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 ده : يکچ

، و نقاط اشتراک و افتراق شده  يبررسه و اهل سنت يامامدگاه يمحرمات حج از داز شد تا  ين بحث سعيا در

 يق موضوع کمک ميف مرتبط با حج  ،  که به فهم دقيتعاردر  يات اسالميرواات احکام و يآ ن يو همچن

 .ذکر  شودکرد 

ا گروه ينسبت به فرد  يازيامت يوگروه چ فرد يگردد که ه يکامال روشن مله ن مسايدرانجام مناسک حج ا

گران است . يبر د ييجو يمساوات وکنار نهادن برتر ين عباديين آيندارند ، واز جمله اهداف بلند ا يگريد

در شعائر ،  يگانگيدر احساسات ،  يگانگيابد ، و مبدل به ي يار وسعت مين حج بسييدر آ يگانگيشعاع 

 يو نژاد يياياز اختالف جغراف ينه اثر،  گردد يدر شعار م يگانگير عمل و د يگانگيدر هدف ،  يگانگي

مان دارند ، يواحد ا يمسلمان هستند و به خدا ينسبت به رنگ و جنس و طبقه ، همگ يوجود دارد و نه تعصب

کنند و  يم يرويامبر اسالم )ص( پيخوانند و از پ يک کتاب )قرآن( را ميگردند ،  يم يگرد خانه واحد

 .ن خواهد بود يدهند ، لذا کدام وحدت ژرفتر و گسترده تر از ا يانجام م يشابهم يکارها

شتر ين در حج  بيقيفر  يکات فقهارتشم بود که اياز موضوع مقارنه که شاهد آن خواه يريجه گيو در خاتمه نت

 باشد .   يم

  يحنف –ه يامام –حج  -محرمات  -: مقارنه  يديواژگان کل
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از فروع و  يکسان و در برخي ياعمال و مناسک آن، از نظر مذاهب اسالم  است که اکثر يحج از جمله عبادات

 اتش اختالف نظر وجود دارد. يجزئ

اعمال و رفتار متفاوت  گاه باها که در موسم حج،ن کاروانويژه روحانيت اهلل الحرام، به ويزائران ب ييبه منظور آشنا

 و اسناد در غور با و ينظر کرديرو ، با يصورت اجمالدم تا به يبر خود الزم د ،شونديگر رو به رو ميزائران د

، و وجه  آن نواعمحرمات حج و کفارات و ا  ه ،در اصليو امام يمذهب حنف نيب اختالفات نييتب به  يفقه منابع

 م. ينما يرا بررس مذهب هر دالئل و محرمات حج  نهيدر زم دو مذهب نيا وافتراق اشتراک

 ق يتحق  نهيشيپ

از ديدگاه حنفيه  و اماميه  در اين است، که اينجانب ، محرمات حج 

حنفي ها  در  وفاوت هاي فقهي اماميه  ترا دو فصل جداگانه نوشتم و در فصل سوم مقارنه نمودم  و همچنين  

 را به صورت مختصر به نگارش در آوردم .  مورد مناسک حج

                                                           

هـ.ق. وحيد عصر، فريد دهر،  1۰1۴، متوفاي  سلطان محمّد هروي معروف به مال علي قاري شيخ امام علي بن 1

رسيد، به مجدديت فائز گشت.  1۰۰۰محدث و فقيه مشهور و معروف، جامع معقول و منقول بود؛ چون به سرِ سال 
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4 

ه اه  ي فرض   

شتر از يه اشتراکات بم ، وجويرس يجه مين نتي، به ا يه و حنفيدگاه امامياوال : با مقارنه مباحث محرمات حج از د

 .افتراقات هست 

                                                           

بحر في علوم الحديث ي محقق و مدقق، متمکرمه رفت و از عالمه در هرات متولد شد و جهت تحصيل علم به مکه

تحصيل  …والفقه احمد بن الحجر هيثمي مکي، عالمه ابوالحسن بکري، شيخ عبداهلل سندي، شيخ قطب الدين مکي و

 .و تکميل علوم نمود

تأليف ابوالقاسم نجم الدين جعفر  اماميه ، از آثار فقهي شرايع مشهور به شَرائعُ اإلسالم في مسائل الحاَلل و الحَرام 2

از زمان تأليف همواره در  ق.( . اين کتاب۶۷۶يا محقق اول )متوفاي  محقق حلي بن حسن هذلي، معروف به

هاي فراواني پيرامون شرايع صورت بوده است ،  پژوهش حوزه علميه کانون توجه فقها و از قديم جزو متون درسي

 .گرفته است

و در قرن چهاردهم قمري. ا لبنان اهل شيعه ق ،  از عالمان و مفسران1۴۰۰-1332شيخ محمد جواد مُغْنيه 3

سيد ابوالقاسم  رفت و در حضور استاداني چون نجف تحصيالتش را در موطن خويش آغاز کرد و سپس به

 .دار شدو رياست دادگستري را عهده قضاوت درس آموخت. او پس از بازگشت به لبنان، منصب خويي

نامدار و  عرفاي ازچشم به جهان گشود و  فومن در12۹۵ سال ماه  شهريور در    زاده  محمدتقي بهجت فومني   ۴

 سيد علي و  محمدحسين غروي اصفهاني او از شاگردان د ، بو اماميشيعه دوازده سرشناس مراجع تقليد از

در   13۸ارديبهشت  2۷،سالگي  ۹2وي در ،  گرفته بود فاضل گيالني و از جانب سيد علي قاضي لقب بود  قاضي

  .به خاک سپرده شد فاطمه معصومه حرمشهر قم 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
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 .  ا :يثان

 ق : يتحق ضرورت 

 مسائل محرمات حج.  درن يقيدگاه فريبا د ها ان کاروانيحانژه رويت اهلل الحرام،به ويزائران ب ييشناآ(الف 

و  ياجتهاد يب در مبانيژه تقري، به ويب را در علوم اسالميمقدمات تقرکه   يمقارنه ا گسترش مطالعات ب ( 

، که  داشته باشد يز در پيرا ن يگريد يعلم يآمدهايتواند آثار و پيم کند،يرا فراهم م ياستفاده از مصادر فقه

و ال  ًعايَواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجمِ رکات به فرموده اهلل ذوالجالل : ته بر مشيم حج مسلمان با تکيخاصه در کنگره عظ

5تفرقوا     د . يان کشي،  اتحاد و وحدت مسلمانان را به رخ جهان ديو متفرق نشو ديچنگ  بزن يبحبل اله،  

 باشد .  يو مسأله محور م يليو تحل ين پژوهش کتابخانه اياطالعات در ا يروش جمع آور

دگاه  يت آن از دات احرام و کفارايانواع جنا و ه يمات آن نزد  اماميمحرمات احرام و  تقسشامل 

در مورد مناسک  ها  يحنفو  ه يامام يفقه يفاوت هاتو ه  يه و حنفيدگاه اماميات حج از ديمقارنه جنا ، و  هيامام

باشد .  يمخاتمه ، و  حج

 ان نامه : يم مرتبط با پايمفاه

 ت دارد.يدن لباس احرام ممنوعيکه بر شخص حاج بعد از پوش ياعمال:  محرمات 

                                                           

 .1۰3/آلُ عِمْرَانَ ۵
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 ه همراه با ، ک ا عمره باشدياست که  عبارت از حج  ياز داخل شدن در حرمت مخصوص احرام عبارت  :احرام  

 شود. يده  ميد که ازار و رداء ناميلباس احرام  دو حوله سفو  ه گفتن استيت کردن وتلبين

 ار بزرگ.يبس يامر يبرا صد کردنق  يعني،  ءِ الْمُعَظَّمِياللُّغَةِ: الْقَصْدُ إِلَى الشَّ يهُوَ فِ: و الْحَجِّ   :حج 

 .6وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ يبِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِ، تُ يالشَّرْعِ: قَصْدُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ الْبَ يوَفِ

 الحرام ت اهلليب يع به سويقصد وحرکت کردن مسلمانان مستط  عت اسالم حج عبارت است از:يودر اصطالح شر

 . باشد يو با شرائط مخصوص مبا انجام اعمال مخصوص   خصوصدر وقت م

 )  ي :امام

  

 ي : حنف 

 . 

 که شعار حج هست .ه:گفتن  يتلب

 .بندد احرام حج تين به فقط يحاج نکهيا  : حج افراد

 مانند) و دهد انجام رآخ تا را عمره و حج اعمال و رفته  مکه به و بندد احرام  عمره و حج تين به  يحج قران: حاج

 .نسازد حالل را خود( متمتع

 برگردد وطن به هک نيا از قبل و سازد حالل را خود بعد کند، ادا عمره حج، يماهها در اول که نيا حج تمتّع:  

 . کند ادا را حج و بسته احرام حج يبرا سال همان در

  يعمره :  طواف خانه خدا بهمراه سع

                                                           

 .13۹ص  1ج  عبد اهلل بن محمود بن مودود ،  االختيار لتعليل المختار ، الموصلي البلدحي        ۶

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_(%D8%B9%D8%AC%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%87)
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_(%D8%B9%D8%AC%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%87)
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
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ا حصه هفتم ي ا بز را ذبح کن ويک رأس گوسفند ين است که يا» دم:  هر کجا که لفظ دم آمده است مراد از آ

 بدهد. يا گاو را با شرائط قربانيک هفت مشتر ي يعني

 2دم که معادل گندم )نصف صاع گن ايصدقه : و هر کجا که مطلق صدقه گفته شود مراد از آن بمقدار فطره جو  

 لو است(.يک 4ک صاع جو که معادل يا يلو يک

 شود. يهم بر صدقه و هم بر دم اطالق م ياست عموم يکفاره : کلمه ا 

 ک شتر يذبح  بدنه :

  .عبادت مخصوص  ين برايعت مکان و زمان معيدر لغت حد است و در شر: قاتيم

ده و فرموده است: اد کرين يمع يم از آن به ماههاياست که خداوند متعال در قرآن کر ياوقات همان: يزمان قاتيم

َماتٌ » ُلوح ُهٌر َمعح جُّ َاشح  يالقعده و ده روز اول ذ يماه شوال، ذ حج:  ي، ماهها «است ينيمع يحج ماهها وقت» «َاْلَح

 الحجه است.

 يبستن احرام برا اهلل الحرام جهت تيب نيقاصد يامبر اکرم)ص( براياست که پ يعبارت از اماکن  : يمکان قاتيم

 .گذردباز آن اماکن بدون احرام  ديمکرمه نبا ةنموده اند و  شخص عازم مک نييعمره تع ايحج   يادا

ده يقات ناميرام که منکه قبل از ورود به بحث محرمات احرام ، به بحث  مکان احيتوجه به ا با ميقات مکاني حج : 

د : يفرما يم شود ، حضرت ابن عباس يقات شروع مياعمال حج و عمره از م يم ، چون که ابتدايشود بپرداز يم

چ کس يدم فرمود : هيامبر خدا شنياز پ 

 قات عبور نکند مگر با احرام .ياز م

 قات سه صنف هستند :يمردم در حق م

ن کرده است ييه وسلم تعياهلل عل يپنچگانه که رسول اکرم صل يکه خارج از مکانها ي: کسان ياهل آفاق -أ

رن المنازل و اهل قها ينجد ياهل شام و برا ينه و جحفه که برايفه مکان اهل مديباشد و آن پنچ مکان ذو الحل يم

 باشد . ياهل عراق ذات عرق م يلملم و برايمن ي

                                                           

 1۶۴ص  2، ج  الشرائع بدائع الصنائع في ترتيب، عالء الدين، أبو بکر بن مسعود الحنفي  ، الکاساني ۷
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 حج و عمره از منطقه عبور کنند.  ير از آنها برايکه غ يآنها و کسان يقات براين پنچ ميا

 کنند.  يم يمحدوده زندگ 5که داخل آن  ياهل حل : کسان -ب

 باشد. ياهل الحرم : اهل مکه م -ت

د محرم شود و يت کند، بايا عمره نيپنچگانه به حج  ن مناطقينکه ايهست که قبل از ا يفه شرعيوظ  يپس بر آفاق

ت کند و با لباس احرام وارد شود، اگر يت بدون احرام عبور کند الزم هست که برگردد و اعاده نين مواقياگر از ا

 باشد. يم 9و جعرانه 8مياعمال عمره از مسجد تنع يو  اهل حل و حرم برا،  شود  يالزم م يبر نگردد دم بر و

باشد : يل ميب ذيباشد ، که به ترت يقات  شش مکان ميه مينزد اماماما 

 ک آن غمره و آخر آن ذات عرق هست .يق و افضل اش مسلخ و نزدياهل عراق عق   -1

 نه مسجد شجره  و عند الضروه جحفه هست . ياهل مد يبرا  -2

 اهل شام جحفه     -3

 لملم  يمن ياهل   -4 

 اهل طائف  قرن المنازل  يبرا -5 

 باشد. يت باشد منزل خودش ميک مواقيکه نزد يقات کسيم – 6

                                                           

که حي  با مکه فاصله داردکيلو متر  ۶ آن را با فتح تاء و به صورت مصدر مى خوانند و نام جايى است که ، نعيمت ۸

زيرا  ;ناميده اند و به عايشه همسر پيامبر نسبت مى دهند« مسجد عايشه»مسجدى دارد که آن را  العمره مي خوانند . 

مکان احرام بستن در تنعيم  .برادرش عبدالرحمن، به دستور رسول خدا)صلى اهلل عليه وآله( او را از آنجا محرم ساخت

 .مى خوانند« عمره»را امروز 
و آن نام جايى است ميان مکه  مهمله، تشديد راء مهمله مفتوحه است. شکل صحيح آن با کسر جيم و سکون عين  ۹

کيلومتر  2۴و طائف و در حِلّ قرار گرفته و اکنون آن جا روستايى است که از مکه از سمت شمال شرقى نزديك به 

عمره سوم خود از و دو ستون نشانه مرزِ حرم در آن جا ديده مى شود. پيامبر)صلى اهلل عليه وآله( براى   فاصله دارد 

 . آنجا احرام بست، چنانکه در روايات صريحاً آمده است. 
 1۸۷، ص شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ،محقق الحلي معروف به  جعفر بن الحسن ،الهذلي 1۰
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ات احکام يآ يصلات احکام دارد ، قبل از ورود به مباحث ايم به آينکه محرمات حج ارتباط مستقيبا توجه به ا

 م . يکن يان ميمرتبط با حج را ب

 

 نماز طواف از واجبات و مناسک حج

ُذوا ِمنح َمَقاِم إِب حرَاهِ َت َمثَابًَة لِلنَّاِس يَوِإذح َجَعلحَنا الحبَ  ًنا َواَّتَِّ نَا ِإََل إِب حرَاهِ يَوأَمح َاعِ يَم ُمَصلًّى َوَعِهدح رَا بَ يَم َوِإْسح  يَ  َوالحَعاِكفِ يَ لِلطَّائِفِ  ِت يَل أَنح َطهِّ
ُجودِ  ِع السُّ 1. َوالرُّكَّ 1  

م نمازگاهى يابراه م[ در مقاميدم ]و فرمويو چون خانه ]کعبه[ را براى مردم محل اجتماع و ]جاى[ امنى قرار داد

کنندگان و معتکفان و رکوع م که خانه مرا براى طوافيل فرمان داديم و اسماعيد و به ابراهيار کنيبراى خود اخت

 .د يزه کنيو سجودکنندگان پاک

  سوره بقره : 158ه ينکات برداشت شده از آ

                                                           

 12۵البقره   11
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َفا َوالحَمرحَوَة ِمنح َشَعائِِر اللَِّه  َتَمَر َفََل ُجَناَح َعلَ يَفَمنح َحجَّ الحبَ ِإنَّ الصَّ 1مٌ يا فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعلِ يً طَّوََّف ِِبَِما َوَمنح َتَطوََّع خَ يِه أَنح يَت أَِو اعح 2   
ا عمره ي ادآور اوست[ پس هر که خانه ]خدا[ را حج کندير خداست ]که يقت صفا و مروه از شعايدر حق

کى کند خدا حق يضه کار نيان آن دو سعى به جاى آورد و هر که افزون بر فريمست که يگزارد بر او گناهى ن

 .شناس و داناست

 . ان صفا و مروه از مناسک حج و عمرهيم يسع   

 ت اهلل الحرام يطواف ب 

  صفا يمبدأ سع   

 ک و مورد پاداش خداونديصفا و مروه از اعمال ن يسع 

 از آن سالمامسلمانان صدر  يناخشنود  تيدر روزگار جاهلان صفا و مروه به مظاهر شرک يم يسع يختگيآم 

تَ  ِصرحُُتح َفَما اسح َرَة لِلَِّه فَِإنح ُأحح جَّ َو الحُعمح َدح يَو أِتُّوا اْلَح َدح ي َو ال ََتحِلُقوا ُرُؤَسُکمح َحتَّ  يَسَر ِمَن اْلح لَُّه َفَمنح کاَن ِمنحُکمح َمرِ  يبحُلَغ اْلح ضاً أَوح يَمَِ
َرِة ِإَل يٌة ِمنح صِ يِمنح رَأحِسِه َفِفدح  يِبِه أَذ تَ  اٍم أَوح َصَدَقٍة أَوح ُنُسٍک فَِإذا أَِمنحُتمح َفَمنح َِتَتََّع بِالحُعمح جِّ َفَما اسح َدح ياْلَح دح يِ َفَمنح َلَح  يَسَر ِمَن اْلح

تُ  اٍم ِف ياُم َثَلثَِة أَ يَفصِ  جِّ َو َسبحَعٍة ِإذا َرَجعح ُلُه حاِضرِ يمح تِلحَک َعَشرٌَة کاِمَلٌة ذِلَک ِلَمنح َلَح اْلَح راِم َو ات َُّقوا اللََّه َو  يُکنح أَهح ِجِد اْلَح الحَمسح
َلُموا أَنَّ اللََّه َشدِ  1ُد الحِعقاِب.ياعح 3   

است ]قربانى سر يربانى مد آنچه از قيد و اگر ]به علت موانعى[ بازداشته شديان رسانيو براى خدا حج و عمره را به پا

ى داشته باشد ير سر ناراحتا ديمار باشد يد و هر کس از شما بيده سر خود را متراشيد[ و تا قربانى به قربانگاه نرسيکن

ى بکند و چون يا قربانياى دهد  ا صدقهياى بدارد  د[ روزهي]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به کفاره ]آن با

بانى کند[ و آن سر است ]قريد[ آنچه از قربانى ميال[ عمره به حج پرداخت ]باد پس هر کس از ]اعميافتيمنى يا

د[ ير روزه بدارگيد هفت ]روز ديسه روز روزه ]بدارد[ و چون برگشتد[ در هنگام حجيافت ]بايکس که ]قربانى[ ن

د و يز خدا بترسن ]حج تمتع[ براى کسى است که اهل مسجد الحرام ]=مکه[ نباشد و اين ده ]روز[ تمام است ايا

 .فر استيک د که خدا سختيبدان

 کند : ير اشاره ميسوره بقره به نکات ز 196ه يدر آ

 منع گردد(. يکه  از حج بنا به علل ياحکام محصر ) کس 

 .يا نحر قربانيش از ذبح يدن سر پيز نبودن تراشيجا 

                                                           

   1۵۸البقره  12

  1۹۶ البقره 13
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 سبب وجوب کفاره يدن قبل از قربانيسر تراش  

 (ا صدقه )ده مد طعامي، (روزه )سه روز ، ض و معذور بودنيدر صورت مر 

 .يدن قبل از قرباني، کفاره سر تراش(ک گوسفندي) يا قرباني، (نيبه شش مسک 

 .(حج در محل و مکان خاص )منا يضرروت ذبح قربان 

 .ک گوسفنديدر حج  ياقلّ قربان 

 -گشت از حجه روز در موسم حج و هفت روز در وطن پس از باز س -ده روز روزه،  حج يبدل قربان 

 .يه قربانيگزار متمتع از تهحج ي، در صورت ناتوانيبدل قربان

در مورد  يکارو اهمال يز از هرگونه کوتاهيدرباره احکام و مناسک حج و پره ياله يت تقوايلزوم رعا 

 .آن

 14(.ازمندانين يگزار )براه حجيهد يقربان يهادام 

ُلوَماٌت َفَمنح فَ َرَض فِ   ُهٌر َمعح جُّ َأشح جَّ َفََل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِف ياْلَح َعُلوا ِمنح خَ  ِهنَّ اْلَح جِّ َوَما تَ فح ُدوا فَِإنَّ ي يٍ اْلَح ُه اللَُّه َوتَ َزوَّ َلمح عح
َوى َوات َُّقوِن يَ خَ  َلحَباِب. ا أُوِل ي الزَّاِد التَّقح ُتمح ِمنح َعرَفَاٍت فَاذحُكُروا اللََّه ِعنحَد يَس َعلَ يلَ  اْلح ًَل ِمنح َربُِّكمح فَِإَذا أََفضح ُكمح ُجَناٌح أَنح تَ بحَتُغوا َفضح

رَاِم َواذحُكُروُه َكَما َهَداُكمح َوِإنح ُكنحُتمح ِمنح قَ بحِلِه َلِمَن الضَّالِّ  َعِر اْلَح َتغحِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر يُضوا ِمنح حَ يأََ فِ   . ُثَّ يَ الحَمشح ُث أَفَاَض النَّاُس َواسح

مٌ يَرحِ 
15

  
ر اثناى حج دن ]ماه[ها حج را ]برخود[ واجب گرداند ]بداند که[ ينى است پس هر کس در ايحج در ماههاى مع

د يريداند و براى خود توشه برگ خدا آن را مىد يده کى انجام مىيست و هر کار نيهمبسترى و گناه و جدال ]روا[ ن

 .ديزگارى است و اى خردمندان از من پروا کنين توشه پرهيقت بهتريکه در حق

ات کوچ د پس چون از عرفييش[ بجويست که ]در سفر حج[ از فضل پروردگارتان ]روزى خويبر شما گناهى ن

 .فرا راه آورد ديراهان بوديشتر از بيشما را که پد که يادش کنيد و ياد کنيد خدا را در مشعر الحرام ينمود

د که خدا آمرزنده ياهد و از خداوند آمرزش خويز روانه شويشوند شما نپس از همان جا که ]انبوه[ مردم روانه مى  

 .مهربان است 

                                                           

، 13دوره  ،1مقاله ، ، فصل نامه ميقات الحج ،  مناسك الحج در کتاب خداوند ،  محمد مهدي،  فيروز مهر 1۴

    .13۸3، پاييز ۴۹شماره 

 1۹۹و  1۹۸و   1۹۷البقره  1۵

http://miqat.hajj.ir/?_action=article&au=212996&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%85%D9%87%D8%B1
http://miqat.hajj.ir/?_action=article&au=212996&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%85%D9%87%D8%B1
http://miqat.hajj.ir/issue_4275_4278_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+49%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1383%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+5-215.html
http://miqat.hajj.ir/issue_4275_4278_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+13%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+49%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1383%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+5-215.html
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 حج  يمعلوم بودن ماهها 

 ن از امور زشت سخگر آن يد يعنا(و م با همسر در حال احرام آن حرمت و   يزش جنسيآمترک  رفث )   - 

 ن.گرايفسوق )دروغ گفتن، فحش دادن و فخر به دترک  

 .مطلق نزاع است يدر لغت به معنا هوده و يجدال کردن در امور ب 

 وقوف به مشعرالحرام از  واجبات حج از فرائض و   وقوف به عرفات 

 تيوقوف به عرفات در روزگار جاهل 

 تاز خداوند هنگام کوچ از عرفاسته بودن استغفار و طلب آمرزش يشا   

 .تيان در حج روزگار جاهليقرش يترک وقوف به عرفات از سو   

 بعلت مقدس بودن مکان آن  اد و ذکر خدا در وقوف به مشعرالحراميلزوم  

  

َل ِف يأَ  َواذحُكُروا اللََّه ِف    ُدوَداٍت َفَمنح تَ َعجَّ مَ ي اٍم َمعح َر َفََل ِإثحَ َعلَ يِإثحَ َعلَ  َفََل يِ وح َلُموا أَنَُّكمح إِلَ يِه َوَمنح تََأخَّ ِه يِه ِلَمِن ات ََّقى َوات َُّقوا اللََّه َواعح
1.َُتحَشُرونَ  6  

د[ گناهى بر او د پس هر کس شتاب کند ]و اعمال را[ در دو روز ]انجام دهياد کنين يى معيو خدا را در روزها

براى کسى است که  ار[ين اختيست ]اياعمال را در سه روز انجام دهد[ گناهى بر او نر کند ]و يست و هر که تاخين

 .د آورد د که شما را به سوى او گرد خواهيد و بدانيز کرده باشد و از خدا پروا کني]از محرمات[ پره

 .حجهيزدهم ذيازدهم تا سيهشتم و دهم و  يروزها در ماندن در منا  

 .از مناسک حج (ن روزهايا يتوته در آن، در شبهايروزها )و بن ياد خدا در ايو ذکر و   

 وز دوازدهم رحجه در منا و کوچ کردن از آن در يزدهم ذيان ماندن روز سيگزار مر بودن حجيمخ 

