( افضل است حسب قدرت ا پياده رفتنباسواري رفتن هم گناهي نيست ام،  
  ،براي نماز عيد از يك راه رفتن و از راه ديگر برگشتن )13(
يد الفطر صدقه فطر دادن افضل و إالّ بعد از اداي نماز هم قبل از نماز ع )14(

  ،توان داد مي
  ،اظهار خوشحالي كردن )15(
  ،صدقه بكثرت دادن )16(
  ،با اطمينان كامل بطرف عيدگاه رفتن )17(
  ،يكديگر را مباركباد گفتن )18(
ج است انجام يبعد از نماز عيد مصافحه و معانقه چنانچه بين مسلمانان را )19(

، مگر با اَمرَد خوبصورت معانقه )1(دادن كه در آن اظهار مسرت مي باشد
  ،محل فتنه خواهد بود

 هنگام رفتن به نماز عيد الفطر در راه آهسته آهسته تكبير بگوئيد و در )20(
 ه نماز عيد الضحي در راه به آواز بلند تكبير بگوئيد تكبير اينبهنگام رفتن 

  :ستا
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 .221، ص2، مسوي ج150، ص2الحديقة النديه، ج)  1(
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  يك مستحب عيد قربان 

مثل احكام فطر مي باشد، مگر در بعضي كلمات فرقي  قربان احكام عيد
ست كه قبل از نماز عيد چيزي خورده ا است مثالً در عيد قربان مستحب اين

  .ته باشد يا نباشد، واگر چيزي بخورد كراهت نيستنشود قرباني داش

  گل مدني 8اهللا اكبر  حروف 8به نسبت هشت

  تكبير تشريق 

 تا عصر سيزدهم آن بعد از فرايض نماز پنجگانه (�	FGH 	��	�از فجرِ نهم ) 1(
بار  خواندن تكبير تشريق يك ،گردد اداء ميمستحبه  جماعتكه در مسجد با

  .خواهد بود )1( است واگر سه بار گفته شود افضلبه آواز بلند واجب 
  :ست ا تكبير تشريق اين

(	I J�K2LBM!N (	I J�K2LBM!N O�+P QMR(	 SR+P K�I (	K�I J�K2LBM!N (	I J�,�KGL�	 -���-�K� J�K2LBM! N
)2(.  

كه چنين  گفتن تكبير تشريق فوراً بعد از سالم واجب است، يعني تازماني )2(
، مثالً از مسجد بيرون )3(انجام نگرفته باشد كه نماز را نتوان شروع كرد عملي

رفت يا قصداً وضو را شكست يا تكبير را فراموش كرده صحبت كرد پس 
  . )4(تكبير ساقط شده است، واگر بدون اراده وضو شكست مي تواند بخواند

                                                 

 .227، ص1تبيين الحقائق، ج) 1(
)2 (8F��� �*> �
2T> U�B �� 8'>����	 ��3 �AB 8F2�V W! '�	 U:� ).4ت 1(ث ، شمارة حدي74، ص 2ج   
 .152، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .73، ص3در مختار، رد المحتار، ج) 4(
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بر مقيمي  يا شهر مقيم باشد و آنتكبير تشريق برآن كسي واجب است كه در )3(
 اقتداه كننده خواه مسافر باشد يا روستائي باشد و اگر بر ،اقتداء كرده باشد

  .واجب نيست )روستائي يامسافر ( مقيمي اقتداء نكرده باشد برآن يعني
مقيم واجب است اگرچه برآن امام  اگر مقيم بر امام مسافر اقتداء كند بر )4(

  .مسافر واجب نيست
  .وتر تكبير واجب نيست بعد از نفل، سنت و )5(
  .)1(عيد قربان گفته مي شود بعد از نماز جمعه واجب است و بعد از نماز )6(
تكبير  )يك يا بيشتر ركعت فوت شده است واكه از  كسي يعني(بر مسبوق  )7(

  .)2(كه خودش سالم داد بعد بخواند واجب است مگر وقتي
، مگر بخواند )3(اجب نيستو) كه تنها نماز مي خواند يعني كسي(بر منفرد  )8(

  .)4(بهتر است، زيرا كه نزد صاحبين واجب است
براي معلومات مفصل فضايل عيد وغيره در باب رمضان فيضان سنت، (

  .)فيضان عيد الفطر را مطالعه فرمائيد
ما را توفيق عنايت فرما تا خوشي هاي عيد السعيد را ! اي اهللا عزوجل

يم و مارا زيارت حج بيت اهللا و ديار پاك مطابق سنت هاي محبوبت انجام بده
بار بار نصيب بفرما  مسّلآله وي اهللا تعالي عليه وصّلمدينه و ديدار حقيقي تاجدار مدينه 

  .عيد هميشگي باشد نتا مقامات عاليه براي ما همچو
 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلممين األ آمين بجاه النبي

                                                 

 .73، ص3درمختار، رد المحتار، ج)  1(
 .227، ص1تبيين الحقائق، ج)  2(
 .،526،صالمتمليغنية )  3(
 .111، ص4بهار شريعت، حصه)  4(
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   چهل وصيت از مدينه منوره

���  شريفالحمدهللا علي احسانه اآلن در مسجد النبوي ال�	�1 !2 ���
بعد از نماز فجر نشسته سعادت نوشتن چهل وصيت مدينه منوره را  �	����

امروز آخرين صبح حاضري مدينه منوره ام مي ! حاصل مي كنم، آه صد آه
اگر تا ! باشد، خورشيد آرزوي عرض سالم بر روضة اطهر محبوب را دارد آه 

ديد پس جدا شدن از مدينه امشب سعادت مدفن در جنت البقيع نصيب نگر
  ! ست هاي ا قرار ست، و دل بيا گردد، چشم اشكبار صورت مي

�  ا���وس �	 
�     �ê �� رہ ����  �� �ں ��� ��h   �ñ "#  � � ر%$ 
�ں '& * (و)�
�+ ��ا-�� 5 �.  �ñ/ 2  دل" 3  

 افسوس كه چند لحظه اي براي زيارت مدينه طيبه باقي: ترجمه اشعار اردو 
  .ه مي جوشدست، در دل غم طوفان جدائي موج زدا

 دل در غم فرو رفته است، فكر جانسوز هجر مدينه سراپا تصوير غم را! آه
! شود كه گويا تبسم لبها را كسي ربوده باشد، آه  ا كرده است، چنان تصور ميپب

از مدينه بسوي ! ، آهگردد ميشود، و دل شكسته  عنقريب مدينه ترك داده مي
طفل شير خواري را كسي از  شود، چنانكه وطن لمحات برگشت جانگداز مي

حال گريه با نهايت حسرت بار بار روي  آغوش مادرش گرفته باشد و او در
كند كه شايد مادر يكبار ديگر صدا خواهد زد و  بطرف مادر گردانيده نگاه مي

باشفقت در آغوش پناه خواهد داد، مرا بر سينه خواهد گرفت و در آغوش مهر 
اكنون بادل شكسته چهل وصايا را ! شت، آهمادري در خواب شيرين خواهد دا
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و نيز "دعوت اسالمي"خواهران اسالمي وابسته به برادران عرض مي كنم، تمام 
  .اوالد و ديگر اهل خانه ام هم به اين وصايا توجه داشته باشند

من بدكار را در مدينة پرانوار آنهم در سايه گنبد سبز و ! زهي قسمت
شنهشاه ابرار، شفيع روز شمار آقاي نامدار، ة در جلو! اي كاش ،مينارهاي آن

شهادت نصيب گردد و  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم  محبوب پروردگار، احمد مختار
البقيع دو گز زمين ميسر گردد، اگر چنين گردد، پس سعادت هر دو در جنت 

  .ورنه هر كجا مقدر باشد! جهان خواهد بود آه
وقت را مطابق سنت انجام  يافتيد پس هر عمل آناگر عالم نزع را :  1مدينه 

ن يسيا طرف قبله و دست و پا را راست نمائيد،ه دهيد، چهره را ب
سنت موالنا شاه  د و نعت هاي تحرير شدة امام اهليشريف را بخوان

