
فصل دوم        راه و توشه
در فصل پيش دانستيم كه جهان آفرينش با تمام وسعت و شگفتى هايى كه دارد، 
ــده است كه انسان از آن استفاده كند و با سرمايه هاى گرانقدرى  براى اين آفريده ش
ــيدن) كه در اختيار دارد، به سوى بهشت الهى  (مانند فرصت زندگى و توانايى انديش

حركت كند.
ــى كارهايى مى پردازيم كه مى توانند ما را در رسيدن به  ما در اين فصل، به بررس

هدفى كه داريم يارى كنند.
فصل حاضر از سه درس تشكيل شده است كه به ترتيب عبارت اند از: دين؛ گنج 

بى پايان، نردبان آسمان و يك فرصت طاليى.

 درس چهارم (دين؛ گنج بى پايان) با نشان دادن برخى 
ــان ها و  ــبختى انس ــكالت جوامع بى دين، تأثير دين در خوش مش

مسئوليت ما در برابر اين نعمت بزرگ الهى را بيان مى كند.

 درس پنجم (نردبان آسمان) ضمن بيان برخى آداب نماز و 
فضايل آنها به آموزش احكام لباس و مكان نمازگزار خواهد پرداخت.

 درس ششم (يك فرصت طاليى) ابتدا برخى ويژگى هاى 
ــمرده و سپس فوايد روزه دارى را بيان مى كند و  ماه رمضان را برش

در انتها به احكام مربوط به روزه خواهد پرداخت.

29





باورتان مى شود…
ــر مدعى است به اوج پيشرفت رسيده است؛ در برخى از  ــت و يكم، زمانى كه بش در قرن بيس
كشورهاى بزرگ و پيشرفته اى كه ما هر روز تصاوير ساختمان ها و اتوبان هاى بزرگ و زيباى آنها 

را از تلويزيون مى بينيم، اتفاقاتى مى افتد كه براى ما باوركردنى نيست. به عنوان مثال:
ــتش  ــورهاى دنيا هنوز هم عده زيادى از مردم به پرس ــن كش ــن و پرجمعيت تري در بزرگتري

حيوانات و بت هاى بى جان مشغولند؟
ساالنه در سراسر جهان بيش از چهل ميليون نوزاد پيش از آنكه به دنيا بيايند به درخواست 
ــورهاى بزرگ و پيشرفته دنيا كامًال  ــوند. اين كار وحشيانه در اغلب كش ــان كشته مى ش مادرانش

قانونى است!
ــاالنه بيش از  ــور س ــد! در اين كش ــور امريكا در هر 31 ثانيه يك نفر به قتل مى رس در كش
هشتصدهزار كودك ناپديد مى شوند كه تنها اجساد نيمى از آنان پيدا مى شود و از سرنوشت بقيه 

هيچگاه خبرى بدست نمى آيد!1
در هر ساعت 662 نفر در دنيا به خاطر مصرف مشروبات الكلى جان مى دهند!

اشغالگران صهيونيست اعضاى داخلى بدن كودكان و نوجوانان فلسطينى را قبل از كشتن آنها 
در زندان ها از بدنشان جدا مى كنند و مى فروشند؟ 

ــان بيش از خانواده شان  ــورهاى اروپايى بيش از نيمى از مردم به سگ هايش در بعضى از كش
عالقه دارند!

اين وضعيت ناپسند شما را به ياد كدام بخش از تاريخ مى اندازد؟

  

ــكا و پليس  ــترى امري ــمى وزارت دادگس ــت كه طبق آمارهاى رس ــدود 310 ميليون نفر اس ــكا ح ــت امري 1ـ جمعي
ــاالنه بيش از يك  ــت. از اين 4 ميليون نفر س ــور حدود 4 ميليون نفر اس ــاالنه اين كش فدرال (FBI) مرگ و مير س
ــترى امريكا  ــايت وزارت دادگس ــمى س ــور امريكا از گزارش رس ــند. آمارهاى مربوط به كش ميليون نفر به قتل مى رس

(www.justice.gov) نقل شده است. 