 ترک همه محرّمات احرام 

َتطَاَع إِلَ يآِمًنا َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الحبَ َم َوَمنح َدَخَلُه َكاَن يَناٌت َمَقاُم إِب حرَاهِ ياٌت بَ يِه آيفِ   َعِن  ًَل َوَمنح َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِن يِه َسبِ يِت َمِن اسح
1.يَ الحَعاَلمِ  7 د در امان است و براى يم است و هر که در آن درآيى روشن است ]از جمله[ مقام ابراهيها در آن نشانه  

                                                           

    2۰3البقره  1۶

 ۹۷آل عمران  1۷
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نا خداوند يقيابد و هر که کفر ورزد يخدا حج آن خانه بر عهده مردم است ]البته بر[ کسى که بتواند به سوى آن راه 

 .از است ينان بى ياز جهان

 ميوجوب نماز در نزد مقام ابراه  

  سوره مائده : 2و  1ات يآ يرينکات تفس

ُفوا بِالحُعُقوِد أُِحلَّتح َلُكمح ِبَِ َن آَمُنوا يَها الَّذِ يا أَ ي َن حَعاِم ِإالَّ َما يأَوح لِّ يَ ُكمح غَ يتحَلى َعلَ يَمُة اْلح ُكُم َما يح ِد َوأَن حُتمح ُحُرٌم ِإنَّ اللََّه يالصَّ  ي َمُِ
رَاَم يَها الَّذِ يا أَ ي﴾ ۱﴿ دُ يرِ ي َر اْلَح هح لُّوا َشَعائَِر اللَِّه َواَل الشَّ َدح َن آَمُنوا اَل َتُِ رَاَم ي الحبَ يَ َواَل الحَقََلئَِد َواَل آمِّ  يَواَل اْلح ًَل ِمنح يَت اْلَح بحَتُغوَن َفضح

طَاُدوا َواَل  َوانًا َوِإَذا َحَللحُتمح فَاصح َتُدوا َوتَ َعاَونُوايح َرِبِِّمح َورِضح رَاِم أَنح تَ عح ِجِد اْلَح وُكمح َعِن الحَمسح ٍم أَنح َصدُّ َوى  رَِمنَُّكمح َشَنآُن قَ وح َعَلى الحِبِّ َوالتَّقح
َواِن َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشدِ  ثِح َوالحُعدح 1. ُد الحِعَقابِ يَواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْلحِ 8  

ده جز يل گردان حاليد براى شما ]گوشت[ چارپايد به قراردادها]ى خود[ وفا کنيا مان آوردهياى کسانى که ا

ا هر چه د خديد شکار را در حال احرام حالل بشمريشود در حالى که نبامى  آنچه ]حکمش[ بر شما خوانده

هاى ينشان و قربانبى  ر خدا و ماه حرام و قربانىيشعاد حرمت يا مان آوردهياى کسانى که ا. دهد  بخواهد فرمان مى

چون از احرام  د وينگه دارطلبند ت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار خود را مىيان بيبنددار و راهگردن

حرام باز داشتند شما توزى گروهى که شما را از مسجد ال نهيد کيد و البته نبايد[ شکار کنيتوان د ]مىيرون آمديب

د يار هم نشويستد و در گناه و تعدى ديگر همکارى کنيکديزگارى با يکوکارى و پرهيرا به تعدى وادارد و در ن

 است دهنده  فريکسخت د که خدا يو از خدا پروا کن

 .احرام از مناسک و واجبات حج و عمره 

 نشانيدار و بدو نوع؛ نشان يحج، دارا يهايقربان، حج يهايانواع قربان 

 در حج يقربان يمورد نظر برا يهادام يگزارمطلوب بودن نشانه

       

َلَم اللَُّه َمنح يُكمح َورَِماُحُكمح لِ يدِ يِد تَ َنالُُه أَ يٍء ِمَن الصَّ يبحُلَونَُّكُم اللَُّه ِبشَ يَن آَمُنوا لَ يَها الَّذِ يا أَ ي َتَدى بَ عحَد َذِلَك فَ َلُه يافُُه بِالحغَ يَ عح ِب َفَمِن اعح
ُتُلوا الصَّ يَها الَّذِ يا أَ ي﴾۹۴﴿ مٌ يَعَذاٌب أَلِ  ًدا َفَجزَاءٌ ِمثحُل َما قَ َتَل ِمَن النََّعِم َد َوأَن حُتمح ُحُرٌم َوَمنح يَن آَمُنوا اَل تَ قح ُكُم بِِه َذَوا يح قَ َتَلهُ ِمنحُكمح ُمَتَعمِّ

ٍل ِمنحُكمح َهدح  ارٌَة طََعاُم َمَساكِ يَعدح َبِة أَوح َكفَّ ُل َذِلَك صِ يَ ا بَاِلَغ الحَكعح ا َسَلَف َومَ ياًما لِ ي أَوح َعدح رِِه َعَفا اللَُّه َعمَّ نحَتِقُم ينح َعاَد فَ ُذوَق َوبَاَل أَمح
ِر َوَطَعاُمهُ َمَتاًعا َلُكمح َولِلسَّ ي﴾ ُأِحلَّ َلُكمح صَ ۹۵ٌز ُذو انحِتَقاٍم﴿ياللَّهُ ِمنحُه َواللَُّه َعزِ  ُتمح ُحُرًما َوات َُّقوا يُكمح صَ ياَرِة َوُحرَِّم َعلَ يُد الحَبحح ُد الحَِبِّ َما ُدمح

1﴾.۹۶﴿ ِه َُتحَشُرونَ يإِلَ  ياللََّه الَّذِ  9  

                                                           

 2و  1المائده  1۸

 ۹۶و  ۹۵و  ۹۴سوره المائده آيه  1۹
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هاى شما باشد خواهد زه يزى از شکار که در دسترس شما و نيد خدا شما را به چيا مان آوردهياى کسانى که ا

و عذابى دردناک ترسد پس هر کس بعد از آن تجاوز کند براى ا آزمود تا معلوم دارد چه کسى در نهان از او مى

شما عمدا آن  د و هر کس ازيد شکار را مکشيمحرمد در حالى که يا مان آوردهياى کسانى که ا (94خواهد بود )

ان شما ين عادل از مر بودن[ آن را دو تياى بدهد که ]نظ ان کفارهير آنچه کشته است از چهارپايد نظيرا بکشد با

رد يعادلش روزه بگا ميا به کفاره ]آن[ مستمندان را خوراک بدهد يق کنند و به صورت قربانى به کعبه برسد يتصد

تکرار کند  لى[ هر کسوى زشتکارى خود را بچشد خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو کرده است ]تا سزا

راى شما حالل شده ا و ماکوالت آن بيد دري(ص95انتقام است )رد و خداوند توانا و صاحبيگ خدا از او انتقام مى

ده است يحرام گرد د بر شمايباش که محرم مىابان مادام يد بيلى[ صواى باشد ] است تا براى شما و مسافران بهره

 (96د )يد پروا داريشوى که نزد او محشور مى يو از خدا

 د  يبا ص يامتحان اله 

 د حرم. يحرمت ص 

 د حرم را ندارد.يکه احترام ص يکسان يوعده عذاب برا 

 .دارنده عذاب سخت خداوند يمؤکّد و در پ يدر حال احرام، حرام يوانات وحشيشکار ح 

 .در حال احرام، سبب وجوب کفاره يوانات وحشيشکار ح 

 .مرخص مُحش ياز سو يوانات وحشيکفاره، در صورت تکرار شکار ح يجان شدن انتقام و عذاب خدا بهيگزيجا 

به « ديص»ت که ن احتمال اسين برداشت بنا بر ايا، که  وان شکار شده بر مُحرميحرام بودنِ خوردن از گوشت ح 

 .باشد (وان شکار شدهياسم مفعول )ح يمعنا

 مُحرم يو خوردن از آنها برا ييايوانات دريز بودن شکار حيجا 

 مُحرم پس از خروج از احرام يحالل شدن شکار برا 

 .بر عهده عموم مرد يف الهيحج، تکل   

 .وجوب حج بر ثروتمندان  

 .(و ... ي، مالي)جسم يياستطاعت و توانا جشرط وجوب ح 

                                                           

 



21 

 

 در راه خدا  انفاق مال 

 م و بزرگداشتيسته تعظيو شا يمناسک حج از شعائر اله 

جِّ  َوأَذِّنح ِف   . قٍ ينح ُكلِّ َفجٍّ َعمِ  مِ يَ أحتِ يأحُتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يالنَّاِس بِاْلَح
َهُدوا َمَناِفَع َْلُمح وَ يلِ  َم اللَِّه ِف يشح ُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهمح ِمنح ِبَِ يأَ  ذحُكُروا اسح َن حَعاِم َفُكُلوا ِمنحَها َوأَطحِعُموا الحَباِئَس الحَفقِ ياٍم َمعح ُثَّ . يَ َمِة اْلح
ُضوا تَ َفَثُهمح َولح يلح  2.  قِ يِت الحَعتِ يطَّوَُّفوا بِالحبَ يُذوَرُهمح َولح وُفوا نُ يقح 0  

غرى که از هر راه اده و ]سوار[ بر هر شتر اليران[ پيان مردم براى ]اداى[ حج بانگ برآور تا ]زايو در م

وزهاى معلومى ش باشند و نام خدا را در ري(تا شاهد منافع خو27ند به سوى تو روى آورند )يآدورى مى 

د يه مستمند بخوراند و به درماندياى که روزى آنان کرده است ببرند پس از آنها بخور بستهزبانبر دامهاى 

هن ]=کعبه[ ند و به نذرهاى خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کيد آلودگى خود را بزدايسپس با (28)

 .(29طواف به جاى آورند )

 .(حجهيزدهم ذيتا س ن )دهميخاص و مع يحج، موقوف به زمان يف قربانيانجام تکل 

   شده است.  ريتفس (قيام تشريد و سه روز بعد آن )ايات به روز عيروا يدر برخ«   امٍ مَعْلُوماتٍيأَ 

 .او يهادر برابر نعمت ياد نام خدا و شکر و سپاسگزاريذکر و  يفلسفه قربان 

 .در حج يلزوم ذکر نام خدا به هنگام ذبح و نحر قربان 

 .ک از شتر، گاو و گوسفند در حجيکردن هر  يجواز قربان 

 .گزارانحج يبرا ياز گوشت قربان يجواز استفاده از قسمت 

 .در حج يلزوم قربان يهاازمندان از فلسفهيرفع فقر و کمک به ن 

 جمره يرم 

بر طرف  يه معناقضاء تفث ب، نظافت در حج ير و خروج از احرام پس از انجام مراسم قربانيا تقصيلزوم حلق  

  ها است. يکردن آلودگ

 .ير پس از قربانيا تقصير حلق يجواز تأخ  

 .ريپس از حلق و تقص (ارتيوجوب طواف خانه خدا )طواف ز 

 ارت نزد اهل سنت.يز وجوب طواف 

                                                           

 .2۹-2۸- 2۷الحج  2۰
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 ه .ينزد امام در حجء نسا وجوب طواف 

 ج مي باشد.موسم ح زمان مناسب براي وفا به نذرها و عهدها   

  

َن َجَعلحَناَها َلُكمح ِمنح َشَعائِِر اللَِّه َلُكمح فِ  َم اللَِّه َعلَ يٌ َها خَ يَوالحُبدح َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبتح ُجُنوبُ َها َفُكُلوا ِمنحَها َوأَطحِعُموا الحَقانَِع ي فَاذحُكُروا اسح
ُكُروَن .  َلنح  رحنَاَها َلُكمح َلَعلَُّكمح َتشح رَ يَناَل اللََّه ْلُُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكنح يَوالحُمعحََتَّ َكَذِلَك َسخَّ َوى ِمنحُكمح َكَذِلَك َسخَّ َها َلُكمح َنالُُه التَّقح

ِسنِ  ِر الحُمحح ُوا اللََّه َعَلى َما َهَداُكمح َوَبشِّ 2 يَ لُِتَكِبِّ 1  . 
ام خدا را بر آنها در ر است پس نيم در آنها براى شما خير خدا قرار داديو شتران فربه را براى شما از ]جمله[ شعا

ر ينوا]ى غيسائل[ و به بد و به تنگدست ]يردند از آنها بخويد و چون به پهلو درغلتياند ببر ستادهيحالى که برپاى ا

 .ديد که شکرگزار باشيم امين گونه آنها را براى شما رام کرديد ايسائل[ بخوران

ن يرسد ااو مى  ن[ تقواى شماست که بهيد ولى ]ايشان به خدا نخواهد رسيهرگز ]نه[ گوشتهاى آنها و نه خونها

د و ياد کنيزرگى ت نموده به بيخدا را به پاس آنکه شما را هداگونه ]خداوند[ آنها را براى شما رام کرد تا 

 .کوکاران را مژده دهين

 .کننده است يگزار قربانسهم حج ياز گوشت قربان ين است که فقط بخشيانگر ايب 

 .حج يلزوم اطعام مستمندان از گوشت قربان 

 تا هنگام ذبح و نحر آن يقربان يهاجواز استفاده از دام  

  .در حج يقربان ينش شتران درشت و چاق برايودن گزتر بمطلوب  

 .تيگزاران عصر جاهلحج توسط حج يحرام پنداشتنِ خوردن از گوشت قربانو  تيدرعصرجاهل يقربان 

و  ياز شعائر اله (برنديکردن در حج به همراه م يقربان يان برايکه حاج ييها)دام، حج يقربان يهاقداست دام 

 هست. شگاه خداونديحرمت و قداست در پ يدارا

 .يدل و خداترس يو حرمت نهادن به آنها، نشانه تقوا يقربان يهابزرگداشت دام 

 .ت خداونديبرخاسته از روح تقوا ارزشمند و مورد عنا يربان،قارزشمند يقربان 

 د:يفرمايم ه وسلم ياهلل عل ياکرم صل امبريپحضرت 
 

                                                           

 3۷و  3۶الحج  21

 جبريل. حديث في ونحوه 3۴/1، ومسلم ۷/1اإليمان  کتاب أول في البخاري رجهأخ -22



23 

 

 اکرم رسول حضرت خداوند و نبوت يگانگي به يگواه ز استوار است:يچ بر پنج اسالم ساختمان»

 «.کعبه يخانه حجو   رمضان ماه يروزهو   زکات دادنو  نماز برپاداشتنو 

د : يفرما يگر ميث ديو در حد

د و ينگو فحش کند و در آن حج فرمودند: هرکس صاکرم رسول که است تيروا  رهيابو هر از حضرت»

 «.است از مادر متولد شده ا تازهيگو شود کهيم پاک از گناهان نشود، چنان يگناه نکند و مرتکب ييبدگو

 کنندگان، مهمانانو عمره کنندگانحج»فرمودند:  )ص( اکرم رسول که است تيروا  رهيابوهر از حضرت»

 کند . يشان ممغفرتو اگر استغفار کنند خواهد شانخداوند هستند اگر او را بخوانند، اجابت

 . ديزدا يان را مکه حج و عمره فقر و گناه يد، بدرستيو عمره را پشت سر هم انجام ده اعمال حج

 دو عمره يزمان يفاصله نيب که يگناهان فرمودند: تمام صامبر اکرميپ که است تيروا  رهيابو هر از حضرت»

 «.است بهشت مبرور فقط حج و پاداش است گناهان آن ينابود کننده يبعد يعمره رند،يگ انجام

 کيبا  در رمضان عمره کي فرمودند: ثواب  صامبر اکرميپ که است تيروا بعباس عبداهلل بن از حضرت»

 «.ادا شود با من همراه که است يبرابر با حج تيروا کيو در  برابر است حج

                                                           

 ال أبا داود.إ الستةأخرجه  -23
 .۵ /۸۵(  والنسائي 2۸۹2)ماجه برقم  ابن أخرجه -2۴
 (هـ2۷۹: المتوفى) عيسى أبو الترمذي، الضحاک، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد: الترمذي المؤلف سنن 2۵

 في المدرس عوض عطوة وإبراهيم (3 جـ) الباقي عبد فؤاد ومحمد (2 ،1 جـ) شاکر محمد أحمد :وتعليق تحقيق

 - هـ 13۹۵ الثانية،: ةمصر الطبع – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مکتبة شرکة: الناشر (۵ ،۴ جـ) الشريف األزهر

 1۶۶، ص  3أجزاء ، ج  ۵: األجزاء م ، عدد 1۹۷۵

 .۴ /1۰۷والعمرة:  الحج فضل في ومسلم  3 /2: العمرة باب في البخاري هأخرج -2۶
  ۴. /۶2ومسلم:   3 /3رمضان  عمرة في البخاري أخرجه -2۷
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ه يد را در کلارزشمن يل و عبرتهايم و فوائد جليعظ ياست که در آن مسلمانان درسها يميعظ يمانيحج مدرسه ا

ن مدرسه به مسابقه يگر در ايا هم دبند و ينما يم کسب مدرسه نيا از – يو سلوک يو عباد يدتيعق -مجاالت 

 اورند .يخود به ارمغان ب يالت و اکتسابها را براين تحصيپردازند تا بهتر يم ياله

شود  يک ميآن به خداوند متعال نزد ياست که شخص مسلم با ادا ين عباداتياز بهتر يکيو بدون شک حج 

 د .ينما يات خود احساس مينا  در حيو فوائد آن را ع يو اجتماع يرات فرديوتأث

فرموده است: منظور از فرار به سوى خدا « نير مبيففروا الى اهلل انى لکم منه نذ»فه يه شريامام باقر)ع( درباره آ

 31د.يآن است که آهنگ حج کن
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 را او اگر. دهد شانيا به بخواهند زىيچ اگر. نديخدا مهمان گزارعمره و حاجى ه السالم فرمود:يامام صادق عل

، اگر سکوت کنند، با آنان آغاز سخن رديپذمى را شانيا شفاعت. کنند شفاعت اگر. ديگومى پاسخ بخوانند،

 32پردازد. ون درهم به آنان مىيليک مياند، کند و در برابر هر درهمى که خرج کردهمى

 

 تأثيرات فردي حج :

 الف ( حج و اصالح نفس

 د . ينما تيمان خود را تقويواة يب و تزکيتواند انسان نفس خود را تهذ ياست که م ين مدرسه ايحج بهتر

ورت نکره آمده است نجا منافع بصيشهدوا منافع لهم (( است ؛  که در اياز اسرار حج )) ل يکيبحق به گفته قرآن 

اک شدن مسلمان از ن منافع آن پياز مهمتر يکيرساند و  ياد بودن و متنوع بودن و متعدد بودن منافع را ميکه ز

 ن موضوع داللت دارد. يبر صدق ا ياديز يثيکه احادباشد  يگناه و اصالح آن م

  يوعاطف يمعنو يرويک منبع نيب (حج   

قوا در برابر و ت يدهد و وجود او را از فروتن يبزرگ است که به مسلمان توان م يمعنو يرويک نيحج ، مولد 

اهل  دا )ص( وسازد  وعاطفه محبت به خدا و رسول خ يش  پر مياز نافرمان يمانيم به اطاعت و پشيخدا و تصم

  يالم ، در هر مکاننسبت به فرزندان اس يگرداند و احساسات برادر يراب ميس يروان او را در وياران و پيت و يب

 افروزد.  يم شانه يو تعصب نسبت به مقدسات را در س يکه باشند ، را در او زنده کرده و آتش حماسه اعتقاد

 يو رفتار يکرفجماعت و الهامات  يرويآنها ،ن يمقدس وخاطرات آن ، شعائر و آداب حج و آثار درون نيسر زم 

وه يوش زالل تر يبا قلباو گذارند و يوجود فرد مسلمان بجا م يآثار خود را در ژرفا ينها به روشنيآن و... ،  همه ا

ش يشر، از سفر خو يزه هايسرسختانه تر در برابر انگ  يومقاومت يکير ونيخ يراسخ تر برا يميزه تر و تصميپاک يا

نده اش موثر يآ يدگبه همان  اندازه در زن ده تر باشد ،يهر قدر حجش  نزد خدا مطلوب تر و پسند گردد و يباز م

 تر خواهد بود .

  يمات زندگيج( حج معلم مشقت و تحمل نا مال 

ش و ياز آسا  يشان و چشم  پوشياز خو ييوطن ،  جدااز  يها ،  دوريسفر حج در بر دارنده درس تحمل سخت

 ين هايسر زم ين سفر  به سوينخواسته است که  ا يان خانواده ودوستان است . حکمت الهيدر م يفراغت زندگ
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ند  انجام يآ يمردم جهان بحساب م يح گاه هايره که تفريا ، اروپا و غيآس يبا و سر سبز وخوش آب و هوايز

ح تابستان مناسب است ونه بهار، يتفر يکه  نه برا يآب وعلف يابان  بيآن بود که حج در ب يالهت يرد  بلکه مشيگ

 يمات زندگيها و مقابله با ناماليها و ناگواريفرد مسلمان در تحمل دشوار ياست برا يتين خود تربيرد و ايانجام گ

 . 

 

  يت منافع بازر گانيؤح : ر

از  يباشد .، برخيع ميوس يان مسلمانان در سطحيم يمبادله منافع تجار يراب يز حج فرصت با ارزشين ياز نظر ماد

که سود ودر   يويندت يگرفتند واز هرفعا ل يام حج کنا ره ميامبر اسالم )ص( از معامله در ايمسلمانان روزگار پ

، اما خدا دنديورز يش اکراه ميو نقصان در عبادت خو يکرد از ترس سقوط  پاداش اله يب آنان مينص  يآمد

 ن داد . شود به آنا يهمان حج تلق  يت خا لص باشد وهدف اساسيکه ن ين کار را بشرطيم اجازه ايوند کر

نکه از فضل  يست  ايبر شما ن يگناه 33کم جناح ان تبتغوا  فضال من ربکم (يس  عليد:) ليفرما يچنانکه خداوند م

 د يپروردگار خود بر خوردار شو

 يزرگ تجارت جهانبنه به دو مرکز يمکه ومد يز بازارهايد ( ، امروزه نيکسب و تجارت بپردازام حج به ي) ودر ا

 شود . يب مسلمانان مينص يآنها منافع فراوان يو تجار يل شده اند که از روابط بازرگانيتبد

و   يودسع کشور عربستان يد صنعت  جهان گرديعا يمکرر حج وعمره سود کالن  يارت هايعالوه بر آن از ز 

 شود . يم ياسالم يکشور ها يارتيوز ياحتيس ير شرکتهايسا

  يگانگي، وحدت و يد: برابر

وست ندارد دفرد مسلمان است،  اسالم  يت مورد نظر اسالم برايانسان ياصول متعال ين عمليحج آموزش وتمر

ش يشعائر خوو ان عبادات يبمانند  ،بلکه با ب يآن در شکل شعار و حرف محض باق ياجتماع يکه اصول و ارزشها

ابد  ينسان راه شه وقلب  ايژه به درون انديک درک واحساس ويمحکم تر قرار نموده است تا به عنوان  يوندي، پ

 د.   يم نمايترس ياو را در زندگ يو فکر ير عمليومس

 يگريا گروه دي نسبت به فرد يازيامت يچ فرد  وگروهيگردد که ه ين مسأله کامال روشن ميدرانجام مناسک حج ا

 ست .گران ايبر د ييجو يمساوات وکنار نهادن برتر ين عباديين آيندارند ، واز جمله اهداف بلند ا
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 يگانگيشعائر ،  در يگانگيدر احساسات ،  يگانگيابد ، و مبدل به ي يار وسعت مين حج بسييدر آ يگا نگيشعاع  

جود دارد و و يو نژاد يياياز اختالف جغراف ينه اثر ،گردد يدر شعار م يگانگيدر عمل و  يگانگيدر هدف ، 

 يرد خانه واحدمان دارند ، گيواحد ا يمسلمان هستند و به خدا ينسبت به رنگ و جنس و طبقه ، همگ ينه تعصب

 يانجام م يابهمش يکنند و کارهايم يرويامبر اسالم )ص( پيخوانند و از پ يک کتاب )قرآن( را ميگردند ،  يم

 ن خواهد بود ؟يکدام وحدت ژرفتر و گسترده تر از ا دهند ، لذا

 است؛ يک انجمن جهانيه: حج ، 

که  ياشد ، انجمنب يانه اسالميسال يين گردهماين و پرشکوه تريدهد تا شاهد بزرگتريحج به فرد مسلمان امکان م

 .ده استشخوانده ان بدان فرا يجهان يخدا ي، بلکه از سو يتيا جمعيس حکومت يا رئينه  از طرف پادشاه 

شان يها و زبانها نها ، رنگيند که سرزميب يا ميک مسلمان برادران خود را از پنج قاره دنيحج ،  ييدر گردهما 

ک يلب "دهند :  را سر يمان آنان را دور هم جمع کرده است تا شعار واحديوند اسالم و ايمتفاوت است و تنها پ

رزه با حقوق بشر و مبا يتساو يکنفرانسها يرغم برگزار يعل "ک... يک لک لبيک ال شريک لبياللهم لب

هان را با اختالف مسلمانان ج ييش ، تجمع و گردهمايسال پ ياسالم هزار و چهارصد و اند ين عاليي، آ ينژادپرست