را هم كه كالمش مطابق باشريعت، الرحمن  ���� �$3احمد رضا خان 
يث و اقوال بزرگان دين است بلكه هر شعر شرح و تفسيرِ قرآن و حد

  .بخوانيد
بعد از قبض روح هم در هر معامله رعائيت سنت ها را بنمائيد، مثالً :  2مدينه 

در تجهيز وتكفين تعجيل كردن كه براي جمع شدن بيشتر مردم تاخير 
بهار چهارم  قسمت ةاحكام بيان شد كردن مطابق سنت نيست، بر

  .شريعت عمل كرده شود
  .)1(ازة قبر مطابق سنت باشد و لحد ساخته شود كه سنت استاند:  3مدينه 

                                                 

سـت كـه بعـد از    ا لحد، طريقة ساختن لحد اين) 2(صندوق ) 1(قبر را دو قسمت است ) 1(
لحد سنت است اگر زمـين  . حفر كردن قبر براي گذاشتن بطرف قبله در قبر حفر ميگردد

باشد پس اينگونه مي كنيم، واگر زمين نرم باشد پس در صندوق گذاشتن مانعي قابل اين 
نخواهد بود، بخاطر بايد داشت كه در لحد هم مثل صندوق از بـاال تختـه وغيـره نصـب     
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ديوار داخل قبر خشت خام باشد، از خشت هاي پخته شده استفاده :  4مدينه 
نشود، اگر در داخل ديوارهاي آجر پخته شده الزم باشد پس حصة 

  .داخلي را با گل هاي رسيده خوب بايد ساخت
ياسين، سورة ملك و درود تاج دم  اگر ممكن باشد بر تختة داخلي:  5مدينه 

  .كرده شود
كفن مسنون خود سگ مدينه از پول شخصي اش باشد، در صورت :  6مدينه 

  .حالت فقر از مال حالل سني اي صحيح العقيده خريداري شود
غسل باريش، باعمامه و برادر اسالمي پايبند مطابق عين سنت بدهيد :  7مدينه 

را بر  غسل دهند پس سگ مدينه آن اگر سادات كرام وجود گندة را(
  ).كند خود بي ادبي تصور مي

در هنگام غسل حفاظت كامل ستر عورت انجام گردد، اگر از ناف تا :  8مدينه 
رنگ پوشيده شود، غالباً احتمال معلوم  زانوها با دو چادر ضخيم پر

جاري شدن آب به هر قسمت جسم  !رود، بلي شدن ستر از بين مي
  .ستا زميال

كفن اگر با آب زم زم يا آبِ مدينه و بلكه با هر دو خيس شده باشد :  9دينه م
پس سعادت است، كاش سين گردانددي بر سر عمامة سبز مزي.  

صورت در كفن اول بر پيشاني با  بعد از غسل، قبل از پنهان كردنِ: 10مدينه 
  .انگشت شهادت بسم اهللا الرحمن الرحيم نوشته شود

  .ن ترتيب بر سينه الاله االاهللا محمدرسول اهللابهمي: 11مدينه 
  .بجاي دل يارسول اهللا: 12مدينه 

                                                                                                                            

، چنين هم شده ميتواند كه اگر گوركن مشوره دهد تاخشت هاي درب لحد مايـل  ميگردد
 .  ه راست گذاشتن خشت ها سنت استگذاشته شوند، به گفته او عمل نبايد كرد ك
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يا  در قسمت درمياني ناف و سينه و بركفن يا غوث اعظم دستگير،:  13مدينه 
حنيفه، يا امام احمد رضا، يا شيخ ضياء الدين با انگشت  امام ابو

  .شهادت تحرير گردد
مدينه ) باستثناي پشت(روع تا سر بر كفن همچنان از باالي ناف ش:  14مدينه 

مدينه تحرير گردد، بخاطر بايد داشت كه مراد از آن نوشته با رنگ 
نيست بلكه مقصد بركت اشارة انگشت شهادت است، زهي نصيب كسي 

  .كه سيدي بنويسد
اگر ميسر بود خاك مدينه خوب بر صورت ماليده شود، اگر ممكن : 15مدينه 

ر مدينه و اگر نبود پس برگ هاي نخل هاي مدينه بود بر چشم ها خا
  .گذاشته شود

  .وقت بردن جنازه هم تمام سنت ها رعايت گردند: 16مدينه 
  سنت در تشييع جنازه تمام برادران اسالمي باهم قصيدة امام اهل: 17مدينه 

* :6ؤڑؤں درؤد(( 89 � �ر ا;�:� ��بدرالدجي كعبه بر تو صدها يعني )) ?<=�2< 2 
ين نعت ها هم بخوانند مگر فقط و فقط ا بخوانند عالوه از ،هزار درود

  . سنت را بخوانند كالم علماي اهل
جنازه را يكي از علماي صحيح العقيده سني يا يك برادر اسالمي :  18مدينه 

پايبند سنت ها يا اهل آن باشد پس از اوالد بخواند مگر خواهش است 
ليت داده شودكه سادات كرام را حق او.  

كه، سادات كرام بادستهاي پر از رحمت خويش در  آن يخوش نصيب: 19نه مدي
  .قبر بگذارند
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طرف صورت در ديوار قبر طاق ساخته در آن عهد نامه، نقش نعل ه ب: 20مدينه 
شريف، نقشة سبز گنبد، شجره شريف نقش هركاره وغيره تبركات كه 

  .شودبادست يك برادر اسالمي پايبند سنت تحرير گرديده گذاشته 
قرب ولي در ورنه ! اگر در جنت البقيع جاي رسيد پس خوش قسمتي: 21مدينه 

كه برادر اسالمي بخواهد سپرد خاك  جاي اهللا، اگر اين هم نشد پس هر
  .ستا شود، مگر در زمين غصب شده دفن نشود كه حرام

  .بر قبر اذان داده شود: 22مدينه 
  .)1(دسيدي تلقين فرماي! كه خوش نصيب آن: 23مدينه 

                                                 

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمفرمان عاليشان تاجدار مدينه، قرار قلب وسينه : فضيلت تلقين) 1(
يكي از  مي شودكه يك برادر مسلمان فوت مي شود و برآن خاك ريخته  است، وقتي

ا جواب نمي نود اماي فالن بن فالنه، او مي ش: شما در سمت سرِ مدفون ايستاده بگويد
اي فالن بن : اي فالن بن فالنه، او راست مي نشيند، بازهم بگويد: هم بگويد دهد، بعد

گويد مرا ارشاد بفرما كه اهللا عزوجل بر تو رحم فرمايد، مگر شما از گفتن  فالنه او مي
  :بعد بگويد. وي مطلع نمي شويد

4546 4��78��	 4# +  ���9�4� 4:�'4�4; 4+ ��<=>,	?%	 9@�A 4���A 9@ >(90 9�4B 4C"7904� D�<�-D�4�4� DED��14� 	F�"�4GD+ H(904�  4:�� I4�
J+4+�A  (K��<L>��&4� J
��147 M�"�4GD��&4� JN�O B �����PQ�&4� J"&4� P%�&  

سخني را ياد كن كه بوسيلة آن از دنيا خارج شدي، يعني گواهي ده كه جز : ترجمه
بندة او و رسول  )صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(يگانه معبود ديگري نيست و محمد  خداي

صلّي اهللا تعالي عليه ( كه تو بر رب بودن اهللا و دين بودن اسالم و نبي بودن محمد اوست و اين
  .و پيشوا بودن قرآن راضي بودي) وآله وسّلم

برويم، ما نزد او چگونه بنشينم در : ديگر را گرفته مي گويند منكر نكير دست كه يك
كه مردم او را دليل آموخته اند، درين مورد شخصي خدمت آنحضرت، نبي رحمت  حالي

طرف حوا ه ب: فرمودند ،اگر اسم مادرش معلوم نبود :عرض كرد) صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(
  نسبت دهند ارضي اهللا تعالي عنه

     )250، ص9، ج)7979(مون بن مهران، شمارة حديث الطبراني في الكبير، من اسمه مي(
=  
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روز اگر اين  12اگر ممكن بود اهل محبت من بعد از تدفينِ من تا :  24مدينه 
ساعت حتماً بر قبرم حلقه كنند و با ذكر و درود  12نشد پس كم از كم 
شاءاهللا عزوجل در جاي جديدي  را شاد نمايند، ان و تالوت و نعت دلم

