كتاب مشهور به ابوشجاع
موسوم به
الغایة واتلقریب
تأيلف:
إمام أمحد بن احلسنی بن أمحد األصفهاين
تهیه و ترجمه:
آموزش مجازی مدآرس دینی آهل سنت
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َ ُ َّ
الط َه َ
ارة
كتاب
ّ
ّ
املیاه اليت جیو بها اتلطهری سع میاهٍ ،ماء السماء ،وماء ابلحر ،وماء انلّهر ،وماء ابلرئ ،وماء العنی ،وماء
ّ
ّ
اثلّلج ،وماء الربدّ .
مطهر غ ُ
ری مکروه وهو املاء املطلق ،وطاهر مطهر مکروه
ثم املیاه یلع أربعـة أقسامٍ  ،طاهر
ُ
ّ
ّ
ّ
مطهر وهو املاء املستعم ،،واملتغری بما االطه من الطاهرا ،،وماء سجس،
وهو املاء املشمس ،وطاهر غری
ّ
ّ
ّ
ُ ّ
ّ
وهو الی حلت فیه سجاسـة وهو دون القلتنی أو اکن القلتنی فتغری ،والقلتان مخس مائة رط ،بغدادی
ً
ّ
تقریعا یف األصح.

طهارت :
در لغت :به معنای پاکیزگی است
در آصطالح :از بین بردن نجاست و رفع حدث (بی وضوی ی و بی غسلی)
ک تاب پاکیزگی:
ابهای ی که (در طبیعت وجود دارد و) انجام پاکیزگی با انها جایز است هفت اب می باشند:
 -1اب باران
 -2اب دریا
 -3اب رود
 -4اب چاه
 -5اب چشمه
 -6اب برف
 -7اب تگرگ
سپس ،اب ها (از لحاظ استفاده برای طهارت) به چهار بخش تقسیم می شوند:
1
 -1ابی که پاک و پاک ک ننده است و ناپسند نیست ،و ان اب مطلق (بیقید) است .
 -2ابی که پاک و پاک کننده است ولی استفاده از ان ناپسند است ،و ان اب ّ
مشمس است ( ابی است
که در ظروف فلزی در افتاب گرم شده باشد).
 -1همان آب خالص است که چیزی با آن آمیخته نشده.
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 -3ابی که پاک اس ت ولی پاک کننده نیس تن و ان ابی اس ت ک ه (برای فرض طهارت) به کار رفته (و
کمتر از دو قله بوده است) و یا به سبب امیختن چیزی از پاکیها به ان تغییر کرده است.1
 -4اب پلید (نجس)  ،ابی اس ت که در حالت کمتر از دو ّقله بودن ،نجاس ت در ان افتاده باش د ،یا
اینکه دو ّقله بوده ولی با رسیدن نجاست تغییر نموده است.
دو قله :عبارتست از پانصد رطل بغدادیً 2
تقریبا بنا به قول صحیحتر.
کلمات:
ٔ
(آلمیاه) :اب ها ،جمع کلمه ماء است( .آلتطهیر) :پاک کردن ،پاکیزگی( .ماء آلسماء) :اب باران( .آلبئر):
َ
(آلب َرد) :تگرگَ .
(خال َط) :ا میختَ .
چ اه( .آلثلج) :برفَ .
(دون) :کمتر.
(مط ِّه ر) :پاک کننده( .مکروه) :ناپس ند.
أ
(آل ِّ
صح) :صحیحتر.
فص:،
ّ
ّ
وجلود املیتـة تطهر ّ
بادلباغ إّل جدل اللکب واخلزنیر وما تودل منهما أو من أحدهما وعظم املیتـة
ّ
وشعرها سجس إّل اآلدیم.
فص:،

ّ
وّل جیو إستعما أوای الهب والفضـَ ة ،و جیو إستعما غری هما من األوای.

فص:،
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
والس واک مستحب یف ک حا إّل بعد ّ
الو وا للص ائم .وهو یف ثالثة مواض أشد استحعابا ،عند تغری
ٍ
ّ
الفم من أ م وغریه ،وعند القیام من انلّوم ،وعند القیام إىل الصالة.
فص:،

ّ
وفروض الوضوء ست ه أشیاء :انلی ة عند غس ،الوجه ،وغس ،الوجه ،وغس ،ايلدین إىل املرفقنی ،ومسح
ّ
َّ
الرأس ،وغسِّ ،
بعض ّ
الرجلنی إىل الکععنی ،والّتیب یلع ما ذكرناه .وسننه عرشة أشیاء :التسمیة ،وغس،
ّ
ّ
الرأس ،ومسح األذننی ااهرهما
الکفنی من قع ،إداامهما انإناء ،واملضمضة ،وانإستنشا ،،ومسح می
وباطنهما بماء جدید ،وختلی ،اللّحیة الک ّث ة ،وختلی ،أصاب ايلدین ّ
والرجلنی ،وتقدیم ايلمین یلع الیرسی،
ً
ً
ّ
والطهارة ثالثا ثالثا واملواّلة.

فصل:
3
پوست هر مرداری با دباغی پاک می شود  ،مگر پوست سگ و خوک و انچه از ان دو یا یکی از ان دو
زاییده شود .و استخوان و موی هر مرداری پلی د است مگر استخوان و موی مرد ٔه ادمی که پاک است.
مردآر :هر حیوان ی که ذبح شرعی نشده و هر مردهای که خوردن ان جایز نباشد.
دباغی :از بین بردن اضافات پوست که در صورت باقی ماندن انها ،پوست فاسد شده و از بین میرود
 ،و باید به گونهای باشد که ا گر پس از انجام دباغی پوست خیس شد ،در ان فسادی ایجاد نشود.
 -1مانند شربت و آب میوه
 193 -2لیتر
 -3از جفت گیری سگ یا خوک با حیوان دیگری بوجود آمده باشد مانند سگرگ که از سگ و گرگ است.
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فصل:
و استفاده از ظرفهای طال و نقره جایز نیست ،و استفاده از ظرفهای دیگر غیر از ان دو جایز است.
فصل:
ّ
مسواک زدن در هر حالی سنت است مگر بعد از زوال برای روزه دار.
مسوآک زدن در سه وقت مستحبتر آست:
 -1هنگام تغییر بوی دهان به خاطر سکوت و یا چیزهای دیگر.
 -2هنگام بیدار شدن از خواب.
 -3هنگام برخاستن برای نماز.
زوآل :هنگام اذان ظهر ،زمانی که خورشید از وسط اسمان به سوی مغرب کج می شود.
أکلمات:
(آزم) :سکوت( .آلنوم) :خواب (آلسوآك) :مسواک
فصل:
فرضهای وضوء شش چیز آست:
 -1نیت هنگام شستن صورت
 -2شستن صورت
 -3شستن دو دست همراه با دو ارنج
 -4دست تر کشیدن به قسمتی از سر
 -5شستن دو پا همراه با دو قوزک
 -6رعایت نمودن ترتیبی که ذکر شد
سنتهای وضوء ده چیز آست:
-1گ فتن بسم هللا
 -2شستن دو ک ف دست پیش از وارد نمودن انها در ظرف اب
 -3اب زدن در دهان و بینی
-4دست تر کشیدن به هم ٔه سر
-5دست تر کشیدن به خارج و داخل گوشها با اب تازه
 -6خالل کردن ریش پرپشت
 -7خالل کردن انگشتهای دست و پا
 -8مقدم داشتن راست بر چپ
 -9سه بار شستن هر عضو
1
 -11پ ی در پ ی شستن (مواالت)
منظور آز خالل کردن :رساندن اب به البالی ان میباشد.
کلمات:
ِّ
(آلتسمیة) :بسم هللا گ فتن( .ک ف ین) :دست ها تا مچ ( .آلمضمضة) :اب زدن در دهان( .آ إلستنشاق):
أ
اب زدن در بینی( .لحیة) :ریش( .ک ِّثة) :پرپشت( .تخلیل) :خالل کردن( .آ صابع) :انگشتان.
 -1یعنی با انجام کار یا سخنی طوالنی میان شستن اعضای وضو فاصله نیاندازد.
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فص :،انإستنجاء واجب من ابلو والغائط واألفض ،أن یستنیج باألحجار ّ
ثم یتععها باملاء .و جیو أن
ّ
یقترص یلع املاء أو یلع ثالثة أحجار ینيق َّ
بهن املح ،،فإذا أراد انإقتصار یلع أحدهما فاملاء أفض ،،و جیتنب
ٍ
ّ
ّ
ّ
إستقعا القعلة واستدبارها يف الصحراء ،و جی تنب ابلو والغائط یف املاء الراكد وحتت الشجرة املثمرة وی
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الطریق والظ ،واثل قب وّل یتلک م یلع ابلو والغائط ،وّل ی ستقع ،الشمس والقمر ،وّل یستدبرهما.
ّ
ّ
ّ
فص :،وال ی یعط ،الوضوء ستة أشیاء :ما ارج من السبیلنی ،وانلّوم یلع غری هیئة املتمکن ،و وا
ّ
ّ
ّ
العق ،بسکر أو مرض ،وملس َّ
الرج ،املرأة األجنبیة من غری حائ ،ومس فرج اآلدیم بعاطن الکف ،ومس
ٍ
حلقة دبره یلع اجلدید.

فصل:
قضای حاجت:
و پاک کردن محل خروج نجاس ت پس از ادرار و مدفوع واجب اس ت .و بهتر اس ت که خود را با چند
سنگ پاک نموده  ،سپس از اب استفاده کند .و جایز است که تنها به اب بسنده نموده و یا به سه سنگ
که محل نجاست را پاک کنند اک تفا نماید .و اگر خواست به یکی از ان دو بسنده کند  ،اب بهتر است.
و باید در فض ای باز ،از رو کردن و پش ت کردن به قبله در حال قض ای حاجت خودداری کند ،و از
ادرار و مدفوع کردن در اب راکد ،زی ر درخت میوه دار ،در راه ،زیر س ایه و درون س ورا  ،پرهیز کند .و
نباید هنگام قضای حاجت سخن گ فته یا به سمت افتاب و ماهتاب ،رو یا پشت کند.
فصل:
چیزهای ی که وضو رآ باطل میکند:
چیزهای ی ک ه وضو را باطل می سازد شش چیز است:
-1انچه از دو راه (پیش یا پس) خارج شود
 -2خواب رفتن به حالتی که نشی منگاه به زمین نچسبیده باشد
 -3از بین رفتن عقل در اثر مستی یا بیماری
 -4لمس کردن نامحرم بدون پرده (رسیدن پوست به پوست)
-5لمس شرمگاه ادمی با ک ف دست
1
 -6لمس ٔ
حلقه مقعد با ک ف دست ،بنا به قول جدید امام شافعی
کلمات:
(آ إلقتص ار) :اک تفا کردن ،بس نده نمودن( .یجتنب) :پرهیز میکند( .آس تابال) :رو کردن( .آس تدبار):
پش ت کردن( .مثمرة) :دارای میوهِّ .
(آلظل) :سایه( .آلثاب) :سورآخ( .یناض) :باطل میکند( .سبیلین):
أ
(آلجنبیة) :غریبه ،نامحرم( .حائل) :پرده ،پوشش( .زوآل) :آز بین رفتنِّ ( .
دو رآه ُ
مس):
(سکر) :مستی.
دست زدن( .باطن آلک ف) :ک ف دست
 -1فتاوی و اقوالی که امام شافعی در زمان اقامت در مصر بیان نمودند به قول جدید مشهور است و فتاوایی که در زمان اقامت ایشان در عراق
بیان شده قول قدیم مذهب گفته میشود.
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غس،

ّ
ّ
ّ
سته أشیاء :ثالثة تشّک فیها ّ
الرجا والنساء ویه اتلقاء اخلتاننی ،وننوا
فص :،والی یوجب الغس،
ّ
ّ
املین ،واملو ،،وثالثة ختتص بها النساء ویه احلیض وانلّفاس والوّلدة.

فص :،وفرائض الغس ،ثالثة أشیاء :انلّیة ،ون الة انلّجاسة إن اک نت یلع بدنه ونیصا املاء إىل می

ّ
الشعر والبرشة.

ّ
وسننه مخسة أشیاء :التسمیة والوضوء قعله ،ونمرار ايلد یلع اجلسد واملواّلة ،وتقدیم ايلمین یلع الیرسی.
ً
فص :،وانإغتساّل ،املسنونة سععه عرش غسال :غس ،اجلمعة ،والعیدی ن ،وانإستسقاء ،واخلسوف،

والکسوف ،والغس ،من غس ،املیت ،والاک فر إذا أسلم ،واملجنون واملغی علی ه إذا أفاقا ،والغس ،عند
ّ
ّ
ّ
انإحرام ،ودلاو مکة ،وللوقوف بعرفة ،وللمعی ت بمودلفة ،ولریم اجلمار اثل الث ،وللط واف ،وللسیع،
ّ
ّ
ودلاو مدینة رسو اهلل صّل اهلل علیه وسلم.

غسل:
در لغت :به معنای شستن است
در آصطالح :رساندن اب به تمامی اعضای بدن همراه با نیت
فصل:
چیزهای ی که غسل رآ وآجب میکند شش چیز آست:
سه تای ان میان مردان و زنان مشترک است ،و ان سه:
 -1به هم رسیدن ختنهگاه مرد و زن
 -2خارج شدن منی
 -3مرگ
سه تای ان ویژهی زنان است:
 -1حی ض (عادت ماهیانه)
 -2نفاس (خون پس از زایمان)
 -3زایمان
فصل:
فرضهای غسل سه چیز است:
 -1نی ت
 -2از بین بردن نجاست اگر بر بدن باشد (پیش از شستن بدن)
 -3رساندن اب به تمام پوست و موی های بدن
سنت های غسل پنج چیز است:
 -۱گ فتن بسم هللا
 -۲وضو گرفتن پیش از غسل
 -۳کشی دن دست به بدن در حال غسل
 -۴پ ی در پ ی شستن
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 -۵مقدم داشتن راست بر چپ.
فصل:
ّ
غسلهای سنت هفده تا است:
 -1غسل روز جمعه
 -2غسل دو عید (فطر و قربان)
 -3غسل برای نماز طلب باران
 -4غسل برای [نماز] ماه گرفتگی
 -5غسل برای [نماز] خورشید گرفتگی
 -6کسی که می ت را غسل داده است
 -7کافر هنگامی که مسلمان شود
 -8دی وانه هر گاه بهبود یافت
 -9بیهوش هرگاه به هوش امد
 -11غسل برای احرام بستن به حج یا عمره
ّ
-11غسل برای ورود به مکه معظمه
 -12غسل برای حاضر شدن در سرزمین عرفات
 -13غسل برای شب ماندن در ُم ْز َد ِل َف ْه
 -14غسل برای سنگ زدن به ستونهای سه گانه در ِمنی
 -15غسل برای طواف خانه خدا
 -16غسل برای سعی(تند رفتن) میان صفا و مروه
-17غسل برای ورود به مدینه پیامبر َصل ی ُ
َ
َ
هللا َعلیه وا ِل ِه وسلم.

