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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 
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  :دنساء ارشاد ميفرماي ةسور) 101(ه  در آي وجل عزخداي 
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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

                                                 

 .603، ص2المحتار، ج، درمختار مع رد 138، ص1عالمگيري، ج) 1(
 .604، ص2درمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .139، ص1عالمگيري، ج) 3(
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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

                                                 

 .617، 616، ص2ملخصا رد المحتار، ج) 1(
 .139، ص1عالمگيري، ج) 2(
 .142، ص1عالمگيري، ج) 3(
 .219، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
 .84، ص4بهار شريعت، حصه) 5(
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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

                                                 

 .140، ص1، عالمگيري، ج729ص، 2در مختار، ج) 1(
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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 

                                                 

 .370، ص17ملخصا فتاوي رضويه، ج) 1(
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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

                                                 

 .139، ص1عالمگيري، ج) 1(
 . 98، 97، ص2درمختار مع رد المحتار، ج) 2(
  .612، 611، ص2درمختار، ج) 3(
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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 

                                                 

  .735، ص، 2درمختار، ج )1(
 .82،ص4ملخصا از بهار شر يعت، حصه ) 2(
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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

                                                 

 .487، ص2درمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 . 486، ص2ردالمحتار، ج) 2(
 .488، ص2درمختار، ج) 3(
 .488، ص2درمختار ، ج) 4(
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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

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . 550، ص2ماخوز از درمختار معه ردا لمحتار، ج) 1(
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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
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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(
 