عت خوانده دل قرار خواهد گرفت، دراين اثنا هم هميشه نماز باجما
  .شود

اگر بر ذمه ام قرض وغيره باشد پس از مالِ من و اگر نبود پس : 25مدينه 
درخواست است كه اوالدم اگر زنده بود او يا ديگر برادر اسالمي 
 احساناً از طرف خود ادا فرمايند، اهللا عزوجل اجر عظيم عطا مي

اري و در اجتماعات مختلف اعالن گردد كه اگر كسي را دل آز(فرمايد 
يا حق تلفي كرده باشم او محمد الياس قادري را معاف فرمايند، اگر 

  ).قرض وغيره باشد فوراً به ورثاء رجوع فرمايند يا معاف نمايند
دعاي مغفرت نوازش فرمايند ايصال ثواب مرا با استقامت كامل اگر با : 26مدينه 

  .پس احسان عظيم خواهد بود
 ل سنت مطابق تعليمات اسالميِ امام اهلهمه و همه بر مسلك اه: 27مدينه 

  .پايبند باشيد ���� �$3 	��$#سنت موالنا شاه احمد رضا خان 
از صحبت بد عقيده ها فرسخ ها دور قرار گيريد كه صحبت آنها از : 28مدينه 

  .خاتمه بالخير محروم مي سازد
استقامت  سلّمصّلي اهللا تعالي عليه وآله وبر محبت وسنت تاجدار مدينه : 29مدينه 

  .داشته باشيد

                                                                                                                            

بجاي فالن بن فالنه نام ميت و نام مادرش برده مثالً يا محمد الياس بن امينه، : ياد داشت=  
Rاگر نام مادرِ ميت معلوم نبود، پس بجاي نام مادر نام حوا �S %	 TI�  5�N�بـرده شـود،    

 .  گ مدينه عفي عنهتلقين فقط به عربي خوانده شود، س
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و حج وفرايض، سنن و واجبات ديگر  تدر نماز پنجگانه روزه، زكا: 30مدينه
  .هيچگونه كوتاهي نكنيد

يك وصيت ضروري بامجلس شوراي مركزي دعوت اسالمي وفادار : 31مدينه
باشيد، اطاعت هر ركن آن را و هر حكم نگران مربوطة خود را كه 

د الزم دانيد از مخالفت كنندة شوري يا هر مطابق شريعت باشد برخو
  .مسؤل دعوت اسالمي بال اجازت شرعي من بيزارم

هر برادر اسالمي در يك هفته كم از كم يكبار براي دعوت نيكي در : 32مدينه
روز  30ماه  12روز و در  3قافلة محله اي شركت و هر ماه كم از كم 

ر كردن را برخود ماه در قافلة مدني سف 12و در زندگي مجموعاً 
الزمي بداند، هر برادر و خواهر اسالمي براي استقامت يافتن به اصالح 

لش ئواعمالش روزانه كارت انعامات مدني را پر كرده و هر ماه به مس
  .تحويل دهد

را در  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمپيغام محبت و سنت تاجدار مدينه : 33مدينه
  .جهان برسانيد

وجهد خود را بر خالف عقايد و اعمال بد و نيز محبت دنيا، مال جد: 34مدينه
 د پرستي ها جاري كنيد، باحسن اخالق و لذت مدني دعوتحرام و م

  .نيكي را باجوش و خروش انجام دهيد
  . ناراحتي و قهر را از خود دور برانيد ورنه كار دين دشوار خواهد شد: 35مدينه 
اناتم ورثايم را براي نجات از بدست آوردنِ دنيا تاليفات و نوارهاي بي: 36مدينه 

  .التجاء مدني ام هست
  . در معاملة تركة من بر حكم شريعت عمل گردد: 37مدينه 
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كه من را دشنام دهد، بد و بيراه بگويد، زخمي كند يا بهر نحوي  كسي: 38مدينه 
  .سبب دل آزاري گردد من او را براي خدا قبالً بخشيده ام

  .ز آزار دهنده ام هيچ نوع انتقام نگيريدا:  39مدينه 
بالفرض اگر كسي مرا شهيد كند، حقوقم از طرف خودم بر او معاف : 40مدينه 

از ورثاء هم درخواست مي شود كه حق خود را بر او معاف  ،مي باشد
در  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمكنند، اگر به بركت شفاعت تاجدار مدينه 

شاءاهللا قاتل خود را يعني  ي نصيب گردد انمحشر اگر كرم خصوص
 شرطيهم باخود در بهشت خواهم برد نوشانندة جام شهادت خود را 

 اگر شهادتم بعمل آيد بدين منظور هيچ( .كه خاتمة او هم باايمان باشد
ست كه كاروبار ا اگر اعتصاب اين ،گونه شرارت واعتصاب برپا نگردد
كان ها و ماشين هاي مسلمانان د مسلمانان به زور تعطيل گردد، بر

سنگ باران گردد، چنين بنده آزاري وحق تلفي را هيچ مفتي اسالم هم 
گونه اعتصاب حرام و كار جهنمي خواهد  تواند، اين ز گفته نمييجا

بود، از چنين ادامات تعصب آميز بجز زيان هاي دين ودنيا چيز ديگري 
ه خواهند شد و بدست نخواهد آمد، عموماً اعتصاب گران زود خست

  .مأموران انتظامي آنها را قابو خواهند نمود
كاش بخشندة گناهان خداي غفار من عاصي و بدكار را بطفيل محبوب 

 مورد عفو قرار دهند، صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمعزيزش حضرت محمد مصطفي 
بر من  كه زنده ام در عشق محبوبت محو گردان، ذكر مدينه را تا وقتي! اي خدايا

فاعت محبوب نصيب گردد شجاري گردان، براي دعوت نيكي كوشان باشم 
مورد بخشش هم قرار گيرم، در جنت الفردوس همجواري محبوب نصيب گردد، 
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بر حبيب خويش بي ! هر وقت در نظارة محبوب مهو باشم، اي اهللا! كاش ! آه 
  .شمار درود و سالم عطا فرما تمام امتش را مغفرت فرما

2� @�A BCا a8 اب :6انI �J � �Kر L �M �NOPا � ��         QRار    دؤ� �	 ق �6 U�V  2�WXYZ  �5  ã 8C�\   I "]  
كه رضا از خواب گران بيدار شود، بادولت  وقتي !خدايا: ترجمه اشعار اردو

  ، همراه شود صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم بيدار عشق مصطفي
يزده و نيم سال قبل در مدني وصيت نامه  وقت نوشتن اين الفاظ تقريباً س

ق از مدينه منوره جاري كرده بود، بعد بعضي اوقات  هـ1411محرم الحرام 
  .گرديد اكنون با تراميم بيشتر حاضر كرده است ترميم معمولي مي

  وصيت باعث مغفرت 

كه  كسي: اند هارشاد فرمود صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلمتاجدار مدينه 
رت گيرد او بر سنت عظيم فوت گرديده است و ش بعد از وصيت وي صوگرم
  .)1(ش بر تقوي و شهادت بوده و در حالت مغفرت در گذشته استرگم

  طريقة تجهيز و تكفين
  كفن مسنون مرد

  لفافه  )1(
  ازار )2(
  .پيراهن )3(

  باشد كفن مسنون زن از مندرجة باال دو چيز بيشتر مي
  سينه بند  )4(
  ).مثل زن ها كفن كرده شودمخنث را هم ) (روكش(چادر  )5(

                                                 

)1( UV�W�	 X�Y�	 UO2-�	 �& UZ-�1�	 �[= U\�&��	 � )3076(حديث ال ،199، ص2ج +*[
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  تفصيل كفن

  .دو طرف بسته شود بزرگ باشد كه هر به اندازه لفافه يعني چادر از قد ميت )1(
ازار يعني تهبند كمي تا قدم يعني از لفافه قدري كوچك كه براي بستن زياده  )2(