ّ
ّ
فص :،واملسح یلع اخلف نی جائو بثالثة ارائط :أن یبتدی لبسهما بعد كما الط هارة وأن یکونا ساترین
ً
ّ
ّ
ملح ،غس ،الفرض من القدمنی ،وأن یکونا مما یمکن تتاب املیش علیهما ،ویمسح املقیم یوما ويللة
ّ
ّ
واملسافر ثالثة أیام بلیايل ّ
اخلفنی فإن مسح یف احلرض ّ
ثم سافر
هن ،وابتداء املدة من حنی حیدث بعد لبس

ّ
ّ
ّ
السفر ّ
ثم أقام أتم مسح مقیم ،وی عط ،املسح بثالثة أشیاء :خبلعها ،وانقضاء املدة وما یوجب
أو مسح یف
ُ
الغ س.،

فصل:
ّ
ُ
مسح موزه (خفین)
دست تر کشیدن بر دو موزه (ک فش یا جوراب) با سه شرط جایز است:
 -1پس از طهارت کامل 1انها را پوشیده باشد
 -2موزههاّ ،
محل شستن فرض از دو پا را بپوشاند
 -3موزهها از جنسی باشد که بتوان با انها پ ی در پ ی راه رفت (پاره نشود)
مدت مشخص شده در شرع برآی مسح موزهها:

 -1طهارت کامل یعنی اینکه شخص وضو داشته باشد و غسلی بر وی واجب نباشد.
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ش خ مقیم 1می تواند یک ش بانه روز ،بهجای ش ستن دو پا در وضو ،دست تر بر موزهها بکشد ،و
ش خ مس افر می تواند س ه روز و س ه ش ب هنگام وض و بهجای ش س تن دو پا ،دس ت بر موزهها بکشد ،و
مدت مش خ ش ده (یک ش بانه روز برای مقیم و س ه ش بانه روز برای مس افر) از زمانی اغاز میش ود که
شخ بعد از پوشیدن موزهها بی وضو میشود . 2پس اگر در محل اقامت خویش مسح نمود سپس به سفر
رفت و یا اینک ه درسفر مسح نمود ،سپس به محل ا قامت خویش بازگشت ،فقط یک روز و یک شب مسح
مینماید.
مسح ِّ
خف ی ن با سه چیز باطل می شود:
 -1در اوردن موزههاها
 -2پایان یافتن مدت مشخ شده برای مسح
 -3واجب شدن غسل.

ّ
ّ
فص :،وارائط اتلیمم مخسة أشیاء :وجود العذر بسفر أو مرض ،وداو وقت الص الة ،وطلب املاء،
ٌْ
ّ
ّ
ُ ّ
ْ
ّ
ّ
وتعذر إستعماِل  ،ونعوا ه بعد الطلب ،والّاب الطاهر الی ِل غعار فإن االطه جص أو َرم  ،لم جیو.
ّ
ُ
ُ
وفرائضه أربعة أشیاء :انلی ة ،ومسح الوجه ،ومسح ايلدین م املرفقنی ،والّتیب ،وسننه ثالثة أشیاء:
ّ
ّ
ّ
التسمیة وتقدیم ايلمین یلع الیرسی واملواّلة ،والی یعط ،اتلیمم ثالثة أشی اء :ما أبط ،الوضوء ،ورؤیة
ّ
ّ
ّ
املاء یف غری وقت الص الة والرده ،وصاحب اجلعائر یمسح علیها ویتیمم ویصّل  ،وّل إاعدة علیه إن اکن
ّ
ّ
ّ
طهر ویتیمم لک فریضـة ،ویصّل بواحد ماشاء من انلّواف.،
وضعها یلع ٍ

فصل:
در باب تیمم:
در لغت :به معنای قصد کردن است
در آصطالح :روی اوردن به خاک پاک برای مسح دست و صورت به نیت مباح نمودن نماز
شرطهای وآجب شدن تی ِّمم پنج چیز آست:
 -1وجود عذر به س بب س فر(نیافتن اب) و یا به س بب بیماری (نتواند اب را برای وض و و غس ل بهکار
برد)
 -2فرا رسیدن وقت نماز
 -3جستجوی اب
 -4ناممکن بودن استفاده از اب (داشتن عذر)ن و نیاز داشتن به ان (برای رفع تشنگی و امور ضروری)
بعد از جستجو و یافتنش
 -5خاک پاکی ک ه غبار داشته باشدنپس اگر گچ یا ماسه در خاک امیخته باشد ک فایت نمیکند.
فرضهای تی ِّمم چهار چیز آست:3
 -1نی ت
 -2کشیدن دست خاکی به صورت
 -1کسی که مسافر نیست.
 -2زیرا بعد از پوشیدن كفش تا هر موقعی كه بیوضو نشده است وضو دارد و حاجت به مسح خفّین ندارد [شیخ خالدی]
 -3روش انجام تیمم به جای وضو و غسل یکسان است و تفاوتی ندارد
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 -3کشیدن دست خاکی به دو دست با دو ارنج
 -4رعایت ترتیب
سنتهای تی ِّمم سه چیز آست:
 -1گ فتن بسم هللا
 -2مقدم داشتن راست بر چپ
 -3پ ی در پ ی تی ّمم کردن
آنچه تی ِّمم رآ باطل میکند سه چیز آست:
 -1چیزهای ی که وضو را باطل می کند
 -2دیدن اب در غیر وقت نماز (برای شخصی که اب در اختیار نداشته است)
 -3برگشتن از دین (مرتد شدن)
ّ
صاحب پانسمان ،ابتدا بر روی ان دست تر میکشد ،سپس تیمم میک ند و اگر هنگام بستن پانسمان
با وض و بوده اس ت نماز می خواند و اعاده (تکرار نماز) بر او الزم نیس ت .و برای هر نماز فرض یک تی ّمم
نیاز است ،و می توان با یک تی ّمم هر تعداد نماز سنت خواند.

ّ
ّ
ّ
فص :،وک مائ ارج من السبیلنی سجس إّل املین وغس ،می األبوا واألرواث واجب إّل بو الصیب
ّ
ّ
ّ
ّ
برش املاء علیه .وّل یعیف عن یشء من انلّجاساّ ،إّل الیسری من ّ
ادلم
الی لم یأک ،الطعام فإنه یطهر
ُ ّ
ّ
ّ
ّ ُ
طاهر إّل اللکب
والقیح .وما ّل نفس ِل سائلة إذا وق یف انإناء وما ،فیه فإن ه ّل ینجسه .واحلیوان لک ه
ّ
ّ
ّ ّ
واخلزنیر وما تودل منهما أومن أحدهما .واملیتة لک ها سجسة إّل السمک واجلراد واآلدیم .ویغس ،انإناء من
ّ ّ
ّ
بالّاب .ویغس ،من سائر انلجاساّ ،
ّ
مرة تأیت علیه ،واثل الثة
ا ،،إحداهن
ولوغ اللکب واخلزنیر سع مر ٍ
ُ ّ
ّ
أفض .،ونذا ختللت اخلمرة بنفسها طهر ،ونن اللت بطرح یشء فیها لم تطهر.

فصل:
و هر مایعی که از دو راه (پیش و پس) بیرون اید ،نجس اس ت مگر منی که پاک اس ت ،و شستن همهٔ
ادرارها و مدفوع ها واجب اس ت ،مگر ادرار پس ربچهای که ) س ن او کمتر از دوس ال بوده و( جز ش یر،
غذای دیگری نخورده اس ت ،که در این حالت با پاش یدن اب بر ان پاک می ش ودن و چیزی از نجاس تها
بخشیده نمیشود مگر اندکی خون و خونابه.
و هر چیزی ک ه خون ج اری ش ون ده ن دارد ،هرگ اه در ظرف افت اده و بمیرد،پلی دش نمیکن د .و هم هٔ
حیوانات پاک میباش ند ،جز س گ و خوک و انچه از ان دو یا یکی از انها بزاید .و تمام مردارها نجس می
باشند ،جز مرد ٔه ماهی و ملخ و ادمی.
و ظرفی که سگ و خوک دهان بزنند باید هفت بار شسته شود که یک بار ان امیخته به خاک باشد.
و نجاس ت های دیگر یک بار ش س ته می ش ود به ص ورتی که اب ،هم ٔه محل را فرا گیرد ،و س ه بار
شستن بهتر است .و هرگاه شراب خودبخود سرکه شد پاک می شود ،و اگر با انداختن چیزی در ان تبدیل
به سرکه شد ،پاک نمیشود.
کلمات:
9

(نی ت) :برای ج دا کردن مرات ب عب ادت اس تن زیرا نم از فرض از نم از واج ب ،ن ذر از نماز س ّنت،
بوسیل ٔه نیت تمییز داده شود.
(مس ح) :در باب تیمم ،مس ح به معنی دس ت خاکی کش یدن و در اص ل ّ
مجرد دس ت کش یدن اس ت.
ْ
ٔ
َم َس ْح ُت ال ِج َد َار یعنی دست به دیوار کشیدمَ .م َس ْح ُت الرا َس دست به سر کشیدن.
ٔ
(ترتیب) :به معنی نگاه داشتن نظم و رعایت هیات است .اگر در نماز ،رک وع بعد از سجود و فاتحه در
رک وع انجام داده شود نماز درست نیست.
ٔ
(مواالة) :یعنی پ ی در پ ی ،و مراد عدم ایجاد فاصله میان ارکان وضو و تی ّمم است تا هیات ان محفوظ
ماند.
(جبائر) :جمع جبیره اس ت ،یعنی پانس مان  ،گچ ،اتل که برای اعض ای ش کس ته یا مجروح به کار می
رود و مقصود از ان هر چیزی که مانع از رسیدن اب به اعضاء باشد ،مانند چسب روی زخم.
ّ
(رش) :به معنی پاش یدن( .مائع) :روان و ان بر خالف جامد به معنی بس ته اس ت( .عفو) :به معنی
بخش ودگی( .دم) :خون( .قیح) :چرک ،خونابه( .ما) :چیزی که( .ال نفس ُله س ائل ) :خون جاری ش ونده
ندارد و اگر عض وی از بدنش جدا کنند خونی از ان جاری نش ود مانند حش رات( .س ائل ) :روان ش ونده.
(وقع) :افتاد( .مات)ُ :مرد( .إناء) :ظرف ،جایگاه چیزی( .حیوان):جانور( .طاهر) :پاک (نجس) :پلید( .ما
ّ
تولد) :انچه بزاید و پدید اید( .میته) :مردار( .ک ّله  -ک ّلها) :همهاش( .س مک) :ماهی( .جراد) :ملخ( .ولوغ):
دهان زدن( .کلب) :س گ( .خنزیر) :خوکّ .
(تخللت) :س رکه ش دَ .
(خ ّل) :س رکه(ِ .خ ّل) :دوس ت( .خمره):
شرابِ ،م ی( .بنفسها) :خودش ،خود بخود( .طرح) :انداختن( .بطرح شیء) :به انداختن چیزی.
وآلنفاس ،وآ إلستحاض ة ،فالحیض :هو ِّ
دماء :دم آلحیضِّ ،
آلدم آلخارج
فصلَ :ویخرج من آلفرج ثالثة ٍ
وآلنفاس :هو ِّ
آلص ِّحة من غیر سبب آلولدة .ولونه أآسود محتدم ِّلذآعِّ .
من فرج آلمرأآة على سبیل ِّ
آلدم
أ
آلخارج عاب آلولدة .وآ إلستحاضة :هو ِّ
آلدم آلخارج فی غیر أآیام آلحیض ِّ
وآلنفاس .وآ ِّقل ِّآلنفاس لحظة،
أ
ِّ أ
وما ،وغالبه أآربعون .أوآ ِّقل ِّ
آلطهر بین آلحیضتین خمسة عشر ی ً
ستون ی ً
أوآک ثره ِّ
حد ل ک ثره .آ ِّقل
وما ،ول
أ
أ
أ
ِّ أ
أ
أ
سته آشهر وآک ثره آربع سنین ،وغالبه تسعه آشهر.
زمن تحیض فیه آلمرآة تسع سنین ،وآ ِّقل آلحمل
ویحرم بالحیض ِّ
آلصالةِّ ،
وآلنفاس ثمانیة أآشیاءِّ :
وآلصوم ،وقرآءة آلارآن ِّ
ومس آلمصحف وحمله ،ودخول
آلمسجدِّ ،
وآلطوآف ،وآلوطء وآ إلستمتاع بما بین ِّ
آلس ِّرة ِّ
وآلرکبة.
ومس آلمصحف ،وحمله ِّ
وآلطوآف ِّ
ویحرم علی آلجنب خمسة أآشیاءِّ :
آلصالة وقرآءة آلارآنِّ ،
وآللبث
آلصالةِّ ،
فی آلمسجد .ویحرم علی آلمحدث ثالثة أآشیاءِّ :
وآلطوآف ِّ
ومس آلمصحف وحمله.
فصل:
از شرمگاه زن سه خون خارج می شود -1 :خون حیض  -2خون نفاس -3خون استحاضه.
حیض( :عادت ماهیانه) خونی اس ت ک ه در حال تندرس تی هر ماهه در روزهای معین میاید ،بی انکه
زایمانی درکار باشد ،و رنگ خون ان سیاه روشن بوده و سوزناک است.
نفاس :خونی است که پس از زایمان میاید.
1
آستحاضه :خونی است که در غیر وقت حیض و نفاس میاید .
 -1در اثر بیماری و یا بریدگی رگ درونی

11

مدت زمان جاری شدن آین خون ها:
کمترین ّمدت جریان خون حیض یک ش بانه روز اس ت ،و حداک ثر ان پانزده ش بانه روز ،و غالب ان
شش یا هفت روز در ماه است.
کمترین ّمدت جریان خون پس از زایمان یک لحظه اس ت ،و حد اک ثر ان ش ص ت روز  ،و غالب ان
چهل روز می باشد.
ّ
کمترین ّمدت پاکی میان دو حیض پانزده روز است ،و حدی برای بیشترین مدت ان وجود ندارد.
و کمترین ّ
سن ی که در ان ّ
سن و سال ،زن قاعده می شود ،سن نه سالگی است.
و کمترین ّمدت ماندن یک ّبچه کامل در ش کم مادر شش ماه است .و بیشترین ّمدتی که امکان دارد
ّبچه در شکم مادر بماند چهار سال است 1و به طور معمول بچه ُنه ماه در شکم مادر می ماند.
چیزهای ی که به خاطر حیض و نفاس حرآم می شوند هشت چیز آست:
 -1نماز
 -2روزه
-3خواندن قران
 -4دست زدن به قران و حمل ان
 -5وارد شدن به مسجد
 -6طواف خان ٔه خدا
 -7همبستری با زن حائض یا ُن َفساء
 -8لذت بردن از میان ناف و زانوی حائض و نفساء
بر شخص ُج ُنب 2پنج چیز حرآم آست:
 -1نماز
-2خواندن قران
 -3دست زدن به قران و حمل ان
 -4طواف خان ٔه خدا
 -5ماندن در مسجد
بر شخص بی وضو سه چیز حرآم آست:
 -1نماز
ٔ
 -2طواف خانه خدا
 -3دست زدن به قران و حمل ان

