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همه
در جمهورىاسالمىٔ ،
برادران س ّنى و شىعه در کنار
هم و با هم برادر ،و در حقوق،
مساوى هستند ،هرکس خالف
اىن را تبلىغ کرد دشمن اسالم
و اىران است.

امامخمىنى«رحمةاللّه علیه»

پیشگفتار
سخنى با دبىران و دانش آموزان
دبىــران و دانش آمــوزان عزىــز کتابــى کــه هم اکنــون در دســت دارىــد شــامل مطالــب ضــرورى
ـژه اىــن مذهــب
مربــوط بــه اصــول و فــروع دىــن از دىــدگاه علمــا و فقهــاى اهــل ســنت و احــکام وىـ ٔ
اســت .مطالــب اىــن کتــاب بــه جــاى بخشهــای اختصاصــى کتــاب دیــن و زندگــی ( ،)١بــراى
دانش آمــوزان اهــل تســ ّنن تدرىــس مى گــردد .از آنجــا کــه در کشــور اســامى مــا ،گروهــى از
دانش آمــوزان اهــل تسـ ّنن در احــکام و فــروع دىــن پىــرو مذهــب امــام ابوحنىفــه و گروهــى دىگــر پىــرو
مذهــب امــام شــافعى مى باشــند ،از اىــن رو ،در کتــاب درســى در مــوارد اختــاف ،احــکام بر   مبنــاى

نظــرات فقهــاى هــر دو مذهــب بىــان شــده اســت.
نکتـ ٔـه قابــل توجــه در اىنجــا اىن اســت کــه اختــاف نظــر مجتهدىــن و ائمـ ٔـه مذاهــب در مســائل

فرعــى و احــکام ،هرگــز نباىــد موجــب تفرقــه و جداىــى مىــان مســلمانان گــردد .اختــاف نظــر علمــى و
بحث هــاى بــدون تعصــب و تنگ نظــرى بــراى روشــن شــدن حقىقــت ،کارى نىکــو و پســندىده اســت.
علمــا و روشــنگران دىنــى باىــد بــدون توجــه بــه وسوســه هاى دشــمنان اســام و ســخنان متعصبــان
ـعه    صدر بــه قــرآن مراجعــه نماىنــد و بــا توجــه بــه آىـ ٔـه شــرىفه « َفـ ِـانْ
جاهــل ،بــا دىدگاهــى وســىع و سـ ٔ
از ْع ُتــم فــی َشــىءٍ َفـــرد ِ
ِ
ـر ُسو ِل»1؛ اختالف هــا و درگىرى هــاى خــود را بــا
َت ٰن َ
ُ ُّ ُ
وه الَــى ال ّلٰــه َو الــ َّ

توجــه بــه قــرآن و سـ ّنت حضــرت رســول حــل نماىنــد.
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1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ

تکمیل احکام

1

در سال های قبل آموخته ایم که برای انجام نماز الزم است بدن و لباس ما پاک باشد و
درصورتی که به یکی از نجاسات آلوده شد ،باید قبل از نماز طاهر گردد .بنابراین الزم است که
هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن اشیای نجس را بداند .توجه کنید که:
نجس یعنی ناپاک .در فقه اسالمی نجس یعنی چیزی که مانع صحت و درستی نماز
است .به طوری که اگر نجاست با بدن یا لباس نمازگزار یا محلی که در آن نماز به جا
می آورد ،تماس داشته باشد ،آن نماز صحیح نیست.

احکام ز
رو�ه

1

برخی از نجاسات عبارت اند از:
1ــ تمامی مشروبات و مایعات مستی آور.
2ــ سگ و خوک
3ــ مردار ،یعنی هر حیوانی که بدون ذبح شرعی مرده باشد .در نجس بودن مردار فرقی بین
حیوانات حالل گوشت و حرام گوشت نیست .البته مرده انسان همانند زنده اش پاک است و
ماهی مرده نیز نجس نیست.
4ــ ادرار و مدفوع انسان و حیوان
  5ــ هر بخشی از بدن حیوان که در حال حیاتش از وی جدا شود نجس است (البته مو و چشم
حیواناتی که حالل گوشت هستند ،از این موارد استثناء شده اند و نجس نیستند) ضمن ًا جزء جدا
شده از انسان و ماهی نجس نیست.
  6ــ شیر حیواناتی که حالل گوشت نیستند ،مانند االغ و غیره( .باید دانست که شیر انسان
نجس نیست).
تذکر :برای دانستن بقیه احکام نجاسات و تقسیمات آن و همچنین کیفیت تطهیر
چیزهای نجس به کتب فقهی مراجعه کنید.
1ــ این بخش جایگزین «تکمیل احکام» در درس «یاری از نماز و روزه» می باشد.
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احکام روزه

1

 1تعریف روزه
روزه یکی از عبادتهای مهم اسالمی است که مسلمانان به نیت تقرب به خدا و اطاعت امر او ،از طلوع
فجر تا غروب خورشید ،از کارهایی که روزه را باطل میکند (مفطرات) خودداری (امساک) میکنند.
روزه رمضان باید قبل از فجر (قبل از وقتی که هنگام ورود وقت نماز صبح است) نیت کرد.
برای گرفتن ٔ
در مذهب حنفی صحیح است که برای روزه ماه رمضان بعد از طلوع فجر نیز نیت کرد( ،البته تا نصف
روز شرعی و روز شرعی یعنی از ابتدای برآمدن خورشید از صبح تا ابتدای غروب آن تا مغرب)؛ در
مذهب شافعی نیت روزه رمضان باید قبل از وقت اذان شرعی صبح صورت گیرد .ولی در روزه سنت
میتوان بعد از طلوع خورشید هم نیت کرد (البته به شرطی که هیچ کدام از مفطرات روزه انجام نشده
باشد ).و برای هر روز از روزهای رمضان نیز نیت باید تکرار شود.
 2باطلکنندههای روزه
ده چیز روزه را باطل میکند که از آن جمله است :خوردن و آشامیدن عمدی ،مرتد شدن ،2قی کردن
عمدی و بیهوش شدن در تمام روز.