دن يوشکبار با پي يالس  ييکايو امر ييقاي، افر ييايو آس ييد ، اروپاياه و سفينژاد و زبان اعم از عرب و عجم ، س

 ن مشترک فرض قرار داد . ييک لباس و انجام مناسک و آي

و  يبه برادر نها و تذکريسر زم يبا وجود دور ينيحقوق برادران د ياد آورين عامل يانجمن بزرگ حج بزرگتر 

 به شخص مسلمان است . يوند اعتقاديو پ ياسالم يو برابر يتذکر به برادر

د و همه ينمايخود ذوب م يمانيرا با حرارت ا يميو اقل يقوم يزه هايکه انگماند يم يبسان کوره ا يين گردهمايا 

 "                      ماند که  يم ين شعار باقيسازد و تنها ا يد ميرا ناپد ييجو يبرتر ينشانه ها و نژادها و مشخصه ها 

 مومنان با هم برادرند .  ا؛ همان34"انما المومنون اخوة 

 ي، همفکر ييآشنا ين فرصت برايکنند و از ا يدار ميشمندان و اصالحگران با هم ديشمندان ، اندن ، دانيعالوه بر ا

به  ياسالم يدن به هدفها و تحقق آرمانهايرس ين راهها ، برنامه ها و ابزار هايافتن بهتريدر جهت  يو همکار

 ين بزرگ اسالميين آيا يبه برترز يگانگان نياز مستشرقان و ب يپردازند تا آنجا که برخ يو گفتگو م يزنيرا

دفاع  " در کتاب يريآن اشاره کرده اند ، از جمله خانم والگ يو معنو يج و فوائد مادياعتراف نموده اند ، به نتا

از درک  ين حج چنان است که عقل آدمييز آيق  و اسرار آميعت و آثار عميو طب يژگيو "سد : ينويم "از اسالم 
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هم که از آثار  ين حال همان اندازه برداشت و درکيار اندک ، ناتوان است ، با ايبس يح آن ،  جز در حديو تشر

 يديتواند منکر فوا ينم يدارد . کسيپرده بر م ياز حکمت کامل يو راحت يباشد ، به سادگير ميمزبور امکان پذ

شتابند .  يآن  م يبه سوکه از نقاط مختلف جهان  يانه مسلمانان در مکان واحديباشد که اسالم از اجتماع سال

طلب آمرزش  يبرا يگران ، همگيو د ي، سودان يو ، مراکشيره ماليشبه جز ي، اهال ي، افغان ، هند يرانيعرب ، ا

گر بر يبه همد يچنان هدف يبرا ين مکانيکه در چن يآورند و هنگام يم يم به کعبه روياز خداوند رحمان و رح

 کنند . يم   جاديا يرادراز محبت و ب ينيخورند ، روابط نو يم

شوند  يکامل باطل م ر و ثروتمند ، گدا و زمامدار بطوريان فقيازات ميمسلمان ، همه امت يکبار در زندگيحداقل  

 يم                 يضه مقدس ، لباس ساده اين فرين انجام اين به خاطر آن است که هر شخص حج گذار در حيو ا

کند نه  ياب مخود انتخ يک شعار) اهلل اکبر ( را برايد و فقط ينما يخود را ترک م يشخص يپوشد و نشانه ها

 .  يگريشعار د

امبران و پدران يل طواف خانه خدا در وجود آنان خاطرات پيده از قبيان الزم گرديکه انجامشان بر حاج يين هاييآ

م يسازد و اعمال حضرت ابراهيدار ميکرده اند ، ب ينها زندگين سرزميگذشته در هم يقرنها يرا که ط يارجمند

کند و در برابر يل )ع( و همسرش هاجر )ع( را از نو زنده ميفرزندش اسماع ين خالص و کارهايانگذار دي)ع( ، بن

   35بخشد. يرو ميم آنان در برابر خواست خدا را نياز احساسات و تسل يرويزه و شوق پيفرد حج گذار ، انگ

 ت اسالمي :حج و رابطة ام

شارق و من تجمع بزرگ مسلمانان حجاج يشود که در ا ين تجمع امت اسالمي در روز عرفه واقع ميبزر گتر

ن روز مبارک ياکند و در  يحت ميگر را نصيشوند و هم د يند و با هم آشنا مينما يگر را مالقات ميمغارب همد

 دارند .  يرک ابراز من کفر و زور و شيبرائتشان را از سالط يبا اتحاد و همبستگ

ن السنه شان و يباتشه و مذهب؛ و با اختالف رنگ ها و يم مسلمانان جهان با هر نوع فکر و اندين جمع عظيدر ا  

سول واحد و ند که رب واحد و  قبله واحد و ريجمع شده اند که اثبات نما يمقصد واحد يبالدشان برا يدور

  لباس واحد و مشاعر واحد و اعمال واحد و زمان واحد و مکان تجمع واحد و شعار واحد دارند .

                                                           

، نشر احسان  يخرقان ي، ترجمه : محمد ستار يوسف قرضاويف :دکتر ي، تأل 312 – 3۰3عبادت در اسالم،ص   3۵

 تهران .    يشمس يهجر 13۷۹،
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أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم )) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَالَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَ   

 36آيَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ  (( بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَکُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَکُمْ

ن امت ين و آخريولمسلمانان است که در آن روز ا يت برااميکر از فوائد اجتماع  روز عرفه  تذکرروز قيد يکيو 

 .  در آن روز است يمنتظر عفو اله يهستند وشخص حاج ياله يقضا يها جمع شده اند که منتظر اجرا

 ى در خور توجه است.يک به تنهايک سلسله عبادت هاى خاص است که هر يمجموعه منظمى از  حج،

م مى يارى از کارها که با روح عبادت ناسازگار است بر نمازگزار تحريرة اإلحرام نماز، بسيکه با تکب همان طور

روزه گرفتن و ورود به صبحگاه  تيت ها برطرف مى گردد و همچنان که با نيان نماز، آن ممنوعيم پايشود و با تسل

دن شامگاه حالل يو حرام مى شود و با فرا رسست بر ايارى از امورى که با روح پرستش و آزمون الهى مناسب نيبس

ز از آن ها قوى يارى از امورى که جنبه تعبدى در پرهيک گفتن، بسيز با احرام و لبيمى گردد، در حج و عمره ن

ک دوره تعبّد محض و يرومند است، حرام شده و دوره احرام به صورت يار نيبوده و آزمون الهى در آن ها بس

 37است.امتحان صرف در آمده 

ار يلت بسيفض ب شده ويى استفاده از عطر و بوى خوش که بدان ترغين که، از سوياى از آزمون مذکور ا نمونه 

ست و همراهى گر هنگام انجام مناسک حج و عمره در تماس و مجاليدارد، در حال احرام حرام است و از سوى د

 ست. ا خالف ادب  نامطبوع  ىنى از بويا هنگام عبور از کنار قربانگاه، گرفتن بيبا افراد بدبو، 

ام حج و عمره کامل، د آنسان که با انجيت انسان را شکسته، تفاخر و تکبر را از روح مى زداين گونه امور انانيا

 بنده وارستة حق مى شود.

ى بر يوانات صحرايد حيرا از طرفى صيافت؛ زيگر از امتحان الهى را مى توان در منع از شکار به خوبى يد نمونه

وانات يگر حيا ديا کبوتران يى يگر آهوان صحرايو از طرف د 38-حرم  َد و اَنُتمي)ال تَقُتلوا الصَّ محرم حرام مى شود: 

تا روشن شود چه کسى از عهده آزمون الهى  رديگا دست رس محرم قرار مى يررس يى در تياير دريشکارى غ

ُكم و يديِد تَنالُُه اَ يبُلَونَُّكُم الّلُه ِبَشىء ِمَن الصَّ ي)لَ ضه الهى محروم مى شود: ين فريد و چه کسى از انجام ايرون مى آيب

                                                           

  1۰3ة يآل عمران  آ  3۶

 .1۹2نهج البالغه،  خطبه ، ابوالحسن محمد بن الحسين   ،سيد رضي 3۷

 .۹۵المائده/ 3۸
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دوره سازندگى آن چنان در جامعه اسالمى مؤثّر واقع شد که آنان که از خوردن سوسمار در  نيا  39.رِماُحُكم-

اکنون به فرمان الهى از آهوان شى مى گرفتند، يگر پيکديدوران توحّش جاهلى نمى گذشتند و براى شکار آن بر 

روز مى يهاى خود پ خواستهال و يى مى گذرند و در دوران تمدن اسالمى بر اثر فرمان وحى، بر همه اميصحرا

ت جامعه معتقد و ينين دارد که ثمره گواراى آن در عيادير بنيشوند. دوره پر بار احرام در ساختن انسان چنان تأث

 ، به خوبى مشهود است.ارتيمتعهّد به محتواى حج و ز

ردد تا م مى گيرگى روح و آلودگى جان مى شود در حال احرام تحرين که، همه امورى که موجب تيا خالصه

آغشتگى منزه  سته طواف خانه خدا گردد، خانه اى که از هر آلودگى پاک و از هريجانِ خالص و روحِ پاک، شا

 است. 

د حرم يدارد صارت آن را دارد، حق نين رو مُحرمى که آهنگ زيات و مدار آزادى است، از يخانه خدا محور حر

ن کارها با يرا همه ايى کند؛ زياد را به آن راهنمايا صيا آن را برماند ير شدنش کمک کند يا در اسير کند يرا اس

 ت طواف کوى آزادى را ندارد.يه آزادى خواهى مخالف است و تا انسان آزاد نشود صالحيروح

ز هر فکر باطلى د هر شهوت و غضبى آزاد و مغز را ايحدود آن، روح را از هر بندى رها و از ق تيو رعا احرام

 ال خامى نجات مى بخشد.يپاک مى کند و دل را از هر خ

 

 
 

                                                           

 .۹۴المائده/ 3۹



 مختصر تاریخچه مدرسه ربانیه چنارلی شهرستان مراوه تپه

 هجری شمسی 1307سال تاسیس : 

 نویسنده : عصام الدین گوگالن

 

 آثار  به جا مانده از مدرسه ربانیه در چندر قزل آق امام ترکمنستان

 

 



مدرسه شب های ظلمانی را با صفحات زرین تاریخ مدرسه ربانیه چنارلی ، گواه بر این است که: بانیان و اساتید این 

نور الهی به سپیده صبح گره زدند و در پای چراغ معرفت با عشقی سوزان و با اخالص کامل مشغول تعلیم و تعلم 

 . گشتند، تا اسالم سر بلند باشد و بدین سان اسالمیان را دلیل راهنما گشتند

ت و آزاده بودند و با تنگی معشیت و فشار زمانه انسان هایی که در همه لحظه های زندگی ارزشمند خویش ، بلند هم

،شب را از روز نشناخته و دراه کسب دانش و علوم اسالمی و حراست از باورهای دینی نا آرام بودند و سخت 

کوشیدند و در تمام مراحل حیات خویش ، قدمی از راه تقوا و زهد بیرون ننهادند و ستیز با بدعت ها و کجروی ها و 

 .م سر لوحه عملشان بوددشمنان اسال

حاصل عمرشان ،با ستیز دشمنان دین خدا بود یا به یادگار گذاشتن میراث های گرانسنگ؛و چه بسیارند کسانی که 

در سراسر عمر پر برکتشان ،خویشتن را از لذایذ دنیوی محروم ساختند و اسال م را با مرکب قلمشان و یا با خون 

مله این علماء می توان بنیانگذار مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی ، حاج اراز ، و از ج [۲” ]سرخشان حراست کردند

  .محمد ایشان گوگالن و فرزند شهیدش محمد ایشان گوگالن و خانواده آن نام برد

 تاریخچه مدرسه ربانیه قبل از انقالب اسالمی

  : (زندگینامه مختصر شیخ اراز محمد ایشان )ره

بنیان نهاد محمد ایشان راز اهجری شمسی توسط استادمرحوم الحاج ۱۳۰۷نارلی در سال مدرسه علوم دینی ربانیه چ

هجری شمسی می باشند،ایشان بعدازاتمام دروس علوم دینی درخیوه و بخارا ) طلبه های ۱۲۳۶شد، ایشان متولدسال 

سپارمنطقه خویش می ره [۳] (ترکمن اکثرا در مدارس خیوه و بخارا تحصیل قانون اسالم یعنی شریعت می کردند 

اْ فَلَوْالَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوشوندتاطبق فرمایش خداوند متعال: 

 [۴إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.]

دینی رادر روستای قزل امام کشور ترکمنستان امروزی بنا می هجری قمری مدرسه علوم ۱۳۳۵وی تقریبا درسال

تعلیم و تعلم در آن دیار می شود و حتی در آن زمان مرزهای ایران و ترکمنستان باز بوده از ایران نیز ومشغولنمایند، 

 .جهت تعلیم و تعلم به آنجا روی می آوردند

هجری ۱۳۰۳به حدی رسیده بودکه ناگزیردرسال وبعدازچندین سال فعالیت چون آزار و اذیت کومونیسیت ها 

شمسی خانه وکاشانه ووطن خویش رافدای اسالم وقرآن کرده وبه همراه اقوام وخویشاوندان خویش به کشور ایران 



هجرت میکنندودرقرناوه سفلی امروزی سکنی می گزینند، طبق گواهی شاهدین تنهاچیزی که آنان باخودمی 

 .بوده است والغیرآورندفقط کتب درسی طالب 

درایران آغاز می کنند و طبق  ۱۳۰۷ایشان بعداز هجرت وتاسیس مدرسه جدید فعالیت رسمی خویش را درسال 

فرمایشات وگواهی اساتیدکرام خصوصااستادمرحوم نورمحمدآخوندطالیی امام جمعه فقیدگنبدکاووس اولین 

 .اقامه شده استنمازجمعه و نماز عیدین درترکمن صحرا توسط ارازمحمد آخوند 

سالگی در روستای  ۷۴در سن  () ه ش  ۱۳۱۰رمضان  ۲۱تاریخ ایشان طی چندین سالم مجاهدت واستقامت در

 .گردیدند قرناوه وفات نمودند و در قبرستان عمومی روستا دفن

 شهید محمد ایشان  گوگالن 

 
می شوند ، ایشان تحصیالت خویش را در بعدازفوت استاد مدرسه توسط فرزند برومندشان استادمحمد ایشان اداره 

محضر ابوی محترمشان گذرانده اندوبعدازاتمام تحصیالت مساعد پدرخویش شده و مشغول تدریس درمدرسه 

میشوند، وی عالوه بر امرتعلیم وتعلم با درک وضعیت آموزش و پرورش و فرهنگ که در آن زمان خیلی فقیرانه بود 

مدرسه غیرانتفاعی بنا نهاده و با آوردن مربی از شهرهای آمل و بابل و گنبد  ،در کنارحوزه با هزینه شخصی خود

کاووس، تا طالب حوزه علمیه و جوانان منطقه ازنعمت سوادنیز بی بهره نمانندو در کنار آن دار االیتام و دار االرامل 

 .جهت حمایت از افراد بی سرپرست منطقه تاسیس نموده اند

ت خشخاش ضمن مخالفت بارضاشاه با آیت اهلل کاشانی نیزهمراه مهاجران حتی درزمان کشف حجاب وکش

داغستانی همکاری و هم فکری داشته اند و از مهم ترین کارهای ایشان صلح بین اقوام ترکمن یموت و گوگالن و 

تحاد و صلح بین ترکمن ها و فارس های خراسان و منع آنها از تعرض به مال و ناموس همدیگر و تشویق آنها به ا
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همسبتگی و تفهیم آنها که ریختن خون مسلمان بر مسلمان حرام است و رد مال های اخذ شده از همدیگر و بر قرای 

 .صلح بین آنها

همزمان باجنگ سالگی  ۴۵در سن  ( ) ه ش ۱۳۲۱شهریور سال  ۱۵در باالخره بعدازچندین دهه فعالیت ومجاهدت 

از روستا و منطقه خارج وبهمراه به بهانه ای رتب درتعقیب وی بودند که متوسط ماموران کمونیستی جهانی دوم 

بسر شوروی در زندانهای مخوف سال۱۵چندتن ازعلماهای سرشناس ترکمن وازخوانین به سیبری تبعید می نمایند. و 

محل وبه درجه رفیع شهادت نائل می گردند و متاسفانه  ۱۳۳۶براثرشکنجه در سرمای طاقت نافرسادر سال برده و 

 .سالم علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار -دفن ایشان معلوم نیست

و از آثار علمی باقی مانده ایشان می توان به نسخ خطی ایشان در باب فقه و کالم اسالمی و اشعار عرفانی ایشان به 

 : زبان ترکمنی و روسی چاپ شده که در مضامین فقه اسالمی وفضائل و اخالق و من جمله آنها

اهلل الرحمن الرحیم ، رب یسر و التعسر ، ایا غفران ، دوستان ، احوال روز قیامت ، فضل علم و ادب ، استغفر اهلل  بسم

و آمدم به سوی تو ، فضیلت نماز و لقمه حالل و فرائض و بیان عاشوراء و بیان امر به معروف و نهی از منکر و غیره 

 [۵اشاره کرد. ]

 :ایشان در مدرسه ربانیه چنارلی مشغول خدمت تدریس بودند اساتیدی که بعد از اسارت محمد

استاد مفتی ایشان خوجه و آنه مراد آخوند تکه و اراز آخوند و عبدالقادر آخوند داغستانی و نورجان آخوند قره 

ماخر و نورجان آخوند اوزبک و حاج غائب گلدی آخوند قلی زاده و خالق بردی آخوند دردی زاده و عطا مراد 

 . د آق نام بردآخون

 

 

 

 



 نگالنموهن  ای اشعار رعافنی شیخ شهید محمد ایشان گو

1رّب یّسر و التعّسر  

بسم اهلل الرحمن الرحیم

 : زندگینامه محمدکریم قاری

 

 

                                                           



  

وم محمدکریم قاری اداره میشود ؛ وی تحصیالت علوم دینی وبعدازمحمدایشان مدرسه توسط برادرشان استاد مرح 

ایشان شوند و میمشغول تدریس نزدپدروبرادربزرگ خویشبعد ازفراغت تحصیل ورا نزد پدرگرامیشان گذرانده 

سفر به ۱۸ئی داشته اند و بیش ازدرترکمن صحرا زحمات و تالشهای بسزااعزام کاروان حج تمتع در مدیریت 

 .صورت زائر و عوامل اجرائی به حج اعزام شدند
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وبراثرتخریب منازل وازدنیارفتن تعدادی ازاقوام وخویشاوندان ناگزیربه ۱۳۴۹سال ایشان بعدازوقوع زلزله شدید در 

همراه بابرادرزاده را ه است که قبال آنجامرتع بودروستای چنارلی  ۱۳۵۰اتفاق خانواده وبستگان وهمسایگان درسال 

الزم به ذکراست فعالیت حوزه علمیه پس از زلزله با کوچ به چنارلی در سال بنا می نهند خویش استادباباجان ایشان

های اول در داخل چادرهای هالل احمر پیوسته ادامه یافته و در سال دوم پس از زلزله حوزه علمیه چنارلی افتتاح 

روستای چنارلی دار فانی را وداع  ه ش در ۱۳۵۱شعبان سال  ۲۷سالگی برابر  ۶۳در سن نیز میشود. این عالم ربانی 

 [۶مینمایند.]

 تاریخچه مدرسه ربانیه بعد از انقالب اسالمی و شکوفائی قابل توجه مدرسه

توان به  با مقایسه تاریخچه مدرسه بین دو بخش قبل از انقالب و پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران می

 از یکسو و حوزه های علمیه  وضوح بیان کرد ، که سیاستهای حمایتی وتشویقی نظام مقدس جمهوری اسالمی از

ازدیاد جمعیت واستقبال شدید جوانان از آموزشهای علوم اسالمی ؛ مدرسه علوم دینی ر بانیه چنارلی بیش از 

قابل توجهی در امور علمی و عمرانی و فعالیت  حدتوان خود مجبور به جذب طلبه ودانشجو شده است و ترقیات

  .های اجتماعی داشته است

در این بخش به طور خالصه زندگی نامه اساتید همچون بابا جان ایشان و آیت محمد آخوند داودی و عبیداهلل قاری 

  .وفعالیت های مدرسه ربانیه چنارلی در دهه های اخیر اشاره خواهد شد

 

باباجان ) بعدازفوت ایشان زمام وفعالیت مدرسه به استادبابامخدوم گوگالن معروف به :  ایشانندگینامه باباجان ز

فرزنداستادشهیدمحمدایشان میرسد.وی نیزدردوره خویش یکی ازشخصیت های دینی بزرگ وبرجسته  (ایشان

سالمی و رزمندگان ترکمن صحرابوده است.ایشان دردوران دفاع مقدس نیزدرپشت جبهه خدمات شایانی به انقالب ا
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منجمله تشویق واعزام نیروی مردمی و طالب منطقه و جذب کمک های مردمی به جبهه های جنگ نموده است 

وهمچنین درامروحدت مسلمین نیزفعالیتهای چشمگیری درسطح استان کشیده اندکه برهیچ یک ازمسئولین 

  .شهرستانی واستانی پوشیده نیست

ایشان در سیر و سلوک نیزبه درجات رفیعی نائل گشته و در خدمت شریعت و طریقت افراد زیادی را تربیت نمودند. 

  .سالگی دارفانی راوداع نمودند۷۸هجری شمسی برابردوم ماه ربیع الثانی درسن ۱۳۷۲این عالم ربانی نیزدرسال 

ت که با بذل جان و مال و ایثار و از خود بی شک این همه ترقیات معنوی و مادی همیشه مرهون افرادی هس

گذشتگی گامهای موثری در جهت رفاه و شکوفائی در تمام زمینه های مدرسه کناراستادباباجان ایشان برداشته اند 

 .که منجمله استادعبیداهلل قاری دانشگرواستادآیت محمد آخوندداودی می باشند

 :استاد عبیداهلل قاری دانشگر

 
بعداز وفات استاد محمد کریم قاری شروع ۱۳۵۱میباشند ایشان در سال (ه ش)۱۳۱۵انشگرمتولدسال : استادعبیداهلل د

به تدریس درشعبه حفظ و قرائت قرآن کریم نمودند الزم به ذکراست ایشان باآموزش وپرورش نیزارتباط تنگاتنگی 

قرآن فعالیت داشته بودندایشان داشتندکه تااخرحیات طیبه درمقاطع تحصیلی ابتدایی وراهنمایی بعنوان مربی 

 .سالگی وفات نمودند۵۹درسن۱۳۷۴درسال
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 :استاد آیت محمد اخوند داودی

 

 

به دنیا آمدندایشان بعدازاتمام تحصیالت دروس دینی به تدریس وهمکاری ۱۳۲۳استاد آیت محمدداودی درسال

ارلی تدریس می کند.ایشان به عنوان سال درحوزه علمیه عرفانی چن۳۵درحوزه علمیه چنارلی می پردازد وبیش از

امام جمعه ومدرس حوزه علمیه چنارلی درخدمت مومنان این دیاربوده ویکی ازروحانیون پیش کسوت 

ومعتبرترکمن محسوب می شدندودربین مردم ازجایگاه ومحبوبیت خاصی برخورداربودندایشان درکناراستادباباجان 

درکارهای مدرسه یاروغم خوارشان بودندوبعدازفوت باباجان ایشان ایشان همچون برادر دلسوز و مهربان همیشه 

همچون پدری دلسوز کناراستادصالح الدین گوگالن بودند همیشه هم وغم ایشان عالوه بر تدریس وتربیت طالب، 

ت به عمران و آبادانی مدرسه می اندیشیدندکه تمامی طرحهای مدرسه یادگارایشان میباشند. بعدازچندین سال فعالی

 .نقاب خاک بر چهره مطهر اشان کشیدند ۱۳۹۳آذر۵ومجاهدت در

 



وسس که فرزند ارشد حاج عبدالکریم ایشان )  برادرم استاد اراز دوردی آخوند ارازی از اساتید قدیمی مدرسه

 اراز محمد ایشان ( می باشد،که ایشان و والدش همراه و همدم اساتید و طالب بوده است.  مدرسه حاج 

هجری شمسی در قرناوه سفلی بدنیا آمد و تا کالس سوم ابتدائی در  ۱۳۰۹در سال  اراز دوردی آخوند ارازیاستاد 

به تحصیل مشغول شده و بعد از فرو پاشی حکومت رضا شاهی مدرسه نیز منحل می گردد و بعدا دبستان ابتدائی 

ری استاد محمد ایشان توسط روسها به دروس حوزوی را  نزد  استاد محمد ایشان شروع می نماید ، پس از دستگی

سال آنجا مشغول تحصیل می  ۳همراه حاج بابا جان ایشان به روستای آق چشمه نزد استادآوه ایشان رفته ، بمدت 

 ۲ -که اصالتا  از روستای قره ماخرمی باشد –شود ،سپس در مدرسه علوم دینی قرناوه نزد استاد  نورجان آخوند پزه 

، از اساتید دیگر ایشان  عبدالقادیر آخوند داغستانی و ابراهیم آخوند داغستانی  و عبدالوهاب سال تحصیل نموده  

 آخوند فروزش داغستانی و حاج غائب گلدی آخوند قلی زاده می باشد . 