 -1دلیلی از قرآن و سنت برای تعیین این زمان وجود ندارد و بر اساس تجربه های گذشته می باشد که با علم نوین پزشکی همخوانی ندارد و
احتماال بارداری های کاذب بوده یا جنین در اوایل بارداری بدون اینکه زن بداند سقط شده و در نتیجه زن مدت بارداری بعدی را بر اساس
بارداری قبلی حساب کرده است[ .مترجم]
 -2کسی که به خاطر همبستری یا خروج منی  ،غسل بر او واجب شده است.
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ک َت ُ
اب َّ
آلص َالة
آلصالة آلمفروضة خمسِّ :
آلشمس وآخره آذآ صار ِّ
آلظهر ،أوآ ِّول وقتها زوآل ِّ
ظل ک ِّل شیء ُ
ِّ
مثله بعد
إ
ظل آلمثل ،وآخره فی آلختیار آلی ِّ
آلزیادة علی ِّ
ِّ
آلزوآل .وآلعصر ،أوآ ِّول وقتها ِّ
ظل ِّ
ظل آلمثلین ،وفی
إ
إ
ِّ أ
آلشمس ،وبمادآر ما ی ِّ
آلشمس .وآلمغرب ،ووقتها وآحد وهو غروب ِّ
آلجوآز إآلی غروب ِّ
توضا ویستر
ؤذن وی
أ
آلصالة وی ِّ
عات .وآلعشاء ،أوآ ِّول وقتها إآذآ غاب ِّ
آلعورة ویایم ِّ
آلشفق آلحمر ،وآخره فی
صلی خمس رک
ٍ
أ
آ إلختیار إآلی ثلث ِّآلل یل وفی آلجوآز إآلی طلوع آلفجر ِّ
آلثانیِّ .
وآلصبح ،وآ ِّول وقتها طلوع آلفجر ِّآلثانی
وآخره فی آ إلختیار إآلی آ إلسفار وفی آلجوآز إآلی طلوع ِّ
آلشمس.
ک تاب نماز
آوقات نماز:
در شبانه روز پنج نماز فرض می باشد:
ظهر :ابتدای وقت ان ،حرکت افتاب از وسط اسمان و کج شدن به سوی مغرب است ،و پایان وقت
ان هنگامی است که سای ٔه هر چیز پس از سای ٔه زوال اندازۀ خودش شود.
عص ر :ابتدای وقت ان ،بیش تر ش دن س ای ٔه هر چیز از انداز ٔه خودش اس ت ،و پایان وقت اختیار ،تا
دو برابر شدن سای ٔه هر چیز  ،و وقت جواز ان تا غروب افتاب است.
مغرب :وقت ان یکی اس ت ،و ان ،غروب افتاب اس تن به اندازهای که ش خ اذان گ فته  ،وض و
گرفته  ،عورت بپوشاند  ،اقام ٔه نماز بگوی د و پنج رکعت نماز بخواند.1
عش اء :اول وقت ان هنگامی اس ت که ش فق س ر از جهت مغرب ناپدید ش ود ،و پایان وقت اختیار
ان ،سپری شدن یک سوم شب است ،و وقت جایز ان تا دمی دن سپیده صادق است.
ص بحّ :اول وقت ان دمی دن ص بح ص ادق اس ت و پایان وقت اختیار ان ،هنگامی اس ت که هوا روش ن
شود ،و وقت جایز ان تا طلوع خورشید است.
آلصالة ثالثة أآشیاء :آ إلسالم ،وآلبلوغ ،وآلعال ،وهو ِّ
حد تکلیفِّ .
فصل :وشرآئط وجوب ِّ
وآلصلوآت
آلمسنونات خمس :آلعیدآن ،وآلکسوفان ،وآ إلستسااءِّ .
وآلسنن ِّآلتابعة للفرآئض سبعة عشر رکعة :رکعتا
أ
آلفجر ،أوآربع قبل ِّ
آلظهر ،ورکعتان بعده ،وآربع قبل آلعصر ،ورک عتان بعد آلمغرب ،وثالث بعد آلعشاء
یوتر بوآحده ِّ
منهن ،وثالث نوآفل مؤکدآت :صالة ِّآللیل ،وصالة آلضحى ،وصالة ِّآلترآویح.

 -1این قولی ضعیف است و معتمد این است كه وقت مغرب تا پنهان شدن شفق سرخ از جهت مغرب امتداد دارد[ .شیخ خالدی]
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آلصالة قبل ِّ
آلدخول فیها خمسة أآشیاء :طهارة أآلعضاء من آلحدث ِّ
فصل :وشرآئط ِّ
وآلنجس ،وستر
آلعورة بلباس طاهر ،وآلوقوف على مک ان طاهر ،وآلعلم بدخول آلوقت ،و إآستابال آلابلة ،ویجوز ترک
آلابلة فی حالتین :فی ِّ
شدة آلخوف ،فی آلنافلة فی آلسفر على ِّ
آلرآحلة.
فصل:
شرطهای وآجب شدن نماز سه چیز آست:
 -۱مسلمانی
 -2بالغ بودن
ّ
 -3عقل ،که نشانه مکلف بودن است
نمازهای سنت:
نمازهای ِّ
سن تی ک ه (با جماعت خوآنده می شود) پنج آست:
 -1نماز عید فطر
 -2نماز عید قربان
 -3نماز خورشید گرفتگی
 -4نماز ماه گرفتگی
 -5نماز طلب باران
نمازهای ِّ
سنت وآبسته به نمازهای فرض هفده رکعت آست:
 -1دو رکعت پیش از نماز صبح
 -2چهار رکعت پیش از نماز ظهر
 -3دو رک عت بعد از نماز ظهر
 -4چهار رکعت پیش از نماز عصر
 -5دو رکعت بعد از نماز مغرب
 -6س ه رک ع ت بع د از نماز عش اء که یک رکعت ان به نیت وتر به ص ورت فردی خوانده
میشود
سه نمازِّ ،
سنت مؤکده هستند:
 -1نماز ّ
تهجد در شب
 -2نماز ضحی (چاشتگاه)
 -3نماز تراویح در رمضان
فصل:
شرط های نماز:
ش رطهای درس ت بودن نماز که باید پیش از نماز بهجا ای د (و در حال نماز گذاردن نیز رعایت ش ود)
پنج چیز است:
 -۱پاک بودن اندامها از نجاست و بی وضوئی
 -۲پوشاندن عورت با لباس پاکیزه
-۳ایستادن بر جای پاک
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 -۴اگاهی از داخل شدن وقت نماز
-۵رو به قبله نماز گذاردن.
ترک قبله در دوحالت جایز آست:
 -۱هنگام ترس ش دید در جنگ (نماز را به هر ص ورت که امکان داش ت میخواند ،رو به قبله یا پش ت
به قبله ،پیاده و یا سواره)
 -۲در نماز نافله هنگام سفر ،سوار بر وسیلهی سواری
فصل :أوآرکان ِّ
آلصالة ثمانیة عشر رک ًناِّ .آلنیة ،وآلایام مع آلادرة ،وتکبیرة آ إلحرآم ،وقرآءة آلفاتحة
ِّ أ
آلرحیم آیة منها ،وآلرکوعِّ ،
وآلطم أانینة فیهِّ ،
آلرحمن ِّ
وبسم هللا ِّ
وآلطمانینة فیه،
وآلرفع ،وآ إلعتدآل،
أ
آلسجدتین ِّ
وآلسجودِّ ،
ِّ
وآلطمانینة فیه ،وآلجلوس بین ِّ
ِّ
وآلتشهد
وآلطمانینة فیه ،وآلجلوس فی آلخیر،
وآلصالة على ِّآلنبی صلی هللا علیه وآله وسلم فیه ،و ِّآلتسلیمة أآلولی ،ونیة آلخروج من ِّ
فیهِّ ،
آلصالة،
أ
وترتیب آلرکان على ما ذکرناه.
أ
آلدخول فیها شیائن :أآلذآن ،وآ إلقامة .وبعد ِّ
وسننها قبل ِّ
آلدخول فیها شیائن :آلتشهد آل ِّول،
وآلانوت فی ِّ
آلصبح وفی آلوتر فی ِّآلنصف ِّآلثانی من شهر رمضان .وهی ائتها خمسة عشر خصلة :رفع
آلرکوع وآلرفع منه ،ووضع آلیمین علی ِّ
آلشمالِّ ،
وآلت ِّ
آلیدین عند تکبیرة آ إلحرآم وعند ِّ
وجه ،وآ إلستعاذة،
أ
وآلجهر فی موضعه وآ إلسرآر فی موضعهِّ ،
آلسورة بعد آلفاتحة ،وآلتکبیرآت عند ِّ
وآلتامین ،وقرآءة ِّ
آلرفع
حمده ِّرب نا لک آلحمد»ِّ ،
وآلخفض ،وقول «سمع هللا لمن ُ
آلرکوع ِّ
وآلتسبیح فی ِّ
وآلسجود ،ووضع آلیدین
آلمسبحة إفا ِّنه یشیر بها مت ِّ
علی آلفخذین فی آلجلوس یبسط آلیسری ویابض آلیمنی إآ ِّل ِّ
شه ًدآ ،وآ إلفترآش
وآلت ِّورک فی آلجلسة أآلخیرةِّ ،
في جمیع آلجلساتِّ ،
وآلتسلیمة ِّآلثانیة.
فصل:
آرکان  ،سنت ها و هیئت های نماز:
نماز هجده رکن دآرد:
 -۱نی ت
 -2ایستادن در صورت توانای ی
 -3هللا اک بر اول نماز (تکبیرة اإلحرام)
 -4خواندن سورة فاتحه ،که « بسم هللا الرحمن الرحیم» ایهای از ان است
 -5رکوع
 -6ارام گرفتن در رکوع
 -7برخواستن از رکوع و راست ایستادن
-8ارام گرفتن در ان
 -9سجود
 -11ارام گرفتن در سجود
 -11نشستن میان دو سجده
-12ارام گرفتن در ان
 -13نشستن در اخر نماز
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 -14خواندن تشهد در نشستن اخر نماز
 -15صلوات فرستادن بر پیامبر صلی هللا علیه واله و سلم در تشهد
 -16سالم اولی نماز
 -17نیت بیرون رفتن از نماز
 -18ترتیب رکنهای نماز بر اساس انچه ذکر شد
سنتهای نماز پیش آز دآخل شدن در آن دو چیز آست:
-۱اذان  -۲اقامه
سنتهای نماز پس آز دآخل شدن در آن دو چیز آست:
 -۱تشهد اولی
 -۲خواندن قنوت در نماز صبح و نمازهای وتر در نیمه دوم ماه رمضان
هیئتهای نماز پانزده خصلت آست:
 -1باال بردن دو دست هنگام تکبیرة اإلحرم ،هنگام رفتن به رکوع و باال امدن از ان
 -2گذاشتن دست راست بر دست چپ
 -3خواندن دعای استفتاح
ٔ
ّ
 -4گ فتن اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
 -۵بلند خواندن در محل ان (نمازهای جهری)
 -6اهسته خواندن در محل ان (نمازهای سری)
 -7امی ن گ فتن پس از خواندن فاتحه
 -8خواندن سورهای بعد از فاتحه
 -9هللا اکبر گ فتن در نشست و برخواستهای نماز
 -1۰گ فتن «سمع هللا لمن حمدهّ ،ربنا لک الحمد» در برخواستن پس از رکوع
 -11گ فتن «سبحان ّرب ی العظیم» در رکوع
ٔ
 -12گ فتن «سبحان ّرب ی االعلی» در سجود
 -13گذاشتن دست ها بر ران هنگام نشستن در نماز و بازگذاشتن انگشتان دست چپ و مشت کردن
ٔ ٔ
دست راست جز انگشت شهادت در تشهد ،هنگام گ فتن «اشهد ان ال إله إال هللا» که با ان اشاره می نماید.
 -14نششتن به حالت مفترش ،یعنی نشستن بر پاشن ٔه پای چپ ،و راست گرفتن پای راست در تشهد
اولی و در تمام نش س تنهای نمازن و نش س تن به حالت ّ
متورک ،یعنی تکیه بر نش یمنگاه و بیرون اوردن
پای چپ از زیر پای راست در تشهد اخر نماز
 -15سالم ّدومی نماز
آلرجل فی خمسة أآشیاءِّ :
فصل :وآلمرأآة تخالف ِّ
فالرجل یجافي مرفایه عن جنبیه ویا ُّل بط َن ُه عن
وآلسجود ،ویجهر فی موضع آلجهر و إآذآ َ
سبح ،وعورة ِّ
ناب ُه شیء فی ِّ
آلصالة ِّ
فخذیه فی ِّآلرکوع ِّ
آلرجل ما
آلرجال أآلجانب ،و إآذآ َ
تضم بعضها إآلى بعض وتخفض صوتها بحضرة ِّ
بین ُس ِّرته ورکبته .وآلمرأآة ِّ
نابها
ٍ
ِّ
أ
وآلمة ک ِّ
آلصالة صفات ،وجمیع بدن ِّ
شیء فی ِّ
الرجل.
آلحرة عورة إآل وجهها وک ِّفیها
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ِّ أ
ِّ
آلصالة آحد عشر شیائ -1 :آلکالم آلعمد -2 ،وآلعمل آلک ثیر -3 ،وآلحدث-4 ،
فصل :وآلذی یبطل
أ
وآل کلِّ -9 ،
وآلشرب،
وحدوث ِّآلنجاسة-5 ،و إآنکشاف آلعورة -6 ،وتغییر ِّآلنیة -7 ،و إآستدبار آلابلة-8 ،
 -11وآلاهاهةِّ -11 ،
وآلر ِّدة.