دین؛ گنج بی پایان
درس چهارم 
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اوضاع جزيرة العرب را در زمان جاهليت به ياد داريد؟
! در آن هنگام، صدايى كه هرگز قطع نمى شد، صداى برخورد شمشيرها و نالة مادران داغ دار بود.

چه بسيار دختران معصومى كه به جرم دختر بودن، بى رحمانه زنده به گور مى شدند. 
خوراك مردم، گوشت بد بوى مردار و هم نشين آنها مارها و سوسمارها بود.

خيانت به ديگران افتخار، و كشتار ديگران نشانة قدرت بود.
حضرت على عليه السالم دربارة اين زمان مى فرمايند:

ــدار به همه  ــد صلى اهللا عليه و آله را در حالى براى هش ــد حضرت محم خداون
ــتيد و در  ــما بدترين روش زندگى را داش جهانيان به پيامبرى مبعوث كرد كه ش
ــاميدنى هايتان آلوده بود و غذاهايتان ناگوار،  بدترين خانه ها زندگى مى كرديد. آش
ــاوندى را با بستگانتان ازبين مى برديد و  خون يكديگر را مى ريختيد، پيوند خويش

فسادها و گناهان شما را فرا گرفته بود.1

راه خوشبختی
پس از بعثت پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله در مدتى كوتاه همه چيز تغيير كرد.

ــمن يكديگر بودند، با پذيرش دين آسمانى اسالم، برادران  ــال هاى طوالنى دش مردمى كه س
دينى يكديگر شدند و در سرزمينى كه در آن تنها عده اى انگشت شمار توانايى خواندن و نوشتن 
داشتند، در مدتى كوتاه هزاران دانشجو و استاد تربيت شد. در اين سرزمين، ديگر كسى دختران را 
زنده به گور نمى كرد، مجسمه هاى سنگى و چوبى عبادت نمى شد  و كسى به خاطر رنگ پوستش 

تحقير نمى شد.

1ـ نهج البالغه، خطبة 26.                                           

سی
 کال

یت
1- به نظر شما چه شباهت هايى بين رفتار مردم در اين دو زمان فعال
وجود دارد؟

2- فكر مى كنيد علت اين شباهت ها چيست؟
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اينها همه تنها گوشه اى از ثمرات بى شمارى بود كه دين براى مردم به ارمغان آورده بود.
قرآن كريم با يادآورى اين موضوع مهم به مؤمنان مى فرمايد:

َل يُكم              و نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد،  و اذُكروا نِعَمَت اهللاِ َعَ
اِذ ُكنُتم اَعداًء                              آن گاه كه دشمن يكديگر بوديد 

َفالَّف بَيَن ُقلوبُِكم                          و او دل هايتان را به هم مهربان ساخت 
َفاصَبحُتم بِِنعَمِته اِخوانا                  و به لطف او برادر شديد. 

َو ُكنُتم على شفاَ َمحَفرةٍ ِمن الناِر       و شما بر لبه پرتگاهى از آتش بوديد، 
َفا نََقذُكم ِمنها1                              پس شما را از آن رهانيد.

اكنون پس از گذشت قرن ها، هنوز هم برخى گمان مى كنند پيشرفت علمى آنها براى يافتن 
راه خوشبختى كافى است و براى همين خودشان را از راهنمايى خداوند مهربان بى نياز مى دانند 
ــبختى هر راهى را آزمايش  ــيدن به خوش و به تعاليم پيامبران بى توجهى مى كنند. آنها براى رس
ــف بارى كه در آن قرار دارند نجات دهند؛  مى كنند، اما باز هم نمى توانند خود را از وضعيت تأس

چرا كه تنها به تجربه و دانش محدود خود تكيه مى كنند.
خداوند حكيم براى از بين بردن اين تصور غلط مى فرمايد:

َكـما اَرَسلنـا فيُكم َرسوالً ِمنـُكم            در ميان شما پيامبرى از خودتان فرستاديم
يَـتـلو َعلَيـُكم آياتِـنا             [كه] آيات ما را براى شما بازگو مى كند؛

َو يُـَزّكيـُكم                                    و شما را پاك مى سازد  
َو يُـَعـلِّـُمـُكـُم الـِكـتاَب َو الـِحكـَمـَة   و به شما كتاب و حكمت مى آموزد

َو يُـَعلِّـُمُكم ما لَم تَـكونوا تَـعـلَـَموَن.2   و آنچه را نمى توانستيد بياموزيد به شما  
                                     مى آموزد.