 مدرسه ربانیه چنارلی در دهه های اخیر

ن فرزند استاد مرحوم باباجان درحال حاضر چراغ علم ودانش مدرسه با مدیریت محترم استاد صالح الدین گوگال

ایشان روشن بوده و در این مسیر استاد بزرگوار اسماعیل آخوند قدیری و دیگر اساتید توانمند مدرسه با جدیت 

تالش می کنند تا با ارائه برنامه های درسی اثر بخش و با استفاده از تجارب علمی و فرهنگی دانشگاهای اسالمی 

 .مدرسه علوم دینی ربانیه قوت بخشند مطرح کشور و دنیا به مناهج

بدون شک درخشش مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی ثمره تالش و مجاهدت آنانی است که بنای تاسیس آنرا 

نهادند و آنانکه در آن دوران دشوار به فعالیت آن استمرار بخشیدند و نیز آنانکه در این ایام سخت با هجمه های 

منحرف آگاهانه مقابله نموده وباآموزش علم ومعرفت، پرچم بیداری وهوشیاری مسلمانان متنوع و فریبنده دشمنان 

 .منطقه رابدوش می کشند

  هجری شمسی این مرکز ۱۳۰۷با جمع بندی ونگاهی به فعالیت چندین ساله این مرکز واز زمان فعالیت آن درسال 

 فارغ التحصیل شده اند .  ظ قرآن در مقاطع علوم دینی و رشته حفتعداد زیادی از طالب و اساتید 

 .می باشدبه فعالیت   مشغول  مدرس   ۱۸طلبه و  ۱۵۰با  نون هم اک  مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی 

 : و از مهم ترین فعالیت های این مدرسه می توان به فعالیت های زیر اشاره کرد

 مدیر به اساتید و طالب مدرسه برگزاری زنگ مدرسه در افتتاح سال تحصیلی و قرائت پیام مدیر –



 خدمات مشاوره ای بین طالب و اساتید –

نشست صمیمی اساتید و طالب مدرسه با والدین طالب و ائمه جماعت محل سکونت آنها و تکریم از طالب  –

 .برتر

 .نشست صمیمی سالیانه با طالبی که از این مدرسه فارغ التحصیل گردیدند –

 شی وفقهی باهماندیشی طالب مدرسهبررسی مسائل آموزشی،پژوه –

 .برگزاری آموزش خطابه و مباحثه هفتگی طالب و برگزاری مسابقات مقاله نویسی –

برگزاری نشست های علمی و تحقیقی و دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه و برگزاری اجتماع دانشجویی جهت  –

 وحدت بین حوزه و دانشگاه

 را باحضورعلما و روحانیون اهل سنت استانهای خراسان شمالی و گلستانبرگزاری محفل فقهی احناف ترکمنصح –

 ارتباط تنگا تنگ با اساتید و مدارس اهل سنت و اهل تشیع ایران اسالمی و کشورهای اسالمی منطقه –

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۱۳۹۱دیوان محمد ایشان ، نویسنده : بای محمد قلیچی ناشر : مؤسسه فراغی گرگان سال چاپ  -۱ :منابع

 ۱۳۷۶سال چاپ  –ناشر قم دارالثقلین  –محمد ملکی  –آشنائی با متون درسی حوزه های علمیه ایران  -۲

 ۱۳۸۸سال چاپ  -ناشر مؤسسه مختوم قلی فراغی گرگان –موسی جرجانی  –با مردان خدا  -۳

توری روسیه نویسنده : ترکمنها در عصر امپریالیسم: پژوهشی درباره مردم ترکمن و انضمام کشورشان به امپرا -۴

 ۱۳۷۸/۰۵/۲۰محل نشر : تهران تاریخ نشر :  –محمد  –سارای 

 ناشر مدرسه ربانیه –مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی  ۱۳۹۴-۱۳۹۵ویژه نامه بمناسب افتتاح سال تحصیلی  -۵

 .مطالعات میدانى نگارنده و مصاحبه با مطلعین و معمرین منطقه و منابع مختلف تاریخى -۶

فوق لیسانس شریعت اسالمی از  –کارشناسی علوم حدیث از دانشگاه فتح سوریه  –مدرس مدرسه ربانیه چنارلی  [۱

 حوزوی از شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت ۳دارای مدرک سطح  –دانشگاه امام اوزاعی بیروت لبنان

 ۱۳۷۶سال چاپ  –ناشر قم دارالثقلین  –محمد ملکی  –آشنائی با متون درسی حوزه های علمیه ایران  [۲]

ترکمنها در عصر امپریالیسم: پژوهشی درباره مردم ترکمن و انضمام کشورشان به امپراتوری روسیه نویسنده :  [۳]

 ۱۳۷۸/۰۵/۲۰محل نشر : تهران تاریخ نشر :  –محمد  –سارای 

 ۱۲۲التوبه : [۴]

 ۱۳۹۱اشر : مؤسسه فراغی گرگان سال چاپ دیوان محمد ایشان ، نویسنده : بای محمد قلیچی ن [۵]

 ۱۳۸۸سال چاپ  -ناشر مؤسسه مختوم قلی فراغی گرگان –موسی جرجانی  –با مردان خدا  [۶]

 ناشر مدرسه ربانیه –مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی  ۱۳۹۴-۱۳۹۵ویژه نامه بمناسب افتتاح سال تحصیلی  [۷]

 سایت حوزه علمیه ربانیه چنارلی
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الحمد هلل العزيز القهار، العالم باالسرار الذي اصطفى سيد البشر سيدنا محمد بن عبد اهلل بنبوته،   

ورسالته، وحذر جميع خلقه مخالفته فقال عز من قائل فَال وَرَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما 

جاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً وصلوات اهلل وسالمه عليه شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَ

  وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين.

فرستادن پيامبران  ؛ بي ترديد يكي از بزرگترين نعمتهايي که خداوند به انسانها ارزاني فرمود   

 براي راهنمايي بشر بود.

را براي ي قرار داد و خاتم مرسالن و سردار پيامبران را مورد عنايت بشرخر زمان آهمچنين امت   

رد و ثمرات و ينات  را نور باران کارشاد اين امت برگزيد پيامبري که بعثت پر برکتش تمام کا

خداوند تبارك و تعالي در ،  نتايج بسيار مثبت و دير پايي را براي تمام مخلوقات به ارمغان آورد

اذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلوا عليهم آياته اهلل علي المومنين  لقد من  ): )فرمايد اين باره مي

خدا بر اهل ايمان منت  1(و ان کانوا من قبل لفي ضالل مبين( مهم الكتاب و الحكمةويزکيهم ويعل

آيات خدا را تالوت کند و  بر آنها  کهنان بر انگيخت آنها در ميان آگذاشت که رسولي از خود 

حكمت بياموزد و حقايق به آنها احكام شريعت  ر نقص وآاليش پاك کند ونفوس آنان را از ه

     نان آشكار بود.آگمراهي هر آنچه از آن پيش 

 اگر انسان ماده پرستي را کنار گذاشته و معنويت را در خودش غالب گرداند بوضوح در مي     

ين نعمتي است که خداوند با ترو وجود ايشان بزرگيابد که بعثت پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و سلم 

با يك برسي مختصر اين حقيقت ثابت ار داده است که مورد عنايت قرم اهل جهان را آن تما

 ميشود.
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  احترام انسانیت

گاهي خودش اسباب تحقير قبل از ظهور اسالم انسان به عناوين مختلفي مورد تحقير قرار ميگرفت.

خودرا به پاي بتهاي عظمت و کرامت انساني ش کردن کرد و با فرامو و خواري خود را مهيا مي

   کرد. وشخصيت خود را در مقابل آنها خورد ميخود ساخته مي انداخت 

بدترين نوع تذليل انساني را به نمايش مي گذاشت وزماني با کردن دختران گاهي با زنده به گور  

 و کردبه پايين پرت مي  بام شرف انسانيتخود را از شراب خواري واز دست دادن عقل و هوش 

  در هر دو صورت مرتكب انواع جرايم انساني مي شد.

ودر  پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وسلم با بيان توحيد الهي انسان را با مقام واالي انسانيت آشنا ساخت

 که انسانهاي عادي از تصور آن نيز بيم دارند. اين راستا زحمات و مشكالتي را متحمل شد

قانوني براي جامعه بشري وضع فرمود و با تحريم حكيمانه شراب پرتو دستورات الهي همچنين در 

در  و ممنوعيت زنده به گور کردن دختران شرف و عزت پايمال شده انسان را به او باز گرداند.

روش حكيمانه اي را اختيار فرمود و له غالمي و بردگي نيز رسول اکرم صلي اهلل عليه وسلم ئمس

را از ميان به اين وسيله ديوار تنفر بين آقا وغالم  و دلسوزي با غالمان داد وبه شفقت اول دستور 

مردم داوطلبانه شروع به تشويق هاي مستمر پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وسلم     برداشت و سپس با

بر بشر وگام موثري در از  ت بسيار بزرگي که اين عمل خود من آزاد کردن غالمان خود کردند

  له بردگي به حساب مي آيد.ن رفتن مسئبي

يشه ر و امتيازات نسل ورنگ را پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وسلم تمام تعصبات قومي و قبيله اي 

از سوي                از ميان برداشت.کن نمود و با اين کار يكي ديگر از عوامل مهم ذلت بشر را 

شخصيت و جايگاه حقيقي زن در جامعه شناخته سلم  ديگر با تعليمات رسول اکرم صلي اهلل عليه و

جز ملكيت و دارايي مرد به شمار مي آمد و در بعضي شد و زن که قبل از اسالم مانند زر و زمين 

فقط وسيله لذت جويي بود بعد از اسالم به مقام بلند و رفيع )مادر( صعود مي کند مذاهب و اديان 
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که بهشت 2)الجنه تحت أقدام األمهات(  :فرمايد  مي                و رسول خدا )ص( در موردش 

به مقام )همسر( مي رسد و در احاديث زيادي راجع به رعايت حقوق همسر پاي مادران است ؛  زير

هر کس دو دختر .به مقام بلند )دختر( مي رسد و رسول خدا )ص( مي فرمايد تاکيد شده است

به بهشت خواهد ران خوبي برايشان انتخاب کند داشته باشد و آنها رو خوب تريت کند و همس

 رفت.

 جرای عدالتا

پياده و ايي ماعي و اقتصادي در جامعه برنامه هبراي اجراي عدالت اجت همچنين پيامبر اکرم )ص(

اگر خواسته باشيم                       تجويز کرد که عقل و تجربه انسانها از رسيدن به آنها عاجز بود.

سخن بگوييم بحث به درازا ارمغانهاي جهاني و جاويدان بعثت رسول خدا)ص(  در مورد تمام

مي کنيم وبه بحث اصلي مورد نظر در خواهد کشيد پس براي نمونه به همين چند مورد باال اکتفا 

ي که وجود مبارك و انورش اين همه باعث خير و اين نوشتار مي پردازيم و آن اينكه شخصيت

صوص مسلمانان دارد يكي از حقوق وقي نيز بر گردن انسانها به خاي بشر بوده حقرببرکت 

 استحكام بخشيدن به رابطه عاطفي خود با پيامبر اکرم )ص( مي باشد.

 محبوب خدا

خداوند  از همه بيشتر محبوب خداوند کريم هستند. رسول خدا )ص( در ميان همه مخلوقات دنيا

قسم ياد فرموده  ط به زندگي و جان پيامبر اکرم )ص(اعم از انبيا و ديگران فق ااز بين همه انسانه

 است که اين خود دليل بر محبوبيت ايشان نزد خداوند مي باشد.

                                                           
: المتوفى) الفداء أبو الدمشقي، العجلوني الجراحي الهادي عبد بن محمد بن إسماعيل: ؤلفاإللباس الم ومزيل الخفاء کشف 2

 هنداوي بن يوسف بن أحمد بن الحميد عبد: العصرية  تحقيق المكتبة: الناشر  (هـ1162

   387ص  1، ج  2: األجزاء م ، عدد2000 - هـ1420 األولى،: الطبعة
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) اي پيغمبر ! (                     3: ))لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون(در سوره حجر ارشاد مي فرمايد

گردان بودند.                          به جان تو سوگند ! آنان در مستي ) شهوت و جهالت ( خود سر

وعن ابن عباس رضى اهلل  :رضي اهلل عنهما در تفسير اين آيه مي فرمايدحضرت عبداهلل بن عباس 

عنهما ما خلق اهلل تعالى نفسا أکرم على اهلل من محمد صلى اهلل عليه وسلم وما سمعت اهلل اقسم بحياة 

تبة مانالها أحد من العالمين اال سيد المرسلين وخاتم أحد غيره وفى التأويالت النجمية هذه مر

النبيين عليه الصالة والسالم من األزل الى االبد وهو انه تعالى اقسم بحياته فانيا عن نفسه باقيا بربه 

 . کما قال تعالى إِنَّكَ مَيِّتٌ اى ميت عنك حى بنا وهو مختص بهذا المقام المحمود

 ت ... فرق پاکش از لعمرك تاج يافتچون نبى از هستىء خود سر بتاف

 داشت از حق زندگى در بندگى ... شد لعمرك جلوه آن زندگى

که در نگاهش محترم تر از پيامبر باشد و به همين دليل به  هيچ کسي را خلق نكرد}خداوند  

که محل سكونت در جايي ديگر به شهر مكه  4هيچ فردي غير از پيامبر قسم ياد نكرد{زندگي 

سوگند به اين شهر  5ذا البلد و انت حل بهذا البلد(اکرم)ص( بوده قسم ياد ميكند)ال اقسم به پيامبر

و به همين علت خداوند }اي رسول{ در اين شهر سكونت داري ؛ در حال آنكه تو}مكه معظمه{ 

که با پيامبر اکرم )ص( محبت و عشق بورزند تا جايي که ذات پر بر همه مسلمانان الزم قرار داد 

حضرت رسول اکرم )ص(را بر تمام کائنات ترجيح داده و ايشان را از تمام اهل دنيا بيشتر نور ا

 نخواهد شد. ش کاملين احساس بر کسي پيدا نشود ايماندوست بدارند وتا زماني که ا

مْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَآؤُکُمْ وَإِخْوَانُكُ  :  هلل عز وجل در اين باره مي فرمايدا   

نَ اللِهِ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّ

}اي رسول  6 هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللِهُ بِأَمْرِهِ وَاللِهُ الَ يَ

ما{بگو امت را که اي مردم اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خويشاوندان خود را و 

                                                           
 72حجر :  3
: الناشر (هـ1127: المتوفى) الفداء أبو المولى,  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل: ؤلفالبيان الم روح تفسير  4
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که کسادي آن بيمناك ايد و منازل }عالي{که به آن اموالي که جمع کرده ايد و اموال تجارت 

او دوست مي داريد منتظر باشيد تا امر نافذ و  بيش از خدا و رسول و جهاد در راهدلخوش شده ايد 

 }قضا حتمي{خدا جاري گردد خداوند فساق و بد کاران را هدايت نخواهد کرد.

موالنا مفتي محمد شفيع رحمه اهلل در تفسير اين آيه مي فرمايد}در اين آيه روي سخن مستقيما با  

نيوي خود غالب آيند و در جرت نتوانستند بر روابط دبا وجود فرض شدن هکساني است که 

ولي عموم الفاظ قرار گرفتند،  مقابل حكم خداوند مغلوب احساسات و عواطف مادي و دنيوي

مسلمانان دستور مي دهد که محبت خدا و رسولش را طوري در قلبهاي خود جاي يه به تمام اين آ

اندازه محبت  که محبت هيچ چيز و هيچ کس ديگري بر آن غالب نيايد و هر کسي که ايندهند 

 .در قلب خود پيدا نكرد مستحق عذاب خواهد بود وبايد منتظر گرفت خداوند باشد

پيامبر اکرم )ص(نيز در احاديث مختلفي به لزوم اين رابطه عاطفي بين خود و امت اشاره فرموده و 

 آن را مكمل ايمان قرار داده است.

لَا يُؤْمِنُ : اهلل عليه وسلم فرمودند از حضرت انس رضي اهلل عنه روايت است که رسول خدا صلي

 7أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ
من از پدرش و فرزندانش و تمام مردم در هيچ کس از شما مومن کامل نخواهد بود تا زماني که  

 محبوبتر نباشم. نظراو

ألَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ  دست پيامبر گذاشته بود وفرمود :  ه دست درنحضرت عمر رضي اهلل ع

كُلِّ شَيْءٍ إِال نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ال وَالَّذِی نَفْسِي بِیَدِهِ حَتَّى 

إِنَّهُ اآلنَ وَاللَّهِ ألَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَ

                                                           
 الحسن أبو    الحجاج بن مسلم: لفوسلم ، المؤ عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند  7

 .  67ص   1بيروت ، ج  – العربي التراث إحياء دار: الباقي الناشر عبد فؤاد محمد: المحقق (هـ261: المتوفى) النيسابوري القشيري
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يقينا شما غير از اي رسول خدا   8 فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اآلنَ يا عمر.

ن که روح آقسم به  :نزد من محبوبتر هستيد اما پيامبر فرمودندخودم از هر چيز و هر کس ديگر 

تا وقتي که من از خودت نيز نزد تو محبوبتر نباشم ايمان تو کامل  من در دست قدرت اوست

 نخواهد بود.

حضرت عمر رضي اهلل عنه با اندکي فكر گفت اي رسول خدا حاال شما از خود من نيز نزد من 

ذکر اين  البته اي عمر حاال ايمان تو کامل شد. پيامبر )ص( فرمودند )االن يا عمر(محبوبتر هستيد 

و  نكته الزم است که خداوند هيچ انساني را مكلف به کاري که از قدرت او خارج باشد نميكند

که  :يست به همين علت علما مي فرمايندمحبت نيز که عمل قلب است در اختيار و تصرف انسان ن

ه مراد از محبت با رسول اهلل )ص( که در آيات واحاديث ذکر شده است محبت اختياري است ن

يعني ممكن است احساسات و عواطف کسي به طور غير اختياري با فرزندانش بيشتر غير اختياري.

باشد ولي هر جا که اين احساسات و عواطف در مقابل دستورات رسول خدا قرار ميگيرند و مانع 

عمل کردن به رهنمودهاي پيامبر ميشوند آن شخص همه چيز را فداي حكم خدا و رسول مي کند 

به عبارت ديگر ميتوان گفت که مراد محبت عقلي پدري و فرزندي را ناديده مي گيرد. و محبت

است نه محبت طبعي يعني عقل انسان تقاضا مي کند که محبت رسول خدا)ص( بايد از محبت 

همه دنيا بيشتر باشد زيرا دو چيز سبب محبت مي شوند يكي جمال و ديگري کمال و اين دو چيز 

نحوا احسن فقط در وجود پر برکت پيامبر اکرم)ص( ديده مي شود چنانكه به طوري کامل و به 

به قرص ماه و صورت پر نور پيامبر اکرم)ص( مي يكي از صحابه مي فرمايد در شب چهاردهم ماه 

نگريستم و يقين کردم که صورت مبارك رسول خدا )ص( خيلي زيباتر از قرص ماه است.از نظر 

 از پيامبر اکرم)ص( به ياد ندارد.تي را باالتر و جامع تر کمال نيز تاريخ بشر هيچ شخصي

                                                           

: المتوفى) الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي: المختار المؤلف النبي شمائل في األنوار  8

 دمشق - المكتبي دار: اليعقوبي ، الناشر إبراهيم الشيخ: ، تحقيق (هـ516

  765ص  1، ج  2: المجلدات م ، عدد 1995 - هـ 1416 األولى،: الطبعة
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 .لذا به مقتضاي عقل محبت با پيامبر بايد بيشتر از محبت با تمام دنيا باشد

  عالئم و نشانه های محبت

نه مسلمان بايد محبت واقعي و عشق حقيقي نسبت به پيامبر اکرم )ص(را در قلب خود پيدا کند.

ي محبت کند و در عمل هيچ اثري از آن وجود نداشته باشد.زيرا چنين اينكه فقط با زبان ادعا

در نزد خداوند معتبر نيست و او از احوال قلب انسان خوب آگاه است.محبت و عشق محبت زباني 

واقعي و قلبي عالئمي دارد که به وسيله آن مي توان به وجود اين احساس رواني پي برد و ما به 

 .مي شويم   الئم را يادآورطور نمونه بعضي از اين ع

    پیروی كامل 1

بي   ثار محبت با حضرت رسول )ص(اتباع کامل و پيروي دقيق از تعليمات نبوي است.آاز جمله 

ترديد کسي که ادعاي محبت و عاشق بودن مي کند ولي گفته هاي محبوب و معشوق در نظرش 

شخص عاقلي دروغگو و مدعي عشق و به دستورات او توجهي نمي کند از نظر هر اهميتي ندارد 

 دروغين مي باشد.

 هذا لعمري في الفعال بديع   تعصي اإلله وأنت تظهر حبه ... :  9به قول شاعر

 إن المحب لمن يحب مطيع    لو کان حبك صادقا ألطعته ...      

قسم به جان خودم خيلي عجيب است که تعصي الرسول  وأنت تظهر حبه ،  ديگر و در روايتي 

 آوري.نمي   را مي کني در حالي که دستورات ايشان را به جاي رظهار محبت با پيامبا

ا محب و عاشق هميشه فرمان بردار ربود از او پيروي مي کردي زي اگر محبت تو واقعي مي

 محبوب خود است.

                                                           
،    (هـ850: المتوفى) النيسابوري القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام: الفرقان  المؤلف ورغائب القرآن تفسير غرائب  9

 هـ 1416 - األولى: بيروت  ،الطبعة – العلميه الكتب دار: عميرات  ، الناشر زکريا الشيخ: المحقق

 .  462ص  1ج 
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أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللِهَ وَ  :  خداوند در قرآن کريم مي فرمايد

رِ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللِهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللِهِ وَالْيَوْمِ اآلخِ

طرف خدا و رسول(را اطاعت )از     رسول و فرمانداراناي اهل ايمان خدا و  10.   وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً 

 کنيد.

تا اهميت اتباع   يه براي پيروي از دستورات رسول لفظ )اطيعوا(را دوباره ذکر فرموده آدر اين      

از پيامبر را روشن سازد.صحابه ومحبان واقعي پيامبر اکرم )ص( به جهت عشق حقيقي که با 

اع کامل از روش زندگي ايشان حضرت رسول داشتند هيچ وقت در انجام فرمان پيامبر و اتب

تحويل قبله و تحريم شراب و صدها نمونه ديگر شاهد اين ترديدي به خود راه نمي دادند.مسأله 

مدعا مي باشند.آنها حتي حاظر نبودند که کوچك ترين عادت طبعي  پيامبر را نيز ترك کنند 

ره با کسري امپراطور بن يمان رضي اهلل عنه همراه هيئتي براي مذاکزماني که حضرت حذيفه 

بزرگ ايران به دربارش رفته بودند در وقت غذا خوردن لقمه اي از دست حذيفه به پايين افتاد 

حضرت حذيفه رضي اهلل عنه طبق دستور و تربيت پيامبر )ص( خواستند آن لقمه را که رزق الهي 

 است بردارند شخصي اشاره کرد که اين کار خالف اداب مجلس کسري است.

أ اترك ) :حذيفه جمله اي فرمود که با آن غرور آن شاه بزرگ را به خاك ماليد فرمود حضرت

  ( آيا به خاطر اين نادانان سنت حبيب خود را ترك کنم؟ ء الحمقي ؟رسول )ص( لهوال سنة

در کنار ديوار مسجد ايستاده و به رسول خدا )ص(در مسجد نبوي مشغول خطبه بودند چند نفر 

گوش مي دادند پيامبر خطاب به آنها فرمود که بنشينيد حضرت عبداهلل بن  ارشادات آن حضرت

مسعود به طرف مسجد مي آمد و هنوز وارد نشده بود که صداي پيامبر به گوش ايشان رسيد فورا 

 همان جا نشست.

                                                           
  59سوره نساء آيه  10
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حضرت عبداهلل بن مسعود به خوبي مي دانست که منظور پيامبر کساني هستند که داخل مسجد 

 ند ولي اتباع کامل از پيامبر به ايشان اجازه قدم برداشتن نداد.ايستاده هست

 احترام و تعظیم رسول(  2

محب هميشه احترام خاصي را نسبت به محبوبش در اعماق قلب خود احساس مي کند و به هيچ 

خالف محبوب خود بشنود وتحمل نمايد.او هر عمل و کار محبوب وجه حاضر نيست کلمه اي بر 

لذا حسين و احترام مي نگرد و در حضور و غياب او عزت و عظمتش را حفظ مي کند.را به ديده ت

يكي از عالئم محبت و عشق واقعي به پيامبر اکرم)ص( اين است که هر مسلمان در هر موقعيت 

عظمت وبزرگي حضرت رسول و ادب واحترام نسبت به آن حضرت را حفظ کند و نه تنها اين 

ه نوعي با پيامبر اکرم)ص( تماس و نسبتي داشته است را به ديده بلكه هر چيز و هر کسي که ب

احترام بنگرد و از هر گونه حرف و کاري که منافي تعظيم رسول )ص( باشد بپرهيزد.خداوند 

 تبارك وتعالي در آيات زيادي نسبت به احترام و تعظيم رسول )ص( تأکيد فرموده است.