  .بوده
رف طه پيراهن يعني كفني از گردن تا زير زانوها و در جلو و عقب هر دو ب )3(

ه براي ان ب شانه ها و رببرابر باشد در آن چاك وآستين ها نباشد، كفن مرد 
  .طرف سينه پاره شود

  .)1(ست كه تا ران باشدا سينه بند از پستان تا ناف و بهتر اين )4(

  طريقة غسل ميت

تختة غسل پنج يا هفت بار دود داده شود  مي شوداگر خوشبو دود كرده 
ود ميت بر تخته طوري دراز كشيده شود چنانچه در يعني تخته پائين و باال ش

امروز در (قبر گذاشته مي شود، از ناف تا بهمراه زانوها با پارچه پوشيده شود 
لهذا  ؛شود رسيدن آب بي حجابي مي موقع غسل پارچة سفيد پهن كرده كه با

موقع آب رسيدن ستر معلوم نشود، اگر پارچه  پارچه صخيم و رنگي باشد تا در
ل بله شود بهتر است، اكنون غسل دهنده پارچه اي بردستها پيچيده ميت را اودو 

استنجا دهد، بعد وضوي مثل نماز را انجام دهد يعني سه بار صورت و بعد دست 
دو پا را  ها را معه آرنج ها سه بار بشويد، بعد سر را مسح كند، بعد سه بار هر

ت اون و بيني آب انداختن نيست، ال دست تا بندها در دهبشويد، در وضو مي
را خيس كرده بردندانها، بيرة دندانها، و لبها ماليده شود، بعد اگر اي البته پارچه 

                                                 

لهذا براي  ؛، به اندازة قد ميت بودن ضروري نيستمي شودعموماً كفن آماده خريده ) 1(
 ..احتياط، از تا قد حسب ضرورت پارچه گردد
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را مو باشد شسته شود، اكنون بر پهلوي چپ غلطانده با آب  بر سر و ريش آن
نيم گرم از سر تا قدم غسل داده شود، آب طوري ريخته شود كه تا تخته برسد، 

راست غلطانده بهمين ترتيب آب ريخته شود، بعد تكيه داده بنشاند، طرف ه بعد ب
و با نرمي در قسمت پائينِ شكم دست چرخانده شود و اگر چيزي برآمد شسته 
شود، دوباره حاجت غسل و وضو نمي باشد، بعد از سر تا قدم سه بار آب كافور 

آب  بدن بريزيد، بعد پارچه اي تميزي بدن آهسته خشك شود، يكبار بر همه
  .ريختن فرض و سه بار سنت است

  طريقه كفن پوشندن مرد

كفن يكبار يا سه يا پنج و يا هفت بار شسته شود، بعد طوري پهن گردد كه 
ذاشته شود، اكنون آن تهبند و بر وي آن كفني گ اول لفافه يعني چادر بزرگ بر

شبو زده شود اريد و كفني بپوشانيد بعد بر ريش و تمام بند خوآن بگذ ميت را بر
گيرد يعني پيشاني، بيني، دستها،  كه توسط آن عملِ سجده انجام مي و بر اعضاي

، بعد تهبند از سمت چپ و بعد از سمت راست )1(زانوها و قدم ها كافور زده شود
مين ترتيب اول از چپ و بعد از راست پيچيده ه پيچيده شود، اكنون لفافه هم به

  .طرف سر و پاها بسته شود شود تا كه راست باال باشد و

  طريقه پوشاندن كفن زن

كرده بر روي كفني برسينه بيندازيد  قسمتكفني را پوشانده موهايش را دو 
و چادر را نيم در زير كمر پهن كرده بر سر آورده مثل نقاب بر روي انداخته 

كه بر سينه قرار گيرد، طولش از نصف كمر تا پائين و عرضش از  شود طوري
                                                 

  .قة استفادة خوشبو و كافور يكي استبراي مرد و زن يعني هر دو طري) 1(
 .مالحظه فرمائيد در صفحة براي طريقة نوشتن بر صورت ميت وغيره 
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 گوش نا نرمة گوش ديگر باشد، بعضي ها روكش را طوري پهن مي يك نرمة
كنند كه زنان در زندگي بر سر مي اندازند اين خالف سنت است، بعد تهبند و 

 ئي پستان تا رانهالفافه يعني چادر پيچيده شود و در آخر سينه بند از قسمت باال
  .)1(ي بسته شودآورده شده با تخ

  )2(بعد نماز جنازه تدفين 

جانب قبلة قبر مستحب است تاكه ميت از سمت قبله در ه گذاشتن جنازه ب) 1(
ه پائيني قبر يعني از سمت پاها گذاشته نشود و ب قسمتقبر گذاشته شود از 

  .طرف سر كشانده نشود
حسب ضرورت دو يا سه مرد قوي و نيك در قبر داخل شوند، ميت زن را ) 2(

يگر و اگر اينهم نبود پس پرهيزگاري ارند، اگر نبود از بستگان دذمحارم بگ
  .اردذبگ

  .ميت زن را از پائين آوردن تا تختة جنازه با پارچه اي پوشيده داشت) 3(
% ���� +��3 در وقت پائين گذاشتن در قبر اين دعا خوانده شود ) 4(&� %	 ��&

%	 ^-��.  
ئيد، كفن را سمت قبله نماه اريد و رويش را بميت را بر پهلوي راست بگذ )5(

  .هم اشكالي ندارد كنيد كه اكنون ضرورت نيست، اگر باز نكيند باز

                                                 

اگر بعد از كفن سينه بند گذاشته   ،مي شودامروز در كفن زنان هم لفافه در آخر گذاشته ) 1(
 .ست كه سينه بند در آخر باشدا شود پس هيچ مانعي نيست، مگر افضل اين

  . داشتن وطريقه نماز جنازه را در طريقهء نماز جنازه مالحظه فرمائيدجنازه بر) 2(
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چوبي  ببنديد، اگر زمين نرم باشد پس تخته هاي)1(قبر را باخشت هاي خام) 6(
  .ستازيگذاشتن هم جا

ست كه از طرف سر با هر دو دست ا اكنون خاك انداخته شود، مستحب اين) 7(
ل گفته شودسه بار خاك انداخته شود، او:  

 ` ��<=4N>L9�4; 45�N +  ` ��B a��<=D�� �D7 45� /4� ` �-� a  J�4�4S ��<]D'���bD7 45�N +4�
c4��;<0a  ]گفته شود باقي خاك را با بيل وغيره بريزند)2( ]55:  طه ،.   

  .ستا بيش از خاكي كه از قبر برآمده بر قبر انداختن مكروه) 8(
 اخته شود، امروز قبرها را مربع شكل مي سازند اينقبر مثل كوهانِ شتر س) 9(

  .طور نباشد
  . )3(قبر به اندازة يك بالش بلند باشد و يا كمي بيشتر از آن) 10(
  .بعد از تدفين آب ريختن بر قبر سنت است) 11(
  .ز استآن نهال وغيره را آب دادن هم جاي عالوه از) 12(
را در فتاوي رضويه  مي شود آنامروز بدون ضرورت بر قبرها آب ريخته ) 13(

    .اسراف نوشته اند 185ص  4ج
                                                 

در قسمت داخلي قبر بكار بردن آجرهاي كه با آتش پخته شده باشند ممنوع است، مگر ) 1(
لهذا آن  ؛اكنون اكثر ديوارهاي سيماني قالب هاي پيش ساختة سيماني رايج مي باشد

 آن مي شودطرف داخل گذاشته ه سيماني كه ب قسمت از ديوارهاي سيماني و تخته هاي
  را با گل خام بماليم، اهللا عزوجل مسلمانان را از اثر آتش محفوظ گرداند،

 ).صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(آمين بجاه نبي االمين 
ما شما را از زمين ساختيم، و شما را دوباره در آن مي بريم، و باز از همان خاك شما )  2(

 .كنيم خارج مي
 166ص 1عالمگيري ج) 3(
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و طرف پا  a	�DG �>YD�>-)9 `تا  a	f`ميت خواندن  بعد از دفن در قسمت سرِ) 14(
̂> `ها از  -D�"��	 4#4+Ka تا ختم سوره مستحب است.    