فصل:
نماز زن در پنج مورد با نماز مرد متفاوت آست:
مرد:
 -1ارنجش را از پهلوها دور نگه می دارد
 -2شکمش را از رانشهایش در رک وع و سجود فاصله می دهد
 -3در ّ
محل بلند خواندن با صدای بلند میخواند
 -4هر گاه در نماز مشکلی پیش امد ،سبحان هللا میگوید
 -5عورت مرد میان ناف و زانوی او است.
ِّآما زن:
 -1بخشی از بدنش را به بخشی دیگر می چسباند
 -۲در حضور مردان بیگانه اهسته میخواند
 -۳هر گاه در حال نماز مشکلی پیش امد ،ک ف دست راست را بر پشت دست چپ میزند (برای اگاه
کردن دیگران)
 -۴تمام بدن زن ازاد عورت است ،مگر صورت و دو ک ف دستش (که در حال نماز باید اشکار باشد) .و
عورت کنیز مانند مرد است.
فصل:
باطل کننده های نماز یازده چیز آست:
 -۱سخن عمد
 -۲حرکت بسیار
 -۳بی وضو شدن
 -۴پدیدار شدن نجاست
 -5اشکار شدن عورت
1
 -6تغییر یافتن نیت
 -7پشت کردن به قبله
 -8خوردن
 -9اشامیدن
 -1مانند اینكه در نماز فرض باشد و نیت کند نماز سنت باشد
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 -11خندیدن با صدای بلند
 -11ارتداد ( برگشتن از دین اسالم)
کلمات:
ّ
َ
َ
َ
(یجافی) :دور میدارد( .مرفق) :ارنج( .مرفقیه) :دو ارنجش( .ی ِقل) :باال میگیرد( .بطنه) :شکمش را.
(فخذیه) :دو رانش( .یجهر) :بلند مینماید( .إذا) :هر گاهَ .
(ناب ُه) :به او رسیدّ .
(سبح) :سبحان هللا میگوید.
ّ
(تضم) :جمع مینماید( .تخفض) :اهسته میداردِ ( .ب َح َ
(سرته) :نافش( .رکبته) :زانویشّ .
ضرة) :بحضور.
ٔ
ٔ(اجانب) :بیگانگان( .صفقت) :ک ف دست راست بر پشت دست چپ میزندُ .
(ح ّرة) :زن ازاد( .االم ):
کنیز.
أ
أ
فصل :ورک عات آلفرآئض سبعة عشر رکعة .فیها آربع وثالثون سجدة ،وآربع وتسعون تکبیرة ،وتسع
آلصالة مائة ِّ
ِّ
تشهدآت ،وعشر تسلی مات ومائة وثالث وخمسون تسبیحة ،وجملة أآلرکان فی ِّ
وستة
أ
آلصبح ثالثون رک ًنا ،وفی آلمغرب إآثنان أوآربعون رک ًنا ،وفی ِّ
وعشرون رک ًنا :فی ِّ
آلرباعیة آربعة وخمسون
ً
ً
جالسا َومن عجز عن آلجلوس ِّ
رک ًناَ .ومن َعج َز عن آلایام فی آلفریضة ِّ
مضطجعا.
صلی
صلی
فصل:
نمازهای فرض در شبانه روز هفده رکعت است .1در این هفده رکعت:
 ۳۴سجده  ۴۴ ،هللا اکبر ۴ ،تشهد ۱۰ ،سالم  ،و  ۱۵۳سبحان هللا وجود دارد.
مجموع ارکان نمازهای پنجگانه ۱۲۱ :رکن است:
نماز صبح  ۳۰رکن ،نماز مغرب  ۴۲رکن  ،نمازهای چهار رکعتی  ۵۴رکن.
کس ی ک ه در نماز فرض توان ایستادن ندارد ،باید نشسته نماز بخواند و کسی که توان نشستن ندارد،
باید در حال خوابیده به پهلو نماز بخواند.2
کلمات:
ٔ
ٔ
(سبع ) :هفت( .عشر) :ده( .سبع عشر) :هفده( .اربع) :چهار( .ثالثون) :سی( .اربع وثالثون) :سی و
ٔ
چهار( .تسعون) :نود( .اربع وتسعون) نود و چهار( .تسع)ُ :نه( .تشهدات) :تحیاتها( .تسلیمات) :سالمهای
نماز( .مائ ) :صد( .ثالث) :سه( .خمسون) :پنجاه( .مائ وثالث وخمسون) :یک صد و پنجاه و سه( .س ّت ):
ٔ
شش( .عشرون) :بیست( .مائ ّ
وست وعشرون) :یکصد و بیست و شش( .إثنان) :دو( .اربعون) :چهل.
ٔ
ٔ
(إثنان واربعون) :چهل و دو( .الرباعی ) :چهار رکعتی( .اربع وخمسون) :پنجاه و چهار( .عجز) :ناتوان شد.
ً
ً
(قیام) :ایستادنّ .
(مضطجعا) :به پهلو
(جالسا) :در حال نشستن( .جلوس) :نشستن.
(صلی) :نماز بخواند.
خوابیده.
أ
آلصالة ثالثة آشیاء :فرضِّ ،
فصل :وآلمتروک من ِّ
وسنة ،وهیئة .فالفرض لینوب عنه سجود آل ِّسهو بل
إآن ذک ُره ِّ
للسهو .و ِّ
وآلزمان قریب أآتی به وبنی علیه وسجد ِّ
آلسن ة ل یعود إآلیها بعد ِّآلتلبس بالفرض لک ِّنه
أ
للسهو عنها .و آلهیئة ل یعود إآلیها بعد ترکها ول یسجد ِّ
یسجد ِّ
للسهو عنها .و إآذآ شک في عدد ما آتی به
سنة ِّ
آلسهو ِّ
ومحله قبل ِّ
للسهو .وسجود ِّ
آلرکعات بنی على آلیاین وهو أآل ِّقل وسجد ِّ
من ِّ
آلسالم.
 -1در روز جمعه ،مجموع رکعتهای نماز فرض پانزده ركعت و در سفر كه نماز قصر میشود یازده ركعت.
 -2اگر به پهلو نیز نتوانست نماز بخواند به هر صورتی که برایش امکان داشت نماز خوانده و نمازش را ترک نمیکند.
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فصل :وخمسة أآوقات ل ی ِّ
حتى تطلع ِّ
آلصبح ِّ
صلی فیها إآ ِّل صالة لها سبب ،بعد صالة ِّ
آلشمس ،وعند
حتى تغرب آ ِّ
حتى تزول ،وبعد صالة آلعصر ِّ
حتى تتکامل وترتفع قدر رمح ،و إآذآ آستوت ِّ
طلوعها ِّ
لشمس،
وعند آلغروب ِّ
حتى تتکامل غروبها.
فصل:
وآنچه (ممکن آست) در نماز ترک شود ،سه نوع آست:
 -۱فرض:
اگر در نماز ترک ش د ،س جود س هو جای ان را نمیگیرد ،بلکه اگر نمازگزار یادش امد که فرض ی را ترک
نموده و ّمدتی که از ترک ان گذشته اندک است ،همان فرض را بجا میاورد و نمازش را ادامه می دهد و در
اخر نماز س جده س هو می کندً .
(مثال اگر رکوع رکعت اولی را ترک نمود و موقعی به یادش امد که از سجود
فارغ ش ده بود در این حال به رکوع بر می گردد و پس از خواندن رک وع به اعتدال و س جود میرود ،و اگر
موقعی یادش امد که در رکعت دومی در رکوع بود ،در اینحالت هر دو رکعت را یک رکعت حساب میکند
و رکعت اولی به رکوع رکعت دومی تکمیل می شود ،و اگر طول کشیده و در اخر نماز به یادش امد که در
رکعت اولی رک وع ننموده است در اینحال یک رکعت دیگر بخواند)
ِّ -۲
ت:
سن
اگر ترک ش د نباید پس از مش غول ش دن به فرض برای انجام ان ،بازگش تً .
(مثال اگر برای تش هد اولی
نماز ننش س ت و موقعی که راس ت ایس تاده به یادش امد که در تش هد اولی ننش س ته اس ت ،بر نمیگردد
بلکه در اخر نماز قبل از سالم سجود سهو می خواند)
أ
ٔ -۳هیا ت:
ٔ
سجده سهو انجام نمی دهد.
هیات اگر ترک شد برای انجام ان باز نگشته و
و هر گاه نمازگزار در تعداد رکعت های خوانده ش ده ش ک نمود بنا را بر یقین میگذارد ،یعنی کم تر را
سنت است 1و ّ
حساب می کند (مثال میان سه و چهار ،سه را در نظر میگیرد) ،و سجود سهو ّ
محل ان در
اخر نماز و پیش از سالم دادن است.
فصل:
آوقاتی که نماز خوآندن بدون سبب در آنها جایز نیست
پنج وقت است که نماز در ان خوانده نمی شود مگر نمازی که دارای سبب باشد (مانند نماز قضا ،نماز
سنت قبلیه و بعدیه و نماز ّ
نذر ،نماز ّ
سنت وضو و یا تحیه مسجد)
 -1بعد از نماز صبح تا انکه افتاب طلوع کند
 -2هنگام طلوع افتاب تا انکه ک ً
2
امال طلوع کرده و به اندازه ی یک نیزه باال رود
 -3هنگامی که خورشید در وسط اسمان قرار دارد ،تا انکه به سوی مغرب کج شود
 -4بعد از نماز عصر تا هنگام غروب افتاب
 -5هنگام غروب افتاب تا انکه ک ً
امال غروب نماید
أ
فصل :وصالة آلجماعة ِّ
آلماموم أآن ینوی آ إل ئتمام دون آ إلمام ،ویجوز أآن ی أا ِّتم آ ِّ
لحر
سنة مؤکدة وعلى
تصح قدوة رجل بامرأآة ،ول قاری ب أا ِّمی .أوآی موضع ِّ
بالعبد ،وآلبالغ بالمرآهق ،ول ِّ
صلی في آلمسجد بصالة
 -1و آن دو سجده است مانند سجده نماز
 -2شانزده دقیقه از طلوع بگذرد
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أ
تادم علیه ،وآن ِّ
آ إلمام فیه وهو عالم بصالته أآجزأآ ُه ما لم ی ِّ
صلی فی آلمسجد وآلماموم خارج آلمسجد
إ
قری ًبا منه وهو عالم بصالته ول حائل هناك جاز.
أ
أ
آلصالة ِّ
فصل :ویجوز للمسافر قصر ِّ
آلرباعیة بخمس شرآئط :آن یکون سفره فی غیر معصیة ،وآن
أ
أ
ً
فرسخا ،أوآن یکون ِّ
للصالة ِّ
مؤدیا ِّ
آلرباعیة ،وآن ینوی آلاصر مع آ إلحرآم ،وآن ل
تکون مسافته ستة عشر
أ
أ
أ
ِّ
یا ِّتم بمایم .ویجوز للمسافر آن یجمع بین آلظهر وآلعصر فی وقت آیهما شاء ،وبین آلمغرب وآلعشاء فی
أ
أ
أ
وقت آیهما شاء ،ویجوز للحاضر فی آلمطر آن یجمع بینهما فی وقت آلولی منهما.
فصل:
نماز جماعت:
ٔ
ّ
نماز جماعت س نت م کده اس ت و بر ماموم الزم اس ت نیت اقتداء کند ولی بر امام نی ِت امامت الزم
نیست.
نماز خواندن شخ ازاد پشت سر برده ،و بالغ پشت سر کودک و نوجوان ،جایز است.
اقتدا کردن مرد به زن ،و اقتدای کس ی که فاتحه درس ت میداند به کس ی که فاتحه درس ت نمی داند،
جایز نیست.
در هر مکانی از مسجد که با اقتدا به امام ،نماز خوانده شود ،درحالی ک ه نمازگزار نسبت به نماز امام
اگاه باشد ،نمازش درست است ،مادامی ک ه جلوتر از امام نباشد.
ٔ
و اگر امام در مس جد نماز بخواند و ماموم در خارج و نزدیک به مس جد ایس تاده باش د در حالی که
میانشان پرده و حائلی نی ست ،نمازش درست است.
فصل:
نماز در سفر:
با پنج شرط جایز است که مسافر ،نمازهای چهار رکعتی را به صورت شکسته (قصر) بخواند:
 -1سفر او برای انجام گناه نباشد
 -2مسافت سفر او شانزده فرسخ( 1و بیشتر) باشد
 -3ادا کنند ٔه نماز چهار رکعتی باشد
 -4نیت قصر همراه با تکبیرة اإلحرام باشد
 -5به شخ مقیم اقتدا نکند.
ش خ مس افر می تواند میان نماز ظهر و عص ر در وقت هر کدام از انها که خواس ت  ،و میان
مغرب و عشاء در وقت هر کدام از انها که خواست ،جمع کند.
و ش خ مقیم می تواند هنگام باران ،می ان نماز ظهر و عص رن و نماز مغرب و عش اء در وقت
اولی از انها جمع نماید(2جمع تقدیم)
وآلحریة ِّ
فصل :وشرآئط وجوب آلجمعة سبعة أآشیاء :آ إلسالم ،وآلبلوغ ،وآلعالِّ ،
وآلذکوریة ،وآلصحة
أ
أ
أ
أ
أ
وآ إلستیطان .و شرآئط فعلها ثالث ة :آن تکون آلبلد مصرًآ آو قریة وآن یکون آلعدد آربعین من آهل آلجمعة
أوآن یکون آلوقت باقی ًا إفان خرج آلوقت أآو عدمت ِّ
آلشروط ُص ِّلیت ظهرًآ.

 89 -1کیلومتر تقریبا
 -2نماز جمع باران باید به در مسجد به صورت جماعت خوانده شود.
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أ
وفرآئضها ثالثةُ :خطبتان یاوم فیهما ویجلس بینهما أوآن ِّ
تصلی رکعتین فی جماعة .وهیائتها آربع
آلظفرِّ ،
آلغسل وتنظیف آلجسد ،ولبس ِّآلث یاب آلبیض ،أوآخذ ِّ
خصالُ :
وآلط یب .ویستحب آ إلنصات فی
وقت آلخطبة ،ومن دخل وآلمام یخطب ِّ
صلی رکعتین خفیفتین ِّثم یجلس.
إ
فصل:
نماز جمعه:
شرطهای واجب شدن نماز جمعه هفت چیز است:
 -۱اسالم
 -2بلوغ
 -3عقل
 -4ازادی
 -5مرد بودن
 -6تندرستی
 -7مقیم بودن
شرط ّهای لزم برآی برپای ی نماز جمعه سه چیز آست:
 -۱محل برپای ی نماز جمعه ،شهر یا روستا باشد
 -۲چهل تن از کسانی که نماز جمعه بر انها واجب است برای نماز حضور داشته باشند
 -۳وقت جمعه باقی باشد
پس اگر وقت جمعه به پایان رس ید (وقت نماز عص ر فرا رس ید) یا اینکه ش رطهای الزم ایجاد نش د،
نماز ظهر خوانده می شود.
فرضهای نماز جمعه سه چیز آست:
 -۱دو خطبه پیش از نماز ن ک ه امام در این دو خطبه ایستاده و میان انها می نشیند
 -2دو رک عت خوانده شود
 -۳با جماعت خوانده شود
أ
هیا تهای نماز جمعه چهار خصلت آست:
 -1غسل کردن و پاکیزه نمودن بدن
 -2پوشیدن لباس سفید
 -3کوتاه کردن ناخن
 -4استفاده از عطر و خوشبوی ی.
خاموش نش س تن در وقت خطبه س نت اس ت ،و کس ی ک ه داخل مس جد ش ود در حالی که خطیب
مشغول خطبه است ،باید دو رکعت نماز سبک به جای اورده و سپس بنشیند.
کلمات:
ٔ
(شرائط) :جمع شرط ،و شرط هر چیزی است که وسیله حصول چیز دی گر باشد ،مانند وضو که شرط
صحت نماز است ،و بدون وضو نماز روا نیست.
ّ
(جمعه) :ادینهّ .
(حری ) :ازادی( .ذکوری ) :نر بودن( .صح ) :درستی ،تندرستی (البلد) :محل نماز
ٔ
جمعه ،و برای جایگاه هر جائی که باشد( .مصر) :شهر( .قریه) :ده ،روستا( .عدد) :شماره( .اربعین) :چهل
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ٔ
تن( .اهل) :کسی که شایستگی داشته باشد( .باقی) :مانده( .خرج) :بیرون شد(ُ .ع ِد َمت) :یافته نشد.
ُ
(خطبه) :سخنرانی( .یقوم) :میایستد( .فی جماع ) :با جماعت( .غسل) :شستن ،اب تنی ،بدن شستن
ُ
ٔ
ض) :سفیدها( .اخذ) :گرفتن( .ظفر) :ناخن.
ی
(ب
دن.
ی
پوش
بس):
(ل
(تنظیف) :پاکیزه ساختن (جسد) :تن.
ٍ
ّ
ستحب) :پسندیده است( .وقت) :هنگام( .دخل) :وارد شد( .خفیف) :سبک.
(إنصات) :خاموشی( .ی
أ
ً
ِّ
فصل :وصالة آلعیدین سنة مؤکدة وهی رکعتان یک ِّبر فی آلولی سبعا سوی تکبیرة آ إلحرآم وفی آلثانیة
تسعا وفی ِّآلثانیة س ً
خمسا سوی تکبیرة آلایام .ویخطب بعدها خطبتین یک ِّبر فی أآلولی ً
ً
بعا ویک ِّبر من
غروب ِّ
آلصالة .وفی أآلضحى خلف ِّ
آلشمس من لیلة آلعید إآلى أآن یدخل آ إلمام فی ِّ
آلصلوآت آلمفروضات
أ
من صبح یوم عرفة إآلى آلعصر من آخر آیام ِّآلتشریق.
فصل:
نماز عید فطر و عید قربان:
ّ
نماز دو عید (عید فطر و عید قربان) سنت م کده است .دو رکعت است که در رکعت اول جز تکبیرة
اإلحرام ،هفت بار َا ُهلل َاک َب ُر گ فته میشود ،و در رکعت ّدوم به غیر از تکبیر قیام ،پنج ُ
هللا َاک َب ُر ،گ فته
میشود.
ُ
بعد از نماز عید ،دو خطبه خوانده میشود ک ه امام در خطبهی اول نه هللا اکبر و در خطبه دوم هفت
فتاب شب عید ،تا زمانی که امام وارد نماز عید میشود ،تکبیر
هللا اکبر میگوید .سنت است از غروب ا ِ
گ فته شود.
نماز فرض تکبیر گ فتن سنت است  ،همچنین بعد از نماز صبح روز عرفه تا
و در عید قربان بعد از هر ِ
بعد از نماز عصر روز سیزدهم ماه ذیحجه.
ِّ
ِّ
فصل :وصالة آلکسوف ِّ
سنة مؤکدة ،إفان فاتت لم تاض .ویصلی لکسوف آلشمس وخسوف آلامر
رکعتین .فی رکعة قیامان یطیل آلارآءة فیهما ،ورکوعان یطیل ِّآلتسبیح فیهما دون ِّ
آلسجود ،ویخطب
سر فی کسوف ِّ
بعدها خطبتین وی ِّ
آلشمس ویجهر فی خسوف آلامر.