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ      لْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَ  

ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاده ايم)ما محمد را به سوي 11  بُكْرَةً وَأَصِيالً 

دا و پيغمبرش ايمان بياوريد و خدا را )با ياري دادن دينش(ياري شما مردمان فرستاده ايم(تا به خ

 کنيد و او را بزرگ داريد و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح و تقديسش بپردازيد.

بعضي مفسرين هر سه لفظ تسبيح و توقير و تعزير )ياري نمودن(را راجع به خداوند کرده اند و 

بعضي ديگر گفته اند که تسبيح راجع به خداوند و توقير )تعظيم( و تعزير راجع به رسول است که 

در اين صورت خداوند به بندگان دستور ميدهد که نسبت به مقام واالي نبوت و رسالت اظهار 

 ترام کنند.اح

                                                           
  9-8سوره توبه : آيه  11
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ   : در جاي ديگر مي فرمايد

12  بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 
منوا ال ترفعوا )يا ايهاالذين ا"

وال تجهروا بالقول کجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال اصواتكم فوق صوت النبي 

ايد ! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مكنيد ، و  اي کساني که ايمان آورده   تشعرون(

سته اعمالتان گوئيد ، با او به آواز بلند سخن مگوئيد ، تا نادان همچنان که با يكديگر سخن مي

  اجر و ضايع نشود .  بي

مي تواند سبب ضايع که اگر صحبت کردن با صداي بلند با پيامبر  :مي فرمايد13ابن قيم رحمه اهلل 

خود را بر خواسته هاي شدن اعمال نيك انسان شود پس رأي و عقل خود و يا سياست و دانستن 

 نيز اعمال را از بين مي برد. قدم داشتنپيامبر 

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ    : با پيامبر را جزو تقوي قرار داده و مي فرمايدامه گفتگوي نرم وآهسته در اد

آنان   . 14  عَظِيمٌ  أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

آورند ، کسانيند که خداوند دلهايشان  ا نزد پيغمبر خدا پائين نموده و آهسته برميکه صداي خود ر

  را براي پرهيزگاري پاکيزه و ناب داشته است . ايشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگي دارند . 

به خدا قسم من از اين به بعد مانند "حضرت ابوبكر صديق رضي اهلل عنه بعد از نزول اين آيه فرمود

 ه سرگوشي ميكند با پيامبر حرف خواهم زد.کسي ک

                                                           
  2سوره حجرات آيه   12
 (هـ751: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: العالمين ، المؤلف رب عن الموقعين إعالم 13

 ييروت - العلمية الكتب دار: إبراهيم ، الناشر السالم عبد محمد: ، تحقيق

 . م1991 - هـ1411 األولى،: الطبعة
  3سوره حجرات : آيه  14
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 موالنا مفتي محمد شفيع رحمه اهلل به نقل از ابوبكر ابن عربي مي فرمايد که احترام و ادب پيامبر    

در زندگي و همچنين بعد از وفات واجب است لذا صحبت کردن با صداي بلند در مقابل قبر آن 

 .از آن پرهيز کند و مسلمان بايد 15)ص( نيز خالف ادب استرت ضح

همچنين احترام رسول خدا )ص(تقاضا مي کند که در هر مجلسي که گفته ها و احاديث ايشان 

 قرائت ميشود احترام و تعظيم آن مجلس کامال رعايت گردد.

همچنين بايد با اهل بيت آن حضرت و اصحاب و ياران آن حضرت نيز محبت ورزيد و به آنان 

د ثقفي که در صلح حديبيه اصحاب پيامبر)ص( را ديده بود احترام عروه بن مسعواحترام گذاشت.

)اي قوم بارها نزد کسري و قيصر   کشد آنها نسبت به پيامبر را اين گونه براي قريش به تصوير مي

رفتم ولي هيچ پادشاهي را نديدم که اين گونه مورد تعظيم درباريان خود قرار گيرد آن گونه که 

ب خود جاي گرفته است.اصحاب او آب دهانش را قبل از رسيدن به لهاي اصحامحمد)ص( در د

زمين بر ميگيرند.زماني دستور مي دهد همگي براي انجام آن مي شتابند.وقتي وضو مي گيرد براي 

آب وضويش از هم سبقت مي گيرند گويا بين آنها درگيري رخ خواهد داد.با سكوت کامل به 

 16به او خيره نمي شوند.( کسيسخنانش گوش مي دهند وبه پاس ادب 

    دفاع از سنت رسول(  3

عالئم محبت و عمل به دستورات نبوي و دفاع از تعليمات حضرت رسول اکرم )ص( از ديگر 

الفت با پيامبر است.کسي که ادعاي عشق رسول را دارد بايد در راه نشر برنامه ها و فراميني که 

اند و زحمات تاقت فرسايي را براي آن متحمل آورده  پيامبر از جانب خدا براي سعادت بشريت

 کوشا باشد. شدند

                                                           
  72ص  8معارف القرآن ، محمد شفيع عثماني ، ناشر اداره المعارف ، ج  15
 الناصر ناصر بن زهير محمد: الجعفي المحقق البخاري عبداهلل أبو إسماعيل بن محمد :البخاري د، المؤلف صحيح  16

 صحيح بخاري ، کتاب الشروط ، باب شرط في الجهاد  فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار: الناشر
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طرز زندگي پيامبر را اوال در تمام زواياي زندگي خود پياده کند و با عشق به پيامبر به تمام سنت 

هاي نبوي عامل باشد ودر مرحله بعد ديگران را به اين کار دعوت کند وبا حكمت و مالطفت 

باز دارد ودر اين راه هرچه بيشتر سعي کند رضايت پيامبر)ص(را مردم را از کارهاي خالف سنت 

  .بيشتر جلب خواهد کرد

 ذكر رسول صلي اهلل علیه و سلم(  4

کثر ذکره(کسي که چيزي را دوست دارد به أحب شيئا أمحبت قانون اين است که )من در باب 

 ن ياد ميكند.آکثرت از 

چ وقت از صفحه ذهنش دور نمي شود محب هميشه به ياد محبوب است و فكر محبوب هي

 بر لب هايش جاري مي شود.و هر وقت ذکر و ياد محبوب 

کسي از مجنون که با چوبي در حال خط کشيدن روي زمين بود پرسيد که مشغول چه 

 :کاريست گفت 

 خاطر خود را تسلي مي کنم            نقش نام ليلي مي کنم             

و مادي تا اين حد پيش مي رود درباره محبوب حبت مجازي پس وقتي انسان در عشق و م

خداوند ذکر پيامبر را عبادت قرار داده و به حقيقي و واقعي چه حالي بايد داشته باشد.

 مسلمانان دستور مي دهد که به ياد حضرت رسول باشند و همواره بر او درود بفرستند.

دين است نام مبارك حضرت رسول روزي پنج مرتبه در اذان که يكي از بزرگترين شعائر 

و درود و سالم بر تكرار مي شود. در همه نمازها نيز شهادت به رسالت آن حضرت )ص(

ي بدون ياد محبوب حقيقي ايشان نيز ياد اور همين نكته است که مسلمانان هيچ لحظه ا

که هر کس يك  :در حديث نيز آمده است که رسول خدا )ص(فرمودندخود باشد ، 

 خداوند ده مرتبه رحمت خود را بر او نازل مي فرمايد. من درود بفرستت برمرتبه 
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که اگر ذکر رسول عبادت  :فرمايد حكيم االمت موالنا اشرف علي تهانوي رحمه اهلل مي

را هر وقت ياد حضرت پيامبراکرم )ص(نمي بود باز هم تقاضاي عقل اين بود که مسلمانان 

دعاي محبت بدون اينكه يادي از محبوب در خاطر در قلب خود تازه داشته باشند زيرا ا

در اين مورد هيچ قيد و شرطي را بر خود الزم ادعايي دروغين است.وانسان نبايد باشد 

بخصوصي قرار دهد زيرا که اين رسوم گرداند وذکر پيامبر را منحصر به مواقع يا مجالس 

لفه )اذا جاءت األکه محبت است باعث کاهش ياد پيامبر مي شوند وبر خالف قانون 

به ياد پس هر جا وهر وقت بايد آمد تكلف ها از بين ميرود ، رفعت الكلفه(محبت که 

 . محبوب واقعي بود

 يك چشم زدن غافل از آن شاه نباشي       شايد نگاهي کند آگاه نباشي  :به قول شاعر 

  شوق ديدار رسول صلي اهلل علیه وسلم( 5

قرار و بي تاب  بي  حب براي ديدار محبوب هميشهکه م ستيكي ديگر از عالئم محبت اين ا

 و جانگداز. است و فراغش جانسوز

صحابه کرام چونكه دوست داران و عاشقان واقعي پيامبر اکرم )ص(بودند ديدار و همراهي با 

بزرگترين آرزوي آنان بود. يكي از اصحاب که بعد از وفات پيامبر )ص( حصرت رسول )ص(

)چشمانم را به خاطر اين دوست داشتم که مي توانستم  :دست داده بود مي فرمايد بينايي خود را از

با آنها محبوبم حضرت رسول )ص( را ببينم حاال که ايشان در ميان ما نيستند هيچ غمي براي از 

 . ندارم(دست رفتن بيناييم 

ي که با حظه هاي زندگد به شدت زخمي شده بود در آخرين لحضرت عمار بن زياد در جنگ اح

آرزوي  پرسيده شد فرمود:مرگ دست و پنجه نرم مي کرد از ايشان در مورد آخرين آرزويش 

( بر بالين حضرت عماره حاضر شدند ، ديدار حضرت پيامبر )ص( را دارم پيامبر اکرم )ص

وس رش را روي پاي رسول اکرم حضرت عماره با زحمت بدن خود را به طرف پيامبر کشيد 
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براي ما تهي دستان قسمت زيارت قبر حضرت  17آرزوي من براورده شد.)ص( نهاد و گفت 

باعث تسكين خاطر است و پيامبر اکرم )ص( نيز براي تسلي عاشقاني که موفق به رسول )ص( 

زارني بعد مماتي فكانما فيه )من اين مژده را بيان فرموده است که ديدار آنحضرت نگشته اند

بسياري رت من بيايد گويا در زندگي مرا مالقات کرده است.کسي که بعد از مرگم به زيا18حياتي(

از عاشقان راستين رسول اکرم)ص( در اين زمان نيز هستند که همانند ماهي دور افتاده از آب براي 

رسيدن به زيارت قبر محبوب حقيقي خود بي تاب هستند و يك لحظه در کنار روضه مبارك 

 آب حيات است.بودن بر ايشان به منزله 

شيخ احمد رفاعي رحمه اهلل يكي از عاشقان و دلسوخته گان رسول اکرم )ص( با چند تن از  

: اطرافيان به زيارت قبر و روضه مبارك حضرت رسول )ص( ميرود وبا کمال ادب سالم ميگويد

شيخ رفاعي  . و عليك السالم يا ولدي(): مي آيد  طهر جوابأ)السالم عليك يا جدي( از روضه 

 :بي اختيار اين اشعار را مي خواند در حالت وجد

 تقبل االرض عني و هي نائبتي           رسلهافي حال البعد روحي کنت أ

 . فامدد يمينك کي تحظي بها شفتي             فهذه دوله االشباح قد حضرت  

به  وقتي از شما دور بودم روحم را به نيابت براي بوسه زدن بر آستان شما مي فرستادم حاال خودم

خدمت رسيدم پس دست مبارك را دراز کنيد تا لب هايم نيز از اين نعمت بهره مند گردند. 

                                                           
 (هـ256: المتوفى) اهلل عبد أبو البخاري، ةالمغير بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: المؤلف،  المفرد األدب 17

 1: األجزاء عدد  1989 – 1409 الثالثة،: الطبعة بيروت – اإلسالمية البشائر دار: الناشر  الباقي عبد فؤاد محمد: المحقق
 لدارقطنيا البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: المؤلف،  الدارقطني سنن 18

 (هـ385: المتوفى)

 برهوم أحمد اهلل، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن االرنؤوط، شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه

 5: األجزاء عدد،   م 2004 - هـ 1424 األولى،: الطبعة،  لبنان – بيروت الرسالة، مؤسسة: الناشر
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کرده اند که بالفاصله دستي نوراني از قبر بيرون آمد و شيخ بر آن بوسه زد و شاهدين اين روايت 

 19همان جا بيهوش شد و افتاد.

 رسول )ص( را چنين بيان ميكند. حافظ ابن حجر عسقالني رحمه اهلل پنج مورد از عالئم عشق به 

   سعي براي ديدار پيامبر )ص(-1

 حمايت و تاييد سنت رسول )ص(- 2 

 دفاع از شريعت-3

  طرد مخالفين پيامبر )ص(- 4  

 20و نهي از منكرامر به معروف - 5   

سَلَّمَ نُصْرَةُ سُنَّتِهِ وَالذَّبُّ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَتَمَنِّي قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

ال يتم االبذلك  حُضُورِ حَيَاتِهِ فَيَبْذُلَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ دُونَهُ قَالَ وَإِذَا تَبَيَّنَ مَا ذَکَرْنَاهُ تَبَيَّنَ أَنَّ حقيقة االيمان

لَاءِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْزِلَتِهِ عَلَى کُلِّ وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِتَحْقِيقِ إِعْ

اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُحْسِنٍ وَمُفَضَّلٍ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ هَذَا وَاعْتَقَدَ سِوَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ هَذَا کَلَامُ الْقَاضِي رَحِمَهُ 

  أَعْلَمُ

ياري کردن سنت رسول دفاع از شريعتي که بر ايشان نازل شده و تمناي  "اضي عياض مي فرمايدق

با پيامبر اکرم )ص( مي  با جان ومال از جمله عالئم محبتوجود در عصر پيامبر براي فدا شدن 

 21باشد.

                                                           
 أشرفيه . اداره تأليفات   156ص  31خطبات حكيم األمة ، ج  19
 بيروت، - المعرفة دار: الشافعي ، الناشر العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: البخاري ، المؤلف صحيح شرح الباري فتح 20

1379 

: األجزاء الخطيب ، عدد الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي ، قام عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه کتبه رقم

 .  59ص  1حب النبي ، ج باب  13
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إعالم الموقعين عن رب العالمين ، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  -2

هـ( ، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم ، الناشر: دار 751ة )المتوفى: الدين ابن قيم الجوزي

 ييروت -الكتب العلمية 

األنوار في شمائل النبي المختار المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن    -3

 الناشر:اليعقوبي ،هـ( ، تحقيق: الشيخ إبراهيم 516محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 

 دمشق -دار المكتبي 

تفسير  روح البيان المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ,  -4

 بيروت ،   –هـ( الناشر: دار الفكر 1127المولى أبو الفداء )المتوفى: 

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين  -5

هـ(   ، المحقق: الشيخ زکريا عميرات  ، الناشر: دار الكتب 850المتوفى: القمي النيسابوري )

 هـ 1416 -بيروت  ،الطبعة: األولى  –العلميه 

 اداره تأليفات أشرفيه .   156ص  31خطبات حكيم األمة ، ج  -6

                                                                                                                                                                                    

 (هـ676: المتوفى) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زکريا أبو: الحجاج ، المؤلف بن مسلم صحيح شرح المنهاج 21

بَاب وُجُوبِ مَحَبَّةِ  16ص  2، ج (مجلدات 9 في) 18: األجزاء ، عدد 1392 الثانية،: بيروت ، الطبعة – العربي التراث إحياء دار: الناشر

 . ولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم أکثر من األهلرَسُ
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سنن الدارقطني ، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن   -7

هـ( حققه وضبط نصه وعلق عليه: 385البغدادي الدارقطني )المتوفى:  النعمان بن دينار

شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم الناشر: 

 5م  ، عدد األجزاء:  2004 -هـ  1424لبنان ، الطبعة: األولى،  –مؤسسة الرسالة، بيروت 

عيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي المحقق: صحيح البخاري د، المؤلف: محمد بن إسما -8

 محمد زهير بن ناصر الناصر      

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  -9

، رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد   1379بيروت،  -الشافعي ، الناشر: دار المعرفة 

  13وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ، عدد األجزاء: الباقي ، قام بإخراجه 

کشف الخفاء ومزيل اإللباس المؤلف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي  -10

هـ(  الناشر: المكتبة العصرية  تحقيق: عبد 1162العجلوني الدمشقي، أبو الفداء )المتوفى: 

 الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي

حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المسند الص -11

هـ( المحقق: 261، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت ،  –محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 معارف ، معارف القرآن ، محمد شفيع عثماني ، ناشر اداره ال  -12

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، المؤلف: أبو زکريا محيي الدين يحيى بن  -13

بيروت ، الطبعة: الثانية،  –هـ ،  الناشر: دار إحياء التراث العربي 676شرف النووي )المتوفى: 

 مجلدات(  9)في  18، عدد األجزاء:  1392
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 پیش فروش ساختمان و احکام آن در فقه اسالمی              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد  : مال عصام الدین گوگالن

 مدرس مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ن، وعلى كل من تبعهم الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد النبی األمین، وعلى آله وأصحابه الطاهری

 بإحسان إلى یوم الدین.

 مقاله : پیش فروش ساختمان   چکیده

به تحقیق داشتن مسکن در دنیای كنونی یکی از حاجات اصلی به حساب می آید كه برای هر شخص ممکن نیست كه 

 و خدا برای   لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَنًا{:}وَاللَّهُ جَعَلَ می فرماید :سوره نحل  80در آیه  . خداوند متعال 1بدون آن معشیت نماید

 شما خانه هایتان را مایه آرامش قرار داد. 

))ثالث من السعادة: المرأة الصالحة،  "روایت می كند : كه پیامبر فرمود :رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم از  عائشة حضرت و

 زن صالحة و مسکن واسع و مركب مرفه. سه چیز از سعادت است : 2والمسکن الواسع، والمركب الهنیء((

ای و بعضاً در  و افرادی به صورت حرفه با افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، مسکن به عنوان یک نیاز اولیه مطرح شده

اند. به تبع آن، معامالت و روابط حقوقی با موضوع مسکن رواج  وساز آن شده اندركار ساخت قالب شخص حقوقی دست

 ها است. ترین آن از عمده« فروش ساختمان داد پیشقرار»یافته، كه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 13بجدة ، تعداد جلد  المیاالس المؤتمر منظمة عن تصدر: بجدة ؛المؤلف اإلسالمی المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمی الفقه مجمع مجلة -1

 . 55ص   6عدد، ج

، وكشف 4/272أخرجه أحمد والبزاز والطبرانی فی الکبیر واألوسط. وقال الهیثمی: رجال أحمد رجال الصحیح راجع مجمع الزوائد:  -2

 .( 1412، رقم )2/156األسرار عن زوائد البزاز: 
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 در جده در مورد ساخت مسکن . مجلس الفقه اإلسالمیراهکار و پیشنهاد  -7
  

 التمویل العقاری لبناء المساكن وشرائها بشأن (52/1/6قرار رقم )

شعبان  23إلى  17ملکة العربیة السعودیة من إن هذا مجلس الفقه اإلسالمی المنعقد فی دورة مؤتمره السادس بجدة فی الم

 م.1990آذار )مارس(  20-14هـ الموافق  1410

 

 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه.

 اری لبناء المساكن وشرائها(بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: )التمویل العق

 واستماعه للمناقشات التی دارت حوله.

 قرر:

إن المسکن من الحاجات األساسیة لإلنسان، وینبغی أن یوفر بالطرق المشروعة بمال حالل، وإن الطریقة التی تسلکها -1

 رعًا لما فیها من التعامل بالربا.البنوك العقاریة واإلسکانیة ونحوها، من اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت، هی طریقة محرمة ش

 هناك طرق مشروعة یستغنى بها عن الطریق المحرمة، لتوفیر المسکن بالتملک )فضلًا عن إمکانیة توفیره باإلیجار( ، منها: -2

نت أن تقدم الدولة للراغبین فی تملک مساكن قروضًا مخصصة إلنشاء المساكن، تستوفیها بأقساط مالئمة بدون فائدة سواء أكا

الفائدة صریحة أم تحت ستار اعتبارها )رسم خدمة( على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصیل نفقات لتقدیم عملیات القروض 

( للدورة 1ومتابعتها وجب أن یقتصر فیها على التکالیف الفعلیة لعملیة القرض على النحو المبین فی الفقرة )أ( من القرار رقم )

 الثالثة لهذا المجمع

الدول القادرة على إنشاء المساكن وتبیعها للراغبین فی تملک مساكن باألجل واألقساط بالضوابط الشرعیة المبینة فی أن تتولى 

 ( لهذه الدورة.53/2/6القرار )

 أن یتولى المستثمرون من األفراد أو الشركات بناء مساكن تباع باألجل.

وبذلک یتم شراء المسکن قبل بنائه، بحسب  -ره الزمًا على أساس اعتبا -أن تملک المساكن عن طریق عقد االستصناع 

الوصف الدقیق المزیل للجهالة المؤدیة للنزاع، دون وجوب تعجیل جمیع الثمن، بل یجوز تأجیله بأقساط یتفق علیها، مع 

 مراعاة الشروط واألحوال المقررة لعقد االستصناع لدى الفقهاء الذین میزوه عن عقد السلم.

 النظر إلیجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملک المساكن للراغبین فی ذلک. بمواصلة ویوصی:

 



4 

 

 

 : بموقع االنترنت اسالم ویب  قول السائل-8
 

 ما حکم شراء شقة لم یتم بناؤها بعد، ویقع الشراء على المخططات المعدة للشقة، أفیدونا؟

عقد استصناع، بشرط أن تکون المخططات  الجواب: یجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط، وهذا یعتبر

وعقد االستصناع هو عقد على بیع عین موصوفة  .والخرائط تفصیلیة ومبیناً فیها كافة المواصفات، منعاً للنزاع والخالف مستقبالً

هلل علیه فی الذمة مطلوب صنعها، وهو عقدٌ مشروع عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضی اهلل عنهما أن النبی صلى ا

 .وسلم: )اصطنع خاتماً( رواه البخاری

وثبت أیضاً أن النبی صلى اهلل علیه وسلم قد استصنع منبراً كما فی الصحیحین أن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم بعث إلى امرأة 

 من األنصار: مُری غالمَک النجار یعمل لی أعواداً أجلس علیهن( 

نجار یعمل لی أعواداً أكلم الناس علیها. فعمل هذه الثالث درجات ثم أمر بها رسول وفی روایة عند مسلم )انظری غالمک ال

 (.ت هذا الموضع فهی من طرفاء الغاباهلل صلى اهلل علیه وسلم فوضع

 

وقد تعامل المسلمون باالستصناع فی مختلف العصور وما زالوا یتعاملون به من غیر نکیر. وقد أقرت المجامع الفقهیة والهیئات 

لعلمیة الشرعیة عقد االستصناع ووضعت له ضوابط معینة، فمن ذلک ما ورد فی قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمی التابع ا

 :لمنظمة المؤتمر اإلسالمی

ومراعاة لمقاصد الشریعة فی مصالح العباد والقواعد الفقهیة فی  -عقد االستصناع  -د استماعه للمناقشات التی دارت حوله بع]

تصرفات، ونظراً ألن عقد االستصناع له دور كبیر فی تنشیط الصناعة، وفی فتح مجاالت واسعة للتمویل والنهوض العقود وال

 :باالقتصاد اإلسالمی، قرر ما یلی

 

 . ملزم للطرفین إذا توافرت فیه األركان والشروط –وهو عقد وارد على العمل والعین فی الذمة  –أوالً:إن عقد االستصناع 

 

 :شترط فی عقد االستصناع ما یلیثانیاً : ی

 .بیان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة -أ

 .أن یحدد فیه األجل -ب

 

 . ثالثاً:یجوز فی عقد االستصناع تأجیل الثمن كله، أو تقسیطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة

 

علیه العاقدان ما لم تکن هناك ظروف قاهرة.[ مجلة رابعاً:یجوز أن یتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائیاً بمقتضى ما اتفق 
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 .. وهذا القرار فی عقد االستصناع بشکل عام223ص  2ج 7المجمع عدد 

 

وقد قرر المجمع جواز شراء المساكن قبل بنائها وفق المخططات الهندسیة المفصلة فقد جاء فی قرار مجمع الفقه اإلسالمی 

 –على أساس اعتباره الزماً  –كن ما یلی:] تملک المساكن عن طریق عقد االستصناع المتعلق بالتمویل العقاری لبناء المسا

وبذلک یتم شراء المسکن قبل بنائه بحسب الوصف الدقیق المزیل للجهالة المؤدیة للنزاع دون وجوب تعجیل جمیع الثمن بل 

ستصناع لدى الفقهاء الذین میزوه عن عقد السلم یجوز تأجیله بأقساط یتفق علیها مع مراعاة الشروط واألحوال المقررة لعقد اال

 .188ص 1ج  6[ مجلة مجمع الفقه اإلسالمی عدد 

 

 :وال بد هنا من التأكید أن لعقد االستصناع معاییر وضوابط خاصة ال بد من مراعاتها حتى یکون العقد صحیحاً فمن ذلک

ان جنس الشیء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة عقد االستصناع ملزم للطرفین إذا توافرت فیه شروطه، وهی: بی - 1