  .تلقين كرده شود) 15(
  .قبر رو به قبله ايستاده اذان داده شود در قسمت سرِ) 16(
گويند و  كه تازه بوده تسبيح مي بر قبر گل انداختن بهتر است كه تا وقتي) 17(

  .)1(گردد دل ميت شاد مي

                                                 

  .184ص 3ردالمحتار ج )1(
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   فاتحه ةطريق
كي از آنها فوت شده باشد پس او غفلت نكرده بر ي اگر والدين كسي ويا

ين مورد پنج فرمان قبرهاي شان حاضري بدهد وايصال ثواب هم بنمايد در
  .را مالحظه فرمائيد  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمحضرت سلطان مدينه 

  ثواب حج مقبول )1(
يكي از آنها را زيارت نمايد  كسي كه به نيت ثواب قبور والدينش و يا قبر 

وقتي (دهد  و اگر زيارت آنها بكثرت انجام مي برابر حج مقبول ثواب مي يابد
  .)1(زيارت قبر او مي آيند هشته ها بفر) فوت گردد

  حج دهثواب ) 2(

 ميكسي كه از طرف پدر و يا مادرش حج مي كند حج مادر و پدرش ادا 
  . )2(را ثواب ده حج ميرسد دهندة آن انجامو  گردد

پدر  كه سعادت حج نفلي نصيب گردد، پس نيت مادر يا وقتي! ن اهللااسبح
را هم برسد و حج شما هم اداء گردد، فوت شده را كرده تاكه ثواب حج آنها 

بلكه ثواب ده حج بيشتر هم حاصل خواهد شد، اگر مادر يا پدر در حالي فوت 
شدند كه حج برآنها فرض بوده و اداء نكرده باشند پس اكنون شرف انجام دادن 

 "رفيق الحرمين"احكام تفصيلي حج بدل را از  ،حج بدل بر فرزند خواهد بود
  .بدست آريد

                                                 

)1( 1�2	� �2	 �& 3 #+4�	 �& 1567�	 �89 1:  ).45536(، شمارة حديث 200، ص16ج �79;	���
)2( 1<�=	-�	 �& 1>�	 � ).2587(رة حديث ، شما204، ص1ج �@ #7	�89 1?)=
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  يرات از طرف والدين خ) 3(

نمايد پس بهتر است كه از طرف مادر  كه يكي از شما خيرات نفل مي وقتي
رسد و از ثواب خيرات كننده هم چيزي كم  و پدرش نمايد كه ثوابش به آنها مي

  .)1(نخواهد شد

  علت بي بركتي رزق) 4(

 ميكه بنده دعا براي مادر و پدر را ترك مي كند رزق او قطع  وقتي 
  .)2(گردد

  فضيلت زيارت قبر در روز جمعه) 5(

شخصي كه در روز جمعه قبور والدينش و يا قبر يكي از آنها را زيارت  
  .)3(مي شودسين را بخواند بخشيده اكند و بر آن سورة ي

 رحمت هاي اهللا عزوجل خيلي زياد است وقتي! برادران عزيز اسالمي  
هاي فضل و هم خداوند در شود براي او كه مسلمان از دنياي فاني رخصت مي

ل يك روايتي را خوانده و جارد از رحمت بي پايان اهللا عزوگذ كرمش را باز مي
  .شادمان گرديد

  كفن پاره شد 

يكي از انبياء از كنار چند قبر عبور  عليه السالم حضرت سيدنا ارمياء 
كردند كه در آن عذاب مي شدند، بعد از يكسال دوباره از همانجا گذر كردند 

                                                 

)1( A	 B�C1#D��	-�	 �& 3 �& 1(E 7911(، شمارة حديث 205، ص6ج.( 
)2( 1F-G��	 �& 1567�	 �89 1: ،)45548(، شمارة حديث 201، ص16ج �79;	���
)3( 3 H+6�	 1(&-I #& ($��	 �J� #& @DK #& ��� 1:'��	 LM�N 260، ص6ج.  
 



 294

يا اهللا  :رگاه خداوندي عرض كردنداپس عذاب تمام شده بود آن نبي برحق به ب
سبب چيست كه قبالً به ايشان عذاب داده مي شد و اكنون عذاب تمام شده 

ريختند و قبرها خاك شدند  كفن آنها پاره شد، موها !اي ارمياء :است، آواز آمد
  .)1(كنم م ميپس من برآنها رحم كردم و برچنين اشخاص من حتماً رح

  د و خوشحال شويدياكنون فضائل ايمان افروز ايصال ثواب را بخوان 

  بركت دعاها
است كه ، امت  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمفرمان مغفرت نشان تاجدار مدينه  

 ؛شود شود پس بي گناه مي كه بيرون مي و زمانيگردد  ميمن با گناه داخل قبر 
  .)2(مي شودنين بخشيده زيرا كه او از دعاهاي مؤم

  منتظر ايصال ثواب
است حال مرده در قبر  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمارشاد گرامي آقاي نامدار 

ست كه دعاء پدر يا مادر يا ا مانند انسان غرق شده است كه او بشدت در انتظار
ا رسد برايش از دني كه دعاي كسي به او مي برادر يا دوستي برايش برسد، وقتي

شان ثواب ) بستگان(را از طرف متعلقين  فيها بهتر است خداوند مردگان وما
د هدية زنده ها بر مردگان شان دعاي فرماي ميهديه شده را مانند كوهها عطا 

  .)3(تمغفرت كردن اس

  

  

                                                 

)1( 	�= 3 �& 1�����	 5�C����0 <���� (O�G�	 PL 1QG�	 313ص.   
)2( 1S��	 T	QU  شمارة حديث  509ص1ج)1879.(  
)3( A	 B�C1#D��	-�	 �& 3 �& 1(E 7905(، شمارة حديث 203، ص6ج.(  
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  فضيلت دعاي مغفرت 
كند  كه براي تمام مردان و زنان مؤمن و مؤمنه دعاي مغفرت مي كسي 

  .)1(در مؤمن و مؤمنه يك نيكي مي نويسخداوند در عوض ه

  نسخة آسان بدست آوردن نيكي هاي بيشمار
شاد باشيد كه نسخة آسان نيكي هاي بيشمار بدست  ! برادران عزيز اسالمي

ين عصر ميلياردها مسلمان در روي زمين موجود است ا آمد، مسلّم است كه در
اگر ما براي مغفرت همة امت  ،و بلكه بيش از ميليوينها دار فاني را وداع گفته اند

من  ،اهللا بيش از ميليونها ثواب را بدست خواهيم آورد شاء كنيم پس ان دعا مي
نمايم اول آخر  بطور تحريري براي خود وتمام مؤمنين ومؤمنات دعا تحرير مي

  :شاء اهللا بي شمار نيكي ها بدست خواهيد آورد د انيدرود شريف بخوان
 V���	WX"� YZ	 M�� ��[ \� �]6�̂H W+�_ +#̀ \� W+�_ +\7ab  
  .يعني اي اهللا مرا و هر مؤمن و مؤمنه را مغفرت فرما 
  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلممين آمين بجاه النبي األ       

يا هر دو زبانها اكنون و اگر  سيارفشماهم دعاي فوق را بزبان عربي يا 
  .خود گردانيدزانه بعد از نمازهاي پنجگانه هم عادت وبتوانيد ر

  ���  ã ���� @ ê �ë دے ��� �9 � ��� �� � رّب     � ���ا   : �" ّ�ر # �$ �م %� ��!   
  .بي سبب ببخش از اعمال مپرس كه نامت غفار است يا رب  :معني

  

  

  
                                                 

)1( 1P7+_�	� �7+_��� �Mc8�d	 �& 1�&-8�	 �89 1�e	�;�	 f�g 17592(، شمارة حديث 352، ص10ج.(   
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  لباس نوراني 
ه آيا دعاي زندگان ب :يك بزرگي برادر مرحومش را خواب ديده پرسيد 

آيد  س نوراني ميخدا قسم آن بشكل لباه بلي ب :رسند؟ او جواب داد شما مي
  . )1(وما او را برتن مي پوشيم

a �)  * � �د +" ���ر -� ٓا ���0ہء  � رّب   �1 �� � �2 �9 �- a �)  * 3      !ؤ456
  .وحشت قبر نجات ده يارب از ،شود قبراز جلوة يار آباد مي: معني شعر اردو 

  سيني نوراني 

 آنعليه والسالم كند جبرائيل  كه شخصي براي ميت ايصال ثواب مي وقتي 
گويد اي صاحب  و مي مي شودنوراني گذاشته در كنار قبر ايستاده سيني  را در

قبر اين هديه را اهل خانة شما فرستاده است، قبول فرمائيد اين را شنيده 
  . )2(گردد ميو همسايه اش بر اهل خود غمگين مي شود خوشحال 

8 ٓاہ  �ñ: a �)  * ! �" aا # �);< ��>  ?<= ا ��� � -� :� دے �1 �A �
B ���رّب  �� �!  