 

ــت  ــود كه بدانيم، اگر پيامبران راه درس ــخص مى ش ــتر مش بنابراين، ارزش دين وقتى بيش

1ـ سورة آل عمران، آية 103.
2ـ سورة بقره، آية 151.
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خوشبختى را بيان نمى كردند، ما هرگز نمى توانستيم خودمان اين راه را پيدا كنيم.
ــتى راه خود اطمينان دارند و  ــانى كه به راهنمايى هاى دين اعتقاد دارند، همواره به درس كس
بدون هيچ ترس و اضطرابى به حركت خود به سوى هدف ادامه مى دهند. آنها به خوبى مى دانند 
ــت و حتى اگر ما از علت آنها هم بى خبر  ــتورات دين بى دليل و بى فايده نيس كه هيچ يك از دس
باشيم، باز هم عمل كردن به اين دستورات ضامن سعادت ما خواهد بود. براى نمونه در ماه مبارك 
رمضان كه مردم به مسائل دينى اهميت بيشترى مى دهند وكمتر دچار غفلت و وسوسه شيطان 
ــبت به ماه هاى ديگر  ــور ما ايران از 30 تا 80 درصد نس ــوند، آمار جرم هاى مختلف در كش مى ش

كاهش مى يابد.
همة ما در حال پيمودن مسيرى طوالنى به طرف بهشت هستيم كه قبًال اين راه را نرفته ايم 
ــوز، درست مانند امتحان  ــنايى نداريم. پيمودن اين راه بدون يك راهنماى آگاه و دلس و با آن آش

دادن درسى است كه تاكنون نخوانده ايم.
ــان راه را  ــت كه خودش ــتاده اس به همين دليل خداوند مهربان پيامبرانى را به كمك ما فرس
ــند و به ما نيز ياد مى دهند كه براى رسيدن به مقصد، چه چيزهايى را بايد  ــتى مى شناس به درس

همراه خود ببريم و چه چيزهايى را نبايد همراه داشته باشيم. 

دفاع از دین
ــالم درمى يابيم كه مسلمانان از ابتداى ظهور اسالم، همواره ازدين خود  با نگاهى به تاريخ اس
ــتند  ــت ــ با تمام توان محافظت كرده اند. آنان مى دانس ــ كه آخرين و كامل ترين دين الهى اس
ــت، به همين دليل، آن را از جان خود عزيزتر  ــعادت دنيا و آخرت اس ــيدن به س دين تنها راه رس
ــاس مى كردند خطرى دين را تهديد مى كند، با فدا كردن جانشان به  ــتند و هرگاه احس مى دانس

دفاع از دين خدا برمى خاستند.
ــيطان و سربازانش براى  ــت و تا وقتى ش ــته نيس اين فداكارى تنها مربوط به زمان هاى گذش

نابودى دين نقشه مى كشند، ما نيز موظفيم  با هوشيارى از آن پاسدارى كنيم.

سی
 کال

یت
با توجه به اهميت و تأثير بى نظير دين در خوشبختى انسان، وظيفة فعال

ما نسبت به دين چيست؟
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ــور عزيزمان ايران، در برابر  ــت سالة جوانان مؤمن كش مقاومت هش
ــت. نوشته ذيل  ــئوليت مهم اس ــن از اين مس ارتش صدام، نمونه اى روش

قسمتى از وصيت نامه يكى از شهيدان دفاع مقدس است كه مانند صدها هزار 
شهيد ديگر، جان پاكش را براى دفاع از دين خدا فدا كرد:

بیشتـر بدانیم

دفاع … من به خاطر اين به جبهه آمدم كه مى ديدم قرآن در خطر است.  ميهنم  و  اسالم  از  بايد  و  بودم  مسلمان  در خطر است. چون  قربانيان اسالم  پابرجا ماندن دين اسالم،  تاريخ براى  از شهداى ما در جبهه. پس بر من واجب بود تا از آن دفاع كنم. اسالمى زيادى داده شده است، مثل امام حسين عليه السالم و اصحابش و مثل مى كردم. در طول  دفاع  مسلمانان (براى  و  نگهداشته شده  بسيار  با سختى هاى  آن) استقامت مى كردند، بر من واجب بود از آن دفاع كنم…  .1كه 

1ـ بخشى از وصيت نامة شهيد رمضان عامرى كه در سال 1367 در جبهه هاى نبرد دفاع مقدس به شهادت رسيد.