1ــ این بخش جایگزین «احکام روزه» در درس «یاری از نماز و روزه» می باشد.
دهنده بریدگی از ایمان به اسالم است .اعتقاد مثل عدم باور به قیامت،
2ــ یعنی قطع پیوند با دین اسالم با اعتقاد ،سخن یا عملی که نشان ٔ
سخن مثل انکار اسالم و عمل مانند تخریب مسجد البته نه به قصد تعمیر بلکه به قصد مقابله با اسالم.
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فعالیت کالسی
ّ
با مراجعه به کتب فقهی ،عبارات زیر را تکمیل کنید:
١

اگر روزهدار سهو ًا چیزی بخورد یا بیاشامد ،روزهاش …………………

٢

اگر چیزی در الی دندان بماند و آب دهان روزه دار موجب بلع آن شود و روزه دار قصد بلع نداشته باشد ،روزه
…………………… اما اگر عمد ًا بلع صورت گیرد ……………………

٣

روزه دار …………………… دود سیگار و تنباکو و قلیان و مانند آنها را به حلقش برساند.

٤

اگر روزهدار ،استفراغ غیر عمدی نماید……………………………………… ،

5

هر کس بیمار شود ،حق …………………… ولی بعد ًا باید ……………………

6

روزه خود را بخورد ولی اگر ضعف به قدری است که معمو ًال نمی شود تحمل
انسان نمی تواند به خاطر ضعفٔ ،
کرد……………………………………… ،

 3برخی دیگر از احکام روزه
ترک کردن روزه ،برای بیمار مباح است .البته پس از بهبود یافتن باید آن را قضا کند.
هرکسی عمد ًا روزه را ترک کند گناهکار است و باید به درگاه فرمانروای عالم توبه کند و برای
ترک امر فریادرس جهان از او درخواست بخشش کند و تا پیش از رسیدن رمضان آینده ،روزهاش را
قضا کند و هم برای این تأخیر ،برای هر روز یک فدیه بدهد (فدیه یک روز ،یک ّمد غذا است و هر ّمد
١
در حدود  ٦٠٠گرم است).

صفحه .٩٢
1ــ الفقه المنهجی،
ٔ
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سنت است روزهدار ،روزهای رمضان را با تالوت قرآن و خوشاخالقی نسبت به عموم و احسان
و نیکوکاری در حق نیازمندان و استغفار به درگاه خدای غفار و ترک بدگویی و لهو و لعب ،سپری
تهجد را (خصوصاً در
دهه آخر رمضان قیام لیل و ّ
کند و شبها را با نماز تراویح پرخیرتر نماید و در ٔ
شب های فرد) دریابد.
روزهگرفتن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه ،روز عرفه (برای کسی که مشغول انجام حج نیست)
و دو روز تاسوعا و عاشورای محرم ،و ایامالبیض (روزهای سیزده ،چهارده و پانزدهم هر ماه قمری) و
شش روز از شوال (که بهتر است بعد از عیدفطر و متوالی باشد) سنت است.
روزه گرفتن در دو روز عید رمضان و قربان و ایام التشریق (سه روز بعد از عید قربان) حرام است.
 4احکام مربوط به شخص مسافر
کسی که به سفر میرود ،اگر شرطهای زیر را داشته باشد ،مستحب است روزه نگیرد و نمازهایش
را شکسته (قصر) کند:
١ــ سفرش مباح باشد و برای معصیت به سفر نرفته باشد .البته در فقه حنفی تفاوتی میان سفر معصیت
درباره جواز قصر و فطر وجود ندارد .جواز قصر نماز و جواز فطر روزه بهطور یکسان
و سفر اطاعت
ٔ
شامل حال هر دوتا میشود.
 ٢ــ مسیر سفرش طوالنی باشد .این مسافت 1در فقه شافعی حداقل  ٨٣کیلومتر و در فقه حنفی
حداقل  ٧٨کیلومتر است.
باید توجه کرد برای مقیمی که روزهدار است و در اثنای همان روز سفر میکند ،افطار کردن صحیح
نیست مگر اینکه بهخاطر سفر به مشقت بیفتد ،بهگونهای که تحمل آن سختی معموال ً مشکل است ،در
2
این صورت واجب است که روزهاش را افطار کند.

صفحه ٨٠؛ این مسافت در اصطالح فقها مسافت قصر ،نامیده میشود.
1ــ الفقه المنهجی،
ٔ

2ــ روزه گرفتن برای مسافری که مشقتی را بهخاطر روزه در سفر تحمل نمیکند ،صحیح و بلکه افضل است.
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