
مختصر علم حال
ازمنابع  فقه حنفی گرفته شده

باتصویر نماز ووضو



مختصر علم حال
ازمنابع  فقه حنفی گرفته شده

باتصویر نماز ووضو



5

مقدمۀ مترجم

ألحمد هلل رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السالم 
علی حبیبه وسید أنبیائه و آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلی 

یوم الدین و بعد:

اصل این كتاب »علم حال« تركی بود كه خوشبختانه باز به 
همان نام به فارسی ترجمه شد. از توفیق خداوند كه قرین حال 
امید است حق  بی حد شكر گذارم،  گردانید  ناچیز خود  بندۀ 
تعالی سبب عفو و وسیلۀ نجات ما بندگان عاجز خویش گرداند. 
این كتاب به سبك ابتدائی نگاشته شده است كه ضروریات دینـی 
فـرزندان هر مسلمان را اعم از دختر و پسر رفع ساخته و تشنگی 
شان را برطرف خواهد كرد. در حقیقت بدون دین نجات متصور 
نیست. وقتی سالمتی یك انسان در خطر باشد نه تنها تدبیر می 
گیرد بلكه خویشتن را مجبور نیز می داند. پس هر مسلمان یقین 

دارد كه نجات او فقط و فقط با دینداری میسر است و بس.
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در دین، علم فقه جهت قبول اعمال و كردار هر فرد مؤمن 
نقش بسزائی دارد.

 برای قبول مشروط شرط نیز فرض می باشد چون: فرض 
بودن وضو در انجام نماز، تالوت و طواف ...

اهل علم را رسول اكرم صلی اهلل علیه وسلم چه خوب توصیف 
یِن« یعنی؛ خـدواند  هُه ِفی الّدِ می فرمایند: »َمن یُِرِد اهللُ ِبِه َخیراً یَفّقِ
خیر كسی را كه بخواهد او را در دین فقیه و عالم فقه می گرداند.

چنان كه از نام این كـتاب هـویدا است، در هر حال به سؤال های 
ما پاسخ گـفته و مشكـل هـای ما را بر طرف خواهدكرد چون: گرفتن 

وضو، غسل، تیمم و ادای نماز، به جا آوردن مناسك حج و...

به امید رفع شدن تمام مشكالت هر برادر و خواهر متدین و 
مسلمان.

از همۀ برادران و خواهران اهل عرفان و قلم استدعاء دارم 
تا در برطرف كردن اشتباه های برادرشان از هیچ گونه همكاری 

دریغ نورزند. و من اهلل توفیق
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مقدمۀ نگارنده

حمد و ثنای بی حد مر خدایی را باد كه تمامی عالم و انسانیت 
را با یك غایه و مقصد عظیم آفریده است.

درود و سالم به بزرگترین پیغمبر، شفیع و رحمت كائنات 
محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سلم بر آل، اصحاب و تابعین 

او باد.

علم حال، علمی است كه خصوصیت های اعتقاد وعبادت 
را به مسلمان ها یاد می دهد.

پیغمبر ما صلی اهلل علیه و سلم فرموده اند: طلب علم بر هر 
زن و مرد مسلمان فرض است.

بار سرور كائنات صلی اهلل علیه وسلم فرضیت  كالم گهر 
علم را بر مسلمان ها بیان می كند. بدرستی »علم حال« است 
كه جهت كسب سعادت دنیا و آخرت به نفع انسان تمام میشود. 
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برای همین است كه، برای هر مرد و زن مسلمان مسائل اعتقاد 
وعبادت، الزم و فرض می باشد. تا انسان موضوع های مهمی 
را كه »ضروریات دینیه« گفته می شود یاد نگرفته و باور نـكند 
یك مسلمان كامل شده نمیتواند. در این موضوع »علم حال« 
كتاب های كوچك و بزرگ بسیار نوشته شده است. با وجود این 
این »علم حال« ازفقه مذهب حنفی گرفته شده را مناسب دیدیم 
تا كمكی شود به بچه های مسلمان كه به را حتی بتوانند مسائل 

اصلیه را به ساده گی یاد گرفته، در حضور ذهن داشته باشند.

خداوند متعال مورد رضای خویش قرار دهد.
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دین ما اسالم

دین: دین یك نظام الهی است كه صاحبان عقل و ِخَرْد را با 
خواست خود شان در دنیا و آخـرت به سعادت و سـالمـتی می 

رساند.

جناب حق، از اولین انسان ونخستین پیغمبر آدم علیه السالم 
باالعتبار به انسان ها دین شان را به وسیلۀ پیغمبران خود خبر 
داده است. خداوند متعال دینش را با واسطۀ پیغمبر ما صلی اهلل 
علیه وسلم به کمال رسانده است. به این دین اسالم گفته می 
شود. كسی كه به دین اسالم بـاور دارد مـسلمان گفـته می شود، 

ما نیز الحمد هلل مسلمان هستیم.

شریعت: شریعت همان طور كه به معنای دین می آید، به 
احكام عبادات و معامالت دین نیز شریعت گفته می شود.



ایمان