 هزار 

اا ا ا ا ا ا ا ا استستستتستستتستستستستستستستست..... رطرطرطرطرطرطرطرطرطرطرطرطر
دددددددددفافافافافافافافافافافاعععععععععع منمنمنمنمنمنمنمنمنم ههههههههه
ننناانانانانيييايايايايايانننننننن ققققققربربربربرب
ثثثمثمثمثمثللللللللل وو و و و  ششششش
اساساساساسالمالمالمالمالمىىىىىىىىىىى ممم...
ااااااااز زززز زززز ز  عععاعاعاعاع ددفدفدفدف ىىى

1111... …………

ــد كه شانه اش با شانة افراد سالم  هركس براى اولين بار او را مى ديد متوجه مى ش
فرق دارد. زنان و دختران جوان با اينكه چند بار ماجراى جنگ اُحد را شنيده بودند، اما 

خيلى دوست داشتند كه خود «نَُسيبه» ماجراى دستش را براى آنها تعريف كند …

  

ــا اگر جنگى پيش مى آمد، زنان نيز تا نزديك ميدان جنگ مى آمدند و   «آن وقت ه
به مداواى مجروحان و آب دادن به رزمندگان و … مى پرداختند.

ــرم به همراه پيامبر خدا عازم اُُحد شدند، من هم  ــوهر و دو پس روز جنگ، وقتى ش
مشك آب را به همراه پارچه هايى براى بستن زخم مجروحان برداشتم و به راه افتادم.

در آن لحظات فكر هر چيزى را مى كردم جز جنگيدن!
ــلمانان با اينكه خيلى كمتر از كفار بودند، اما در ابتداى جنگ توانستند  آن روز مس
ــت بدهند و آنها را فرارى بدهند. عده اى از مسلمانان به گمان  ــختى شكس كفار را به س

35



ــده است، سالح ها را به زمين گذاشتند و به جمع آورى غنيمت  اينكه كار ديگر تمام ش
ــغول شدند. حتى نگهبانان گردنة حساس احد كه پيامبر به آنها دستور داده بود به  مش
هيچ عنوان جايشان را ترك نكنند، وقتى بقية مسلمانان را در حال جمع غنيمت ديدند، 

از گردنه پايين آمدند و مانند بقيه مشغول جمع آورى غنيمت براى خودشان شدند.
ــر  ــت س ــدند و ناگهان از پش ــه از دور اين ماجرا را ديدند، با هم متحد ش ــار ك كف
ــلمانان بى سالح را غافلگير كردند و به آنان  ــلمانان، يعنى از همان گردنة احد، مس مس
حمله كردند. عدة زيادى كشته شدند، عده اى مجروح شدند و بقيه هم فرار كردند. فقط 
تعداد اندكى از مؤمنان واقعى مانند على ابن ابى طالب و حمزه اطراف پيامبر را گرفتند 

و به جنگ با مشركان پرداختند.
شرايط خيلى سختى بود. خيلى نگران بودم. خدايا، نكند براى پيامبر اتفاقى بيفتد؟! 
احساس كردم دين در خطر است. اگر كافران آن چند مسلمان را هم از پاى درآورند، 

ديگر از دين من چيزى باقى نمى ماند.
نتوانستم تحمل كنم. مشك را به زمين انداختم و به طرف ميدان دويدم. 