فصل:
نماز خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی
ّ
نماز خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی ،سنت م کده است ،و در صورت فوت ،قضا ندارد.
برای خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی دو رک عت نماز خوانده می شود .هر رکعت دو قیام دارد که قرائت
را در انه ا طوالنی می کن د  ،و دو رکوع دارد ک ه در ان بس ی ار تس بیح می گوی د ولی در س جود اینگون ه
نمیکند .1و بعد از نماز خورش ید گرفتگی و ماه گرفتگی ،دو خطبه خوانده می شود .نماز خورشید گرفتگی
با صدای اهسته و نماز ماه گرفتگی با صدای بلند خوانده می شود.
فصل :وصالة آ إلستسااء مسنونة ،فی أامرهم آ إلمام ِّ
بالتوبة ِّ
وآلصدقة وآلخروج من آلمظالم ومصالحة
وتضرع وی ِّ
آلرآبع فی ثیاب بذلة وآستکانة ِّ
أآلعدآء وصیام ثالثة أآیام ِّثم یخرج بهم فی آلیوم ِّ
صلی بهم
 -1گفتة ابوشجاع كه در سجود طول دادن تسبیح نیست ،ضعیف است (سلطان العلماء)
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حول ردآءه ،ویک ثر من ِّ
رکعتین کصالة آلعیدین ِّثم یخطب بعدهما ،وی ِّ
آلدعاء وآ إلستغفار ویدعو بدعاء
أ
رسول هللا صلى هللا علیه وآله وسلم وهوَ :آ ِّلل ُه ِّم آجعل ُسایا رحمة ول تجعلها ُسایا عذآب ول محق ول
أ
بالء ول هدم ول غرقَ ،آ ِّلل ُه ِّم على ِّ
آلظرآب وآل کام ومنابت ِّ
آلشجر وبطون آلودیةَ ،آ ِّلل ُه َّم حوآلینا ول
ٍ
ً
ً
ِّ
ِّ
َ
ِّ
علینا ،آلل ُه ِّم آسانا غیثا مغیثا هنیائ مریائ مریعا ِّ
سحا ِّ
عاما غدقا طباا مجلال دآئما إآلى یوم آلدین.
فصل:
نماز طلب بارآن
ّ
نماز طلب باران س نت اس ت :امام ،مردم را به انجام توبه ،ص دقه دادن  ،ترک ظلم و ادای حقوق
دیگران  ،اشتی میان دشمنان 1و گرفتن سه روز روزه ،فرمان می دهد .سپس در روز چهارم مردم را با لباس
کار (نه لباس فاخر) و در حال فروتنی و زاری به خارج از ش هر یا روس تا می برد  ،و دو رکعت همانند نماز
2
دو عید ،با انها می خواندن پس از نماز دو خطبه مانند خطبه های عید خوانده ،و عبایش را وارونه میکند
و دعا و استغفار بسیار می نماید ،و همان دعائی را که پیامبر صلی هللا علیه و اله و سلم خوانده است را
میخواند و ان چنین است:
دعای بارآن:
َآ ِّلل ُه َّم آجعلها سایا رحمة ول تجعلها سایا عذآب.
خداوندا ،ای ن باران را ،باران رحمت بگردان و نه باران عذاب
ول محق ول بالء ول هدم ول غرق
و نه باران بی برک تی  ،بال  ،ویرانی و غرق کننده
أ
َآ ِّلل ُه َّم علی ِّ
آلظرآب وآل کام ومنابت ِّ
آلشجر وبطون آلودیة
خدایا بر تپه ها  ،کوه ها  ،محل رویش درختان و دل دشتها بباران
طباا مج ِّل ًال ً
غدقا ً
عام ًا ً
َآ ِّلل ُه َّم حوآلینا ول علیناَ ،آ ِّلل ُه َّم أآسانا غی ًثا مغی ًثا هنی ًائ مری ًائ مری ًعا ِّ
سح ًا ِّ
دآئما
إآلی یوم ِّ
آلدین
خداوندا پیرامون ما و نه بر مان خداوندا! ما را باران فریادرس ،گوارا ،خوش عاقبت ،رویاننده  ،شدید
 ،فراگیر ،فراوان  ،پوشاننده ،باشکوه و مداوم تا روز قیامت ،عطا بفرما.
هم آ ِّن بالعباد وآلبالد من آلجهد وآلجوع ِّ
هم أآسانا آلغی ث ول تجعلنا من آلاانطینِّ ،آلل ِّ
َآ َّلل ِّ
وآلضنک
ِّ ِ
ِّ
أ
ِّ أ
ِّ ِّ أ
آلضرع أوآنزل علینا من برکات ِّ
آلسماء وآنبت لنا من
آلزرع وآ ِّدر لنا
هم آنبت لنا
ما ل نشکو إآل إآلیک ،آلل
أ
برکات أآلرض ،وآکشف ِّعنا من آلبالء ما ل یکشفه غیرکِّ ،آلل ِّ
هم إآ ِّنا نستغفرک إآ ِّنک کنت ِّغفارًآ فارسل
آلسماء علینا ً
سبح ِّ
مدرآرآ ،ویغتسل فی آلوآدی إآذآ سال وی ِّ
للرعد وآلبرق.
خداوندا ،ما را باران ده و از نومی دان مگردان .خداوندا همانا بندگان و شهرها چنان سختی و گرسنگی
و مش ّقتی کش یده اند که جز نزد تو به کس ی ش کایت نکنیم .خداوندا کش تها را برایمان برویان ،و ش یر
حیوانات را فراوان بگردان ،و از برکتهای اس مان بر ما فرود اور و از برکتهای زمین برایمان برویان ،و
بال و مصیبت ها را از ما برطرف بگردان ،انچه جز تو توان برطرف نمودنش را ندارد .خداوندا ما از تو طلب
امرزش می کنیم بهراستی که بسیار امرزگاری پس بر ما باران پ ی در پ ی بفرست.
 -1افردای که نسبت به یکدیگر کینه و کدورت دارند
 -2اشاره به دگرگونی اوضاع و تبدیل خشکسالی به بارندگی دارد.
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اگر باران بارید از ان غسل کند و هنگام رعد وبرق تسبیح 1بگوید.
ک َ ّلمات:
ٔ
(الل ُهم) :خداوندا( .اس ِقنا) :اب ده ما را( .الغیث) :باران( .ال تجعلنا) :مگردان ما را( .من القانطین) :از
نومیدان( .قانط) :نا امید( .قنوط) :نومیدی( .بالعباد) :به بندگان( .والبالد) :به شهرها( .من الجهد) :از رنج
ّ
و زحمت( .الجوع) :گرسنگیّ .
(الضنک) :سختی( .ما ال نشکو) :انچه شکایت نمیکنیم از ان( .إال) :مگر.
(إلیک) :به سوی تو ٔ(انبت) :برویان َ(لنا) :برای ماّ .
(الزرع) :کشتنی ها مانند :جو و گندم و غیره از انچه
ِ
رو ٔ
ّ
ّ
کاشته میشود و از انچه خود می ید( .ا ِدر) :بریزان( .در) :به شدت جریان یافت (الضرع) :پستانها.
ٔ
ٔ(ا ّدرلنا ّ
الضرع) :یعنی پستانهای حیوانات را پر شیر فرما (انزل) :فرود ار( .علینا) :بر ما( .من برکات) :از
برکتها( .برکت) :فزونی و زیاد شدن( .السماء) :به معنی اسمان و به معنی باران; یعنی باران را بر ما نازل
ٔ
ٔ
فرما و برکتهای اسمان را با ان ه مراه دار تا باران با برکت باشد(.وانبت لنا من برکات االرض) :و برویان
برای ما از برکتهای زمین تا انچه میروید با برکت باشد ،و خوشی همراه اورد و از افات دور باشد.
(واکشف) :و بردار ،بر طرف کن ،از بین ببر(َ .ع ّنا) :از ما( .من البالء) :از بال( .بال) :مصیبت ،پیش امد
(إنا) :ق ً
(إنا نستغفرک)ّ :
محق ًقا ما از تو امرزش میخواهیمّ .
ناگوار( .افت) :اسیب( .غیرک) :غیر از توّ .
طعا
ٔ
ما ،همانا ما( .کنت ّغفا ًرا) :همیشه امرزگاری( .فارسل) :پس بفرست( .السماء) :باران( .علینا) :بر ما.
(مدرا ًرا) :بسیار ریزنده ،پ ی در پ ی (ویغتسل) :اب تنی کند ،بدن بشوید( .فی الوادی) :در دشت ،در دره
(إذا) :هر گاهَ .
(سال) :جاری شد( .وی ّ
سبح) :تسبیح گوید ،سبحان هللا گوید( .تسبیح) :خدا را منزه از جمله
عی ب و نق دانستن( .رعد)ُ :تندر (برق) :اذرخش.
فصل :وصالة آلخوف علی ثالثة أآضرب :أآحدها أآن یکون ِّ
آلعدو فی غیر جهة آلابلة فیفرقهم آ إلمام
ِّ
آلعدو وفرقة خلفه .فی ِّ
فرقتین ،فرقة تاف فی وجه ِّ
صلی بالفرقة آلتی خلفه رکعة ِّثم تت ِّم لنفسها وتمضی
ِّ أ
ِّ أ
وتاتی ِّ
وتاتی ِّ
آلطائفة أآلخری فی ِّ
صلی بها رکعة ِّ
آلطائفة
وتتم لنفسها وتمضی إآلى وجه آلعدو
إآلى وجه آلعدو
ِّ أ
ِّ
أآلخری فی ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صلی بها رکعه وتتم لنفسها ویسلم بها .وآلثانی آن یکون فی جهة آلابلة فیصفهم آ إلمام صفین
ویحرم بهم إفاذآ سجد سجد ُ
ِّ
معه أآحد ِّ
آلصف آلخر یحرسهم إفاذآ رفع سجدوآ ولحاوه.
آلصفین ووقف
أ
ًأ
أ
شدة آلخوف وآلتحام آلحرب فی ِّ
ِّ
وآلثالث أآن یکون فی ِّ
رآجال آو رآک ًبا مستابل آلابلة آو
صلی کیف آمک ُنه
غیر مستابل لها.
نماز خوف
فصل:
نمازی که در حال ترس ،در جنگ خوآنده می شود سه حالت دآرد:
حالت آول:
این اس ت ک ه دش من در جهت قبله نباش د .پس امام ،افراد خود را به دو گروه تقس یم می کند :گروهی
که روبروی دش من میایس تد و گروهی که پش ت س ر امام قرار میگیرند .پس امام با گروهی که پش ت سر او
هس تند ،یک رکعت نماز می خواند و هنگامی که در رکعت دوم اس ت ،این گروه نماز خود را کامل نموده
(و سالم می دهند) ،و به سوی دشمن رو میکنند .و ان گروهی که پیش از این روبروی دشمن ایستاده بود
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امده و پش ت سر امام نماز می بندد ،و هنگامی ک ه امام برای تشهد مینشیند این گروه نماز خود را تکمیل
نموده به تشهد می نشیند و امام با این گروه سالم نماز می دهند.1
حالت دوم:
انک ه دشمن در جهت قبله باشد .در این حالت امام همراهان خود را به دو صف تقسیم می کند و با هر
دو ص ف نماز را اغاز می کند .هر گاه ک ه امام به س جده رفت یک ص ف با امام به س جده رفته و ص ف دیگر
ایس تاده و از انانی ک ه در س جده هس تند پاس بانی می نماید .وقتی ان ص ف ک ه با امام به س جده رفته بودند
سر از سجده برداشتندّ ،
صف ی که ای ستاده بودند به سجده میروند و در رک عت دوم به امام میرسند.
حالت سوم:
هنگامی اس ت که ترس ش دت یافته ،و جنگ گرم ش ود .که در این حالت نمازگزار ،به هرش کلی که
برایش امکان داشت پیاده یا سواره  ،رو به قبله ی ا پشت به قبله نماز می خواند.
للنساء وقلیل ِّ
ختم ِّ
بالذهب وی ِّ
وآلت ِّ
آلرجال لبس آلحریر ِّ
حل ِّ
فصل :ویحرم على ِّ
آلذهب وک ثیره فی
لبسه ما لم یکن آلبریسم ً
آلتحریم سوآء .وآذآ کان بعض آلثوب آبری ً
سما وبعضه قطنا أآو ک ِّتانا جاز ُ
غالبا.
إ
إ
إ
فصل:
لباس و زینت
بر مردان پوشیدن ابری شم ،و به دست کردن انگشتر طال حرام است ،ولی برای زنان حالل است.
ٔ
کم یا زیاد بودن طال ،تاثیری در حرام بودنش برای مردان ندارد .هر گاه بخش ی از پارچه ابریش م و
بخش دیگرش پنبه و یا ک تانی باشد ،پوشیدنش جایز است مادامی که ابریشم بیشتر نباشد.
ُ
غسله ،وک ُ
فصل :ویلزم فی آلمیت أآربعة أآشیاءُ :
فنهِّ ،
ودفنه .و إآثنان ل یغ ِّسالن ول
وآلصالة علیه،
ً
ی ِّ
وآلساط ِّآلذی لم ی ِّ
صلی علیهماِّ :
آلشهید فی معرکة آلمشرکین ِّ
صارخا .ویغسل آلمیت وترًآ ویکون
ستهل
أ
أ
فی آ ِّول غسله سدر وفی آخره شیء من کافور ویک ِّفن فی ثالثة آثوآب بیض لیس فیها قمیص ول عمامة
ویک ِّبر علیه أآربع تکبیرآت یارأآ آلفاتحة بعد أآل ولی وی ِّ
صلی على ِّآلنبی َص َلى ُ
هللا َعلیه َو آله و َس َلم بعد
آلثانیة ویدعو للمیت بعد ِّآلثالث ة .فیاولِّ :آللهم هذآ عبدک وآبن عبدیک ،خرج من َر ْوح ِّ
آلدنیا وسعتها،
ِّ أ
أ
ومحبوبه أوآ ِّ
حباؤه فیها ،إآلی ظلمة آلابر وما هو لقیه ،کان یشهد آن ل إآله إآل آنت وحدک ل شریک لک
أ
أ
أوآ ِّن ِّ
محم ًدآ عبدک ورسولک ،أوآنت أآعلم به ِّمناِّ .آلل ِّ
منزول به ،وآصبح فایرًآ إآلی
هم إآ ِّن ُه بک وآنت خیر
ٍ
ً
رحمتک أوآنت غنی عن عذآبه وقد جئناک رآغبین إآلیک شفعاء ُلهِّ .آلل ِّ
محسنا فز ْد فی إآحسانه
هم إآن کان
أ
وآن کان ُمسی ًائ فتجاوز عنه ِّ
ُ
وعذآبه وآفسح ُله فی قبره وجاف آلرض
ولاه برحمتک رضاک وقه فتنة آلابر
إ
أ
ُأ
أ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ِّ
عن جنبیه ولاه برحمتک آلمن من عذآبک حتی تبعثه آمنا إآلی جنتک یا آرحم آلرآحمین .ویاول فی
وله و ی ِّ
جره ول ِّ
بعده وآغفر لنا ُ
تفتنا ُ
هم ل تحرمنا أآ ُ
سلم بعد ِّ
ِّ
آلرآبعةِّ :آلل ِّ
آلرآبعة.
سل من قبل أرآسه برفق ،ویاول ِّ
ویدفن فی لحد مستابل آلابلة ،وی ِّ
آلذی یلحده ب ْس ِّم هللا َو َعلی م َّلة
عمق قامة وبسطه وی ِّ
َر ُسول هللا َص َّلی هللا ُ
هللا َع َلیه َو َس َّل َم ویضجع فی آلابر بعد أآن ی ِّ
سطح آلابر ول یبنی
أ
شق جیب وی ِّ
عزی أآ ُ
جصص .ول أباس بالبکاء علی آلمیت من غیر َن ْوح ول ِّ
علیه ول ی ِّ
هله إآلی ثالثة آیام من
ٍ
ِّ
دفنه ول یدفن إآثنان فی قبر إآل لحاجة.
 -1در جنگ نماز به صورت قصر (شکسته) خوانده میشود