  .بسيار تاريكي است يا رب بفضل خود روشن بفرماآه در قبر : معني

   اجر مساوي باتعداد مردگان
كه در قبرستان يازده بار سورة اخالص را خوانده ايصال ثواب  كسي 

 كننده را اجرش مي مردگان ايصال ثواب مردگان نمايد پس مساوي به تعداد  
  .)3(رسد

                                                 

)1( 	 5�C����3 <��	 fM7D + �& 1� 1hQ= 305ص.  
)2( 3 <��	 fM7D + �& 1�����	 5�C 1hQ= 308ص . 
)3( 1Mi	 j*9 2629(، شمارة حديث 252، ص2ج(، 
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   كنند اهل قبور سفارش مي

كه بر  كسي :فرمايند مي ارشاد لي عليه وآله وسلّمصلّي اهللا تعاشافع مجرمين 
ه بعد خواندقبرستان گذر كرد و سورة فاتحه، سورة اخالص و سورة تكاثر را 

خدايا آنچه از قرآن خواندم ثوابش را بر مرد و زن مؤمن و "اين دعا را بخواهد 
 ميكننده  ايصال ثوابپس آن صاحب قبر سفارش كنندة آن  "مؤمنه برسان

  .)1(گردد

 ê  D<E �5 GHIJK �L GM �NK �L  a "O     رّب � ��  JK �L �: PQ �L �@ ے�اس :�!     
   .هر نيك، اين شخص بد را نيك بگردان اي خدايا بخاطر نيكي: ترجمه

  ثواب سورة اخالص 

من شبي در قبرستان مكة مكرمه : ي مي فرمايندحضرت سيدنا حماد مّك 
اند من از آنها پرسيدم،  خوابيدم، ديدم كه صاحبان قبور حلقه در حلقه ايستاده

ست كه يك ا سخن اينجا! خير :آيا قيامت برپا شده است؟ آنها جواب دادند
فرموده ما همان ثواب ايصال ثواب برادر مسلمان سورة اخالص را خوانده بر ما 
  .)2(را مدت يكسال است كه بين تقسيم مي كنيم

  ام سعد  ايصال ثواب چاهي براي 

! يارسول اهللا :عرض كردند رضي اهللا تعالي عنهه حضرت سيدنا سعد بن عباد 
مادرم وفات كرده، من از طرف او مي خواهم صدقه بدهم كدام صدقه افضل 

                                                 

)1( ����0 <���� (O�G�	 PL	�= 3 �& 1�����	 5�C 1QG�	 311ص. 
)2( 3 �& 1�����	 5�C � (O�G�	 PL	�=����0 <��� 1QG�	 312ص. 
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بناء او  "آب ":فرمودند  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمخواهد بود؟ آن حضرت 
  . )1(است ارضي اهللا تعالي عنهچاهي حفر كرده و فرموده اين براي ام سعد 

كه اين : فرمود رضي اهللا تعالي عنهسيدنا سعد بن عباده ! ران عزيز اسالميبراد
مادر ايصال ثواب ست كه اين چاه براي ا چاه براي ام سعد است معني اش اين

ه مي باشد، از اين معلوم گرديد كه گاو يا گوسفند مسلمانان ب) ام سعد(سعد 
  ه اين گوسفند سيدنا طرف اولياءاهللا منسوب گرديده مثالً چنين گفته شود ك

ست ا ين هيچ مانعي نخواهد بود كه مراد از اين هم اينا غوث الثقلين است، در
باشد وحيوان  حضرت سيدنا غوث پاك مي ايصال ثوابكه اين گوسفند براي 

كنند مثالً شخصي قرباني خود را  قرباني را هم مردم به يكديگر منسوب مي
ر از او پرسيده شود كه اين مال كيست؟ طرف منزل خود مي آورد واگه خريده ب

كه  كه اين گاو يا گوسفند مال من است، در صورتي داد پس او جواب خواهد
هم اعتراض  "گوسفند غوث پاك" براين گوينده اعتراضي نيست پس بر گويندة

ل است اگر گاو قرباني جشده نمي تواند، درحقيقت مالك هر چيز خداي عزو
غوث پاك، در وقت ذبح بر هر ذبيحه نام اهللا عزوجل باشد و يا گوسفند حضرت 

  .گفته مي شود، خداوند از چنين وسوسه ها نجات عطا فرمايد 

هفده  ''در نياز اولياء شفاهست''به نسبت هفده حروف  

   ايصال ثوابگل مدني 

فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزه، زكات، حج، بيان، درس، سفر  :1مدينه
ي انعامات، دعوت نيكي، مطالعه كتاب ديني، در قافلة مدني، مدن

                                                 

)1( �3 �& 1�9;�	 �89 1@k	@ l0 #7 1L�	 [G� Hm/ 1681(، شمارة حديث180، ص2ج.( 
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ايصال كوشش انفرادي براي كارهاي مدني وغيره هر عمل نيك را 
  .كرده مي توانيد ثواب 

  الگرد وفات، همه خوب اند كه فاتحة سوم ميت، دهم، چهلم وس :2مدينه
ز نبودن يمي باشند، در شريعت دليل ناجاايصال ثواب وسيلة  هاهمين 

ست ودعا كردن زندگان براي ميت ا دليل برجواز آن سوم وغيره خود
ارشاد خداوندي  است چنانچهايصال ثواب از قرآن ثابت شده كه اصل 

 :است
-]�-]G\D �� o ���\& # + 	�Wk\' \#D pq�	\� r(

sA\� \7r� �� MYZ	 \7"&\�\7�t	\-�u  \#D pq�	
sA�& \t-]G\J\��D (\�   ]�*�	  :wx[  

ه بعد از ايشان مي ك ييوآنها  
 د اييكني عرض مآيند 

خداي ما بيامرز مارا وآن 
برادران ما را كه قبل از ما 

   .ايمان آوردند
  

غذاي سوم وغيره در صورتي از مال باقي ماندة ميت كرده مي  : 3مدينه 
توانيد كه همه ورثا بالغ باشند وهمه آنها اجازه دهند، اگر يكي از ورثا 

ست بلي بالغ از سهم خود كرده مي ا مطلقاً حرامهم نابالغ باشد پس 
  .تواند

ت غذاي سوم را آماده كنند پس اغنياء از آن نخورد اگر اهل خانه مي: 4مدينه 
  )ملخص از بهار شريعت( .فقط به فقراء بدهند

كرده مي توانيد در سوم وغيرة آن  ايصال ثواب بچة يكروزه را نيز :  5مدينه 
  )بهار شريعتملخص از . (مانعي نيست

كه زنده است براي او هم بلكه مسلماني كه تاكنون تولد نشده  كسي:  6مدينه 
  .كرده مي توانيد ايصال ثواب او را هم قبالً 
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  .كرده مي توانيد ايصال ثواب هم  جن هاي مسلمان را : 7مدينه 
رجب المرجب را باخاطر سيدنا  22يعني (يازدهمين، رجبي شريف :  8مدينه 

ست در ازيوغيره جا) عفر صادق رضي اهللا تعالي عنه نذر دادنامام ج
را از خانه  ظرف مخصوص شير وسرشير دادن ضروري نيست، آن

  .بيرون هم برده مي توانيد در ظرف ديگر هم خورده مي توانيد
گويند و اين نياز تبرك  غذاي فاتحة بزرگان را تعظيماً نذر و نياز مي:  9مدينه 