يكى ازكفار را ديدم كه فرياد مى زد: محمد كجاست؟ خود محمد كجاست؟
خودم را به او رساندم و چند ضربة شمشير نثارش كردم. ناگهان ديدم دو زره روى 
هم پوشيده است و ضربات من اثر زيادى بر او نداشته است. با شمشيرش ضربة محكمى 
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بر شانه من زد كه خون از دستم فواره زد.
پيامبر خدا در حالى كه خودش مشغول دفاع بود، يكى از پسرانم را صدا زد و فرمود: 

زود برو و زخم مادرت را ببند.
پسرم زخم شانه ام را بست. شمشيرم را برداشتم و دوباره خودم را به پيامبر رساندم.

ــغول جنگ بودم كه يكى از پسرهايم مجروح شد. فوراً خودم را به او رساندم و  مش
زخمش را بستم و به او گفتم: زود باش خودت را كنار پيامبر برسان… 

جنگ احد كه تمام شد، پيامبر براى اطمينان از وضع دشمن دستور تعقيب آنها را 
صادر كرد، ولى من كه چند جاى بدنم زخمى شده بود و خون زيادى هم از بدنم رفته 
ــتم ادامه دهم و در حالى كه ديگر اميدى به زنده ماندنم نبود، با هر  بود، ديگر نتوانس

زحمتى كه بود ازميدان جنگ بيرون آمدم.
آن روز وقتى سپاه اسالم به مدينه بازگشت، رسول گرامى اسالم، پيش از اينكه به 

خانه اش برود كسى را به منزل ما فرستاد تا از حال من باخبر شود.
وقتى شنيدم كه پيامبر خدا از شنيدن اين خبر كه نسيبه زنده است چقدر خوشحال 

شدند، از شادى در پوست خودم نمى گنجيدم.
ــانه ام درد زيادى دارد، ولى در  ــت است كه مجروح شدم و ش با خودم گفتم: درس
عوض تا جايى كه توانستم از پيامبر خدا و دين خودم دفاع كردم. اين خيلى مهم تر از 

سالمتى نسيبه است…»1

1ـ برداشت از داستان راستان استاد شهيد مرتضى مطهرى (به نقل از شرح ابن ابى الحديد، ج 3، ص 568 تا 570).

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ـ آيا انسان مى تواند بدون استفاده از دستورات خداوند همه نيازها خو

و خطرهاى راه سعادت را پيش بينى كند؟ توضيح دهيد.
2ـ توضيح دهيد كه راهنمايى هاى پيامبران چگونه باعث خوشبختى 

انسان در دنيا و آخرت مى شود؟
ــبت به راهنمايى هاى دين خود  ــما اگر مسلمانان نس 3ـ به نظر ش
ــند، چه سرنوشتى در انتظار آنها خواهد بود؟ آيا وضعيت  بى توجه باش

آنها با مردم كشورهاى بى دين تفاوتى خواهد داشت؟
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اميرمؤمنان حضرت على عليه السالم مى فرمايد:
«اى مردم، مراقب نمازهايتان باشيد و خودتان را با نماز به خدا نزديك كنيد. آيا نمى شنويد 
كه وقتى از دوزخيان مى پرسند چه چيزى شما را به دوزخ كشانيد، مى گويند: «ما از نمازگزاران 
نبوديم»؟ بدرستى كه نماز، گناهان را مانند برگ هاى پاييزى فرو مى ريزد و غل و زنجير گناهان 
ــايد. پيامبر خدا صلى اهللا عليه و آله نماز را به چشمه آبى تشبيه كرده است  را از گردن ها مى گش
كه در برابر خانه كسى جريان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست و شو 

دهد؛ پس هرگز آلودگى در بدن او باقى نمى ماند.»1

  

در ميان احكام اسالم هيچ موضوعى نيست كه به اندازة نماز مورد تأكيد و سفارش پيشوايان 
دين قرار گرفته باشد. اين عبادت بزرگ در دين اسالم از چنان اهميتى برخوردار است كه از آن 
به عنوان ستون دين و معراج2 مؤمنان ياد شده است و ترك آن مى تواند انسان را به مرز هولناك 

كفر و بى ايمانى بكشاند.
اما بايد ببينيم هر نمازى مى تواند باعث باال رفتن ما به سوى خدا شود؟
ما بايد چگونه نماز بخوانيم كه مورد توجه بيشتر خداوند قرار بگيريم؟

آداب مناز
در سال گذشته با برخى از آداب نماز آشنا شديم.