24

فصل:
آنچه برآی میت لزم آست
چهار چیز در ّ
حق میت واجب است:
 -۱غسل او
 -۲ک فن کردنش
 -۳نماز خواندن بر او
-۴دفن کردنش
دو گروه غسل داده نشده و بر انها نماز خوانده نمی شود:
-۱کسی که در نبرد با کافران شهید شود
1
 -۲جنینی که مرده به دنیا امده و صدای ی از ان شنیده نشود .
میت به صورت فرد ( ۵-۳یا غیره) غسل داده می شود .در ابتدای شستنش کمی برگ کنار و در انتهای
ان اندکی کافور استفاده می شود.
و میت در سه پارچه ی سفید ک فن می شود که نباید در انها پیراهن یا عمامه باشد.
بر می ت چه ار تکبیر گ فته می ش ود که نمازگزار بعد از تکبیر اول ،س وره فاتحه میخواند ،و بعد از
تکبیر دوم ،بر پیامبر َصل ی ُ
هللا َعلیه َو ا ِله َو َس َلم درود می فرستد و بعد از تکبیر سوم برای میت دعا نموده
و میگوید« :خداوندا ،این میت ،بندة تو و پس ر دو بندة تو اس ت ،از اس ایش و فراخی دنیا خارج ش ده،
در حالی که دوس تان و دوس تدارانش در ا ن هس تند و به س وی تاریکی قبر و انچه با ان روبرو میش ود،
رهسپار گشته است .گواهی می داد که معبودی بحق جز تو نیست که یک تائی و شریکی نداری  ،و گواهی
می داد که ّ
محمد صلی هللا علیه واله وسلم بنده و فرستادة تو است ،و تو از ما نسبت به او اگاهتری.
خداوندا او مهمان تو گشته و تو بهترین میزبان هستی ،و محتاج رحمتت شده و تو از عذاب او بینیازی،
و هر اینه ما با اش تیاق به س وی تو امده و او را ش فاعت می کنیم ،خداوندا اگر نیکوکار بوده ،بر کردار
نیکش بیفزای ،و اگر بدکار بوده پس از او در گذر ،و با رحمتت از او خوشنود باش و او را از فتنه و عذاب
قبر نگه دار ،و قبرش را برای وی فرا بگردان ،و زمین را از دو پهلویش دور بگردان و ب ا رحمت ت او را از
عذابت ایمن دار تا انکه او را در حال ایمنی به سوی بهشت برسانی ،ای مهربانترین مهربانان»
و بعد از تکبیر چهارم« :خدایا ما را از ثواب او محروم مفرما ،و پس از او دچار فتنه مکن ،و ما و او را
بیامرز» .و بعد از تکبیر چهارم سالم میگوید.
میت در لحد رو به قبله دفن می ش ود و جنازه از طرف س ر به ارامی درون قبر گذاشته شده و کسی که
میت را در َل َح ْد می خواباند میگویدِ « :ب ْس ّم ِ َ َ
هللا» بهنام هللا و بر دین فرس تادهی خدا
ول ِ
هللا وعلی ِمل َر ُس ِ
َصل ی ُ
هللا َعلیه َوا ِله َو َس َلم ،و میت پس از انکه قبر به اندازه ی یک قد و یک دست گود شد در ان به پهلو
خوابانده میشود.
قبر مس طح می ش ود  ،و نباید روی ان بنا ی ی س اخته ش ده و گچکاری ش ود .گریهکردن بر میت هر گاه
همراه با نوحهخوانی و پاره کردن گریبان نباش د ،اش کالی ندارد .و تا س ه روز از دفن میت به بس تگان او
تسلیت گ فته می شود و دو میت جز هنگام ضرورت در یک قبر دفن کرده نمی شوند.
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کلمات:
ّ
ّ
ّ
ّ
(لبس) :پوشیدن( .التختم) :انگشتر بدست نمودن( .ذهب) :طال ،زر( .یحل) :روا است( .للنساء) :برای
زنان( .قلیل) :اندک (ک ثیر) :بسیار( .سواء) :یکسان( .الحریر) :ابریشم ،حریر عربی است و ابریسم معرب
ابریشم است( .قطنا) :پنبه( .ک ّتان) :ک تان( .میت) :مرده( .غسله) :شستنش( .تک فینه) :ک فن کردنش.
(ک فن) :تن پوش مردهُ .
(دفنه) :پوشیدنش زیر خاک که خاک ان را بپوشاند( .شهید) :کسی که در جنگ با
کافران کشته شد(ِ .سقط) :بچهای که از شکم مادر بدنیا امد و عالمت حیاتش ظاهر شد( .لم یست ّهل) :بلند
نکرد اوازش( .صارخا) :بفریاد زدن( .وتر) :تاک ،فرد (سدر) :برگ کنار و ارد ان( .قمی ) :پیراهن ،جامه.
(عمام ) :دستار( .معرک ) :جنگ( .هذا) :این( .عبدک) :بندة تو( .ابن عبدیک) :پسر دو بندة تو( .روح
ّ
الدنیا) :راحت دنیا(َ .و ِس َعتها) :و فراخی دنیا( .محبوبه) :پسندیدهاش(ٔ .ا ّ
حباؤه) :دوستانش( .إلی) :بسوی.
ٔ
(ظلم القبر) :تاریکی گور( .وما هو القیه) :و انچه او به ان میرسد( .نزل بک) :مهمان تو شده است( .وانت
ٔ
خیر منزول به) :و تو بهترین کسی هستی ک ه مهمانش شوند( .اصبح) :گردیده( .فقی ًرا) :بینوا و نیازمند.
(غنی) :بینیاز( .قد) :هر اینه( .جئناک) :بهدرگاه تو امدهایم( .راغبین إلیک) :رغبت کنندگان به سوی تو.
(شفعاء له) :شفاعتگران برای او( .محسن) :نکوکار (مسیء) :بدکار( .تجاوز) :گذشت فرماّ .
(لقه) :برسان او
را( .تسطیح) :صاف کردن ،یکسان سازی با سطح( .لحد) :شکاف داخل قبر.
ک َت ُ
اب َّآلزکاة
أ
أ
أ
وآلزروعِّ ،
وآلثمانِّ ،
وآلثمار ،وعروض ِّآلتجارة .فا ِّما
تجب آلزکاة فی خمسة آشیاء :وهی آلموآشی،
أ
آلموآشی :فتجب آلزکاة فی ثالثة آجناس منها وهی :آ إلبل وآلبار وآلغنم ،وشرآئط وجوب آلزکاة فیها
وآلنصاب وآلحول .أوآ ِّما ِّ
وآلحریة ،وآلملک ِّآلت ِّامِّ ،
خمسة أآشیاء :آ إلسالمِّ ،
آلزروع :فتجب ِّآلزکاة فیها بثالثة
أ
أ
أ
ون ِّمما ی ْز ُ
شرآئط :أآن یک َ
رعه آلدمیون وآن یکون قوتا ِّمدخرآ ،وآن یکون نصابا وهو خمسة آوسق ل قشر
علیها.
ک تاب زکات
زکات در پنج چیز وآجب آست ،و آن پنج چیز عبارتند آز:
-۱چارپایان
 -۲نقدینهها
 -۳زراعت
-۴میوهها
 -۵کاالهای تجارتی
چارپایان:
زکات در سه جنس از ان ها واجب است:
 -۱شتر
 -۲گاو
 -۳گوسفند
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شرطهای واجب شدن زکات در چارپایان شش چیز است:
 -۱اسالم
-۲ازادی
 -۳مالکیت کامل
 -۴رسیدن به حد نصاب
-۵گذشت یک سال
 -۱چریدن در علفزار مباح
نادینه ها دو چیز 1هستند:
 -۱طال
-۲نقره
شرطهای وآجب شدن زکات در نادینهها پنج چیز آست:
 -۱اسالم
-۲ازادی
 -۳مالکیت کامل
 -۴رسیدن به حد نصاب
-۵گذشت یک سال
شرطهای وآجب شدن زکات در محصولت زرآعی سه چیز آست:
 -۱اینکه انسان خودش انرا کاشته باشد
 -۲انکه قوت قابل ذخیره باشد
2
 -۳رسیدن به حد نصاب که پنج وسق بدون پوست است.
میوه ها :زکات در دو نوع آز آنها وآجب آست:
 -۱میوه درخت خرما
 -۲میوه درخت انگور
شرطهای وآجب شدن زکات در میوه ها چهار چیز آست:
 -۱اسالم
-۲ازادی
 -۳مالکیت کامل
 -۴رسیدن به حد نصاب
شرطهای وآجب شدن زکات در کالهای تجارتی:
 -همان شرط های واجب در نقدینهها می باشد

 -1و جایگزین آنها از پولهای رایج در هر کشور
 ۰۵1 -2کیلوگرم  ،هر وسق  131کیلوگرم است.
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فصل:
نصاب زکات برآی شتر:
اولین نص اب زکات برای ش تر زمانی اس ت که به پنج نفر برس د که زکات ان یک گوس فند است و در ده
ش تر دو گوس فند ،و در پانزده ش تر س ه گوسفند ،و در بی ست شتر چهار گوسفند 1و در بیست و پنج شتر
یک ماده ش تر یک س اله ،و در س ی و ش ش ش تر یک ماده ش تر دو س اله ،در چهل و ش ش ش تر یک ماده
ش تر س ه س اله ،در ش ص ت و یک ش تر یک ماده ش تر چها رس اله ،در هفتاد و ش ش ش تر دو ماده ش تر دو
ساله ،در نود و یک شتر دو ماده شتر سه ساله ،و در یکصد و بیست و یک شتر سه ماده شتر دو ساله.
سپس در هر چهل شتر یک ماده شتر دو ساله ،و در هر پنجاه شتر یک ماده شتر سه ساله.2

جدول زکات شتر
مادآر زکات
تعدآد شتر
 ۱گوسفند
۹-۵
 ۲گوسفند
۱۱-۱۱
 ۳گوسفند
۱۹-۱۵
 ۱گوسفند
۲۱-۲۱
بنت مخاض(:ماده شتر  ۱ساله)
۳۵-۲۵
بنت لبون( :ماده شتر  ۲ساله)
۱۵-۳۳
حاه (ماده شتر  ۳ساله)
۳۱-۱۳
جذعة( :ماده شتر  ۱ساله)
۵۵-۳۱
 ۲بنت لبون
۹۱-۵۳
 ۲حاه
۱۲۱-۹۱
 ۳بنت لبون
۱۲۱
سپس در هر چهل شتر یک ماده شتر دو ساله ،و در هر پنجاه شتر یک ماده شتر سه ساله
مثال( = ۵۱+۵۱+۵۱ =۱۵۱ :سه حاه) ۲( =۵۱+۵۱+۱۱+۱۱ =۱۸۱ -------حاه و۲بنتلبون)
أ
فصل :أوآ ِّول نصاب آلبار ثالثون ،وفیها تبیع ،وفی أآربعین ِّ
مسنة ،وعلى هذآ آبدآ فاس.