 .ومعلومیة الثمن وتحدید األجل إن وجد. ویثبت للمستصنِع الخیارُ إذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات المشروطة

 

عین المصنوعة صح ال یجوز عقد االستصناع إال فیما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبیعیة. فما دام الصانع التزم بال  -  2

 .االستصناع

 

یجب على الصانع إنجاز العمل وفقاً للمواصفات المشروطة فی العقد، وفی المدة المتفق علیها، أو فی المدة المناسبة التی  -  3

 .تقتضیها طبیعة العمل وفقاً لألصول المتعارف علیها لدى أهل الخبرة

 

یشترط أن یکون ثمن االستصناع معلوماً عند إبرام العقد، ویجوز أن یکون نقوداً، أو عیناً، أو منفعة لمدة معینة، سواء   -  4

 . كانت منفعة عین أخرى أم منفعة المصنوع نفسه

 

ی الثمن یجوز تأجیل ثمن االستصناع، أو تقسیطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة، أو تعجیل دفعة مقدمة وتسدید باق  5-

على دفعات متوافقة مع مواعید التسلیم ألجزاء من المصنوع. ویجوز ربط األقساط بمراحل اإلنجاز إذا كانت تلک المراحل 

 .منضبطة فی العرف وال ینشأ عنها نزاع

مستصنِع إذا كان العمل مکوناً من عدة أجزاء، أو كان الثمن محدداً على أساس الوحدة، فیجوز أن یشترط الصانع على ال -6

 .أن یؤدی من الثمن المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقاً للمواصفات

یجوز اتفاق الصانع والمستصنِع بعد عقد االستصناع على تعدیل المواصفات المشروطة فی المصنوع، أو الزیادة فیه، مع  -   7

النص فی العقد على أن مقابل التعدیالت أو  تحدید ما یترتب على ذلک بالنسبة للثمن وإعطاء مهلة فی مدة تنفیذه، ویجوز

 .الزیادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما تقتضیه الخبرة أو العرف، أو أی مؤشر معروف تنتفی به الجهالة المفضیة إلى النـزاع
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 .فی العقد ال یجوز زیادة الثمن لتمدید أجل السداد. أما تخفیض الثمن عند تعجیل السداد فیجوز إذا كان غیر مشترط  -8 

 

 .تبرأ ذمة الصانع بتسلیم المصنوع إلى المستصنع أو تمکینه منه، أو تسلیمه إلى من یحدده المستصنع  9-

إذا كان المصنوع وقت التسلیم غیر مطابق للمواصفات فإنه یحق للمستصنع أن یرفضه، أو أن یقبله بحاله، فیکون من  10 -

 .الحا على القبول ولو مع الحط من الثمنقبیل حسن االقتضاء. ویجوز للطرفین أن یتص

یجوز أن یتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائیاً غیر مجحف لتعویض المستصنع عن تأخیر التسلیم بمبلغ یتفق علیه   11-

لثمن، الطرفان إذا لم یکن التأخیر نتیجة لظروف قاهرة أو طارئة، وال یجوز الشرط الجزائی بالنسبة للمستصنع إذا تأخر فی أداء ا

ألن ذلک یعتبر من باب الربا، ألن كل غرامة تفرض على المدین تعتبر من باب الربا، وإن سُمیت غرامة تأخیر أو سُمیت شرطاً 

جزائیاً، فإن الشرط الجزائی ال یکون فی الدیون، وإنما یکون فی العقود المالیة التی تخلو من الدیون كعقود المقاوالت 

 .اوالتورید واالستصناع وغیره

جاء فی قرار مجمع الفقه اإلسالمی فی دورته الثانیة ما یلی:]إن كل زیادة أو فائدة على الدین الذی حلََّ أجلُه وعجز المدین 

عن الوفاء به مقابل تأجیله، وكذلک الزیادة أو الفائدة على القرض منذ بدایة العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً [ مجلة 

 .873ص  2ج  2المجمع عدد 

وبما أن عقد االستصناع هو عقد على العمل، فیصح أن یدخله الشرط الجزائی، فقد جاء فی قرار مجمع الفقه اإلسالمی رقم 

65(3/7 :) 

 .[یجوز أن یتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائیاً بمقتضى ما اتفق علیه العاقدان ما لم تکن هناك ظروف قاهرة

ه من الصانع حقیقةً أو حکماً، وبناء على ذلک ال یجوز أن تُباع الشقة التی اشتریت ال یجـوز بیع المصنوع قبل تسلم -  12

 .على المخططات قبل أن یتسلمها المشتری

یجوز أن تجری المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عمیل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه  - 13

 .نٍ بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بین العقدینباالستصناع الموازی لمصنوعات أو مبا

ال یجوز الربط بین عقد االستصناع وعقد االستصناع الموازی، وال یجوز التحلل من التسلیم فی أحدهما إذا لم یقع  - 14

نع فی االستصناع الموازی التسلیم فی اآلخر، وكذلک التأخیر أو الزیادة فی التکالیف، وال مانع من اشتراط المؤسسة على الصا

شروطاً )بما فیها الشرط الجزائی( مماثلة للشروط التی التزمت بها مع العمیل فی االستصناع األول أو مختلفة عنها.[ انظر المعیار 

 .فما بعدها 173( من معاییر هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ص 11الشرعی رقم )

ال یفون بشروط العقود التی یوقعونها مع المشترین،  –الصانعین  –لتأكید على أن بعض البائعین والمقاولین وأخیرا ال بد من ا

وبالتالی تقع المنازعات والخصومات التی تمتد لمدة طویلة، وال شک فی تحریم ذلک، ألن الوفاء بالعقود فریضة شرعیة. فقد 

 .-1سورة المائدة اآلیة-أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( قال تعالى: )یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ ءَامَنُوا 

 .-34سورة اإلسراء اآلیة -وقال تعالى: )وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ( 



7 

 

 .-32سورة المعارج اآلیة -وقال تعالى: )وَالََّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ( 

 .-177اآلیة  سورة البقرة-وقال تعالى: )والموفون بعهدهم إذا عاهدوا( 

 .3-2سورة الصف اآلیات -مَا لَا تَفْعَلُونَ(  وقال تعالى:)یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللََّهِ أَنْ تَقُولُوا

، وقال تعالى: )إِنََّ اللََّهَ لَا یُحِبَُّ -76اآلیة  سورة آل عمران-وقال تعالى: )بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهلل یحب المتقین( 

 .-58األنفال اآلیة -الْخَائِنِینَ( 

وقد قال النبی صلى اهلل علیه وسلم: )المسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً( رواه أبو داود والترمذی 

دون االستثناء، ورواه كذلک الحاكم وأبو داود عن أبی هریرة وقال: حسن صحیح، ورواه البخاری تعلیقاً بصیغة الجزم لکنه ب

 .بلفظ )المسلمون عند شروطهم( أی بدون االستثناء

وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: ]إن الوفاء بها أی بااللتزامات التی التزم بها اإلنسان من الواجبات التی اتفقت علیها الملل بل 

 .53والقواعد النورانیة ص 29/516العقالء جمیعاً[ مجموع الفتاوى 

وخالصة األمر أنه یجوز شراء الشقق والعمارات على المخططات الهندسیة التفصیلیة المبینة لکافة المواصفات، منعاً للنزاع 

 .والخالف مستقبالً، ویجب على البائع أن یسلم الشقة محل االستصناع وفقاً للشروط التی تم االتفاق علیها

 المنابع :

 کریم : القرأن ال -

 الفضل أبو الدین مجد البلدحی، الموصلی مودود بن محمود بن اهلل عبد: المختار ؛ المؤلف لتعلیل االختیار   -1

وغیرها( ؛  بیروت، - العلمیة الکتب دار وصورتها) القاهرة - الحلبی مطبعة: هـ(  الناشر683: المتوفى) الحنفی

 الصفحة، بأعلى الموصلی مودود للفتوى (( البن ))المختار 5: األجزاء م ؛ عدد 1937 - هـ 1356: النشر تاریخ

 نفسه .   للمؤلف شرحه - بفاصل مفصوال - یلیه

 الدمشقی عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد عابدین، ابن: المختار ، المؤلف الدر على المحتار رد  -2

،  6: األجزاء م  ؛ عدد1992 - هـ1412 ثانیة،ال: بیروت ؛ الطبعة-الفکر دار: هـ(  الناشر1252: المتوفى) الحنفی

 ابن حاشیة» - بفاصل مفصوال - یلیه الصفحة بأعلى «للتمرتاشی األبصار تنویر شرح للحصفکی المختار الدر»

 .  «المحتار رد» المسماه علیه، «عابدین

 شرح  الیاس   طباعه قدیمی .  -3

 االسالمی المؤتمر منظمة عن تصدر: بجدة ؛المؤلف المیاإلس المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمی الفقه مجمع مجلة -4

 .   13بجدة ، تعداد جلد 

  مجمع الزوائد:   -5
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 . كشف األسرار عن زوائد البزاز -7   .الطبرانی معجم  -6

 .موقع اسالم ویب   -7



[

[

                                                           
 ﴾۹۲﴿ سورة النساء آیة  1



  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



-  

-  

- 

                                                           

طبعة ،  بدون: بيروت ،الطبعة – المعرفة دار: هـ ( ، الناشر483: المتوفى) السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: المبسوط ، المؤلف   ۲

 66صفحه  ۲6کتاب الدیات جزء ،  30: األجزاء م  ، عدد1۹۹3-هـ1414: النشر تاریخ

 67مصدر سابق . صفحه   3



                                                           

 هـ(.5۹3: المتوفى) الدین برهان الحسن أبو المرغيناني، الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي: المبتدي ، المؤلف بدایة شرح في الهدایة  4

  443صفحه  4، جلد  4: األجزاء لبنان ؛ عدد – بيروت - العربي التراث احياء دار: یوسف ؛ الناشر طالل: المحقق
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 8جزء  عددا، 31 في صدرت وقد ،بجدة  االسالمي المؤتمر منظمة عن تصدر: بجدة ، المؤلف اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه مجمع مجلة  5

 .موضوع حوادث سير. 85۲صفحه 
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 8جزء  عددا، 31 في صدرت وقد ،بجدة  االسالمي المؤتمر منظمة عن تصدر: بجدة ، المؤلف اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه مجمع مجلة  6

  وع حوادث سير.موض 807صفحه 



                                                           
العلمية ،  الكتب دار: هـ( ؛ الناشر587: المتوفى) الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدین، عالء: الشرائع المؤلف ترتيب في الصنائع بدائع  7

 . ۹7صفحه  5، جلد  7: األجزاء م ، عدد1۹86 - هـ1406 الثانية،: الطبعة

 مصدر سابق   8

  

 .174صفحه  ۲؛ جلد  ۲: األجزاء بيروت ، عدد العربي، الكاتب دار: عودة ؛ الناشر القادر عبد: الوضعي ، المؤلف بالقانون مقارناً اإلسالمي الجنائي التشریع  ۹



 

 

                                                           
 111ص  5بدائع الصنائع .ج   10

 هـ(۹81۲: المتوفى) الحنفي الميداني الدمشقي الغنيمي إبراهيم بن حمادة بن طالب بن الغني عبد: ، المؤلف الكتاب شرح في بابلال 1111 

 171؛ جلد سوم ص 4: جزاءاأل لبنان ، عدد – بيروت العلمية، المكتبة: الحميد ، الناشر عبد الدین محيي محمد: حواشيه وعلق وضبطه، وفصله، حققه،



                                                           
 . ۹۹صفحه  5بدائع الصنائع ، جلد   1۲

 ۹۲ سورة النساء آیة  13

، والطبراني 8/116ط دار الفكر  -للبيهقي -باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك. انظر: السنن الكبرى -کتاب الدیات -(أخرجه البيهقي في سننه14)

بن  زار رجال الصحيح غير حسينزار والطبراني، ورجال الب(، قال الهيثمي: رواه الب868رقم ) 18/338( و863رقم ) 18/337في المعجم الكبير، ط الثانية

 .7/137هـ 1406مهدي األیلي وهو ثقة(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي ط 
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 .7۹ص  6؛ جزء  8: األجزاء عدد بيروت ؛ – الفكر دار: هـ( ،الناشر۹11: المتوفى) السيوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المنثور ، المؤلف تفسير الدر   15
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لتحصیلی طالب  ریخچه ات
رس علوم دینی  جشن افرغ ا  گلستان  مدا

 
 نویسنده : عصام الدین گوگالن                                                                                                  

 

                     

 

 



   قدمه : م

رس شب های ظلمانی را با نور الهی به سپیده صبح گره زدند و در ابانیان و اساتید این مد ،، گواه بر این است که دینی اهل سنتوم لع رساصفحات زرین تاریخ مد 

 . ما گشتندپای چراغ معرفت با عشقی سوزان و با اخالص کامل مشغول تعلیم و تعلم گشتند، تا اسالم سر بلند باشد و بدین سان اسالمیان را دلیل راهن

راه کسب دانش و ان هایی که در همه لحظه های زندگی ارزشمند خویش ، بلند همت و آزاده بودند و با تنگی معشیت و فشار زمانه ،شب را از روز نشناخته و دانس

یرون ننهادند و ستیز با بدعت ها علوم اسالمی و حراست از باورهای دینی نا آرام بودند و سخت کوشیدند و در تمام مراحل حیات خویش ، قدمی از راه تقوا و زهد ب

 .و کجروی ها و دشمنان اسالم سر لوحه عملشان بود

خویشتن را از لذایذ حاصل عمرشان ،با ستیز دشمنان دین خدا بود یا به یادگار گذاشتن میراث های گرانسنگ؛و چه بسیارند کسانی که در سراسر عمر پر برکتشان ،

 . یا با خون سرخشان حراست کردند رکب قلمشان ودنیوی محروم ساختند و اسال م را با م

به مطالعه و بررسی جشن فارغ التحصیلی طالب در مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان ،به عنوان اثری ماندگار از پیشنیه فعالیت های  ،در این پروژه تحقیق

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت . مدارس علوم دینی استان

 تاریخچه تاسیس مدارس اهل سنت استان گلستان:   

 ،مجبور به مهاجرت به مناطق نظیر خیوه و بخارا بعلت کمبود مدارس دینی ، شمسی ری هج 12از قرن ،   در ترکمن صحرا طالبان علم  و معرفتبسیاری از   

 –قارا آخوند ایشان خوجهمرحوم سید قلیچ ایشان ، همچون  ، ارس بخارابرخی شاگردان مد که  ،ان  آن خطه بوده ا نداز علم آموختگ، می گشتند و   ترمذ ، سمرقند

و  هتک آخوند مراد آنه –ایمر آخوند نصیر – باغه آخوند شیری –پزه آخوند جعفر – یلمه آخوند گوکی – لی حبیب آخوند تاقان قربان – لی حبیب آخوند بردی حق

 استاد) یلمه آخوند نظر سید –سلطان محمد آخوند حبیب لی  -بایرام گلدی آخوند قرنجیک) نبوی نژاد( –عطاجق آخوند چوگان ، برخی شاگردان مدارس خیوه

 .نام  برد  ققوج آخوند نیاز آتا – اومچلی آخوند تایجان – خوجه آخوند جان بردی –( طالیی آخوند نورمحمد حاج

 از   و عبدالوهاب آخوند داغستانی  عبدالقادیر آخوند و ابراهیم آخوند داغستانی ترکمنستان واراز محمد ایشان گوگالن از  با مهاجرت عالمانی همچونو همچنین 

که بعلت شرایط خاص جغرافیائی و وجود مردمانی خونگرم و  ، هنده شده بود ندپنا ، شوروی سا بق که از جور ستم نظام کمونیستی به ایران و ترکمن صحرا

 بنا نهاده شود. مراکز و مدارس دینی مهماندوست وعاشق علم ومعرفت باعث گردید که اولین ریشه های احداث 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0


وجب نگردید تا این مفرهنگی ومالی  درطول سالیان حکومت ستم شاهی با تمام مخالفت ها وممانعت ها ونارسائی ها وفقر ومحرومیت حاکم بر منطقه وفقر شدید

 مرکز از تکاپو باز ایستد وبه فعالیت خود ادامه ندهد .

اسا سی جهت گسترش وآموزش علوم دینی تبدیل گردیده که  زی بسیار مهم واکدر منطقه ترکمن صحرا به مرمدارس علوم دینی بحول قوه الهی  در حال حاضر 

پس از نا بودی نظام کمونیستی  و دهه هفتاد و هشتاد هجری شمسی ،  که در  ری های تازه استقالل یافته پیچیده بنحویجمهو آوازه آن درمیان مسلمین کشورها و

 .ل شده وبه کشور خود بازگشته ا ندکز مشغول به علم اندوزی بوده وکه فارغ التحصیااز این کشورها در این مر یبطال،  نهستقالل کشورها ی آسیای میااو 

هر یک بعنوان امامان جمعه وجماعت یا گشته که  افرادی زیادی نمودن فارغ التحصیل  ز افتخار آن را دارد که تاکنون موفق به آموزش واکبا تمام این موارد این مر 

 .صاحبان کرسی در حوزه های علمیه  منطقه مشغول خدمت به جهان اسالم می باشند  مدرسین و

، از نظر دینی  ترمذ ، خیوه ،بخارا ،سمرقندمردم منطقه ترکمن صحرا به واسطه ارتباط عمیق علما و دانش آموختگان این دیدار با  که اشاره نمود می توان  پس

 گشته است.  آسیای مرکزیراء النهر وفرهنگی متأثر از بالد ما

علم و تقوا سرآمد زمان خود بودند و این بزرگان با تحمل مشقت های فراوان و تالش شبانه  ترکمن ها بوده و در اجتماعی این عالمان دینی از سرمایه های انسانی و

علم فقه و تصوف و علم  روزی با عشق وافر از محضر اساتید توانمندی کسب فیض نمودند و دارای کماالت و کرامات بودند و متاثر از آموزه های اصیل آن مراکز ، در

 .شت عمیقی از دین داشتند و بر اساس باورهای اصیل اسالمی و سنت های دیرین هویت دینی و مذهبی منطقه را شکل دادنداحکام توانمند بودند و بردا

تند که در مسیر سفر این عالمان که با پیمودن هزاران کیلومتر راه در آن شرایط سخت و بی آبی و با پای پیاده به موطن خود بازمی گشتند ، چنان احترامی داش

 .ی می شتافتندشبانان مسیر وقتی مطلع می شدند عالمی از آن حوالی گذر می کند با تن پاک و لباس تمیز با هدف دریافت دعای خیر از آن عالم به دیدار وحتی 

آن روزها  اجتماعی از ویژگی های بارز آنان بود و در شرایط اجتماعی و عمل به سنت و راه و روش نبی مکرم اسالم و مالیمت در رفتار علمی مکارم اخالقی ، تواضع

 .با روش های استنباطی مبتنی بر علوم عقلی و نقلی در امور دینی و دنیوی مردمان را راهنما بودند و نقش مهمی در حل مشکالت مردم داشتند

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
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 تاریخچه جشن فارغ التحصیلی:

می پرداختند ، و حتی بعضی از آن عزیزان  مشغول به تعلیم  در خیوه و بخار مرسوم این بود که طالب باید دو دهه تمام در مراکز آن دیار به تعلیم علوم اسالمی

را از آنها  انجام می  ده تن از اساتید بزرگ ، اختبار الزمدرس های خود را به اتمام می رساندند، و بعد از اتمام دوره بایده  بدون یک بار مرخصی و رجعت از مدرسه ،

 احبه شفاهیحورسؤال های مصکه م را باید کسب می نمودند ، شناخته شده اساتید از نفر ده ، را از اخالقی تأییدیه شفاهی و  مصاحبه در قبولی نمره ،  و کسبدادند 

 تفاسیر و قرآن با آشنایی میزان و قرآنی سؤاالت مدارس علوم دینی ،  به آمدن از هدف بیان و طلبه خود اجمالی معرفی ز این بوده است :عبارت ا ده نفر از بزرگان 

اخالقی  های کتاب و اخالقیات با آشنایی میزان  منبرداری و و وعظ و خطابه آیین به مربوط سؤاالت اسالمی  و  احکام بر تسلط میزان و احکام و سواالت رآنق مختلف

در احادیث و تفسیرقرآن کریم، و اجازه طی نمودن مدارج عرفان نظری و عملی نزد مشایخ بزرگ بوده است ،  بر تسلط میزان و عرب ادبیات با رابطه در سؤاالتی ،

بعد از  اخذ  می رساندند ،که کمتر کسانی بودند که این مراحل را به سر انجام ند ، یدالتحصیلی می گردفارغ آخوندی و صورت موفقیت در آزمون ها نائل به درجه 

جشن فارغ التحصیلی بسیار با شکوه  با حضور علما و مردم  منطقه و با مشارکت زنان و به میمنت این نعمت الهی ، بعد از رجعت به وطن خود ،  سند اتمام دروس ،

برگزار می کردند ، و   حتی مسابقات سواالت دینی و تیر اندازی که در این مراسم اسب دوانی ، مسابقات کشتی ، خود انجام می دادند ، دین روز ، مردان ، بمدت چن

 وده و هست.مردان و زنان منطقه  در حد توان خود به مراسم هدایای می آوردند و در مراسم مشارکت  می نمودند، که در اصالح مراسم آخوندی معروف ب

 تاریخچه جشن فارغ التحصیلی در ایران  :

به دو قسم شرق و غرب ترکمن صحرا تقسیم می گردد ، که بنا به گفته بزرگان اولین   )منطقه ترکمن صحرا(کشور شمال در ترکمنها بین در گذاری عمامه آئین

 گلدی بایرام توسط  بار اولین هجری شمسی  1310 سال در غرب استان دربوده است، ولی  1300مدرسه سید قلیچ قبل از سال  شرق در  جشن فارغ التحصیلی در

ه شد التحصیل فارغ گمیشانمدرسه علوم دینی نعمانی  دراز شاگردان  نفر 7 آن مراسم در و ،برگزار شدگمیشان موسس مدرسه علوم دینی نعمانی  نژاد نبوی آخوند

  .ندعمامه گذاری کردو 

ن صحرا بوده است بنابراین مرحوم بایرام گلدی نبوی نژاد )پدر بزرگ و هم نام امام جمعه فعلی گمیشان( بانی برگزاری مراسم فارغ التحصیلی در منطقه ترکم

هجری شمسی موجود است که در  1325ن در سال البته اسنادی از برگزاری مراسم فارغ التحصیلی در حوزه علمیه نظر آخوندماهری در روستای قرنجیک گمیشا

 فارغ التحصیل شده اند.    و..... آخوند مله به معروف زاده قدیر آخوند محمد بای قرنجیک، آخوند محمد خان نصیری، آخوند محمد تاجآن روحانیونی چون 



همچون  ی نفارغ التحصیالبه معروف به مدرسه دینی قرناوه بوده است (،  1349و همچنین فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی ) که قبل از زلزله 

 محمد نور آخوند خواجوی را نام برد .  ویس قاری قدیری و  محمدیان  ، یونس ایشان قدیری وقاری  محمد کریم

 لی بعد از پیروزی انقالب اسالمی: جشن فارغ التحصی 

با حضور علمای اهل سنت و اهل تشیع و و برگزاری جشن های فارغ التحصیلی ، بعد از پیروزی انقالب اسالمی  با کثرت مدارس علوم دینی در استان الحمد هلل   

باید جایگاه  را  استان گلستانکه بحمد اهلل کشوری و استانی و باالخص نماینده محترم ولی وفقیه در استان برگزار می گردد،  حضور چشمگیر مردم و مسوولین

همدل ند و در تمامی مراسمات چرا که شعیه و سنی در این استان برای وطن و نظام خود ایثار و فداکاری داشتند و دارید ، نام و رنگین کمان اقوام  وحدت مذاهب

 هستند.بوده و و متحد 

 فوائد فارغ التحصیلی :

دینی به طور هدف اصلی برگزاری مراسم فارغ التحصیلی احترام گذاشتن و حرمت نهادن به مقام روحانیت است. طلبه پس از دوازده سال تحصیل و کسب معارف 

احب نقش جدیدی در جامعه می شود که از سویی بواسطه آن نقش مورد رسمی به کسوت روحانیت در می آید. لباس روحانیت می پوشد و پس از معمم شدن ص

 تکریم و احترام عامه مردم است و از سویی دیگر خود باید با انجام رسالت مهم روحانیت، حافظ این نقش و جایگاه جدید باشد. 

 برنامه های مراسم جشن فارغ التحصیلی :

آموختگان و مهمانان داخلی و خارجی ، با موضوعات دینی و بیان  معضالت اجتماعی و فرهنگی و بیان مشکالت دنیای سخنرانی علما و مسوولین و بعضی از دانش 

سرود و تواشیح و مراسم عمامه گذاری و اعطای اجازه التخرج برای فارغ التحصیالن و  دعا و نیاش پایان بخش  مراسم مولود خوانی و مدح پیامبر و  اسالم و اجرای

 می باشد .  مراسم 

 زمان و مکان برگزاری مراسم: 

برگزار می گردید ، که چند دهه می باشد بعلت کثرت مراسمات جشن  بمناسبت میالد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم  ه وحدتتبیشتر مراسم ها قبال در هف 

مختص  - هر ماه در روزهای چهار شنبه و پنچ شنبه در محل مدارس علوم دینیاز اوائل شهریور ماه الی اواخر مو تغییر ماههای قمری ، مراسمات  فارغ التحصیلی 

 .می باشد که در آن بر گزار می گردد  -برادران و بیت اساتید مختص خواهران



د ، که با استقبال گرم و طالب فارغ التحصیل بعد از اتمام مراسم اصلی ، جشن های در محل سکونت خود به پاس احترام و تشکر از اساتیدخود برگزار می کنن

 خانواده فارغ التحصیالن و مردم روستا قرار می گیرند. 