به جاى آوردن نماز در اول وقت، پوشيدن لباس هاى تميز و مرتب كردن ظاهر در نماز از اين 
آداب بودند.

ــن درس به برخى ديگر از آداب و احكام نماز خواهيم پرداخت كه عمل به آنها مى تواند  در اي
نماز را نزد خداوند ارزشمندتر سازد.

2ـ معراج: وسيلة باال رفتن به سوى خداوند. 1ـ نهج البالغه، خطبة 199.  

نردبان آسامن
درس پنجم 
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خواندن اذان و اقامه قبل از مناز
حضرت على عليه السالم مى فرمايد:

كسى كه اذان و اقامه بگويد و به نماز بايستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او 
به نماز مى ايستند كه ابتدا و انتهاى اين دو صف ديده نمى شود، و كسى كه فقط 
اقامه بگويد و نماز بخواند، پشت سرش يك صف از فرشتگان به نماز مى ايستند.1

اين حديث نورانى به خوبى نشانگر اهميت و ارزش واالى اذان و اقامه در تكميل نماز است.
محتواى اذان و اقامه را به ياد داريد؟

ــمردن، شهادت به يگانگى خداوند، شهادت به پيامبرى حضرت  خداوند را از همه بزرگ تر ش
محمد صلى اهللا عليه و آله و…   .

اين موضوعات مهم ترين عقايد همة مسلمانان جهان است كه به عنوان شعار اسالم، هر روز و شب 
و در وقت هر نماز، با صداى بلند در آسمان شهرها و روستاهاى كشورهاى اسالمى طنين انداز مى شود.

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله دربارة اين عمل ارزشمند مى فرمايد:

بخشى از ثواب نماز همة نمازگزاران، سهم مؤذنى است كه مردم با صداى اذان 
او به نماز ايستاده اند.2

ــت اذان گويى عملى پسنديده و قابل  ــفارش هاى بزرگان دين به اذان گفتن سبب شده اس س
ــورد اعتماد مردم بوده اند و از اعتبار  ــمار آيد، به گونه اى كه همواره مؤذنان، امين و م تقدير به ش

ويژه اى نسبت به ديگران برخوردارند.

مناز خواندن در مسجد
ــتر خداوند به  ــت كه باعث توجه بيش ــجد، يكى ديگر از آداب نماز اس نماز خواندن در مس

1ـ وسائل الشيعة ج 5، ص 373.

2ـ وسائل الشيعة ج 5، ص 371.
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ــود و لطف و رحمت بيشتر او را به دنبال مى آورد. انسان وقتى به مسجد مى رود  نمازگزار مى ش
در حقيقت ميهمان خداست و روشن است كه هيچ كس در پذيرايى از ميهمانان خود، از خداوند 

بزرگ تواناتر نيست.
امام صادق  عليه السالم مى فرمايد:

ــجد آمدن را جدى بگيريد؛ چرا كه مساجد خانه هاى خداوند در زمين  به مس
هستند و هر كس با طهارت به مسجد برود خداوند او را از گناهانش پاك مى كند 

و [نام] او را در ميان زائران خود مى نويسد.1

رشایط مناز صحیح
نماز جماعت كه تمام شد، سعيد از صف پشتى آمد و كنار من نشست:

ـ سالم
ــتم تسبيحات حضرت زهرا سالم اهللا عليها 2 را مى گفتم با او دست دادم و  همين طور كه داش

جوابش را دادم.
سعيد كه انگار مى خواست حرف مهمى بزند، همين طور چشم به من دوخته بود تا تسبيحات 

را تمام كردم. بالفاصله گفت: 
هيچ مى دانى بايد نمازت را دوباره از اول بخوانى؟ 

ـ چرا؟ 

1ـ امالى صدوق، ص 358.
2ـ تسبيحات حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها يعنى گفتن اهللا اكبر (34 مرتبه)، الحمدهللا (33 مرتبه) و 

سبحان اهللا (33 مرتبه)