  .دنبخورير و غريب مي توانند است، اين غذا را ام
شركت مهمان شرط نيست اگر افراد خانه  ايصال ثواب در غذاي :  10مدينه 

  .اشتد خود هم بخورند بازهم هيچ اشكالي نخواهد
 ايصال ثواب اگر درآن نيت و ارادة  )1(روزانه هر قدر غذا مي خوريد:  11مدينه 

ل ومحبوبش خواهد امام و يا ولي بنمائيد پس مورد قبول اهللا عزوج
بود، مثالً در صبحانه نيت كنيد كه ثواب صبحانة امروز به روح پاك 

والسالم  �الالص معليهتاجدار مدينه و بوسيلة آن به تمام انبياء كرام 
برسد نهار را نيت كنيد كه اين غذاي را كه اكنون مي خوريم و يا 

د، در خورديم ثوابش به حضرت غوث اعظم و تمام اولياء كرام برس
سنت امام احمد رضا خان  غذاي شب نيت كنيد كه ثوابش به امام اهل

  و هر مرد و زن مسلمان برسد

                                                 

، درين غذا هر اندازه كه نيت احسن تر باشد بهمان خوردن غذاي حالل مباح است )1(
پيمانه ثواب رو به افزايش مي باشد، مثالً اين نيت را نمايد كه عبادت، تالوت، امور 

رزق حالل در جستجو آن انرژي و نيروي كافي آخرت وحسب ضرورت براي كسب 
را سماعت ) ثمر نيت(نوار بيان شدة  + bJ86	���7Dبراي معلومات بيشتر از . بدست آرم

  .فرمائيد
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نمائيد يا بعد از آن هر دو درست  ايصال ثواب قبل از خوردن غذا  12مدينه 
  .است 

اريد بلكه از مجموع درآمد يك در صد بگذاز منافع نه (اگر بتوانيد :  13مدينه 
از حقوق ماهيانه نيز يك در صد بگذارنند د هستند كه كارمن و آنهاي

ين پول جمع شده كتب ديني خريده تقسيم نمائيد يا در يك كار وا
  .شاء اهللا بركاتش را خواهيد يافت نيكي مصرف كنيد ان

داستان عجيب سرِشهزاده، قصة زن و قصة سيده وغيره همه قصه  : 14مدينه 
هاي حيرت انگيز اند آنها را هرگز نخوانيد، بهمين ترتيب يك نوع 

نمايند كه در آن  نوشته اي را بنام وصيت نامه بين مردم تقيسم مي
ين آن تعداد يخواب فالن شيخ احمد درج است اينهم دروغ است، در پا

ذكر است و ضررهاي تقسيم نه كردن آن نيز چاپ كردن فضيلت آن 
  . تحرير است، برچنين نوشته ها باور نكنيد

نمائيد از رحمات اهللا عزوجل اميد است كه  ايصال ثواب هر اندازه : 15مدينه 
چنين نيست كه ثواب تقسيم گرديده اندك . همه را مكمل خواهد رسيد

  )ردالمحتار. (اندك خواهد رسيد
كننده هيچ كمي بوجود نخواهد آمد بلكه ايصال ثواب  ثواب در:  16مدينه 

نموده مساوي ايصال ثواب را كه  مان اندازه كسانيه اميد است كه او به
مثالً كار نيكي را . باتعداد مجموع آنها او را هم ثواب خواهد رسيد

ايصال انجام داد كه بوسيلة آن او را ده نيكي برسد حال او ده مرده را 
ايصال كه  هر يك را ده ده ثواب ميرسد درحالي نموده پس ثواب 
ايصال ثواب كننده را يكصد و ده ثواب و اگر يك هزار مرده را  ثواب 
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ملخص از فتاوي .(نمايد پس او را ده هزار و ده نيكي خواهد رسيد 
  )رضويه

فقط براي مسلمان كرده مي توانيد ، كافر يا مرتد را  ايصال ثواب :  17مدينه 
  .كردن يا او را مرحوم گفتن كفر است ايصال ثواب 

  ايصال ثواب طريقة 

ست، مثالً كسي را يك ريال ا كردن كافينيت در دل ايصال ثواب براي 
خيرات داديد يا يكبار درود شريف خوانديد يا كسي را يك سنت ياد داديد يا 
دعوت به نيكي داديد يا بيان سنت ها را نموديد الغرض هر نيكي را كه انجام 

ديد شما در دل همين ترتيب نيت كنيد، مثالً االن سنتي را كه گفتم ثوابش به دا
رسد، بيش  شاء اهللا ثواب مي برسد ان  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمحضرت  آن

ازين هر نيتي كه بنمائيد او را هم خواهد رسيد بانيت دل اگر بزبان هم بگوئيد 
گذشت كه چاه را حفر كرد و  سنت صحابه كرام است چنانچه در حديث سعد

  .فرمود اين براي ام سعد است

  :ايصال ثواب طريقة مروجة 

كه رايج است اي امروز در بين مسلمانان خصوصاً بعد از غذا خوردن فاتحه 
همه را يا كمي مي شود كرده  ايصال ثواب ست غذاي را كه ا آنهم بسيار خوب

  .اريدرا پيش رو بگذپر از آب كرده همه  از آنها و نيز يك گالس را

� ,[-��r0W  حال&s%  +\# \*�	��r) ( "��	�'����   
  :خوانده يكبار
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��� !"��	 �#��!"��	 s%	 �����&  
 r(�W� /r6Y�	 \XzDr0 \D YH]= d rd\� r(�W�WJ��\{ \+ W�WJ��r0  \+ r(�W��&\� ��W8tr0

W�WJ��r0  rd\� ��z{�\J\� "+ |��&\� \tr0 rd\� W�WJ��r0 \+ r(�W��&\� ��W8tr0  ��]6r�
�#D @ \[ �\� ��]6W7D @  

  سه بار

��� !"��	 �#��!"��	 s%	 �����&  
 |�\!r0 W�q��	 \-Wo YH]=)1 ( W�\�"��	 W�q��	)2 ( ��r�-WD ��r�\� �� �\D ��r�)3 (

 |�\!r0 �	-]M]9 W�q� #]6\D ��r�\�)4(  
  يك بار

"��	 s%	 �����&��� !"��	 �#��!  
 ��r�rMY�	 ��\��& ],-W�r0 YH]=)1 ( \�r�\u \+ ��\C # +)2 ( �̀ �rZ ��\C # +\�

 \Br=\� 	r,��)3 (  �rGW�Y�	 [ /  PrIqM"7�	 ��\C # +\�)4 ( ��\C # +\�
 \�\�\! 	r,�� a� �\!)5(  

  يك بار

��� !"��	 �#��!"��	 s%	 �����&  
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��\��& ],-W�r0 YH]=  ��"7�	)1 ( ��"7�	  � �\+)2 ( ��"7�	  �r���)3 ( # +
 ��"7\�Y�	 ��	\-��\-Y�	 ��\C)4 ( ��"7�	 ���W�W� [ / W��-��\-WD � pq�	

)5 ( ��"7�	 \�  b"7��Y�	 \# +)6(  
  يك بار

 ��� !"��	 �#��!"��	 s%	 �����&)1 ( \� �r�\�Y�	 ��\�  ���� W���\�Y�	)2( 
 ��� !"��	 �#���!"��	)3 ( �#D���	 ���-\D  � �\+)4 ( \�"D��� W�WJ��\t \�"D��

 W� �\8��\t)5 ( \�� G\8�]�	 r�	\����	 ����\t �o	)6 ( r�	\� �
 \���"m�	 rd\� ���X�r�\� ��-Wmcr�	 ��rZ ���X�r�\� \<�\�tr0 \#D pq�	)7(  

  يك بار

�#��!"��	 s%	 �����& ��� !"��	  
 �	)1 ( \� G"8W�Y��� ���Wo  �� / \B�D\� rd W�\8 6Y�	 \� �r,)2 ( \#D pq�	

 r(-]G M7WD ��Wo\7Y=\K\� "� +\� r��"��	 r(-W�� GWD\� �B��\cY��& r(-W7 +�_WD)3 (
��&\� \� ��Jr= # + r:�;t]0 \+\� \���r��� r:�;t]0 \��& r(-W7 +�_WD \#D pq�	�  �\� u

 r(-W7 =-WD ��Wo)4 ( W�Wo \� ��r���]0\� ���X�&"� #�+ ���Wo �r�\� \� ��r���]0
 r(-W� �YMW�Y�	)5(  