 همکاری و مشارکت مردم :

با بر پایی جلسات  کنند  و  می همکاری و کمک مراسم برگزاری در غنی و فقیر منطقه مردم اقشار همه و  دو ماه قبل از شروع مراسم جوانان و نوجوانانالحمدهلل 

تقبل هزینه مراسم و متعدد جهت برنامه ریزی مراسم دور هم جمع می شوند و هر کدام از عزیزان مسوولیتی را بعهده می گیرند، بعنوان مثال توزیع کارت دعوت و 

صورت (  برای طالب فارغ التحصیل و اساتید آنها ،  جمع آوری کمک های مردمی و تقبل نمودن هزینه لباس های متحد الشکل ) کت و شلوار و عمامه و لباس سفید

ن مشاهد یر مردم را در این مراسمات می تواه علما و دین مبین اسالم می باشد، و تعاون و همکاری بی نظمی گردد که این حرکت بسیار ارزشمند حاکی از احترام ب

 نمود.

استقبال و نظم دهی  گاو و گوسفند و برنج و پخت انواع شیرینی جات توسط خواهران ارجمند وبرخی از مشارکت های مرمی از قبیل تقبل هزینه مراسم ، اعطاء 

و  اکرام می نمایند ، مراسم و همچنین تقسیم مهمان و اسکان آنها در بیوت اهالی و منطقه می باشد که هر کدام در حد توان خود شب مراسم از مهمانان پذیرایی و

 . جامع عمل می پوشانند ) بخاری و مسلم( ومن کان یؤمن باهلل والیوم اآلخر فلیکرم ضیفه :اید به سنت مبارک نبوی که می فرم

 همکاری و مشارکت نهادهای دولتی : 

نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و ادرات خدمت رسان بسیج مردمی و  پایگاههای  الحمد هلل  مسوولین محترم ادارات از قبیل فرمانداری ها و بخشداری ها و

ی فقیه در استان و همچون آب و برق و گاز و همچنین ادارات امدای همچون هالل احمر و مراکز بهداشتی و درمانی و مسوولین استانی و باالخص دفتر نماینده ول

 ی شکر می باشد . مرکز بزرگ اسالمی شمال  در حد توان خود کمک می کنند، که جای بس

 مهمان دعوت شده : 

و کردستان و  معموال مهمانان از استانهای خراسان شمالی و گلستان و سائر استانهای اهل سنت و بعضا از  علمای  کشورهای اسالمی همچون سوریه و لبنان

 ترکمنستان دعوت به عمل می آید.

 



 نت :و اشتراکات جشن فارغ التحصیلی با استانهای اهل ستفاوت 

سال تحصیلی و تحصیل کلیات علوام اسالمی به این  12در ترکمن صحرا جشن فارغ التحصیلی با نام مراسم آخوندی متداول هست که طالب بعد از گذراندن 

 درجه نائل می گردد.

کثیری از مردم برگزار می گردد ، که به نام ختم صحیح بخاری معروف می گیرد ، که  در سیستان و بلوچستان و خراسانات  این مراسم نیز خیلی با شکوه و با تعداد

 معموال در آخر دوران تحصیل با ختم صحاح سته به پایان می رسد. 

 رد.ماموستاها معروف هست ، که به مراسم جشن فارغ التحصیلی ترکمن ها شبهات دادر مناطق کرد نشین این مراسم نیز به مراسم دستار بندی 

معموال مراسم های جش فارغ التحصیلی در خود مدارس با حضور طالب و اساتید و بعضا خانوادهای خود  مثل هرمزگان و بوشهر و فارس  اما در استانهای جنوبی

 فارغ التحصیالن انجام می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طالب :  مامه گذاری ع پیشنهادی جهت  شرایط و مقررات

 د ، متاسفانه یا طالب  ترکمن قبل از دهه شصت در دوره ابتدائیه با کاله سفید و یا کاله ترکمنی قدیم که تلفک می نامیدند بهمراه کت  استفاده  می کردن

فظ مدارج علمی ، در خوشبختانه در دهه های اخیر از بدو ورود ملبس به زی روحانیت و عمامه می گردند ،  پیشنهاد می گردد که پوشیدن عمامه  جهت ح

 اتمام دروس دوازده ساله توسط علما و بزرگان به نشانه موفقیت اعطاء گردد. 

  و ملبس شدن ، « عمامه گذاری»شخیص صالحیت طالب نسبت به امر در مدارس علوم دینی  جهت ت معاونت تهذیب و اخالق ایجاد 

 واحد شفاهی مصاحبه در قبولی نمره کسب ، شناخته شده اساتید از نفر دو از اخالقی تأییدیه  ،  2سطح   پایه اتمام رائط تلبس  با شرایط ذیل : تدوین ش 

فوق باشد ،  بنابراین کسانی که دارای شرایطدر حوزه های علوم اسالمی انجام گردد ،  مصاحبه شفاهی، که توسط علماء و بزرگان منطقه بصورت   تلبّس

  رسماً به لباس روحانیت ملبس شوند.

 شدن ملبس آداب از بخشی  * 

 .پذیر استنامه، امکانتلبس به لباس مقدس روحانیت، برای کلیه طالب و روحانیان، صرفاً بر اساس ضوابط مندرج در این آیین -1اده م

 .باشد : هر گونه تلبس به لباس روحانیت، برای افراد عادی، ممنوع 1تبصره 

 باشد .، ممنوع مدارس علوم دینی   طالب فاقد پرونده در: تلبس به لباس مقدس روحانیت، برای 2تبصره 

 :نامه، به شرح زیر استوظایف واحدهای مجری این آیین -2ماده 

 .دهی تلبس و نظارت بر حسن اجرای آن استریزی، سامان، مسئول برنامهمدارس علوم دینی الف( معاونت تهذیب 

استانی، مسئولیت تشکیل پرونده تلبس، تأیید صالحیت نهایی پس از استعالم صالحیتهای علمی و عمومی مدارس علوم دینی ب( معاونت های تهذیب مدیریت های 

 .و صدور مجوز تلبس طالب را به عهده دارد طهاز واحدهای سازمانی مربو

، پایبندی به ارزش های اسالمی دارس علوم دینی مکه نشانگر برخورداری از تحصیالت دینی در  ترکمنی  لباس روحانیت، عبارت است از عمامه، عبا و قبا -3ماده 

 .و آمادگی ایفای نقش در جامعه اسالمی است

 فصل دوم: ضوابط و مقررات

https://www.asriran.com/fa/news/607635/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 :اند ازشرایط عمومی تلبس، عبارت -4ماده 
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 دادن واجبات و ترک محرماتپایبندی به انجام -1

 اخالق حسن بودن دارا  -2

 ظاهری تناسب و رفتاری و شخصیتی تعادل  -3

 نداشتن سابقه سوء منافی با شئون روحانیت - 4

 :وظایف فرد ملبس به لباس روحانیت، به شرح ذیل است -7ماده 

 رعایت پوشش مناسب عرف روحانیت - 1

 بودن سر و صورت متناسب با عرف روحانیتنظافت و پاکیزگی بدن و لباس و مرتب رعایت نظم، -2
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 .شودمراعات زی طلبگی در مجالس مختلف و پرهیز از حضور در محافل مختلط که حدود شرعی، در آن رعایت نمی - 5



 گرایی، و رعایت شئون روحانیت در وضعیت زندگی و مسکن و خودروگری و تجملاز روحیه اشرافیپرهیز  - 6

 تلبس دائم - 7

 های افراطی و خالف نزاکترعایت اخالق و آداب اسالمی و پرهیز از شوخی - 8

 های لفظی و فیزیکی غیر متناسب با شئون روحانیتپرهیز از درگیری - 9

 ت نفس در تأمین معاش، و پرهیز از سوء استفاده از لباس روحانیت برای مقاصد سوءحفظ مناعت طبع و عز -10

 های ناسالم اقتصادی، مانند شرکتهای هرمیپرهیز از ورود به عرصه -11

 های معاند نظام اسالمی و عضویت در آنهاپرهیز از ارتباط با گروه -12

 ژه در خصوص طهارت و نجاست، و اقدام به معالجه در صورت لزومگونه، به ویدادن رفتارهای وسواسپرهیز از انجام -13

 .اند به صورت دائم، از این لباس استفاده نمایند؛ به نحوی که عرفاً، ملبس محسوب شوندطالب ملبس، موظف -8ماده 

 .التحصیالن مراکز غیر حوزوی، ممنوع استتلبس محصالن یا فارغ -9ماده 

های الزم را برای تلبس طالب مشغول به تحصیل در سطوح مختلف، از طریق اعمال تشویق های های استانی، موظف است زمینه معاونت تهذیب مدیریت -10ماده 

 .الزم، فراهم آورد

 .نامه، نسبت به لغو مجوز تلبس، اقدام نمایدمعاونت تهذیب حوزه علمیه استانی، موظف است در صورت فقدان شرایط مذکور در این آیین -11ماده 

 .شودهای مربوء تعیین مینامهامتیازات مربوط به ملبسان دائم، بر اساس آیین -12ماده 

 

 

 



 : جهت برگزاری مراسم پیشنهادات الزم

  برگزاری مراسمات جش فارغ التحصیلی و عدم تداخل مراسمات با یگدیگر .  به منظور ایجاد وحدت رویه درخاص دستورالعمل تهیه 

  باشد و توصیه می گردد امانت علمی حفظ شده و صرفا تحصیلی  در پایان دورهمدارس علوم دینی  برگزار شده متناسب با شأن و جایگاه  ات مراسم

 . طالبی که  مدارج علمی را طی کردند، در این مراسماات شرکت داده شود

  حوزه های شاخص منطقه بهبا تولیت طالب فارغ التحصیل در مدارس  بار به تناسب تعداد هر دو سال یک  ، درخواست برگزاری جشن فارغ التحصیلی 

  .ارسال و پس از تصویب مورد اجرا قرار گیردآموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسالمی  معاونت 

    ارتباط تنگاتنگ با حوزهای علمیه منطقه و  دهی مراسم سازمان و برگزاری جهت  موظف است ضمن ایجاد هماهنگی الزمرابطین مدارس علوم دینی

 مرکز بزرگ اسالمی داشته باشد . 

  عوت شوندمعاونت آموزش و پژوهش دبا هماهنگی  مسوولین  ، قاری قرآن و  انمیهمانان ویژه جشن شامل سخنران. 

  م بزرگان مزین گردد. فارغ التحصیلی با بنرهای با موضوع وحدت اسالمی و بیان فضیلت علم و کال مکان برگزاری جشن 

    ارائه کنند. امور آموزش و پژوهش مدارس خود ماه قبل از موعد مذکور درخواست خود را به معاونت سه متقاضیان برگزاری جشن باید 

   انجام گردد.   ماه هر سال شهریورماه تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی در هفته اول 

 دد. با متغییر بودن مناسبات ماههای قمری ، جهت حفظ وحدت و همدلی توصیهمی گردد، در ماههای محرم ، مراسمات جشن فارغ التحصیلی برگزار نگر 

  . حفظ محاسن اسالمی و داشتن ریش برای طالب در جشن فارغ التحصیلی الزامی می باشد 

   غیر متعارف    از هر گونه پوشش، ، الزم است طالب اهل سنت منطبق با آئین نامه پوشش نیت متحد الشکل ، زی روحا به رعایت پوشش  طالب  کلیه

 .اجتناب نمایند

  جهت نظم دهی در مراسمات توصیه می گرددپایگاههای  بسیج مردمی ، و همکاری با ادارات خدمت رسان و امنیتی . 

 

 







 

 

 

 

 



 

 ((که توسط  دار القرآن کریم امام عاصم الکوفی   )) نمونه از اجازه ختم قرآن کریم 
 الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن 

َنا)  (ِمْن ِعَباِدنَا ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصطََفي ْ
 القرآن الکریم بروایة حفص عن عاصم من طریق الشاطبيةة في ز إجا

 نبي الرحمة و علی آله و صحبه أجمعين  و بعد. الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم علي 
( و بين ِكتاٌب أَنْ َزْلناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلماِت ِإَلى النُّورِ بالقرآن العظيم ليکون منارة هدایة للناس أجمعين)لقد أرسل اهلل تعالی محمدًا 

 علموه و تناقلوه لنا بالتواتر و بلغوه.( و سارعلی الطریق ورثته،یحيون سنته و بلغون رسالته، فتعلموا القرآن و َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيالً له کيفية التالوة فقال )
حيث قرأ ختمة کاملة بروایة حفص سراج الدین آرین  بن  اراز قلی ،  ممن شمله اهلل تعالی بعنایته و وفقه لحفظ کتابه األخإن ثم   

  .بالقرآن العظيم و یبارک لنا فيه أجمعين عن عاصم من طریق الشاطبية ،فاستجازنا فأجزناه أن یقرأ و یقرئ سائالً الموالی الکریم أن ینفعنا و إیاه
 تعهد کتابه و أن ال ینسانا من دعائه في خلواته و جلواته و عند ختمه في حله و ترحاله.وصيه بتقوي اهلل عزوجل و وکما ن

 و الحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی سيدنا محمد و علی آله و صحبه أجمعين . 
 استاذ الحفظ    ميد المعهد ع              مدیرالمعهد  

 عبدالباقی  دانشگر         اسماعيل قدیري   صالح الدین گوکالن
 



 هجری شمسی  1345پوشش طالب مدرسه علوم دینی ربانيه چنارلی قبل از فارغ التحصيلی در سال 
 

 
 
 



 هجری شمسی  1340مراسم فارغ التحصيلی طالب ترکمن صحرا در سال 
 

 
  



 نماینده ولی فقیه حضرت آیت اهلل نور مفیدیعمامه گذاری 

 در جشن فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی عرفانیه قازنقایه مراوه تپه

 

 
 

 



 



 سخنرانی حضرت حجت االسالم و المسلمین خیر خواه 

 در امور اهل سنت گلستان و گیالن   ولی فقیه دفتر نماینده  ریاست محترم 

 ربانیه چنارلی  جشن فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی  بیست و یکمین  در

 

 
 

 



 سخنرانی شیخ احمد نذیر قشالن نماینده مفتی دمشق سوریه و استاد معهد فتح اسالمی دمشق سوریه

 جشن فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی 21در 

 



 

 

 



 



 در جشن فارغ التحصیلیپوشش لباس سنتی  فارغ التحصیالن مدرسه نعمانی گمیشان 

  

 
 

 



 موضوع دوم احکام عمل جراحی زیبایی

دلیل هایی در شریعت از کتاب و سنت و اجماع آمده که به مشروعیت عمل جراحی داللت دارد و حق مسلم است که 

 از خود ضرر را به طریق عمل جراحی دفع کند .

پس حکم به عمل جراحی دارای خطرات و عوارض زیادی میشود که غالبا موجب هالک شخص یا عضو وی میگردد 

درستی این فعل در شریعت باید با شروطی مقید گردد پس در صورت وجود شرایط شریعت به جواز آن حکم میکند اما 

 اگر از نظر پزشکان با خبره به هالک شخص به سبب عمل جراحی بکشد در این صورت شریعت این را جایز نمیداند.

 ض محتاج عمل باشدمری _2عمل جراحی مشروع باشد  _1شروط عمل جراحی : 

بدلی با  _6غلبه ظن طبیب بر موفقیت در عمل  _5وجود اهلیت در طبیب و همکارانش  _4اجازه دادن مریض  _3

عدم بروز ضرر بزرگتر از مرض. )احکام  _8مصلحتی در فعل جراحت باشد  _7ضرر اخف از عمل جراحی نباشد 

 (103الجراحة ص 

از شرطهاست حاال احتیاجش ضروری باشد مثل خطر هالک شدن عضو یا پس باید مریض محتاج عمل باشد که یکی 

 نفس و یا در حد حاجیات باشد مثل وجود درد و... 

پس این شرط بیانگر حرمت عمل جراحت است مگر اینکه انسان به آن محتاج باشد پس در این حال شریعت به وی 

واذن در شریعت بر این عمل کردند در فتاوی هندیه جلد  این اجازه را میدهد . بعضی از فقها اشاره به وجود این شرط

آمده ) لو استاجر انسانا لقطع یده عند وقوع اآلکلة أو لقلع السن عند الوجع فبرأت اآلکلة او زال الوجع النه ال یمکن  4

علتش ضرر الجری علی موجب العقد شرعا (. به سبب زوال حاجت اجاره نیز فسخ گردید چون عمل جراحی بعد از زوال 

محض است و اگر علت عمل جراحی پیدا شود در آن وقت مصلحت میشود و شریعت زمانی جایز میداند که مصلحتی 

 در آن باشد .

پس عمل جراحی به سبب وجود حاجت مشروع گردید و هر گاه حاجت منتفی شد عمل جراحی نیز به حکم اصلی 

 ر بطل بزواله . خود عدم جواز بر میگردد بنا به قاعده : ما جاء لعذ

 

 شهادت شرع بر حرمتش _2شهادت شرع بر جوازش  _1پس عمل جراحی زیبایی بر دو قسم میشود 

 عمل جراحی زیبایی مشروع :

دکترها در تعریف از این میگویند : جراحتی که به خاطر زیبایی منظر جزئی از اجزای بدن اگر بر آن نقصی یا تلفی  

 لطبیه (عارض گردد. ) احکام الجراحه ا

 اختیاری  _2ضروری   _1عمل جراحی زیبایی دو نوع است : 

ضروری : و سبب گفتن دکترها به ضرورت وجود حاجت داعی بر این عمل ولی دکترها فرقی بین حاجتی که به حد 

ضرورت رسیده و حاجتی که نرسیده ) حاجیات ( نگذاشتند . و این نوع از عمل که محتاج به انجامش هست  شامل 

 د نوع جراحت است که از آن ازاله عیب قصد میشود حال ضروری باشد یا از حاجیات .چن

عیوب  _2عیوب خلقیه مثل چسبندگی انگشتان دست و پیدا  _1اگر بر عیوب نگاه کنیم میبینیم بر دو قسم هستند 

 مکتسبه مثل زشتی صورت به سبب سوختگی

 وجود دوافع رخصت داده شداین نوع از عمل اگر اسمش زیبایی باشد ولی به سبب 

هیچ شکی نیست که این نوع از مرض ها به آدم هم ضرر روحی و هم جسمی میرساند و این در پزشکی ثابت است و 

گفتن به جواز این نوع از عمل اشکال نمی آورد بر آنچه ثابت شده از تحریم تغییر خلقت خدا چون این عمل دارای 

یم استثنا میگردد . امام نووی در شرح صحیح مسلم در شرح بر حدیث ) لعن اهلل حاجت موجبه بر تغییر بوده و از تحر

الواشمین ... الخ ( میفرماید : ) یفعلن ذلک طلبا للحسن ... اما لو احتاجت الیه لعالج فال باس به ( پس حرام آنچه که 



غییر خلقت انجام نمیشود چون اصل تجمیل و زیاده در جمال باشد نه در حاجت .و هم چنین این نوع از عمل قصدا بر ت

 در آن ازاله ضرر است و زیبایی تابع آن است .

 پس عمل این نوع نه بر طبیب و نه بر مریض حرج دارد و جواز ازاله عیب در این نوع از عمل بنا بر وجود حاجت است .

 

 عمل جراحی زیبایی حرام ) اختیاری (

شرع رخصت داده نشده و مقاصد این عمل از جنس مقاصد محرم در شرع این از عمل به عدم وجود دواعی معتبر در 

 است و مثل تغییر در خلقت 

 منظور از عمل جراحی زیبایی : تجمیل منظر و تجدید جوانی است 

تجمیل  _ 4تجمیل ثدیین  _3فک و صورت   _2عمل کردن بینی و کوچک کردن عرض و ارتفاع  _1تجمیل منظر : 

 مشهور هستن گوش و ... که اینها 

موقف الشریعه در برابر این نوع عمل : بنا بر عدم وجود حاجت و ضرورت و تغییر در خلقت این عمل حرام بوده و جایز 

 نمیباشد چون :

لقوله تعالی حکایه عن ابلیس : ) و آلمرنهم فلیغرن خلق اهلل ( این ایه در سیاق ذم و بیان محرماتی که شیطان بر  _1

 بنی آدم تشویق میکند 

در حدیث رواه مسلم در صحیحش در کتاب اللباس ) سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم یلعن المتنمصات و  _2

 خلق اهلل ( المتفلجات للحسن الالتی یغیرن 

 وجود غش در عمل جوانی  _3

 ارتکاب بعضی از محرمات شرع در این عمل مثل لمس  وکشف عورت _4

بودن عوارض خطرناک در این عمل و به خاطر خطرناک بودنش دکترها میگویند ) هناک اتجاه علمی بان   _ 5

ام الجراحه الطبیه به نقل از جراحة التجمیل احکمضاعفات اجراء هذه العملیة کثیرة لدرجة ان اجراءها ال ینصح به ( )

 (. بین مفهوم الطبی و الممارسه

پس وجود عوارض بعد از عمل و خطورت این عمل شرع جایز نمیداند در کتاب الموسوعة الطبیة الحدیثة آمده : و فی 

نشود فکثیرا ما تنتهی هذه هذه الحالة یجب إمعان التفکیر قیل اجرائها و استشارة اخصائی ماهر یقدر مدی التحسن الم

 العملیة الی عقبی غیر محمودة . 

و بنا بر دلیل های عقلی و نقلی انجام این نوع عمل به عدم وجود ضرورت و حاجت و تغییر در خلقت و عوارض بعد از 

 عمل حرام میباشد .

 

 بعضی دیگر از انواع زینت و تجمیل

ا برای تزین بر اجانب انجام دهد یا ضرورت نباشد حرام میباشد گرفتن ابرو یا مو از صورت : اگر زن این فعل ر -

اما اگر برای همسر خد باشد شریعت جایز میداند در رد المحتار آمده : ) و لعله محمول علی ما اذا فعلته 

ء لتتزین لالجانب و اال فلو کان فی وجهها شعر ینفر زوجها عنها بسببه ففی تحریم ازالته بعد الن الزینة للنسا

 مطلوبة (

آمده ) و اذا وصلت المرأة شعر غیرها  28549وصل مو : این نوع از زینت حرام میباشد در تاتارخانیة در مساله  -

بشهرها فهو مکروه و انما جاءت الرخصة فی غیر شعر بنی آدم تتخذه المرأة و تزید فی قرونها ( و مراد از مکروه 

 ولی اگر موی غیر آدمی بود اشکال ندارد مکروه تحریمی میباشد که به حرام نزدیک است 

 رنگ کردن مو و لحیه : رنگ کردن مو جایز میباشد اگر رنگ سیاه نباشد -



در رد المحتار آمده : ) و یستحب للرجل خضاب شعره و لحیته و لو فی غیر حرب علی االصح ( . ) و یکره بالسواد لغیر 

 الحرب ( .

روریات یا حاجیات باشد شریعت قایل به جایز بودن این نوع عمل هست اما نتیجه بحث : عمل زیبایی جراحی اگر از ض

اگر از جمله تحسینیات و ضرورت و حاجتی نباشد این عمل حرام میباشد چون عمل جراحی خود حرام است مگر 

 اینکه ضرورت نباشد 

                                                           

 سبیل الرشاد و اهلل الهادی الی 

 زین العابدین قدیری 

 21جمادی اآلخر  1434

 



 مباحث مطرح شده در سی و هشتمین محفل فقهی احناف ترکمن صحرا

  زین العابدین قدیری از مدرسه ربانیه چنارلی
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و الصالة والسالم على سیدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعین :الحمد هلل رب العالمین 

 کاشت مو :مبحث االول : 

فت اكثر مردم با آن مواجه هستند و هركس به گريزش مو يكي از مشكالتى است كه به جرات میتوان 

شريعت اسالم و پیامبر علیه السالم بر خوب نگه داشتن موي چنین نوعي در صدد رهايي از آن است و هم

ي كه سه نفر از رگسر امر كرده كه در سنن ابوداوود آمده : ) من كان له شعر فلیكرمه ( و در حديث دي

پناه آوردند بني اسرائیل كه خداوند مبتال به بیماري كرده بود و آنها به خاطر دور شدن از مردم به غار 

، قَالَ: أَتَى األَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَیْكَ؟ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُآمده : )

 ( مَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا،فَ

پس اقرار ملك بر آن شخص و قبول كردن طلبش بر مباح بودن داللت دارد ولي در حديث ديگري 

وَأَنَّهَا عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ األَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، آمده كه پیامبر علیه السالم فرمودند : )

لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ »مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

 ( «وَالمُسْتَوْصِلَةَ

وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ ) البخاري باب وصل الشعر . و در كتاب رد المحتار در باب النظر و المس آمده :

 ( و علت اين را هم گفته ) لما فیه من التزوير ( حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَیْرِهَا الْآدَمِيِّ

 پس وصل كردن مو جايز نمیباشد بنا بر اين دلیل و حديث و علت فقهي .