سی
 کال

یت
ــورت با دوستانتان در كالس، توضيح دهيد كه چه فرقى فعال ضمن مش

ــخ به اين  ــب نماز وجود دارد؟ براى پاس ــن آداب نماز و احكام واج بي
پرسش مى توانيد از دبير محترمتان كمك بگيريد.
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ـ براى اينكه نمازى كه اآلن خواندى باطل بود! 
خيلى تعجب كردم. دوباره پرسيدم: چرا؟ 

ـ براى اينكه پشت آستين پيراهنت خونى شده و با لباس نجس نمى شود نماز خواند.
تو مطمئنى؟ 

ـ باور نمى كنى؟ اينجاست، ببين.
ــايد يك  ــت مى گفت ولى خيلى كم بود. ش با زحمت پيراهنم را چرخاندم و آن را ديدم. درس

قطره بود. 
ـ ولى اين كه خيلى كوچك است. مطمئنى اين مقدار خون نماز را باطل مى كند؟ 

ـ كارى ندارد، برويم از حاج آقا بپرسيم.
ــالم و  ــتيم. وقتى كه بعد از س ــجدمان نشس با هم رفتيم و كنار آقاى علوى امام جماعت مس

احوال پرسى ماجرا را براى او تعريف كرديم، حاج آقا گفت: 
ببينيد بچه ها؛ اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد كه لباس يا بدنش نجس شده است و با همان 
وضعيت نماز بخواند نمازش باطل است. از اين گذشته اگر هم بفهمد لباس و بدنش نجس شده 
ــت ولى بعداً فراموش كند، آن را پاك كند و در همان حال نماز بخواند، باز هم نمازش باطل  اس
ــت و بعد از نماز  ــده اس خواهد بود. اما اگر نمازگزار قبل از نماز نداند كه لباس يا بدنش نجس ش

بفهمد، نمازش صحيح است و فقط براى نمازهاى بعدى بايد آنها را پاك كند.
ـ ببخشيد حاج آقا، يعنى نماز على باطل نيست؟

ــته  ــته و از اين گذش ــش خبر نداش ـ نخير.چون اوالً خودش در حال نماز از نجس بودن لباس
خونى كه روى لباس على آقا ريخته از يك سكة كوچك1 كمتر است. 

سعيد گفت: پس من چند روز پيش كه برادر كوچكم را بغل كرده بودم و لباسم كمى نجس 
شد، الزم نبود آن را براى نماز مى شستم؟

ـ اين مقدار بدون اشكال فقط دربارة خون است؛ يعنى اگر لباس و يا بدن شما با نجاسات ديگر 
برخوردكند، حتى اگر يك قطره هم باشد، حتماً بايد قبل از نماز آن را پاك كنيد.

ــنيده ام اگر جوراب كسى نجس باشد، مى تواند با آن نماز بخواند.  ــيد؛ من ش ـ حاج آقا ببخش
اين درست است؟ 

ـ نماز خواندن با جوراب، كاله و يا دستكش نجس كه لباس به حساب نمى آيند اشكالى ندارد، 
به اين شرط كه خشك باشند و نجاست آنها به بدن و لباس هاى ديگر سرايت نكند. عالوه بر اينها، 

1ـ اين اندازه تقريباً به اندازة يك بند از انگشت سبابة انسان است.
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مكان و لباس نمازگزار شرايط ديگرى هم دارد كه بايد به آنها توجه داشته باشيم:
اّول: عالوه بر لباس و بدن نمازگزار، مكان نمازگزار (يعنى چيزى كه فرد بر آن سجده مى كند) 

هم بايد پاك باشد و سجده كردن بر اشياى نجس، نماز را باطل مى كند.
ــت و بايد در مكان ديگرى،  دوم: اگر نمازگزار در مكان غصبى1 نماز بخواند، نمازش باطل اس

دوباره آن نماز را به جاى آورد.
سوم: لباس نمازگزار نبايد غصبى باشد و حتى اگر دكمه ها و يا تنها بخشى از لباس نمازگزار 

نيز غصبى باشد، نماز با آن لباس ها باطل خواهد بود.
ــت آورده لباسى بخرد، نمى تواند در آن لباس  ــى با پولى كه از راه حرام به دس چهارم: اگر كس