  

  و بعد از آن اين پنج آيات را بخوانيد
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W�� !"��	 W#\��!"��	 \-Wo qd�� \�r��� qd |� !	\� |�r��� ��]6WX�r���\�  
	 \#�+ |BD��r=  ����	 \<\��!\� q(��\��7s���W�Y�  

  �q��	 r:-W�"� # 6r�\� ��]6 �\'�� #�+ a�\!r0 \&r0 |�"�\�W+ r(r9 "+
 ��� �\� �L�[\C �H]6�& W�q��	 r(r9\� \����J"7�	 \�\{\u\�] �	;!2	 :40[  

 \� �r�\�Y��� �b\��!\� q��� \�\7Y�\���r0 \+\�] L�Jt2	 :107[  
\+\� \�q��	 q(�� 	-��\� 	-W7\+O \#D pq�	 \XzDr0 \D �[�J"7�	 �r�\� r(-��\�WD W�\8r6 er�

 ��� ���\{ 	-W���\�\�  ���r�\�] �	;!2	 :56[  
  اكنون درود شريف بخوايند

����� ���� ��{ %	 ���� ��O� 
[+2	 �7�	 ��� %	 ����  
%	 :-��D ���� �+��� ���  

\��&\� r(\��JW�  r(-]M �\D "�\�  �"; �Y�	 ��\�)180 ( �r�\� |�r�\�\�
 \� �\���W�Y�	)181 (��\�Y�	\�\� �r�\�Y�	 ��\�  �q� � W� )182(  

دست بلند كرده فاتحه خواننده به آواز بلند الفاتحه بگويد همه  اكنونو
 كه اين فاتحه بدستور او صورت مي آهسته سوره فاتحه بخوانند اكنون كسي

  .گونه اعالن نمايد گردد اين
آنچه شما خوانده ايد ثوابش را بمن بدهيد تمام ! برادران عزيز اسالمي  

كند قبل از نوشتن  ايصال ثواب حاضرين بگويند بتو بخشديم، اكنون آن شخص 
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امام اهلسنت حضرت موالنا شاه احمد رضا خان سوره هاي  ايصال ثواب الفاظ 
   .را تحريرمي نمايم رموده اند آنرا كه قبل از فاتحه تالوت ف

  طريقه فاتحه كردن اعليحضرت

  الفاتحه �يكبار سور

 ��� !"��	 �#��!"��	 s%	 �����&)1 ( \� �r�\�Y�	 ��\�  ���� W���\�Y�	)2 (
 ��� !"��	 �#���!"��	)3 ( �#D���	 ���-\D  � �\+)4 ( \�"D��� W�WJ��\t \�"D��

 W� �\8��\t)5( 	 �or�	\����	 \t \�� G\8�]�	 )6(  \<�\�tr0 \#D pq�	 r�	\� �
rZ ���X�r�\�rd\� ���X�r�\� ��-Wmcr�	 �� \���"m�	)7(  

  .الكرسي bDOيكبار 

��� !"��	 �#��!"��	 s%	 �����&  
\t rd\� �b\7 � Wh]pWuY.\{ rd W�-z�rGY�	 z[\�Y�	 \-Wo qd�� \��r��� rd W����	 \+ W�q� |��-

 qd�� Wh\��7 � WfrM�*\D � pq�	 	r, #\+ �����2	 [ / \+\�  P	\�\�"��	 [ /
 �#�+ �L�[\*�& r(-])� �WD rd\� ��WXrMY�\u \+\� ���XD ��Dr0 \#��\& \+ W�r���\D  ��tY,���&

 \����2	\�  P	\�\�"��	 W�z� ���]9 \f �\� L\C \��& qd��  � �Y� � WhW@�W_\D rd\�
 W�� �\�Y�	 z[ �\�Y�	 \-Wo\� \�WX]�YM !] ��GJ�	 :255[ 

  االخالص �سه بار سور 

��� !"��	 �#��!"��	 s%	 �����&  
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 |�\!r0 W�q��	 \-Wo YH]=)1 ( W�\�"��	 W�q��	)2 ( ��r�-WD ��r�\� �� �\D ��r�
)3 ( |�\!r0 �	-]M]9 W�q� #]6\D ��r�\�)4(  

  

  ايصال ثوابعا كردن براي طريقه د

اگر غذا وغيره باشد پس اينطور هم (يا اهللا عزوجل آنچه خوانده شده 
كه تقديم شده است بلكه تا امروز آنچه اعمال ناقابل  ناچيزو اگر غذاي ) بگويد

كه انجام گرديده آن اعمال ناقابل ما كه اليق عرض نيست بلكه از فضل وكرم 
از طرف ماه به بارگاه محبوب خود بطور نذر  را خود ثواب مرحمت فرما و آن

تمام انبياي كرام،   صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّموسيله تاجدار مدينه ه برسان ب
توسط تاجدار مدينه از سيدنا . صحابه كرام ،تمام اولياي عظام اين نذر را برسان

اند يا تا  تا حال آنچه انسان و جنات كه مسلمان شدهوالسالم  �الصلو عليهآدم 
ين مدت آنچه از حضرات بزرگان را ا قيامت مسلمان مي شوند به همه برسان در

مادر و پدر . هم ذكر نمائيد كردني مي باشيد نام آنها را ايصال ثواب كه خاصاً 
از فوت . ( نمائيد ايصال ثواب خود راو ديگر بستگان را و پير و مرد خويش نيز 

اكنون حسب ) ئيد آنها را خوشحالي ميرسدشدگان نام هريكي را كه ذكر نما
اگر اندك اندك غذا و آب مي ماند پس آنها در (معمول دعا را اختتام دهيد 
  )غذاها و آبهاي ديگر بريزيد
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BFerdosi.TTF BHoma.TTF BJadidBd.TTF BKamran.TTFBKamrnBd.TTF هشتدار!  

زد شما نياز و يا سرگرمي ديگر ديني وجود داشت، در وقت كه ن وقتي 
ود پس بذريعة كوشش انفرادي بفرارسيدن جماعت اگر مانع شرعي درميان ن

چنانچه در اوقاتيكه . باهمة مهمانان براي فضيلت جماعت بطرف مسجد برويد
 بين آن نماز آيد دعوت برگزار نكنيد كه مبادا باعث غفلت قرار گرفته معاذ اهللا

بعد از گردد، براي غذاي نهار بعد از نماز ظهر و براي غذاي شام فوت جماعت 
نماز عشاء مهمانان را خواستن غالباً براي نمازهاي باجماعت آساني خواهد بود، 
ميزبان، آشپز، تقسيم كننده غذا وغيره همه را بايد كه در وقت جماعت كارها 

ر مصروفيت نياز بزرگان كوتاهي تعطيل كرده نماز را باجماعت اهتمام نمايند د
  .كردن در نماز باجماعت كه خداوند واجب گردانيده اشتباه بزرگي است 
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  طريقة حاضري مزار

 نزد بزرگان از طرف قدم ها بايد حاضري داد، در
صورت آمدن از پشت آنها را زحمت رو گرداندن 

؛لهذا بر مزار اوليا هم از طرف قدم هاي  خواهد بود
حاضر شده پشت بقبله و رو بطرف صاحب مزار شان 

كرده كم از كم به اندازة دو گز دور ايستاده بدين 
  :ترتيب سالم عرض نمائيد

 �{9�&� %	 b$�� %	 �� D ���� ����	  
يكبار سورة فاتحه و يازده بار سورة اخالص اول 
وآخر يكبار درود شريف خوانده دست بلند كرده 
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ه باال نام صاحب مزار را برده مطابق طريقة متذكر
 "احسن الوعا"كنيد و دعا بخواهيد در ايصال ثواب 

  .گردد مياست كه در قرب ولي دعا قبول 

  