 -1و قصد از گوسفند بز و یا میش است كه هر كدام بدهد فرق نمیكند و چه نر بدهد و چه ماده [شیخ خالدی]
 -2مثالً در یكصد و شصت شتر چهار مادة شتر دو ساله ،زكات داده میشود؛ زیرا چهار چهل تا است .و در یكصد و پنجاه شتر سه مادة شتر
سه ساله است؛ زیرا سه پنجاه تا است[ .شیخ خالدی]
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فصل :أوآ ِّول نصاب آلغنم أآربعون ،وفیها شاة جذعة من ِّ
آلض أان أآو ثنیة من َ
آلمعز ،وفی مائة و إآحدى
أ
أ
وعشرین شاتان ،وفی مائتین ووآحدة ثالث شیاه ،وفی آربعمائة آربع شیاه ِّثم فی ک ِّل مائه شاة.
ً
ً
وآحدآ ،وآلمرعی
فصل :وآلخلیطان یزکیان زکاة آلوآحد بسبع شرآئط :إآذآ کان آلمرآح
وآحدآ ،وآلمسرح
وآحدآ ،وموضع آلحلب وآحدآً.
ً
ً
ً
ً
وآحدآ ،وآلحالب
وآحدآ ،وآلمشرب
وآحدآ ،وآلفحل
آلذهب عشرون ً
فصل :ونصاب ِّ
مثاال ،وفی ه ربع آلعشر وهو نصف مثاال ،وفیما زآد بحسابه ،ونصاب
آلورق مائتا درهم ،وفی ه ربع آلعشر وهو خمسة درآهم ،وفی ما زآد بحسابه .ول تجب فی آلحلی آلمباح
زکاة.
فصل:
نصاب زکات برآی گاو:
اولین نص اب زکات برای گاو ،س ی تا اس ت .در س ی گاو یک گوس اله الزم اس ت ،و در چهل گاو یک
ماده گاو دو ساله ،و همواره بر این اساس قیاس بگیر (که در سی گاو یک گوساله و در چهل تا یک مادة
گاو دو ساله الزم است).
جدول زکات گاو
مادآر زکات
تعدآد گاو
 ۱تبیع (گوساله  ۱یکساله)
۳۱
 ۱مسنه (ماده گاو  ۲ساله)
۱۱
سپس در هر سی گاو یک گوساله ی یک ساله ،و در هر چهل گاو یک ماده گاو  ۲ساله
مثال۱( = ۳۱+۱۱=۵۱ :تبیع و۱مسنه)  ۱۱+۱۱+۱۱=۱۲۱---یا ۳( ۳۱+۳۱+۳۱+۳۱مسنه یا
۱تبیع)

فصل:
نصاب زکات برآی گوسفند:
ٔ
اولین نص اب زکات گوس فند چهل راس می باش د .در چهل گوس فند یک گوس فند الزم است ،یک میش
یک س اله یا بز دو س اله ،و در یکص د و بیس ت و یک گوس فند دو گوس فند ،و در دویس ت و یک گوس فند
ٔ
س ه گوس فند ،و در چهارص د گوس فند چهار گوس فند .پس از انکه از چهارص د گذش ت ،در هر ص د راس
ٔ
گوسفند یک راس گوسفند الزم است.
جدول زکات گوسفند
مادآر زکات
تعدآد گوسفند
 ۱گوسفند
۱۲۱-۱۱
 ۲گوسفند
۲۱۱-۱۲۱
 ۳گوسفند
۳۱۱-۲۱۱
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سپس (بعد آز  )۳۱۱در هر صد گوسفند یک گوسفند به زکات آضافه میشود
مثال( = ۱۱۱ :چهار گوسفند) ( = ۸۱۱ -------هشت گوسفند)
فصل:
دو شریک به هفت شرط ،مانند یک نفر زکات می دهند:
 -۱استراحتگاه حیوانات یکی باشد
 -۲محل جمع شدنشان برای بردن به چراگاه یکی باشد
 -۳چراگاه یکی باشد
 -۴نر گله یکی باشد
 -۵ابشخور یکی باشد
 -۱شیردوش یکی باشد
1
 -۷محل دوشیندنشان یکی باشد
فصل:
نصاب زکات در طال و ناره:
ّ
2
حد نص اب طال بیس ت مثقال اس ت ،که یک چهلم ان یعنی نیم مثقال (از بیست مثقال) ،به عنوان
زکات حساب می شود و انچه بیش از بیست مثقال باشد بر همین اساس محاسبه میشود.3
ّ
حد نص اب نقره ،دویس ت درهم 4اس ت ،که یک چهلم ان یعنی پنج درهم (از دویس ت درهم) ،به
عنوان زکات حساب میشود .و انچه بیش از دویست درهم باشد بر همین اساس محاسبه میشود.
در زیوراالت مباح زکات واجب نیست.
آلزروع ِّ
فصل :و نصاب ِّ
وآلثمار خمسة أآوسق وهی :أآلف ِّ
وستمائة رطل بالعرآقی وفیما زآد بحسابه،
أ
آلسیح ُ
آلسماء أآو ِّ
وفیها إآن سایت بماء ِّ
آلعشر ،و إآن سایت بدولب آو نضح نصف آلعشر.
فصل :وتاوم عروض ِّآلتجارة عند آخر آلحول بما آشتریت به ،ویخرج من ذآلک ربع آلعشر وما
آستخرج من معادن ِّ
آلذهب وآلف ِّضة یخرج منه ربع آلعشر فی آلحال ،وما یوجد من ِّ
آلرکاز ففیه آلخمس.
فصل :وتجب زکاة آلفطر بثالثة أآشیاء :آ إلسالم ،وبغروب ِّ
آلشمس من آخر یوم من شهر رمضان،
ووجود آلفضل عن قوته وقوت عیاله فی ذآلک آلیوم ،وی ِّزکی عن نفسه و ِّعمن تلزمه نفاته من آلمسلمین
أ
ً
صاعا من قوت بلده ،وقدره خمسة آرطال وثلث بالعرآقی.
فصل:
5
حد نصاب محصوالت زراعی و میوهها پنج وسق  ،یعنی هزار و ششصد رطل عراقی است .و انچه بیش
از ان باش د بر همین اس اس محاس به می ش ود .زراعت و میوه های ی که با باران و یا اب جاری ابیاری ش ده

 -1قصد از یكی بودن آن است كه فرقی در میان نهاده نشود ،نه اینكه نری فقط یكی باشد ،وقتی كه تفاوت در بین نیست بگو نری و یا دوشنده ده
باشد و امّا ظرف دوشیدن بگو متعدّد باشد [شیخ خالدی]
 8۵ -2گرم طالی خالص
 -3یعنی یک چهلم آن به عنوان زکات خارج میشود
 ۰2۵ -4گرم نقره خالص
 ۰۵1 -5کیلوگرم
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باش د یک دهم ان زکات داده می ش ود ،و اگر با اس تفاده از دلو و یا ابرس انی ،ابیاری ش ده باش د  ،یک
بیستم ان زکات داده میشود.
فصل:
کاالهای تجارتی در اخر سال با همان پولی که خریداری شدهاند ،قیمت کرده می شوند و یک چهلم ان
 ،به عنوان زکات پرداخت می ش ود .و طال و نقره های ی که از معدن اس تخراج میش ود باید فورًا یک چهلم
ان به عنوان زکات پرداخت ش ود .و گنجینه های ی که یافت ش ود ،باید یک پنجم ان به مس تحقین داده
شود.
فصل:
زکات فطر به سه شرط واجب می شود:
 -۱اسالم
 -۲غروب افتاب اخرین روز از ماه رمضان
 -۳در اختیار داش تن مواد غذای ی افزون بر قوت شخ و خانوادهاش در همان روز .و از طرف خودش
و مس لمانانی که خرجی انها به ٔ
عهده اوس ت یک ص اع 1از قوت غالب ش هرش زکات می دهد .و انداز ٔه ان
پنج رطل و ثلث عراقی است.
فصل :وتدفع ِّآلزکاة آلی أآلصناف ِّآلثمانیة ِّ
آلذین ذکرهم هللا تعالی فی ک تابه آلعزیز فی قوله تعالى:
ِّ َ َ ْ
َّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ إ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
﴿آنما آلصدقات للفارآء وآلمساکین وآلعاملین علیها وآلمؤلفة قلوبهم وفی آلرقاب وآلغارمین وفی
ِ
َسبیل َّآلل ه َو ْآبن َّ
آلسبیل َفری َض ًة ِّم َن َّآلل ه َو َّآلل ُه َعلی ٌم َحکی ٌم﴾ [آلتوبة .]61 :و إآلى من یوجد منهم ول
ِّ
أ
أ
یاتصر على آ ِّقل من ثالثة من ک ِّل صنف إآل آلعامل .وخمسة ل یجوز دفعها إآلیهم :آلغنی بمال آو
کسب ،وآلعبد ،وبنو هاشم وبنو عبد ِّ
آلمطلب وآلکافر .ومن تلزم آلمزکی نفاته ل یدفعها إآلیهم إباسم
ٍ
آلفارآء وآلمساکین.
فصل:
َ ََٰ
ُ
َ
زکات به گروههای هشتگانهای که خداوند متعال در قران در ایهِ ﴿ :إنما الصدقت « ;﴾...صدقات،
تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیان [گرداورى و پخش] ان ،و کسانى که دلشان به دست اورده
مىشود ،و در [راه ازادى ] بردگان ،و وامداران ،و در راه خدا ،و به در راه مانده ،اختصاص دارد[ .این]
به عنوان فری ضه از جانب خداست ،و خدا داناى حکیم است» ،انها را ذکر نموده است عطا میشود و
به هر کسی از این هشت گروه که یافت شود .و به کم تر از سه نفر از هر گروه اک تفا ،نمیکند مگر گروه
متصدیان گرداوری و پخش (که می تواند به یک نفر از ایشان بدهد) .و دادن زکات به پنج گروه جایز
نیست:
 -۱شخصی که از لحاظ مالی یا کسب و کار توانگر است
 -۲برده
-۳بنیهاشم و بنی مطلب
-۴کافر

 2 -1کیلو و  36گرم  ،برخی آن را حدود  3کیلو دانستهاند.
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-۵کسی که خرجیاش به ٔ
عهده زکات دهنده است ،وی نمیتواند به اسم فقراء و مسکینان به او زکات
دهد.1
ک َت ُ
اب َّ
آلصیام
آلصیام أآربعة أآشیاء :آ إلسالم ،وآلبلوغ ،وآلعال ،وآلادرة علی ِّ
وشرآئط وجوب ِّ
آلصوم .وفرآئض
آلصوم أآربعة أآشیاء :آلنیة ،وآ إلمساک عن أآل کل ِّ
وآلشرب وآلجماع ِّ
ِّ
وتعمد آلایء.
أ
ِّ
آلصائم عشرة أآشیاء :ما وصل ً
آلرأآسُ ،
عمدآ إآلی آلجوف أآو ِّ
وآلذی یفطر به ِّ
وآلحانة فی آحد
عمدآ ،وآلوطء ً
آلسبیلین ،وآلایء ً
عمدآ فی آلفرج ،وآ إلنزآل عن مباشرة ،وآلحیضِّ ،
ِّ
وآلنفاس ،وآلجنون،
ِّ
وآلر ِّده.
أ
أ
ِّ
آلسحور ،وترک َ
ستحب فی ِّ
وتاخیر ِّ
آله ْجر من آلکالم ویحرم
آلصوم ثالثة آشیاء :تعجیل آلفطر،
وی
ِّ
ِّ ِّ أ
أ
أ
ِّ
صیام خمسة آیام :آلعیدآن ،وآیام آلتشریق آلثالثة .ویکره صوم یوم آلشک إآل آن یوآفق عادة له .ومن
وطیء فی نهار رمضان ً
عامدآ فی آلفرج فعلیه آلاضاء وآلک ِّفارة ،وهی عتق رقبة مؤمنة ،إفان لم یجد
فصیام شهرین متتابعین ،إفان ِّلم یستطع إفاطعام ِّ
ستین مسکی ًنا ،لک ِّل مسکین ِّمد.
ومن مات وعلیه صیام من رمضان ُآطعم عنه لک ِّل یوم ٌّمدِّ .
وآلشیخ إآن عجز عن ِّ
آلصوم یفطر
ٍ
ویطعم عن ک ِّل یوم ِّمد ًآ.
أ
أ
أ
أ
وآلحامل وآلمرضع إآن خافتا علی آنفسهما آفطرتا وعلیهما آلاضاء ،إفان خافتا علی آولدهما آفطرتا
وعلیهما آلاضاء وآلک ِّفارة عن ک ِّل یوم ِّمد وهو رطل وثلث بالعرآقی .وآلمریض وآلمسافر سفرآ طویال
یفطرآن ویاضیان.
ک تاب روزه:
شرطهای واجب شدن روزه چهار چیز است:
-۱اسالم
 -۲بالغ بودن
-۳عقل
 -۴توانای ی روزه گرفتن
فرضهای روزه چهار چیز است:
-۱نیت
 -۲خودداری از خوردن و نوشیدن
 -۳خودداری از همبستری
-۴خودداری از استفراغ عمدی
انچه روزه را باطل می کند ده چیز است:
 -۱هرچیزی که به صورت عمدی وارد شکم شود
 -۲هرچیزی که به صورت عمدی وارد سر (سورا بینی و گوش) شود

 -1ولی به عنوان بدهكار میتواند به او زكات بدهد.

32

 -۳اماله 1در یکی از دو راه
-۴استفراغ عمدی
 -۵نزدیکی عمدی در شرمگاه
 -۱نازل شدن منی در اثر تماس
 -۷امدن خون حیض
-۸امدن خون نفاس
-۴دیوانگی
-۱۰از دین برگشتن
سه چیز در روزه پسندیده آست:
 -۱شتاب نمودن در افطار
-2به ٔتاخیر انداختن سحری
 -3ترک سخنان بیهوده
در پنج روز ،گرفتن روزه حرآم آست:
 -۱عید فطر
 -۲عید قربان
2
 -۳روزهای تشریق
حکم ٔ
روزه روز شک:
و روز ٔه روز شک مکروه است ،3مگر اینکه با عادت شخ مصادف شود.4
ک فارههای روزه:
ً
ّ
ّ
و کسی که در روز رمضان عمدا در شرمگاه نزدیکی کرد قضا و ک فاره بر او الزم است .ک ف ٔ
اره ان :ازاد
کردن برده مسلمان  ،اگر نیافت باید دو ماه پ ی در پ ی روزه بگیرد  ،اگر نتوانست باید به شصت فقیر غذا
دهد ،برای هر فقیر یک ّمد.5
کسی که وفات کند و روزه بر او باشد ،از طرف او به جای هر روز ،یک ُمد (غذا) داده می شود ،و
شخ پیری که نمیتواند روزه بگیرد ،افطار کرده و بهجای هر روز یک ّمد غذا میدهد .و زن باردار و زن
شیرده اگر نگران سالمتی خودشان بودند ،افطار کرده و قضای ان را به جا میاورند ،و اگر نگران
فرزندانشان بودند افطار کرده ،قضای ان را به جای اورده و به جای هر روز یک مد ک ّفاره می دهدُ .م ّد
عبارت از یک و یکسوم رطل عراقی است.
بیمار و مسافر سفر طوالنی (شانزده فرسخ) حق افطار دارند و قضا میگیرند.