نماز بخواند.
ــت و  ـ براى مردان حرام اس ــتر و يا گردنبندـ  ـ مانند انگش ــتفاده از زيورآالت طالـ  پنجم: اس

استفاده كردن از اين وسايل در هنگام نماز، باعث باطل شدن نماز مردان مى شود.
ــت، مو و يا اجزاى ديگر حيوانات حرام گوشت تهيه  ــم: نماز خواندن با لباسى كه از پوس شش
ــده باشد، صحيح نيست و حتى اگر بخش هاى كوچكى از اجزاى اين حيوانات همراه نمازگزار  ش

باشد، نماز او باطل خواهد بود.

1ـ مكان غصبى به مكانى گفته مى شود كه صاحبش راضى به حضور ديگران در آن مكان نباشد.
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سی
 کال

یت
فعال

ــه خوانديم، كدام يك از نمازهايى كه در جدول زير  با توجه به آنچ
آمده صحيح و كدام يك باطل است؟

باطلصحيححكم نماز كسى كه اين گونه نماز مى خواند
1ــ با لباس خيس روى فرش نجس نماز مى خواند.

2ــ بدنش نجس شده است ولى خودش نمى داند و نمازش را همين طور مى خواند.

3ــ با جوراب نجس و خشك نماز مى خواند. 

4ــ پاهايش خيس است و در همين حال جوراب نجسى به پا مى كند.

5 ــ بعد از ادرار كردن فراموش كرده كه محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد.

6 ــ كمربندش از چرم گاو است.

7ــ پس از تماس با گربه، مقدارى از موهاى گربه روى لباسش باقى مانده است.

8 ــ با پولى كه رشوه گرفته است، لباسى خريده و با آن نماز مى خواند.

بیشتـر بدانیم
اّول مناز

سپهبد شهيد على صياد شيرازى مى گويد:
در زمان جنگ ايران و عراق روزى به همراه رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير دفاع 
ــى اوضاع جبهه ها در منزل امام خمينى (ره)  ــپاه پاسداران براى بررس و فرمانده كل س
ــته بوديم.  ــان به صورت نيم دايره نشس ــته بودند و ما هم دور ايش ــان نشس بوديم. ايش
ــان بلند  ــور گرم گفت وگو بوديم كه در ميان صحبت ها ناگهان امام از جايش همين ط

شدند و به طرف اتاق كنارى رفتند.
يكى از حاضران كه نگران حال امام بود بالفاصله پرسيد: آقا كسالتى پيش آمده است؟
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امام فرمودند: «خير، وقت نماز است.»
ــا چنان لحنى گفتند كه  اين جمله را ب
ــال اين طور به  ــيد تا به ح من به ذهنم رس
ــاعتم نگاه كردم،  فكر نماز نبوده ام! بعد به س
ديدم هنوز چند دقيقه اى به اذان ظهر باقى 

مانده است.1

1ـ اقتباس از كتاب برداشت هايى از سيرة امام خمينى (ره)، ج 3، ص 62.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ اگر كسى بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده است، آيا خو

واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضيح دهيد.
2ــ كسى كه كف پاهايش خيس است، آيا مى تواند بر روى فرش نجس 

نماز بخواند؟
3ــ استفاده از گردنبند و انگشتر طال:

 نماز مردان و زنان را باطل مى كند.          
 فقط نماز زنان را باطل مى كند.

 براى مردان حرام است و نماز آنان را باطل مى كند.              
  استفاده از آنها هيچ ارتباطى به نماز مردان و زنان ندارد.

پیشنـهاد
مواردى وجود دارد كه حتى اگر نمازگزار در حال نماز هم بفهمد لباس و يا بدنش 
ــت و بايد آن را ادامه دهد؛ مثًال كسى كه براى  ــت اس ــده است، نمازش درس نجس ش
پوشاندن بدنش تنها يك لباس دارد و آن هم نجس شده است، مى تواند با همان لباس 

نمازش را بخواند.
با افراد آگاه مشورت كرده و به كمك آنها سه مورد ديگر از اين موارد را بيابيد و آنها 

را در كالس بازگو كنيد.
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