 ن حديث را دارد يا نه ؟پس آيا كاشت مو كه در اين زمان استفاده میشود حكم اي

 پس الزم گرديد كه انواع كاشت مو مدرن را بررسي و بنا بر گفته فقها حكمش را مشخص  گردانیم

كاشت مو به  -FUT 3كاشت مو به روش اف يو تي  -Panch   2 پانچ: روش  1 انواع كاشت مو :

 FIT روش اف اي تي

  

 



 

 Panch پانچ: روش  1 

برداشته شده ودر محل مورد نیاز با استفاده از ايجاد سوراخ هايي در پوست سر موها به صورت دسته اي 

كاشته میشود امروزه اين روش به دلیل ايجاد نماي مصنوعي معروف به نماي عروسكي كاربرد چنداني 

 ندارد .

 FUT: كاشت مو به روش اف يو تي  2

سانتیمتر و طولي ما بین  2واري به عرض در اين روش از طريق عمل جراحي و با استفاده از تیغ جراحي ن

سانتیمتر از قسمت مودار پشت سر برداشته شده و محل برداشت بخیه میشود سپس فولیكول  20تا  15

هاي ) موها چر دسته هايي به نام واحدهاي فولیكولي رشد میكنند كه شامل چند تار مو مي باشد ( مو زير 

میلیمتري چر محل مورد نظر در  1هايت شكافهاي ظريفي میكروسكوپ از يكديگر جدا میشوند و در ن

پوست سر ايجاد شده و گرافت هاي مو كاشته مي شوند اين شكافها پس از چند ماه كامال بهبود مي يابند 

 و چندان قابل تشخیص نیستند .

 FIT : كاشت مو به روش اف اي تي 3

استفاده از يك پانچ ظريف و فرو كردن آن  در اين روش نیازي به برداشت نوار از پشت سر نیست بلكه با

در پوست سر فولیكول هاي مو را خارج میكنند . عمل برداشت مو معموال از پشت سر و ناحیه شقیقه 

انجام میشود . در مرحله بعد فولیكول هاي مو زير میكروسكوپ از يكديگر جدا میشوند . در نهايت دقیقا 

متري در محل مورد نیاز در پوست سر ايجاد شده و گرافت  میلي 1مانند روش قبل شكاف هاي ظريفي 

. ( هستند گرفت گفته میشود . هر میكرو 7ها  ) به قطعات كوچك مو كه بین يك میايمتر تا هفت دهم ) 

مو میباشند ( كاشته میشوند . اين شكافها پس از  4تا  2گرافت داراي يك تار مو و میني گرافت ها داراي 

 بود مي يابند و چندان قابل تشخیص نیستند .چند ماه كامال به

 پس اين روش هاي كاشت مو مي باشد . بعد از اين آيا اين عمل حكم وصل را دارد يا نه ؟

پس به نظر حقیر كاشت مو مدرن و به اين روش ها حكم وصل مو را نمیگیرد چون نه در لغت و نه شرعا 

 ي تزوير هست  واينجا اين علت نیست .شامل نمیشود ) كاشت : زرع الشعر ( . چون علت نه



و اگر گفته شد كه اينجا هم تزوير هست ؟ مي گويم وصل با كاشت فرق مي كند چون در وصل كردن 

، مو جدا است ولي در كاشت مو ، مو به سر متصل است پس حكم هم فرق میكند . و همچنین بر صحت 

 میگیرد .وضو و غسل مانعي نمیرساند چون كاشت در مسام صورت 

وند جايز هست كاشتن و اال اگر به پس نتیجه میگیريم كه اگر كاشت مو مثل موي عادي دايمي بم

 .صورت موقت و قصد فريب داشته باشد درست نمي باشد

 حکم باور به سعد و نحس بودن ایام :الثانی :   مبحث

 زمان است . يكي از باور هايي كه نزد مردم رواج دارد قضیه سعد و نحس دانستن روز و

 آيا اين باور با شريعت اسالمي مطابقت دارد يا نه ؟

 16در قرآن كريم آياتي آمده كه روزهايي نحس بوده كه از آن آيه ها كه صراحتا كلمه نحس آمده آيه 

 . 19سوره ي فصلت ) في ايام نحسات ( و قوله تعالي ) في يوم نحس ( سوره القمر ايه 

به نحس بودن بعضي از روزها هستن كه بیشترشون حكماء و فیلسوف هستن آن دسته از علمايي كه قايل 

با استناد بر اين آيه به باور روي آوردن اما علماي اهل سنت بر اين باور مخالفت كرده و گفتن كه همه 

 روز ها نزد خدا يكي هست پس با آوردن اقوال علماء بر اين باور فیصله میدهیم .

 مفاتیح الغیب اورده در تفسیر ) ايام نحسات ( گفته :امام فخر رازي در تفسیرش 

عْضَهَا قَدْ يَكُونُ سَعْدًا، )اسْتَدَلَّ الْأَحْكَامِیُّونَ مِنَ الْمُنَجِّمِینَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَيَّامِ قَدْ يَكُونُ نَحْسًا وَبَ

عْنَى، أَجَابَ الْمُتَكَلِّمُونَ بِأَنْ قَالُوا أَيَّامٍ نَحِساتٍ أَيْ ذَوَاتِ غُبَارٍ وَتُرَابٍ وَقَالُوا هَذِهِ الْآيَةُ صَرِيحَةٌ فِي هَذَا الْمَ

أَهْلَكَهُمْ فِیهَا، أَجَابَ  ثَائِرٍ لَا يَكَادُ يُبْصَرُ فِیهِ وَيُتَصَرَّفُ، وَأَيْضًا قَالُوا مَعْنَى كَوْنِ هَذِهِ الْأَيَّامِ نَحِسَاتٍ أَنَّ اللَّهَ

، وَالْكَدِرَ يُقَابِلُهُ الصَّافِي، مُسْتَدِلُّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ النَّحِسَاتِ فِي وَضْعِ اللُّغَةِ هِيَ الْمَشْئُومَاتُ لِأَنَّ السَّعْدَ يُقَابِلُهُ السَّعْدُالْ

ذَابِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ النَّحِسَاتِ، فَوَجَبَ أَنْ وَأَجَابَ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ إِيقَاعِ ذَلِكَ الْعَ

 يَكُونَ كَوْنُ تِلْكَ الْأَيَّامِ نَحِسَةً مُغَايِرًا لِذَلِكَ الْعَذَابِ الَّذِي وَقَعَ فِیهَا.( 

و در تفسیر حاشیة القونوي على تفسیر البیضاوي در تفسیر قوله تعالي ) في ايام نحسات ( امده كه : قوله : 

ن اخر شوال من االربعاء الى االربعاء و ما عذب قوم اال في يوم االربعاء : فهو يوم نحس في حق الكفار ك

و يوم سعد في شأن االبرار فمن تشائم به من أهل االيمان فذلك من ضعف ايمانه قال المصنف ) بیضاوي 

ء اخر الشهر و عن هذا تتشائم ( في تفسیر سورة القمر في قوله تعالى ) في يوم نحس ( و ذلك يوم االربعا

 بیوم االربعاء في اخر كل الشهر من لیس له حظ من العرفان (



سوره قمر در ايه ) في يوم نحس ( : فان الناس يتشائمون بأربعاء  19و همین مفسر ارجمند در تفسیر ايه 

اخر الشهر و المراد بالناس العوام ...  قال ابن كثیر في تاريخه : من قال ان يوم النحس يوم االربعاء و امثاله 

 فقد أخطأ ... 

یر اين دو اية امده ) و المعنى : في أيام مشؤومات ألن و در تفسیر حاشیة شیخ محي الدين زاده در تفس

النحس مقابل السعد و نحوستها أن اهلل تعالى أدام تلك الريح فیها على وتیرة و حالة واحدة ال تتغیر و 

أهلك القوم بها ال كما يزعم المنجمون من أن بعض االيام قد يكون في ذاته نحسا و بعضها سعدا استدالال 

ان أجزاء الزمان متساوية في حد أنفسها و ال تمايز اال بینها اال بحسب تمايز ما وقع فیها من بهذه االية ف

 الطاعات و المعاصي .(

) و تتشائم بعض الناس باألربعاء الذي يكون في اخر الشهر بناء على انه تعالى قال في حقه ) يوم نحس 

ة اهلل تعالى اذ لم يظهر نحسه في حق هود و من مستمر ( و ال وجه له ألن المراد نحس على المفسدين بمشیئ

 آمن به و ال في حق سائر المفسدين .(

پس از اين سخنان بزرگان مشخص شد كه نزد اهل سنت روزى نحس يا روزى خوش و سعادت نیست 

بلكه همه روزها يكي هستن .و بهترين تفسیري كه در اين مورد خوب بحث كرده تفسیر روح المعاني 

وسي بغدادي هست كه در تفسیر قوله تعالى در سوره القمر ) في يوم نحس ( آورده : )وأيد للعالمة آل

بعضهم باآلية ما أخرجه وكیع في الغرر وابن مردويه والخطیب البغدادي عن ابن عباس مرفوعا آخر أربعاء 

فیه  في الشهر يوم نحس مستمر وأخذ بذلك كثیر من الناس فتطیروا منه وتركوا السعي لمصالحهم

 أربعاء ال تدور، وعلیه قوله: ويقولون له:

 -أربعاء ال تدور -لقاؤك للمبكر فأل سوء ... ووجهك

وذلك مما ال ينبغي، والحديث المذكور في سنده مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم: متروك، وجزم ابن 

من طريق آخر  الجوزي بوضعه وقال ابن رجب: حديث ال يصح ورفعه غیر متفق علیه فقد رواه الطیوري

موقوفا على ابن عباس، وقال السخاوي: طرقه كلها واهیة، وضعفوا أيضا خبر الطبراني يوم األربعاء يوم 

نحس مستمر، واآلية قد علمت معناها، وجاء في األخبار واآلثار ما يشعر بمدحه ففي منهاج الحلیمي، 

كر برهان اإلسالم في تعلیم المتعلم عن وشعب البیهقي أن الدعاء يستجاب يوم األربعاء بعید الزوال، وذ

صاحب الهداية أنا ما بدىء شيء يوم األربعاء إال وتم وهو يوم خلق اهلل تعالى فیه النور فلذلك كان جمع 

لخبر ابن حیان  من المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس للتدريس فیه، واستحب بعضهم غرس األشجار فیه



 «شجار يوم األربعاء وقال: سبحان الباعث الوارث أتته أكلهامن غرس األ»والديلمي عن جابر مرفوعا 

لوال أن تكره أمتي ألمرتها »ففي الفردوس عن عائشة مرفوعا  نعم جاءت أخبار وآثار تشعر بخالف ذلك،

 وهو غیر معلوم الصحة عندي. «أن ال يسافروا يوم األربعاء، وأحب األيام إليّ الشخوص فیها يوم الخمیس

لى عن ابن عباس. وابن عدي وتمام في فوائده عن أبي سعید مرفوعا يوم السبت يوم مكر وأخرج أبو يع

وخديعة ويوم األحد يوم غرس وبناء ويوم االثنین يوم سفر وطلب رزق ويوم الثالثاء يوم حديد وبأس. 

يوم  ويوم األربعاء ال أخذ وال عطاء. ويوم الخمیس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان. والجمعة

وخرجه الحاكم  خطبة ونكاح، وتعقبه السخاوي بأن سنده ضعیف، وروى ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا،

وفي بعض اآلثار النهي عن قص األظفار يوم  «ال يبدو جذام وال برص إال يوم األربعاء»من طريقین آخرين 

 ، وكره بعضهم عیادة المرضى فیه، وعلیه قیل: األربعاء وأنه يورث البرص

 م يؤت في األربعاء مريض ... إال دفناه في الخمیسل

وحكي عن بعضهم أنه قال ألخیه: اخرج معي في حاجة فقال: هو األربعاء قال: فیه ولد يونس قال: ال جرم 

قد بانت له بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه اهلل تعالى قال: وفیه ولد يوسف علیه السالم 

أخوته حتى طال حبسه وغربته قال: وفیه نصر المصطفى صلى اهلل تعالى علیه وسلم قال: فما أحسن ما فعل 

 يوم األحزاب قال:

ونقل المناوي عن البحر أن أخباره علیه  -بعد أن زاغت األبصار، وبلغت القلوب الحناجر -أجل لكن

دين بل فعل الصالة والسالم عن نحوسه آخر أربعاء في الشهر من باب التطیر ضرورة أنه لیس من ال

الجاهلیة وال مبني على قول المنجمین أنه يوم عطارد وهو نحس مع النحوس سعد مع السعود فإنه قول 

باطل، ويجوز أن يكون من باب التخويف والتحذير أي احذروا ذلك الیوم لما نزل فیه من العذاب وكان 

ما وقع لمن قبلهم، وهذا كما قال فیه من الهالك وجددوا فیه هلل تعالى توبة خوفا أن يلحقكم فیه بؤس ك

حین أتى الحجر: ال تدخلوا على هؤالء المعذبین إال أن تكونوا باكین إلى غیر ذلك، وحكي أيضا عن 

بعضهم أنه قال: التطیر مكروه كراهیة شرعیة إال أن الشرع أباح لمن أصابه في آخر أربعاء شيء في مصالحه 

عتقاد أنه يضر أو ينفع بغیر إذن اهلل تعالى بل على جهة اعتقاد أن يدع التصرف فیه ال على جهة التطیر وا

إباحة اإلمساك فیه لما كرهته النفس ال اقتفاءا للتطیر ولكن إثباتا للرخصة في التوقي فیه لمن يشاء مع 

وجوب اعتقاد أن شیئا ال يضر شیئا ونقل عن الحلیمي أنه قال: علمنا ببیان الشريعة أن من األيام نحسا، 

ابل النحس السعد وإذا ثبت األول ثبت الثاني أيضا، فاأليام منها نحس ومنها سعد كاألشخاص منهم ويق



شقي ومنهم سعید، ولكن زعم أن األيام والكواكب تنحس أو تسعد باختیارها أوقاتا وأشخاصا باطل، 

مما ال  -لى وحدهإن الكواكب قد تكون أسبابا للحسن والقبیح والخیر والشر والكل فعل اهلل تعا -والقول

بأس به. ثم قال المناوي: والحاصل أن توقي األربعاء على جهة الطیرة وظن اعتقاد المنجمین حرام شديد 

التحريم إذ األيام كلها هلل تعالى ال تنفع وال تضر بذاتها وبدون ذلك ال ضیر وال محذور فیه ومن تطیر 

 اهلل عز وجل لم يؤثر فیه شيء من ذلك كما قیل:حاقت به نحوسته، ومن أيقن بأنه ال يضر وال ينفع إال 

تعلم أنه ال طیر إال ... على متطیر وهو الثبورانتهى، وأقول كل األيام سواء وال اختصاص لذلك بیوم 

األربعاء وما من ساعة من الساعات إال وهي سعد على شخص نحس على آخر باعتبار ما يحدث اهلل تعالى 

خیر والشر، فكل يوم من األيام يتصف باألمرين الختالف االعتبار وإن فیها من المالئم والمنافر وال

استنحس يوم األربعاء لوقوع حادث فیه فلیستنحس كل يوم فما أولج اللیل في النهار والنهار في اللیل إال 

 إليالد الحوادث وقد قیل:

 أال إنما األيام أبناء واحد ... وهذي اللیالي كلها أخوات

نعوذ باهلل تعالى من يوم األحد  -ثمود العذاب يوم األحد، وورد في األثر وال أظنه يصحوقد حكي أنه صبح 

 -ولو صح فلعله في أحد مخصوص علم بالوحي ما يحدث فیه، وزعم بعضهم -فإن له حدا أحد من السیف

لم  أن من المجرب الذي يخط قط أنه متى كان الیوم الرابع عشر من الشهر القمري األحد وفعل فیه شيء

 غیر مسلم، ( -يتم

پس نحس دانستن روزى درست نیست بلكه مخالف با قواعد اسالم هست قال علیه السالم ) ال طیرة في 

االسالم ( و علماء طیرة را به تشاؤوم تفسیر كردند و همچنین اين كلمه در سیاق نفي امده و بر عمومیت 

 . لنا (و قال تعالى ) قل لن يصیبنا اال ما كتب اهلل داللت دارد

 حکم قیچی زدن در نکاح :مبحث الثالث : 

قیچي زدن در نكاح در هنگام قراءت خطبه از رسومات تركمن به حساب مي آيد كه با تحقیق و بررسي 

ريشه اين امر را نیافتیم نه در تاريخ و نه در كتب فقهي احناف و ... اما با جويا شدن سبب اين كار دانستیم 

ر را با مطابقت به كه هدف از دفع كردن چشم و سحر و پاره كردن عقد سحر و ... هست و اين كا

شريعت مقدس و تعالیم اسالم فهمیديم كه دفع كردن سحر و ... با روش صحیح نیست بلكه  با قرآن و 

تعايم نبوي دفع میشود و اين جزء بدعت هاي خطبه بوده ودر دفع كردن سحر و ... هیچ تاثیري ندارد و 

 پاك و بیان گردد . الزم است كه عقیده عوام و حتي بعضي از خواص را از اين باور 



 
 

 موضوع تعزیه و احکام آن : رابع مبحث ال

 

( رد المحتار مطلب في الثواب علي المصیبه . پس  تُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَفْتِنَّ) تعزیه :

تعزيه مستحب هست و منظور از تعزيه صبر دادن به اهل میت . و تعزيه قبل و بعد از دفن كردن میت هم 

درست است و وقت مخصوصي ندارد ولي مدتي را كه براي تعزيه مشخص كردن سه روز است در 

بِالْجُلُوسِ لَهَا فِي غَیْرِ مَسْجِدٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَأَوَّلُهَا مده ) آ بهكتاب رد المحتار مطلب في الثواب علي المصی

؛ وَيَقُولُ عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَك، أَفْضَلُ. وَتُكْرَهُ بَعْدَهَا إلَّا لِغَائِبٍ. وَتُكْرَهُ التَّعْزِيَةُ ثَانِیًا، وَعِنْدَ الْقَبْرِ، وَعِنْدَ بَابِ الدَّارِ

 ( . عَزَاءَكوَأَحْسَنَ 

در كتب فقهي تكرار تعزيه را مكروه گفتند مگر اينكه مصاب دچار افسردگي و ناراحتي  تکرار تعزیه :

 زياد دچار شود .

 حکم خیرات و صدقات جهت ایصال ثواب :

لِأَنَّهَا تَصِلُ إلَیْهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ  نَفْلًا أَنْ يَنْوِيَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَفْضَلُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ

 رد المحتار مطلب في زيارة القبور(  اهـ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

قه دادن از میت جايز است و فرق نمیكند چه چیزي صدقه بدهد پول ، وقف زمین ، ساخت مسجد ، صد

 علمي و ...  .خريد كتاب هاي شرعي و 

 طعام دادن از طرف اهل میت : 

طعام دادن اهل میت در ايام مصیبت به اتفاق اكثر فقهاء مكروه و علتش هم آن است كه طعام دادن در 

روزهاي خوش مشروعیت دارد نه در ايام مصیبت . پس به اين سبب طعام دادن اهل میت يك بدعت 

از رسول اكرم علیه السالم روايت شده و نه از سلف صالح ، مكروه و قبیحه است و در اين عمل نه چیزي 

و همچنین در اين امر زيادي بر مصیبت و مشغولیت بر مشغولیت هست . و همچنین مخالف با حديثي كه 

قَوْلُهُ وَبِاِتِّخَاذِ ىر رد المحتار آمده : )پیامبر علیه السالم ذكر كرده كه به اهل مصیبت طعام بدهد هست .

 يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ لَهُمْ( قَالَ فِي الْفَتْحِ وَيُسْتَحَبُّ لِجِیرَانِ أَهْلِ الْمَیِّتِ وَالْأَقْرِبَاءِ الْأَبَاعِدِ تَهْیِئَةُ طَعَامٍ لَهُمْطَعَامٍ 

حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ «  جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْاصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ» -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَیْلَتَهُمْ، لِقَوْلِهِ 



ذَلِكَ فَیَضْعُفُونَ. اهـ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلِأَنَّهُ بِرٌّ وَمَعْرُوفٌ، وَيُلِحُّ عَلَیْهِمْ فِي الْأَكْلِ لِأَنَّ الْحُزْنَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ 

 لْمَیِّتِمَطْلَبٌ فِي كَرَاهَةِ الضِّیَافَةِ مِنْ أَهْلِ ا

فِي الشُّرُورِ، وَهِيَ بِدْعَةٌ  وَقَالَ أَيْضًا: وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّیَافَةِ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَیِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا

كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى  "يرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُسْتَقْبَحَةٌ: وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ جَرِ

 (  أَهْلِ الْمَیِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ مِنْ النِّیَاحَةِ

رست كردن طعام به اهل میت است نه اينكه آن ها برايمان غذا درست كنند و اين يك سنت دپس سنت 

دند كه اهل میت مشغول آماده كردن غذا براي ديگران متروكه است و سبب آن هم زماني كه مردم دي

هستند از اين عمل خیر دست برداشتند و اين يك عرف نا مشروعي در شريعت شده كه حتي اگر اهل 

میت اين كار را نكنند متهم به كوتاهي در حق میت از طرف مردم میشوند و به خاطر همین بر اين اطعام 

 م موجب ريا و سمعت هست .دادند حريص هستند و اين اطعام ه

وَلَا يُبَاحُ حكم خوردن از طعام میت : در فتاوي هنديه در باب الثاني عشر في الهدايا و الضیافه آمده : ) 

نَةِ الْمُفْتِینَ.( پس خوردن خِزَا اتِّخَاذُ الضِّیَافَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيَّامِ الْمُصِیبَةِ وَإِذَا اتَّخَذَ لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ مِنْهُ، كَذَا فِي

 اشكال ندارد و كراهت در فعل ضیافت است .

طعام بعد از ايام مصیبت به نیت صدقه : تصدق از طرف میت با طعام و ... هر وقت جايز است ولي حكم ا

تخصیص كردن روزي مثل چهلم و ... چیزي از اين قبیل در شرع وجود ندارد . در بحر الرايق در بحث 

دُونَ يفعله يوم الفطر آمده : ) وَلِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا قُصِدَ بِهِ التَّخْصِیصُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ أَوْ بِشَيْءٍ ما 

 ( .  شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا حَیْثُ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ

 حکم پوشیدن لباس سیاه :

 پوشیدن لباس سیاه به خاطر ناراحتي بر میت نزد احناف منع شده مگر در حق زن براي شوهرش 

ابن عابدين در حاشیه رد المحتار آورده : در فصل الحداد :فِي التَّتَارْخَانِیَّة: وَلَا تُعْذَرُ فِي لُبْسِ السَّوَادِ، وَهِيَ 

عْذَرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّوَادِ تَأَسُّفًا عَلَى آثِمَةٌ إلَّا الزَّوْجَةَ فِي حَقِّ زَوْجِهَا فَتُ

 مَوْتِ زَوْجِهَا فَوْقَ الثَّلَاثَةِ.

أَبُوهَا أَوْ غَیْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ فِي التَّتَارْخَانِیَّة إلَخْ( عِبَارَتُهَا: سُئِلَ أَبُو الْفَضْلِ عَنْ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا، أَوْ 

فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا. وَسُئِلَ عَنْهَا فَتَصْبُغُ ثَوْبَهَا أَسْوَدَ فَتَلْبَسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، أَوْ أَرْبَعَةً تَأَسُّفًا عَلَى الْمَیِّتِ أَتُعْذَرُ 

وَهِيَ آثِمَةٌ إلَّا الزَّوْجَةَ فِي حَقِّ زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُعْذَرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. اهـ. )قَوْلُهُ:  عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فَقَالَ: لَا تُعْذَرُ،



 مَا هُنَا عَلَى جَابَ ط بِحَمْلِوَظَاهِرُهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّوَادِ إلَخْ( أَيْ فَیُقَیَّدُ بِهِ إطْلَاقُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَسْوَدَ. وَأَ

قَ عِبَارَاتُهُمْ، لَكِنْ صَبْغِهِ لِأَجْلِ التَّأَسُّفِ وَلُبْسِهِ، وَمَا مَرَّ عَلَى مَا كَانَ مَصْبُوغًا أَسْوَدَ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ لِتَتَوَافَ

 يُنَافِیهِ إبَاحَتُهُ فِي الثَّلَاثِ تَأَمَّلْ. 

 حکم ریش گذاشتن :

براي مسلمان مطلوب است ، قبل از وفات خويشاوندان يا بعد ، و جايز نیست  گذاشتن ريش در هر وقت

تراشیدنش و هر كس كه مي تراشید و بعد از وفات نزديكانش ريش گذاشت شايد مرگ به يادش افتاده 

 باشه و پند گرفته باشد . 

 نسأل اهلل التوفیق و الصواب
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