 -1تنقیه  ،وارد کردن داروی مایع از طریق مقعد
 -2یازدهم،دوازدهم و سیزدهم ذیالحجة
 -3و در قول معتمد روزهٔ روز شک حرام است [شیخ خالدی]
 -4به عنوان مثال شخصی که عادت داشته دوشنبه ها و پنجشنبهها را روزه میگرفته ،اگر روز شک  ،دوشنبه یا پنجشنبه بود اشکالی ندارد
روزه بگیرد.
 ۵19 -5گرم
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مستحبة وله شرطان :آلنیةِّ ،
َ
فصل :وآ إلعتکاف ِّ
ِّ
وآللبث فی آلمسجد .ول یخرج من آ إلعتکاف
سنة
ِّ
أ
أ
آلمنذور إآل لحاجة آ إلنسان آو عذر من حیض آو مرض ل یمکن آلماام معه ویبطل بالوطء.
فصل:
آعتکاف:
ّ
اعتکاف ،سنتی پسندیده است.
شرط های اعتکاف دو تا است:
-۱نیت
 -۲ماندن در مسجد
اعتکاف نذر شده ،بیرون رفتن از مسجد روا نیست مگر برای قضای حاجت یا عذر حیض یا
در
ِ
بیماری که مانع ماندن در مسجد باشدن و همبستری اعتکاف را باطل میکند.
کلمات:
(إعتکاف) :به معنی ماندن است .و در اینجا مقصود از ان نشستن در مسجد به قصد عبادت است.
ُ
(سن َ ) :به معنی راه و روش است و در اینجا مرا راه پیامبر است( .مستحب ) :پسندیده (اللبث) :ماندن.
(مسجد) :سجده گاه ،عبادتگاه( .منذور) :نذر شده( .نذر) :به معنی التزام و ّ
تعهد انجام کاری است که هر
گاه در طاعت باشد عملی کردنش واجب است( .حاج ) :نیاز( .إنسان) :بنی ادمن (عذر) :دستاویز،
بهانه( .حیض) :روان شدن و قصد از ان قاعدة ماهیانه زن ها است که در ّمدت قاعدگی خون از انها روان
میشود( .مرض) :بیماری( .ال یمکن) :شدنی نیست( .إمکان) شدنی( .مقام) :ماندن( .معه) :همراه ان.
(یبطل) :نابود میشود( .بالوطء) :به نزدیکی ،اصل وطء به معنی پا نهادن.
َ ُ ْ
اب آل َح َّج
کت
ِّ
وشرآئط وجوب ِّ
وآلحریة ،ووجود آلزآد ِّ
آلحج سبعة أآشیاء :آ إلسالم ،وآلبلوغ ،وآلعالِّ ،
وآلرآحلة
وتخلیة ِّ
آلطریق و إآمکان آلمسیر.
آلحج أآربعة :آلحرآم مع ِّآلنیة ،وآلوقوف بعرفةِّ ،
أوآرکان ِّ
وآلسعی بین ِّ
وآلطوآف بالبیتِّ ،
آلصفا
إ
أ
أ
وآلمروة .أوآرکان آلعمرة ثالثة :آلحرآمِّ ،
وآلطوآفِّ ،
وآلسعی ،وآلحلق آو ِّآلتاصیر فی آحد آلاولین.
إ
أ
أ
ِّ
ووآجبات ِّ
آلحج غیر آلرکان ثالثة آشیاء :آ إلحرآم من آلمیاات ،ورمی آلجمار (آلثالث ،وآلحلق.
آلحج علی آلعمرةِّ ،
آلحج سبع :آ إلفرآد ،وهو تادیم ِّ
وسنن ِّ
وآلتلبیة ،وطوآف آلادوم ،وآلمبیت بمزدلفة:
ورکعتا ِّ
تجرد ِّ
آلطوآف ،وآلمبیت بمنی ،وطوآف آلودآع .وی ِّ
آلرجل عند آ إلحرآم من آلمخیط ویلبس إآزآرًآ
ور ً
دآء آبیضین .
أ
آلرأآس من ِّ
فصل :ویحرم على آلمحرم عشرة أآشیاء :لبس آلمخیط وتغطیة ِّ
آلر ُجل وآلوجه من آلمرآة،
آلشعر وحلاه ،وتالیم أآلظفارِّ ،
وترجیل ِّ
وآلطیب ،وقتل ِّ
آلصید ،وعاد ِّآلنکاح ،وآلوطء ،وآلمباشرة
ِّ
ِّ
بشهوة .وفی جمیع ذآلک آلفدیة إآل عاد ِّآلنکاح إفا ِّنه ل ینعاد .ول یفسده إآل آلوطء بالفرج .ول یخرج
منه بالفساد .ومن فاته آلوقوف بعرفة ِّ
تحلل بعمل عمرة وعلی ه آلاضاء وآلهدى .ومن ترک رک ًنا لم ی ِّ
حل
حتى ی أاتی به ،ومن ترک ً
وآجبا لزمه ِّ
من إآحرآمه ِّ
آلدم ،ومن ترک ِّ
سنة لم یلزمه بترکها شیء.
ک تاب حج:
ّ
شرطهای واجب شدن حج هفت چیز است:
34

 -1اسالم
 -2بالغ بودن
 -3عقل
 -4ازادی
 -5وجود توشه و وسیله سواری
-6امن بودن راه
-7امکان رفتن به ّ
حج.1
ارکان ّ
حج چهار چیز است:
-1احرام بستن به حج همراه با نیت
 -2ایستادن در عرفات
-3طواف خانه خدا
 -4سعی (یعنی دویدن میان صفا و مروه)
ارکان عمره سه چیز است:
 -1احرام به عمره بستن
-2طواف خان خدا
-3سعی میان صفا و مروه
 -4تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر در یکی از دو قول امام شافعی.
واجبات حج غیر از رکنهای ان سه چیز است:
-۱احرام بستن از میقات
 -۲سنگ زدن به ستونهای سهگانه
 -۳تراشیدن موی سر
سنتهای حج هفت است:
2
-۱جلو کردن ّ
حج بر عمره
ّ -۲لبیک گ فتن
-۳طواف قدوم (هنگام وارد شدن به مکه ّ
معظمه)
-۴شب ماندن در ُمزدلفه
 -۵دو رکعت نماز ّ
سنت طواف
-۱شب ماندن در منی
3
 -۷طواف خداحافظی (وداع)
ُ
مردها هنگام احرام بستن از لباس دوخته در امده و دو پارچه سفید (دوشانداز و لنگ) می پوشند.

 -1وقت حج باشد
 -2افراد
 -3موقع بیرون رفتن از مكّه به قصد سفر از آن.
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فضل:
ّ
بر کسی که احرام به حج یا عمره بسته ده چیز حرام است:
-۱پوشیدن لباس دوخته
-۲پوشاندن سر ،در مردان
 -۳پوشاندن صورت در زنان
-۴شانه زدن موها
 -۵تراشیدن موها
 -۱کوتاه کردن ناخن
 -۷استفاده از خوشبوی ی
 -۸شکار حیوانات
-۴عقد زناشوئی
-۱۰نزدیکی با زن ،و تماس همراه با شهوت
در تمام این ده چیز فدیه الزم است ،جز عقد نکاح ک ه در حال احرام بسته نمیشود.
و ّ
حج را فقط جماع فاسد میکند ،و اگر فاسد شد ،نباید از حج بیرون رود ، 1و کسی که ایستادن در
عرفه از او فوت شد ،از احرام بیرون امده و اعمال عمره 2را به انجام میدهد و قضا و قربانی بر او واجب
است.
کسی که یکی از رکنهای ّ
حج را ترک نمود از احرام بیرون نمیاید تا انکه ان را انجام دهد .و کسی که
حج را ترک نمود ،قربانی بر او الزم است ،و کسی که یکی از سنتهای ّ
یکی از واجبات ّ
حج را ترک نمود،
چیزی بر او الزم نیست.
کلمات:
ٔ
ّ
(حج) :قصد نمودن .حججت بی ت هللا :قصد نمودم خانه خدا را( .بلوغ) :رسیدن .قصد از ان رسیدن
به ّ
سن تکلیف است (عقل) :بازداشتن ،زی را عقل انسان را از زشتیها باز می دارد( .زاد) :توشه( .راحل ):
بارگیر( .تخلی ّ
الطریق) :امن بودن راه( .إمکان المسیر) :شدنی بودن رفتن به ّ
حج که وقت ان باشد.
(اإلحرام) :انچه بوسیل ٔه ان چیزهای ی حرام شود ،احرام به حج :لباس دوخته و بوی خوش و محرمات را
حرام میسازد(ُ .عمرة) :زیارت ،بدی دار رفتن ،و در عمری یکبار عمره فرض است( .حلق) :سر تراشیدن.
(تقصیر) :کوتاه کردن ،قصد ازانکوتاهکردنموی سر.
(میقات) :وقت ّ
حج که شوال و ذی قعده است ،و وقت عمره هم سال است ،و میقات در اینجا یکی
ْ
از جاهای پنجگانه است که احرام از یکی از این جاها بندند :ی َل ْم َل ْمُ ،ذوال ُح َلی َف یا ابیار على ،قرن
المنازل ،ذات عرقُ ،
جح َف ْه یا َرَا َب ْغ( .رمى) :سنگ انداختن(ِ .جمار) :ستونهای سه گانه در منی( .إفراد):
حج را به تنهائی بدون عمره ً
قبال انجام دهد ً
تنها ساختن ،که ّ
بعدا عمره بجا بیاورد( .التلبی ) :یعنی ّلبیک
ْ
ْ ْ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
گ فتن :لبیک َا ّلل ُهم لبیک ،لبیک ال َش ِریک لک لبیک ،إن ال َح ْم َد َو ِّالن ْع َم لک َوال ُملک ال َش ِریک لک.
 ، -1بلكه باید آن حج فاسد را به پایان برساند و سال دگر آن را قضا کند و ذبح شتر بر او الزم است.
 -2كه طواف و سعی و حلق باشد
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ُ(قدوم) :رسیدن ،ابتدا ورود به مکه ّ
معظمه طواف خان خدا بنام طواف قدوم ّ
سنت است( .المبیت):
محلی است در یک فرسخی مکه( .مزدلف )ّ :
شب ماندن( .منی)ّ :
محلی است در یک فرسخی منی و دو
فرسخی مکه( .عرف )ّ :
محلی است در یک فرسخی مزدلفه و سه فرسخی مکه( .وداع) :خداحافظی ،که
موقع بیرون رفتن از مکه به قصد سفر ی ا مراجعت به وطن ،طوافی ّ
سنت است و طواف وداع نامیده
میشود( .ی ّ
تجرد) :برهنه میشود(َ .مخیط) :لباس دوخته(ُ .م ِحیط) :فرا گیرنده مانند عرق چین و غیره.
ٔ
ٔ
(إزار) :لنگ پا( .رداء) :لنگ دوش (تغطی ) :پوشانیدن( .راس) :سر(َ .رجل) :مرد( .وجه) :روی( .امراة):
زن( .ترجیل) :شانه زدنَ .
(شعر) :مو.
وآلدماء آلوآجبة فی آ إلحرآم خمسة أآشیاء :أآحدها ِّ
فصلِّ :
آلدم آلوآجب بترک ُن ُسک وهو على
آلحج وسبعة إآذآ رجع إآلى أآهلهِّ .
وآلثانی ِّ
ِّآلترتیب :إفان لم یجد فصیام عشرة أآیام ،ثالثة فی ِّ
آلدم آلوآجب
وآلترفة ،وهو على ِّآلتخییر :شاة ،أآو صوم ثالثة أآیام ،أآو ِّآلت ِّ
صدق بثالثة آ ُصع على ِّ
بالحلق ِّ
ستة مساکین.
آلدم آلوآجب بالحصار فی ِّ
ِّ
وآلرآبع ِّ
وآلثالث ِّ
آلدم آلوآجب باتل ِّ
تحلل ویهدی شاةِّ .
آلصید ،وهو على
إ
أ
أ
ً
ِّآلتخییر ،إآن کان ِّ
طعاما و تص ِّدق
آلصید ِّمما له مثل ،آخرج آلمثل من ِّآلنعم آو ِّقومه و آشتری بایمته
آلصید ِّمما ل مثل ُله أآ بایمة أآو صام عن ک ِّل ِّمد ی ً
به أآو صام عن ک ِّل ِّمد ی ً
وما .إآن کان ِّ
وما.
خرج
وآلخامسِّ :
آلدم آلوآجب بالوطء وهو علی ِّآلترتیبُ :بدنة ،إفان لم یجدها فبارة ،إفان لم یجدها فسبع
ً
طعاما ِّ
وتصدق به ،فان لم یجدها صام عن ک ِّل
من آلغنم ،إفان لم یجدها ِّقوم آلبدنة وآشتری بایمتها
ِّ
أ
ِّمد ی ً
وما ،ول یجزئه آلهدی ول آ إلطعام إآل بالحرم ،ویجزئه آن یصوم حیث یشاء ،ول یجوز قتل صید
ِّ
وآلمحل وآلمحرم فی ذآلک سوآء.
آلحرم ول قطع شجره،
فصل:
خون های واجب در حالت احرام پنج چیز است:
آول :خونی که به سبب ترک یکی از واجبات حج و عمره ،واجب میشود ، 1که باید به ترتیب انجام
شود :ابتدا ذبح گوسفند است .اگر گوسفند را نیافت ،ده روز روزه میگیرد که سه روز ان در حج و هفت
روز هنگامی است که نزد خانواده اش باز میگردد
2
دوم :خونی است که به خاطر تراشیدن مو و تناسای ی واجب میشود که به صورت اختیاری است :یا
گوسفندی ذبح نماید و یا سه روز روزه بگیرد و یا سه صاع 3صدقه به شش مسکین بدهد.
سوم :خونی که به خاطر منع شدن از حج ،واجب میشود 4که در اینصورت شخ خود را از احرام
بیرون اورده و گوسفندی را قربانی می کند.
چهارم :خونی که به خاطر کشتن شکار واجب میشود که به صورت اختیاری است :اگر شکار در میان
چارپایان همانندی داشت ،همانندش را میدهد 5و یا ان قیمت کرده و به قیمت ان به فقرا غذا می دهد یا

 -1مثل احرام نبستن از میقات
 -2استفاده از عطر و لباس دوخته شده
 -3هر صاع در مذهب شافعی  2کیلو و  36گرم است و برخی آن را حدود  3کیلو دانستهاند.
 -4مثالً اگر زنی احرام به حج بست بدون اذن شوهرش و شوهر مانع شد و امکان رفتند نبود ،یا اینکه دشمن راه را بسته بود و اجازهٔ رسیدن به
حج را نداد.
 -5مثالً مانند آهو ،بز است مانند گاو ،گاو كوهی است ،مانند شتر مرغ ،شتر است.
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به جای هر ُمد یک روز روزه میگیرد ،و اگر شکار از نوعی باشد که مانند ندارد ،ان را قیمت مینهند و به
قیمت ان غذا خریده به فقرا می دهد ،یا به جای هر ُمد یک روز روزه میگیرد.
پنجم :خونی است که به خاطر همبستری واجب می شود که به ترتیب است :ذبح یک شتر ،اگر
نیافت یک گاو و اگر نیافت  ،هفت گوسفند است ،اگر نیافت شتر را قیمت کرده و به قیمت ان غذا
خریده و صدقه نماید ،اگر نیافت به جای هر ُمد یک روز روزه می گیرد .قربانی و غذا دادن جز در حرم
جایز نیست ولی روزه را هر کجا که خواست می توند بگیرد .و کشتن شکار حرم و بریدن درختان ان جایز
نیست و این حکم برای شخصی که احرام بسته و شخصی که احرام نبسته یکسان است.
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